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УВОД НО СЛО ВО 

У овој збир ци тек сто ва при ка за на је бор ба Да ви да и Го ли ја та. С јед не 
стра не, Гре шни Ми ло је са сво јом праћ ки цом (олов ком, па пи ром, поко јом 
су зом и ја у ком, бес плат ном во жњом „ма ри цом“, ми ло срд ним ср цем...), а 
са дру ге, остра шће ни па пи ни по слу шни ци, уна ка же ни ње го вим на пр сним 
кр сто ви ма и кар ди нал ским пр сте но ви ма, са оруж јем све мо ћи, вла сти, си-
ле, мр жње, ти ту ла ма, пе ча ти ма, по ли ци јом, те ло хра ни те љи ма, ту жи о ци ма, 
су до ви ма... И то су до ви ма ко ји не су де по сло ву за ко на, уста ва, ка но на... 
већ по пра ви ли ма соп стве ног на дах ну ћа њи хо вих го спо да ра, па им пре су де 
бу ду по оној: Ве жи ко ња где ти га зда ка же.

Не зна се до кад ће ду ше лом ци ло ми ти ду ше и „кич ме“ вер них че да из 
ро да све то сав ског, али зна се, по у зда но, да ће се до не ба чу ти ја ук Гре ш ног 
Ми ло ја: Не дај ду шу, ро де!

И по у зда но се зна да ће не бо и зе мља про ћи, а да ре чи ове не ће про ћи: „Не 
бој те их се, да кле; јер не ма ни шта скри ве но што се не ће от кри ти, ни тај но 
што се не ће до зна ти. Што вам го во рим у та ми, ка зуј те на ви ди ку; и што вам 
се шап ће на уши, про по ве дај те са кро во ва. И не бој те се оних ко ји уби ја ју 
те ло, а ду шу не мо гу уби ти; не го се бој те оно га ко ји мо же и ду шу и те ло по-
гу би ти у па клу“ (Мт. 10. 26-28).

Гре шни Ми ло је је, 2007/8. го ди не Го спод ње, уче ство вао са број ним бла-
го че сти вим Ча ча ни ма у тру до љу бљу ра ди вра ћа ња бо го слу жбе ног по рет ка, 
ко ји бе ше по га жен бе за ко њем и но во та ри ја ма еку ме ни стич ке за ра зе.

У то вре ме је на ста ла збир ка ње го вих ва пај них мол би све ште ни ци ма, 
мо на си ма, ар хи је ре ји ма... об ја вље на у књи зи под на сло вом Не по ми чи ста-
ре ме ђе.

У то вре ме су и ужич ки све ште ни ци пре ста ли са бе за ко њем и вра ти ли 
се на бо го слу жбе ни по ре дак у скла ду са бо го слу жбе ним про пи си ма и од-
лу ка ма Све тог ар хи је реј ског са бо ра Срп ске пра во слав не цр кве. Из у зе так 
је био остра шће ни ужич ки све ште ник Ми лић Дра го вић, при ја тељ бо го хул-
ног епи ско па бра ни чев ског Иг ња ти ја Ми ди ћа и ми ље ник еку ме ни стич ког 
епи ско па жич ког Хри зо сто ма, ко ји ће на ста ви ти са ру га њем све то о тач ком 
Пре да њу и ко ји ће сво јим ру ши лач ким тру дом ус пе ти да по вра ти бе за ко ње 
у цр кве Ужи ца и око ли не. То је био по вод за из ла зак књи ге Ко про да је ве ру за 
ве че ру, гру пе ау то ра, ме ђу ко ји ма је и Гре шни Ми ло је. Ми лић Дра го вић ће 
Ми ло ју вра ти ти сво је „уздар је“ као су ди ја Цр кве ног су да епар хи је жич ке, 
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пре су дом о ње го вој екс ко му ни ка ци ји из СПЦ, упр кос чи ње ни ци да ње го ва 
жр тва не бе ја ше члан те Епар хи је. 

У су сре та ње од лу ци Ве ли ког цр кве ног су да, 2011. го ди не из ла зи књи га 
Гре шног Ми ло ја Си не мој, не при стај – у ко јој се, из ме ђу оста лог, обе ло да-
њу ју бе за ко ња го спо де Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа и Ири не ја Бу ло ви ћа, ко ји ће 
се, као глав но ко ман ду ју ћи у тој ин сти ту ци ји и у СПЦ уоп ште, по тру ди ти да 
не у став на пре су да из Жи че бу де и по твр ђе на. 

Сву ап су рд ност овог не би ва лог „су до ва ња“ и „пра вич но сти“ су ди ја, ко-
ји ће се ру ко во ди ти соп стве ним на дах ну ћем уме сто Уста вом и про пи си ма 
СПЦ, до ку мен то ва но ће ове ко ве чи ти књи га Тај на бе за ко ња, гру пе ау то ра, 
ко ја је 2012. го ди не до жи ве ла три из да ња.

Смртни грех: гостољубље прогнанима – владика Артемије и његово монаштво,  
о Спасовдану 2011,  у дому Милоја Стевановића и његове чељади

1
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Дра ги чи та о че,
Из да ва њем књи ге ко ја је пред То бом, же ли мо да из вр ши мо је ван ђел ску 

ду жност: да иза ђе мо на кров и ода тле, при дру жив ши се Гре шном Ми ло ју, 
гро мо гла си мо: 

Не дај ду шу, ро де! 1      Из да вач

1  Ле та Го спод ње га 1999. на дан 9. ју на пот пи са на је, у Ку ма но ву, ка пи ту ла ци ја ко јом је при зна-
та оку па ци ја Ко со ва од стра не евро-аме рич ког агре со ра.

  Са оку пи ра ног Ко со ва, из Све те Гра ча ни це, чуо се глас от по ра, ота ча ство љу бља и сло бо до у-
мља. Глас ва пију ћег у пу сти њи. Био је то глас вла ди ке Ар те ми ја Ра до са вље ви ћа.

  Пот пред сед ни ку САД, го спо ди ну Бај де ну, до сто јан стве ни Вла ди ка ус кра ти бла го слов да 
уђе под кров де чан ског све тог ма на сти ра. То је онај Бај ден, ко ји, уз оста ло, о ро ду на шем ка за: 
„Ср би су не пи сме ни де ге не ри ци, си ло ва те љи, уби це бе ба, ка са пи и агре со ри.“ (CNN 1.8.1993); 
„САД мо ра ју да пред во де За пад у од лу чу ју ћем од го во ру на срп ску агре си ју“. Тајмс 3.5.1993).

  Уло гу до ма ћи на пре о ти ма ју Си нод, пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић и оце у би ца Те о до си је 
Ши ба лић, по да нич ки отво рив ши вра та Ви со ких Де ча на срп ском ду шма ни ну. И не са мо ње му. 

  Пред став ник оку па тор ских НАТО сна га на Ко со ву aдмирал Фицџералд на Трећи Божић 
2010. на ја вљу је да ће вла ди ка Ар те ми је би ти за ме њен ко о пе ра тив ни јим епи ско пом.

  И на рав но, где оку па тор оком ту из дај ни ци и еу РОП СКИ по да ни ци ско ком: Си нод, Ад-
ми ни стра то ри и Па три јарх га зе Устав СПЦ, ка но не, од у зи ма ју епар хи ју ка нон ском епи ско пу 
Ар те ми ју, оти ма ју му ау то мо бил, раз ва љу ју ке ли је и фи о ке, про го не га у Ши ша то вац на Фру-
шкој Го ри не до зво ља ва ју ћи му да оста не у би ло ко јем ма на сти ру сво је епар хи је, од у зи ма ју 
му ду хов ни штво над ро ђе ном ду хов ном де цом, ка жња ва ју ње го ву ду хов ну де цу, за бра њу ју му 
од ла зак у Ру си ју на на уч ни скуп, за бра њу ју му да бо го слу жи, за бра њу ју му да го во ри у бе о-
град ском Ме ди ја цен тру, а по том му Са бор, без су да и пре су де „од у зи ма“ епи скоп ски чин и 
по ста вља не ка нон ског епи ско па. 

  Да би све ту обе ло да нио бе за ко ње вла ди ка Ар те ми је слу жи све ту Ли тур ги ју у Ду бо ком 
По то ку, по сле че га ће оце у би ца Те о до си је уз по моћ шип тар ске по ли ци је си лом из ба ци ти мо-
на штво и вла ди ку Ар те ми ја до ме ђе Ко со ва, а по том га срп ска по ли ци ја спро во ди у ег зил, ван 
те ри то ри је ње го ве ка нон ске епар хи је. 

  Цр но реч ки мо на си бе же од са мо во ље остра шће них вла сто љу ба ца Ата на си ја Јев ти ћа и 
Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа (ко ји су, је дан по је дан, по ста вља ни за ад ми ни стра то ре код жи вог и 
здра вог ка нон ског епи ско па) и на ла зе уто чи ште на има њу гре шног Ми ло ја у Ло зни ци код 
Чач ка, на дан ца ра Кон стан ти на и ца ри це Је ле не, 2010. го ди не Го спод ње. 

  За то што је ука зао го сто љу бље ра шко-при зрен ским му че ни ци ма (уме сто, као Си нод, Та-
дић и Те о до си је – Бај де ну, Ша љи, пред сед ни ку Ал ба ни је...) и што се са вла ди ком Ар те ми јем 
мо лио Бо гу (уме сто, као чла но ви Си но да и Ве ли ког цр кве ног су да, са је ре ти ци ма) епи скоп 
жич ки Хри зо стом Сто лић, на миг осве до че ног кич мо лом ца Ири не ја Бу ло ви ћа, по кре ће по-
сту пак про тив Ми ло ја Сте ва но ви ћа, члана епар хи је бе о град ско-кар ло вач ке (да бо ме, су прот-
но Уста ву СПЦ и ка но ни ма) и осу ђу је га на „смрт ну“ ка зну екс ко му ни ка ци је. Ову ка зну ће, 
на рав но, по твр ди ти би ску пи Ам фи ло хи је Ра до вић и Ири неј Бу ло вић уз по моћ два пр ста оста-
лих „пра вед них“ су ди ја Ве ли ког цр кве ног су да.

  Та ко се, у срп ско ме ро ду, по ре чи пред став ни ка СПЦ, пр ви пут у исто ри ји на ше Цр кве је-
дан мир ја нин ко нач но ис кљу чу је из Цр кве! (По ли ти ка, 20.5.2011). То је, још јед но, не би ва ло 
ре мек-де ло го спо де Ири не ја Бу ло ви ћа и Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа, ко ји су, у свом ве ро од ступ ни-
штву, при ми ли са „уз бу ђе њем у ду ши“ па пи не на пр сне кри же ве и па пи не би скуп ске пр сте но ве.

  Та ко смо, да кле, до би ли нај го рег Ср би на – гре шног Ми ло ја. 
   Нај го рег! 
   Да ли?
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ПРЕД ГО ВОР

Заиста је тежак задатак дат мени, човеку техничко-математичке стру ке 
да напишем пар речи о незаборавним списима господина Милоја Сте ва-
но вића, књижевника ретке оригиналности и исповедника вере свето савске 
православне, у ове претешке дане када се ломи кичма нашем роду и гази 
све најсветије.  

Из већине приложених текстова извире душа непоколебљивих те жа ка 
нашег народа, који су знали на страшном месту постојати и све муке за 
Хри ста и праву веру поднети. Из ових списа, писаних заборављеним, ар ха-
ичним језиком наших предака, чује се пој птица и чобанских песама, осећа 
се благоухани мирис наших ливада и планина и разазнаје какви бејаху 
наши дедови – иако полуписмени, ипак величанствени у својој отмености 
и скромној дуготрпељивости и храбрости. Због тога, по мом скромном ми-
шљењу, ова књига заслужује и највише оцене књижевних критичара.

Но, ово је ипак мање важно. Дела тражи Господ. Много је важнија не-
саломивост у исповедању Светосавља и Правоживља, следећи заповести 
Спаситеља по цену страдања. Лакше је било нове велике житнице подићи 
и уживати заслужене плодове свог мукотрпног рада са супругом Надом и 
бројном породицом. Али, није лаву дато да спава, већ да риком буди оне који 
спавају, док се сви заједно на сплаву ка стрмом водопаду и амбису јереси 
и богоодступништва приближавамо. Материјалне жртве ове благословене 
породице нису најважније – важнија је њихова спремност на страдање. 
Овом лаву из рода нашега, унуцима и целој породици Стевановић зададоше 
претешке ране када га избрисаше из званичне еви денције СПЦ. Иако сви, 
посебно неправедне судије, знају колико је тај чин бесраман и насилнички, 
сигуран сам да га је то до дна душе заболело. До стојно је и храбро г. Милоје 
узео свој крст и стао уз новог Вавилу који рече пре коморском силнику и 
непријатељу Христовом да не може и не сме у свете Дечане.    

Откривање јеретичких и од свете вере православне и апостолске једине 
Цркве расколничких поступака званичног патријарха и Синода СПЦ није 
овде непристојно и бахато већ представља молбени крик сваком ко има 
уши да чује. Прво вера православна па све остало – све за Христа!
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Стигао је Милоје Стевановић и на свето Косово, да помогне нашој ма-
лобројној браћи која као Милош Обилић са побратимима, Иваном и Ми-
ланом, уз помоћ Божју бране и нас заспале. 

У закључку бих рекао да са ових пар речи овде приложену књигу пре   -
поручујем сваком ко за истину и правду мари, а веру православну и ле-
поту казивања љуби. Такође желим и надам се да ће она помоћи и да се 
пробуди, охрабри и на боље промени бар неко од бројних званичних све-
ш тенослужитеља који наш сплав СПЦ гурају ка амбису, или не смеју да се 
супротставе томе трагичном кретању.

Ми лан МИ ЋУ НО ВИЋ
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НЕ ДАЈ ДУ ШУ, РО ДЕ 

За ви чај је то пли гру мен за ри вен у ду би ну ср ца.
За ви чај ми лу је ђе до вом при чом.
За ви чај ми ри ше ба би ним за кај ма че ним ру ме но-га ра вим колачeм.
За ви чај пе ву ши ари јом сла ву ја, зри ком зри кав ца, ду ка та њем ми сир ке.
За ви чај све тлу ца ме ком ме се чи ном, зве зда ним не бом, треп та њем сви та ца.
За ви чај од зва ња ку ку ри ка њем пе тло ва, бле ком ста да, бру ја њем ме де ни ца, 

га ло пом ко ња.
За ви чај ша пу ће пуц ке та њем бад ња ка, до го ре ва њем све ће, ху ја њем раз-

ви го ра, бла го род ним ка пи ма ки ше.
За ви чај хра ни жуљ ном оче вом ру ком.
За ви чај те љу би на уран ку, усном материном: Уста ни си не, за ру ме ње ше се не бе са.
За ви чај је укра шен пла вим јор го ва ном и мај чи ном ду ши цом, ба лу че-

ним ћи ли мом и не ца ном фи ран гом, ве зе ним ча ра па ма и је ле ком.
За ви чај ти да ру је ду њу и му шму лу, ка ра ман ку и бе ро сав ку.
За ви чај те гре је ва тром ис под лам пе ка и зр ном пше нич ним у злат ном 

кла  су.
За ви чај те вра ћа пе сми орач кој и ко пач кој, ра ба џиј ској и ко сач кој, же-

те лач кој и сва тов ској.
За ви чај те зо ве на мо бу, на пре ло и по се ло, на ко ми ша ње, на игран ку, у 

ко ло око ро го џе, на ко јој жмир ка кар би ту ша, под ко јом јер мо ни каш рас те-
же дуг ме та ру.

За ви чај те зо ве на кр сну сла ву и пре ка ду. На мо ли тву.
За ви чај те зо ве гр о бо ви ма пре да ка жељ них све тло сти во шта ни ца, ми ри-

са та мја на и Оче на ша.
За ви чај те зо ве ве ри тво јој пра во слав ној.
Ода зо ви се, ро де.
Не дај да ти из ср ца иш чу па ју за ви чај.
Без за ви ча ја смо окр ње ни. Не до са ња ни. Сет ни. 
Не дај за ви чај, ро де! 
Ако ти иш чу па ју за ви чај из ср ца тво је га и од ве ду те куд су на у ми ли – па-

пи и еу РОП СКОМ „цар ству“ – оте ће ти ве ру ота ца тво јих!
Оте ће ти Цар ство Не бе ско!
Оте ће ти ду шу!
Не дај, ро де!
Не дај!
Не!





ИЗ ДНЕВ НИ КА 





19

ДА ЛИ СМО СЛЕ ПИ КОД ОЧИ ЈУ?

Оста ви те их, сле пи су во ђи сле пи ма;
а сле пи сле по га ако во ди, оба ће у ја му па сти.

(Мт. 15,14)

Ора до сти ме по се та дру га из де тињ ства, Ми лу ти на, ко га је жи вот ни пут 
од вео тр бу хом за кру хом у бе ли свет. Ни смо се ви де ли 16 го ди на. Не  ве ро-
ват но али исти ни то: не ко му је та мо, још пре 6-7 го ди на до ту рио пр во из да-
ње мо јих Ка зи ва ња, ко ја он из ва ди из тор бе уз по клон ко јим ме да  ри ва. Ка-
же, дру же мој, хо ћу да ми се пот пи шеш на овој књи зи. Да знаш са мо кол ко 
сам пу та про чи тао тво је при че из Сте ва но ви ћа џе ма та и кол ко пу та су ми 
по те кле су зе док сам их чи тао. Вра ћа ле су ме у да не де тињ ства, у мај чи но 
кри ло, на оче во ог њи ште, у су срет са ђе дом и ба бом. Во ди ле на пре ла и 
по се ла, на игран ке и ко ми ша ња, на мо бе и са бо ре. Вра ћа ле су ме ме ђу же-
те о це и ко са че, ме ђу ра ба џи је и ко па че, чо ба не и тру ба че... И још да знаш 
да ми је тво ја ис по вест по мо гла да раз ве јем илу зи је у ко је бе јах и ја уга зио. 
Раз био си ме, ве ли, ко бе ба звеч ку, овим ре чи ма (из ташне вади при лич но 
иза ба на Ка зи ва ња и са стра не 12. обе ле жен па сус гра фит ном олов ком – чи-
та): „Што сам ви ше ди пло ма сти цао, што сам ви ше од лич них оце на до би-
јао, што сам ви ше при зна ња и од ли ко ва ња са ку пљао, што сам на ви шим 
по ло жа ји ма би вао – то сам све ду бље то нуо у ду хов ни мрак, у сле пи ло. 
Ћо рав, код очи ју. Сле пац, ко ји је до зво лио да га во де слеп ци: без бо жни ци, 
љу ди без Бо га, љу ди без ве ре, љу ди без ко ре на, љу ди без стра ха Бож јег, љу ди 
без мо ра ла...“ Ове ре чи су ми да ле сна ге да и ја пред мо јом су пру гом, де цом 
и при ја те љи ма при знам сво ја лу та ња, за блу де, сле пи ло. То сам ис по ве дио 
и свом све ште ни ку, ко ји је за и ста ча стан чо век и ко ји је пот пу но све стан да 
се у вр ху на ше Цр кве де си ла стрaвична ве ле и зда ја.

Та ко се Ми лу тин и ја, уз за јед нич ки ру чак, вра ти смо на ста зе и бо га зе 
на шег бо со но гог де тињ ства. Се ти смо се на ших пре да ка, учи те ља, дру га ра, 
зго да и не зго да ко је је но си ло вре ме на ше мла до сти.

Кад от пи смо по гу тљај-два ви на, раз не жи се Ми лу тин.
– Шта бих дао, ве ли, кад бих по но во мо го да сед нем на де ди ну дво ко ли-

цу, па да кроз воћ ња ке и ли ва де по ће ра мо две три вре ће жи та у Ар се ни је ву 
во де ни цу. Жао ми је, ве ли, што мо ји уну ци, ко ји ле те ави о ни ма, не ће осе ти-
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ти ту ле по ту, тај ми рис по ко ше ног се на и убра не ду ње, ту сласт то плог га ра-
во -ру ме ног ко ла ча са рин гле, из ко га цу ри ста ри кај мак... Шта бих дао да ми 
за пуц ке та бад њак на ог њи шту по лу брв на ре, да ме бу ди пој пе ва ца, да осе тим 
ми рис тек по му же ног мле ка, да чу јем пље ска ње тр ли це, шкри пу шин ских 
ко ла ко ја се, при ви је ног вин та, под бе ри ће том спу шта ју ни за стра ну... 

– Мој Ми лу ти не – ре кох – сва ко вре ме има сво је бре ме.
Пред крај руч ка ис при ча ми Ми лу тин виц, ко ји је чуо од са пут ни ка: 
– Пут ни ци су већ били у ави о ну ка да је ушао пр ви пи лот, с цр ним на о-

ча ри ма, чвр сто др же ћи по во дац пса водича. Пас га је од вео у ка би ну. Пут-
ни ци су за чу ђе но гле да ли, али су и да ље мир но се де ли. Убр зо по том уђе и 
дру ги пи лот, та ко ђе са цр ним на о ча ри ма, оба зри во пи па ју ћи бе лим шта-
пом по ави о ну и оде пре ма пи лот ској ка би ни. Пут ни ци збу ње но се де, као 
при ко ва ни. Нит ро мо ре нит го во ре. Убр зо се упа ли ше мо то ри и ави он по че 
да ру ла по пи сти. Пут ни ци су пре стра ше ни, ави он ди вља по ста зи. Они до 
про зо ра угле да ше мо чва ре ко је по чи њу та мо где се пи ста за вр ша ва и чвр-
сто се ухва ти ше за се ди шта. Ави он се све ви ше при бли жа ва мо чва ра ма и 
пут ни ци су све ви ше упла ше ни. Ка да је ави он сти гао бли зу кра ја пи сте и 
мо чва ра се опа сно при бли жи ла, за вла да па ни ка и сви по че ше да ври ште. 
У зад њем тре нут ку ави он се по ди же од пи сте успе шно. У пи лот ској ка би ни 
про го во ри пи лот сво ме ко ле ги: „Бо јим се да ће пут ни ци једном по че ти ка-
сно да ври ште и сви ће мо оти ћи до ђа во ла.“

– До бар цр њак. Асо ци ра ме на До ма но ви ће вог Во ђу.
– Јес, јес. Да ли, бре, ствар но мо ра мо да ту ма ра мо за слеп ци ма све док 

се не стро по шта мо у ам бис про па сти, па по сле да чу па мо ко су с гла ве.
– Ко зна, мој Ми лу ти не. То нам је или ка зна Бож ја или до пу ште ње Бож-

је. Ипак, бо ље је про гле да ти и ври сну ти икад не го ни кад. По ка ја ни раз бој-
ник про гле да – по ка ја се, у зад њи час и спа си се. Онај дру ги оста слеп до 
кра ја и по гу би ду шу сво ју во вје ки вје ков. Та ко то би ва и са на ро дом. Ми 
смо ти рад ни ци у ви но гра ду Го спод њем. Не ка би Бог дао да не про пу сти мо 
и онај је да не сти час, да нам не из о ста не пла та.

– Знаш, не ки бла го че сти ви љу ди су нам та мо, у ди ја спо ри, до ту ри ли 
књи  гу Тај на бе за ко ња. Мо гу ти ре ћи да је она мно ги ма отво ри ла очи. А кад 
сам чуо овај виц о сле пим пи ло ти ма, подсетио ме на ста ње у на шој Цр кви, 
Бо же ме про сти. Па, чо ве че, зар на ша све та Цр ква ни је ави он – брод спа -
се ња? И зар за и ста у пи лот ску ка би ну тог ави о на не уђо ше два еку ме ни-
сти ч ка слеп ца, два име ња ка, од ко јих је дан уме сто бе лог шта па но си па пин 
на пр сни крст и кар ди нал ски пр стен као пре по зна тљи ве зна ке сле по ва ња, а 
дру ги из Бе ча и За гре ба об зна ни на сав глас: ја сам сле пац!?! А ми, ко ов це 
кад по ће ра ју на кла ни цу, ни да бек не мо.

– Мој Ми лу ти не, не ко нас је упла шио го во ре ћи да се пр ви певци у су пу 
ба ца ју. Оно, ни је да ни је. Ал то ни је на ше ђе до ви не одличје. Ни смо ми би-
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ва ли од та ко рђа ве ја пи је. Ис по га ни ло нас вре ме. Слу шам и не ке ду хов не 
љу де. Ве ле: Иди му дро, не по ги ни лу до. Бу ди бог сна ма. Ко да је стра да ње за 
ве ру лу дост, а ћу та ње ко јим се из да је Бог му дрост. Још ве ли: Му дар чо век 
че ка да се из вор из би стри, па он да при ђе да пи је во де.

– Ја дан ти је тај ду хов ник. По ред та квих ће ду ше на ше ска па ти од же ђи, 
а из во ри пре сах ну ти. Зар су та ко че ка ли све ти Мар ко Ефе ски, све ти Мак-
сим Ис по вед ник, све ти Фо ти је, Ата на си је Ве ли ки?... Јел та ко ра дио Јо ван 
Кр сти тељ? Кнез Ла зар? Ни је то ду хов ни ка ни ви ђе ло, мој Ми ло је. То су ти 
мај сто ри. Мај стор чи ћи. За на тли је. Ћиф ти це. Њи ма је ва жно да има ју свој 
ће пе нак. Да узму па ри цу, да има ју ра ди ја тур у со би ко ју зо ву ке ли ја, га ра жу 
што бли же ол та ру, ве ли ки шпајз, за мр зи вач, хлад ња чу, кли ма ти за ци ју... И 
то ти је њи но ду хов ни штво, њи на ми си ја. Њи но под ви за ва ње.

– Знаш ка ко, они има ју од брам бе ни ме ха ни зам, мо жда и не све сно. Пр-
во, ве ле, док ге не ра ли не кре ну у бој (ми сле ћи на епи ско пе), ни офи ци ри не 
из да ју ко ман ду.

– Ене им ге не ра ла ко га про те ра ше на прав ди Бо га у ег зил. Страшљивци 
су то, кад ти ка жем ја. Они су ти ко онај што је мо лио Авра ма да по шље Ла-
за ра из мр твих, да ја ви бра ћи шта се до га ђа по сле смр ти. Да се Ар те ми ју су-
тра при дру жи још је дан пра вед ни епи скоп, тра жи ли би тре ћег. Че твр тог. Те 
кукавице би нај зад тра жи ле да им Го спод по но во до ђе, да за вр не ха љи не, да 
му и они опи па ју ре бра. Пре чу ше: бла го они ма што не ви де ше а по ве ро ва ше. 
Та кви су ти да нас не ки рев ни те љи. Иду на си гур но. Тек кад не бу де ни ка кве 
опа сно сти за њи х, они ће го во ри ти хра бро. До та да, што ре ко ти, би ће слеп-
ци ко ји иду за слеп ци ма. Не ви де да су пред ам би сом. 

– Знаш ка ко, Ми лу ти не, дру га њи хо ва коч ни ца или по ве за ча на очи ма 
је тзв. ду жност по слу ша ња.

– Зар да слу ша ју не по слу шне? Да слу ша ју бе за ко ни ке? Зар не зна ју они 
да је про клет ство ићи за не по слу шни ма? Ба та ли ћо ра ва по сла. Њи хо ва је-
ди на олак ша ва ју ћа окол ност је што су без бо жни. Што им је ра сла бље на ве-
ра, ако су је уоп ште има ли. Ако ни су би ли фа ри се ји ко онај с пр сте ном. 
Чу ва ју ма на стир, ве ле. Чи ји ма на стир? Оних што сле пу ју. Ни је ма на стир 
го ми ла ле по сло же ног, спо ља офу го ва ног, а уну тра омал те ре ног и ико но пи-
са ног ка ме на. Ако су отуд ис те ра ли све тог Са ву, све тог Ју сти на и Ни ко ла ја, 
а уве ли Зи зју ла са, и друге број не је ре ти ке, та мо не ма Ду ха Све то га. Ако се 
мо ле Бо гу да еку ме ни стич ки је ре ти ци пра вил но упра вља ју реч ју Исти не, 
Бо же про сти, то је ли це мер је. То је пе ћи на раз бој нич ка у ко јој се пи ја ча ри. 
Зар не зна ју да је та кви ма Го спод ис пре ту ро сто ло ве. То ни је све то сав ски 
ма на стир, то је еку мен ско је ре тич ко идо ло по кло нич ко зда ње. Зар ти ни-
си не где ре ко да је ча чан ска цр ква пре ко 200 го ди на би ла џа ми ја? Зна чи, 
Стра ци ми ро ва за ду жби на ни је би ла Хри стов дом мо ли тве, не го ме сто ру га-
ња Хри сту. Они то сад ра де: од на ших све ти ња пра ве пе ћи не раз бој нич ке у 
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ко ји ма се ру га ју све том Пре да њу. Ми сле да ће до ве ка. Јад ни ци. Не ви де да 
се ки ра др ве ту крај ко ре на сто ји.

– Ми лу ти не, ро де мој, то ли ко сам ре чи ис пи со и упу тио мо на си ма, игу-
ма ни ма, да не мам ви ше шта да ка жем. Ипак, ве ру јем, да ће мо на си, сем 
пи ја ча ра, уста ти хра бро у од бра ну ве ре. Из да на у дан све их је ви ше спрем-
них и на стра да ње за Пра во сла вље.

– Из тво јих уста у Бож је уши. Ал по по ви ба ре. Ни да пи сну. Ћу те ко за-
ли ве ни. Ве ле, има ју ђе цу. Па, баш за то што има ју ђе цу, не тре ба да им ути ру 
пут у цр ну бу дућ ност. Зар се ђе ци сме да ти хлеб од Ју ди них сре бре ни ка? 
Зар онај ко из да је Пре да ње, ве ру сво ју, ко ћу ти пред бе за ко њем не из да је 
Бо га? Зар он не по на вља Ју дин грех из гет си ман ског вр та? Зар све ште ник 
сме да по га зи све ште нич ко до сто јан ство због сре бре ни ка? Зар ча стан пин-
тор пра ви бу ре да др жи во ду док мај сто ри оду? Или, пак, да слу жи до ма-
ћи на кроз ге не ра ци је? Зар ча стан мо сто гра ди тељ пра ви на реци мост, да 
би га од не ла пр ва по пла ва, или, пак, да слу жи на род ве ко ви ма? А ка мо ли 
поп. Зар он тре ба да слу жи за пла ту да нас, или да гра ди дво ре за Цар ство 
Не бе ско, за се бе и за сво је бли жње, за ду хов на че да сво ја? Или мо жда не 
ве ру је у Бо га не го у са та ни не си но ве ко ји на та ка ри ше ми тре па тра бу ња ју 
о смрт но сти ду ше? 

– Па зи, Ми лу ти не, да не огре ши мо ду шу. Има ме ђу све ште ни ци ма по бо-
жних и бла го че сти вих љу ди. Не ки су то и де ли ма по ка за ли. Да ће Бог сна ге и 
они ма ко ји су пре по зна ли из да ју, или што би ти ре ко ве ле и зда ју, да се огла се. 

– До бро, не ка жем да не ма ча сних из у зе та ка. Ал зар мо ра мо да че ка мо 
да нас слеп ци до ве ду на иви цу пи сте, па да тек он да поч не мо да ври шти мо? 
Гле дам и ове не ке на ше ин те лек ту ал це. Све не што ко ки ша око Кра гу јев ца. 
Ка ка му је то шко ла и не ка вај на на у ка кад не уме про сто, са ра су ђи ва њем 
да ка же и на пи ше шта нам ра де из да ји це, чо ве че? Па зар они не зна ју да је 
бо ље са гу би ти гла ву, не го огре ши ти ду шу? Па зар они у тим шко ла ма ни су 
на у чи ли да је још цар Ду шан у За ко ни ку ре ко да су ди је не тре ба да су де по 
стра ху од ње го вог цар ства, не го по за ко ну? Па зар ти сил ни на ши док то ри 
на у ка не мо гу да гла сно и ја сно об ја сне и до ка жу: ако не ко ка же да је еку-
ме ни ста да ти ме при зна је да је је ре тик и ве ле и здај ник ве ре на ше; ако не ко 
па ли све ће са ју деј ци ма у њи ном збо ри шту, да је је ре тик и да га тре ба из ју-
ри ти из па три јар ши је, из Си но да; ако се не ко ве ри и пр сте ну је с па пом, да је 
по чи нио рас кол и от пао од на ше ве ре и на ше Цр кве и да ми ви ше не тре ба 
да слу ша мо ње го ва тра бу ња ња? Гле дам, ју че, на ТВ ону не сре ћу с пр сте ном, 
ка ко при ча о ка но ни ма. Па до бро, бра те, докад ће мо до зво ља ва ти да нас 
пот це њу ју? Он са бла зни тељ, мр зи тељ, је ре тик, ко ји сва ког Бож јег да на га зи 
ка но не, при ча о ка но ни ма... Да ти се сму чи.

– Ми лу ти не, ни си са свим у пра ву. Ја сам у не ким мо јим књи га ма об ја-
вио број не апе ле, мол бе, про те сте, ко је су пот пи са ле мно ги на ши че сти ти 
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ин те лек ту ал ци. Тач но је да ме ђу ин те лек ту ал ци ма има ши ћар џи ја, пла-
шљи ва ца, пиј ача ра ко ји тр гу ју исти ном и мо ра лом, али има и бла го че сти-
вих љу ди. Са мо што оним слеп ци ма, ко је ти по ме ну, не вре ди на ми ги ва ти. 
А из гле да да су и оглу ве ли, па им не вре ди ни до ви ки ва ти. Али њих ће вре-
ме сме сти ти та мо где им је ме сто. У бр лог исто ри је. А на Стра шном су ду ће 
сви ма на ма при па сти ме сто по за слу зи. Ком опан ци, ком обој ци, што ка же 
она на род на. Ја ти мо гу, цр но на бе ло, до ка за ти да су ме не пре 30 го ди на од 
ап са спа с ли но ви на ри и ин те лек ту ал ци са ко ји ма се ни сам ни по зна вао. И 
сад, кад су ме ова па пи на не до но шчад за о ку пи ла, по гле дај кол ко је че сти-
тих љу ди пи сми ма, ин тер вју и ма и на дру ге на чи не из ра зи ло со ли дар ност 
и спрем ност на са стра да ва ње са мном. А да ти не при чам, тек, са вла ди ком 
Ар те ми јем и ње го вим мо на штвом. А што се ти че оног с пр сте ном – и ње га 
су раз от кри ли. Де ма ски ра ли. Ис те ра ли су га, ко кр ти цу, на сун це. Ви диш 
да не зна где је де сно: из лу ди ла у лу ди ло, што би ре кли на ши ста ри: сво ме 
ло ми кич му, а ли же се с па пом, са Сте пин че вим след бе ни ци ма, с Ју деј ци-
ма... Ти ка за да си, чак та мо, до шао до књи ге Тај на бе за ко ња. Знаш ли да је за 
не ко ли ко ме се ци до жи ве ла тре ће из да ње? Па, онај филм Чуј Ср би не, бра те. 
Не ко ре че да је умно жен у не кол ко хи ља да при ме ра ка. И да је ока чен на 
ин тер нет. Ба че но је се ме исти не. Про кли ја ло је већ. Пот пи су је се пе ти ци ја 
за сме ну оног не по мја ни ка. Ско ро ће же тва. Тад ће се ку кољ одво ји ти од 
жи та. Јер, знаш ка ко је ка за но, не мо же се са кри ти град што на го ри сто ји. 
Из ла зи увр стак име ња ци ма што су се угу ра ли у ону, ка то ти ре че, пи лот ску 
ка би ну. За ври ска ће овај све то сав ски на род мно го пре не го што се они на-
да ју. Мно го пре не го што нам на че ло спу сте Ју дин по љу бац. А том на шем 
раз бу ђи ва њу, ве руј ми, свој до при нос су да ли број ни бла го че сти ви ин те лек-
ту ал ци. По гле дај са мо би бли о те ку Бра то љу бље: за две го ди не – пет књи га 
ко је от кри ва ју њи хо ву из да ју, њи хо во бе за ко ње и њи хо ве зло чи не. Ми слим 
да су још две у при пре ми.

– Ти, ка ко ти јед ном пи са онај мој име њак из Ра сне, за сва ког имаш 
оправ да ње.

– Не за сва ког. Ја сма трам да сва ко мо же по гре ши ти. И да сва ко има 
пра во на по ка ја ње, да кле на ис прав ку гре шке. Ре че Го спод: Иди и не гре ши 
ви ше. Али ако не вре ди из но си ти ар гу мен те, бе жи од ње га, јер нас Го спод 
учи да не ба ца мо би се ре пред сви ње. Све ти оци нас уче да је узи ма ње бла го-
сло ва од бе за ко ни ка зло слов. И пр о клет ство. Ти об не ви де ли љу ди, за сле-
пље ни вла шћу сво јом, ви ше су за жа ље ње не го за осу ду. Јер они су са ми 
се бе већ стра шно осу ди ли: они без те ло хра ни те ља и по ли ци је ни на Ли-
тур ги ју не сме ју. Они су у стра ху и ужа су. За што? За то што је ка за но да се 
без бо жник и сен ке сво је пла ши. Они не зна ју да и њи хо ви пол тро ни ви де да 
су се сро за ли у мо рал не на ка зе, да се ру га ју са ми ма се би јер ра де, пи шу и 
го во ре су прот но сво јим ра ни јим тврд ња ма. Зар та кав ду хов ни шкарт ни је 
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за жа ље ње? За опла ки ва ње. Јер, они су ду хов ни мр тва ци. А за мр тва ци ма 
се ри да и пла че.

– До бро, Ми ло је, ајд ми сад об ја сни ка ко по је ди ни епи ско пи сме ју да 
ћу те пред очи глед ним га же њем ка но на, Уста ва, Пре да ња, па и са бор ских 
од лу ка? Зар то ни је из да ја Пра во сла вља? 

– Мо же, дра ги Ми лу ти не, зла го ди на на ће рати ор ла да зи му је ме ђу ко-
ко шка ма. Ал то не зна чи да се он ни кад ви ше не ће ви ну ти у не бо. И њих је 
ухва тио страх пред зли ма. Љу ди су то. Пла ше се да их не раш чи не они тво ји 
сле пи пи ло ти. Али не ће мно го вре ме на про ћи кад ће се не ки од њих се ти-
ти да је та кво рашчињењe ти ту ла ча сти. Зла то уст је умро раш чи њен, али 
ње го ва сла ва је веч на. Зна ју мно ги на ши епи ско пи, сем оних ко ји су ду шу 
про да ли ђа во лу, да је бо ље би ти си ро мах са Хри стом, не го ми ли о нер са ђа-
во лом. Да је бо ље би ти при ја тељ са си ро ма шним на ро дом, не го бо га таш са 
па пи ним пр сте ном. Да је бо ље ча сно жи ве ти у ко ли би и ка та ком би, не го, по 
це ну из да је, ви ли на Де ди њу. Зна ју они да је ча сни је би ти прог на ни исти но-
љу бац, не го бед ни про по вед ник ла жи, пре ва ре, ве ро ло мља.

– Не знам да ли име ња ци уоп ште мо гу ви ше да се вра те ро ду, ве ри, се би... 
– Бо гу је све мо гу ће. Они по ку ша ва ју да се још ма ло пра ћа ју про тив 

бо  ди ла. Са зна ће они да је на род тврд орах, воћ ка чуд но ва та о ко ју ће по ло-
ми ти сво је еку ме ни стич ке зу бе. Не го, ај де, Ми лу ти не да до сто ве ри мо ову 
бу тељ ку. Знаш ка ко ка жу на ши зе мља ци, на гро бљу, о за ду шни ца ма: мр тви-
ма за ду шу, жи ви ма у гу шу. Да се по мо ли мо за на ше ду хов не мр тва це, ко ји 
ми сле да су жи ви. Не ка би им Бог дао сна ге да се по ка ју и да од у ста ну од 
Ју ди не ра бо те.

– Ајд, ако ве лиш, Ми ло је, да се по мо ли мо за она два на ша слеп ца, што 
нам се угу ра ше у пи лот ску ка би ну.

– Ајд, да се по мо ли мо за род наш, за све нас ко ји смо у ави о ну, еда би 
нам Бог по мо го да не за ка сни мо са ври шта њем.

– Те би је ла ко. Те бе сле пи пи ло ти из ба ци ше из ави о на. Не знам, чо ве че, 
да ли смо ми ћо ра ви код очи ју?

– Не мој да ми за ви диш што су ме из ба ци ли из тог ави о на. Не го поч ни 
да ври штиш! Да не одоц ниш.

– Жи ве ли!
– Жи ве ли! И да д а де ми ли Бог, да се опет срет не мо у здра вљу и ра до сти.
– И да про глед не мо.
– И да из пи лот ске ка би не по бег ну слеп ци.
– И да у њу уђу љу ди ока со ко ло ва.
– Амин. Бо же дај. 

9. ав густ 2012.
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ЧУ ДО У АРИ ЉУ: 
ПО ПО ВИ ОД ЦР КВЕ НА ПРА ВИ ЛИ ЦИР КУС

Глу па ци се не се ју, са ми ни чу...
(На род на из му дри ца)

Пр ве нац Евро пе је па па, а ме зи мац Евро пе је сте без бо жник. Ре че но је за 
ста ри Је ри хон, кад је пр о кли њан да ће на пр вен цу сво ме за сно ва ти но ви Је ри-
хон, а на ме зим цу сво ме по ста ви ти му ка пи ју (Исус На вин, 6,26).

„Шта је Евро па? Је рес. То је је рес. Нај пре пап ска ар хи је рес, по том лу те ран-
ска је рес, па кал вин ска, па су бо та шка и та ко ско ро без кра ја. Ко нац свих тих 
је ре си за вр ша ва се ате и змом, тј. без бо жни ци ма европ ским, ка квих ни је би ло ни 
по бро ју ни ти по ја ро сти ни кад и ниг де у исто ри ји чо ве чан ства. Да кле: пр ве нац 
ар хи је ре тик, а ме зи мац ар хи бе збо жник. Ка ко мо же та кав град оп ста ти? Ко ме 
мо же слу жи ти за углед тај но ви Је ри хон? Ни ко ме осим глу па ци ма. Али от куд да 
се ме ђу тим глу па ци ма на ђу и Ср би?“ (Вла ди ка Ни ко лај: Кроз там нич ки про зор)

Да нас, уо чи Пре о бра же ња Го спод њег, на Све тој Ли тур ги ји у Ло зни ци, 
об ра до вах се ра до шћу ве ли ком, смо трив ши ста ри ну Ми лој ка из Ари ља. По-
сле Слу жбе, из по што ва ња пре ма ње го вом ду го љет ству, це ли вах му де сни-
цу, па се упу ти смо ка клу пи ци, у пор ти, за по ђе нув ши раз го вор.

– Ре ко, дра го ми је да Ти ни го ди не ни да љи на ни су би ли пре пре ка да 
до ђеш, чак ов де, на Слу жбу Бож ју.

– Па, ет, Ми лое, кад се мо ра ни је те шко. Во љо сам да ви дим ову све ти-
њу. А кад по глед неш, и мо ро сам. Знаш, бла го да ран сам Бо гу што ме др жи, 
ево за га зик по до бро у де ве то де се тље ће. И фа ла Бо гу, на Ње го вом да ру, те 
до че ках осмо ро уну ча ди и осмо ро пра у ну ча ди, a с Бож јом по мо ћу и де ве то 
е на пу ту.

Ал да ми је не ко при чо да ћу до че ка ти да ми ис ка ља ју за ду жби ну Дра гу-
ти но ву, не би му ве ро во. Ту је бо ље про шла мо ја по кој на же на, што не ви ђе 
ову бру ку и сра мо ту. И ет, сад под ста рос мо рам д-идем, иа ко цр кву све тог 
Ахи ли ја ви дим из авли је, на во ли ки пут, да се ис по ве дим и при че стим ко чо ек.

Ти на ши ве се ли по по ви, уз ви јо ну ли ко не ка не до тав на ђе ца. На шли се 
они па мет ни ји од сви јег до сад, па по че ли не ке бу да ла шти не д-из во де по 
цр кви. Мо ра д-има ју не ку фа лин ку. За ови јег осам де сет и пет го ди на, пам-
тим осам де сет, ни кад се ни је у цр кви бу да ли ло и из мо та ва ло. Они се сад 
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на шли да па ме ту ју. Не ва ља им слу жба ко што се слу жи ла од пам ти вје ка. 
Њи ма. Ко да су они туј нак због њиг, а јок због на ро да. И кад су ви ђе ли да им 
на род окре ће ле ђа, и да је пет-шест сто ти на љу ди пот пи са ло про тест про тив 
њи ни је глу по шти ња, они по че ли да са слу ша ва ју љу де, ре ко  би су пан ду ри, 
а јок по по ви.

И да им бру ка бид не ве ћа, ока че та мо на не ку та блу ко е ка ке бљу во ти не, 
ко на ва ша ри шту. На јед ну ар ти ју ту ри ли да те бе не при ма ју у цр кве и да не 
раз го ва ра ју са то бом. За то при ма ју Хо че ва ра, по Ужи цу и ко е ђе, ка ко при ча 
на род. Ајд да им то од би јеш на глу по шти њу. Ал да виш ти, шта су ту ри ли на 
дру гу ар ти ју. Ка же, оне из на ро да ко ји оп ште с вла ди ком Ар те ми јом и иду 
код ње га и ње го ви јег, на слу жбе не при ма ти, ве ли, у хра мо ве, не при че шћи-
ва ти иг и ко е шта.

Тако су ти они нас ишћерали из наше Цркве. Е ту будалаштину ће д-у-
па мте добро. Од мог сина Милоша су искали чак и писмену изјаву. Мисле 
да ће да га препадну. Мисле да смо и ми зечје сорте, ко они што су.  Не знају 
они да Црква наша почиње од Светог Саве, а јок од њиг. Не знају они да је 
мој отац Милутин добио орден Светог Саве још у време Краљевине, док се 
они ни породијевали нису. Заборавили су они да смо ја и моја покојна Мица 
ишли у Цркву с ђецом, крштавали, венчавали и коешта кад си мого на прсте 
д-избројиш црквене људе. И сад они оће да ме саћерају у папин тор.

Бу ди бог сна ма.Он и ће ме не д-уче ђе ћу ја д-идем! И ко ме ћу ја мо ју ду-
шу да по ве рим. Па ја њи ма сад, по сле ови јег њи ни јег бу да ла шти на, не би 
по ве рио ни не ко кр џа во, ку со пра се да чу ва ју, а јад но ти да им по ве рим ду-
шу. Ко да им је свра ке љи ца мо зак по пи ла. Не зна ју они да ће оста ти са ми и 
да ће се уже ље ти на ро да, ал на ро да код њиг би ти не ће, јер сви ви де да они 
про да до ше ве ру за ве че ру. Јед ном по пу за по сли ли си на да бид не цр кве њак, 
дру гом тре ба да за по пе си на, а нај мла ђег ту ри ли за ста ре ши ну... Сва ког ку-
пи ли по ме но. Та ко они ми сле да при ме ром уче на род ве ри, прав ди, по ште-
њу, по рет ку. Ве сел ни ци. Ни је то по па ни ви ђе ло, ко да се не ва ља. Ал ни је ни 
чу до. Знаш ка ко е ка за но: Од лу да оца бид ну ша ша ва ђе ца. Ви ђе ли од ови јег 
са ми тра ма, ка ко се улизују папи. Зо ву га „све ти отац“. Ми сле, ве сел ни ци, 
да се је де све што ле ти. Ва мо, јо пет, гле дам ка ко се удва ра ју Сте пин че вом 
око ту... Ко не ки шље па ци, с’ели2 те се сли ка ли ис под сли ке Сте пин ца. Срам 
иг би ло, да иг срам би ло. Про ла зе по ред Ја се нов ца ко по ред тур ског гро бља, 
а слизали се са ср бо у би ца ма.

– За то е и ка за но: Ка ка вр ба на ки клин, ка ки отац на ки син.
– Не го да не смет нем. Ту ри ли и тре ћу ар ти ју. По тр па ли њи на име на 

од ре да на тој ар ти ји. Ка же, че га би се па ме тан сти ђо, шти ме би се ша шав 
по но сио. Те и то. На тој ар ти ји на пи са ли ва ко. Ка же, до ње ли смо од лу ку 

2  Знаком с’ аутор означава глас локалног говора који се чује код појединих речи: с’једи, с’екира, 
с’екирација, с’еме ис’... Руси тај глас означавају са щ, Пољаци са ѕ, а Црногорци са ć©
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та ку и та ку. Ве ли, је да ред да се слу жи с отво ре ним 
Цар ским две ри ма и с чи та њем мо ли тви, ка ко су то 
од вај кад ра ди ли пра во слав ни све ште ни ци, а сле де ћи 
пу т – по цир ку зан ски. Ко у цир ку су. На ко ка ко иг уче 
ови што но се па пи не на пр сне кр сто ве. И што су се ко 
ка ке же не ти не ве ри ли са тим ђа во лом из Ва ти ка на. 
Срам иг би ло, од Бо га, по што су образ са та ри ли.

Орден Светога Саве којим је одликован Милутин Стефановић
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На шли да се цен ка ју, да тр гу ју. И то с чим? С ве ром! Са Све тим Са вом! 
Са Ахи ли јом! Са Го спо дом! Сра мо та! Сра мо та и гре о та!

И још да им бру ка бид не ве ћа, ка же да се слу жи ме но пра вил но, а ме но 
цир ку зан ски, спо ра ди, ве ли, ду хов ни је по тре ба оба дви је стра не. Ко да у ве-
ри има ју дви је стра не. Ми сле да смо ми, ко и они, про да ли ду шу со то ни. Па 
да слу жи мо ме но Бо гу, а ме но ђа во лу, Бо же про сти и са кло ни.

И знаш шта су још на тра бу ња ли на тој ар ти ји? Ка же, све ово спо ра ди 
ми ра и је дин ства. Е, зна ш шта, што ре ко онај твој Ми лу тин из ави о на, ко да 
су оћо ра ви ли. Ди би дуз. Ко да иг је на род те ро да га дје ле и да га уз не ми ра-
ва ју ко е ка ки јем бу да ла шти на ма и но во та ри ја ма.

– Дра ги чи ка Ми лој ко, про ћи  ће они, као што су про шли и го ри од њих. 
Ти знаш да си ла Бо га не мо ли. Али, сре ћом на шом, ни Бог си лу не во ли. 
Ђа во их на го ва ра да са ми за со бом оста вља ју тра го ве. То су њи хо ви ду хов ни 
пло до ви, по ко ји ма ће их по зна ти они што ће до ћи. Са том бру ком на огла-
сној та бли они су пред ро дом и Бо гом оста ви ли „та пи ју“ ко ја све до чи да је 
њи хов учи тељ Хри зо стом, бив ши све то го рац, а сад ли це мер и фа ри сеј. Јер 
он је ју на 2008. тим сво јим по слу шни ци ма (ко ји су за бо ра ви ли да је про-
клет ство ићи за бе за ко ни ци ма) по слао од лу ку Са бо ра из ма ја те го ди не, на 
ко јој је из над пе ча та и свог пот пи са ста вио ре чи: „У исто вре ме под се ћа мо 
вас да ову од лу ку тре ба стрикт но при ме њи ва ти и ње се др жа ти.“ Кад смо ми 
твр ди ли да је он ли це мер, они су го во ри ли да ми вре ђа мо ње го во епи скоп-
ско до сто јан ство. Ко да се мо же вре ђа ти не што што не по сто ји. А не по сто ји 
за то што га је он сво јим бе за ко њем по га зио и изгубио.

Ето, исти на се не да ве за ти. Сад су ариљ ски по по ви обе ло да ни ли ка кав 
им је епи скоп и за ким они иду: ма ло по штуј про пи се о бо го слу жбе ном по-
рет ку, ма ло их пот ко па вај, док не уру ше по ре дак. А кад га уру ше, он да ће 
од ро ди и ве ро лом ци мо ћи да под не су ра порт: „Све ти оче, Срп ске Цр кве 
ви ше не ма.“

Ко кад је је дан од чел ни ка Ју го сла ви је, Сти пе Ме сић, рапортирaо Туђ-
ма ну: „За да так је из вр шен: Ју го сла ви је ви ше не ма.“

Са мо, овај пут не ће про ћи. Пре ће про ћи они, не го њи хов план из да је.
– Ма знам ја, дје те, да ће они про ћи. Ал ја не мам ви ше вре ме на да че кам.
– До че ка ће то Тво ја де ца, уну ци, пра у ну ци... Нe бој се!
– Па јес. Пра во ве лиш. Углав ном ја сам за ови јег, аман 90 ље та, по цје по 

по до ста опа на ка иду ћи по овом бје лом св је ту. Знаш, на слу шо сам се сва-
ка ки јег ми шље ња и на у ка. Ал јед ну сам лек ци ју до бро на у чио. Чо е ку ко ји 
стра да и ко ји је у не во љи тре ба при по мо ћи. Под оба ве зно. И спо ра ди то га 
сам ишо код ове че сти те че ља ди вла ди ке Ар те ми ја. Да иг за ју нач ко упи там 
здра вље. Да им до ту рим ко мад ље ба и ш ље ба. Да им при по мог нем на пра-
ви ти ка ку гра ђе ви ни цу ђе би мо гли гла ву скло ни ти и Бо гу се мо ли ти. Ја 
учи ник та ко, јер су и мо ји ста ри та ко ра ди ли. Тру ди ли се да при по мог ну не-
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вољ ни ку. То ме сам и ђе цу учио. И фа ла Бо гу на у чио. Ми ло ми је кад ви дим 
да по ма жу си ро ту, да по ма жу не вољ ни ке кое је му ка на гна ла у из бе гли штво, 
ђе цу без ро ди те ља, си ро ти шта, бол ни це, ви ше ђет не ро ди те ље, ин ва ли де...

– И не са мо то. Тво ји си но ви су не у мо р ни при ло жни ци, до бротво ри и 
тзв. ве ли ки до бро тво ри при мно гим хра мо ви ма...

– Фа ла Бо гу. Стал но сам им го во рио да је то се вап. Јел, знаш ка ко ти 
до ђе: по да шна ру ка по тље бид не још бо га ти ја. Бог ти то на док на ди. И то 
тро стру ко. Ка ки тро стру ко. Сто стру ко.Те та ко и сад. Зар да не по мог не мо 
на шем до бром и по ште ном вла ди ки Ар те ми ју и ње го вој ђе ци ко ји се бо ре 
да са чу ва ју ве ру на шу, ко ју Је ри не ји крч ме буђ за шта. Ако због то га ови, 
на зо випо по ви и вај ни епи ско пи, не да ју д-идем у мо ју Цр кву, и не ће да ме 
при че сте – и не мо ра ју. Ако ће мое спа се ње за ви си ти од њиг, а јок од Бо га, 
он да нек про пад нем. И го то ва ствар.

Шта ве лиш ти д је те?
– Ве лим да пра вил но ра су ђу јеш. Кад те ре чи из у сти је дан срп ски до ма-

ћин, ста ри на тво га до ба, то да је сна гу на ма, што за ва ма тра па ра мо. И то 
нас оба ве зу је.

– Ма, да ти ме не не ку ли зиш? Ко ве лиш: ма тор је, па да га не цвје љам. А?
– Не, не, чи ка Ми лој ко. Тво ји ста во ви има ју чвр сте те ме ље у ду хов ном 

на сле ђу ро да на шег. Зар Го спод не ка за: Бла же ни ми ло сти ви јер ће по ми ло-
ва ни би ти?

Наш све ти вла ди ка Ни ко лај ка за: У ста ри ја вре ме на, ка да су гру пе хри-
шћан ских му че ни ка стра да ле за ве ру је ван ђел ску, сви оста ли хри шћа ни 
при ти ца ли су им у по моћ. Јед ни су их оби ла зи ли по там ни ца ма, дру ги им 
сла ли да ро ве, тре ћи се бри ну ли о де ци њи хо вој или о ста рим ро ди те љи ма, 
че твр ти су се мо ли ли Бо гу за њих. И ти та ко чи ни! Кад се не ки брат твој 
бо ри за Ве ру је ван ђел ску, Ве ру све ту пра во слав ну, при те ци му у по моћ и 
пру жи му по моћ, да лак ше иде. По мо зи му или ру ком, или је зи ком, или 
мо ли твом и до бром же љом пред Бо гом. И сви та ко не ка чи не. Јер ње го ва 
бор ба, тво ја је бор ба, и ње го ва по бе да би ће тво ја по бе да.

Ето, за то ја нај и скре ни је ми слим и ве ру јем да ће Тво је зво но и Тво ја 
зво на ра ко ју си да ри вао овој све ти њи, бру ја ти као све до чан ство ве ре Тво је, 
на де Тво је, љу ба ви Тво је. Бруј тог зво на и то пли на те љу ба ви, та по моћ бра-
ту нам у Хри сту – вла ди ци Ар те ми ју, у бор би за ве ру на шу, већ су до се гли 
до не бе са. Они нас мо гу кле ве та ти, ка жња ва ти, пр о го ни ти, оти ма ти нам 
све ти ње, ап си ти... Али ми зна мо пут: Ва жни је је Бо гу уго ди ти не го љу ди ма. 
А по го то ву ду хом оло ша лим и у Ве ри ра сла бље ним љу ди ма.

  По ша ље ми по ру ку јед на ста ри ца, по име ну Сто ја, ко ја жи ви та мо под 
Ве ре џа ма. Не ко ли ко ки ло ме та ра ва зду шне ли ни је одав де. Кад сам до шао 
из Бе о гра да, ре шим да је по се тим. Ка же: Јој дје те, сва ко ју тро и ве че чу ем 
зво на из Ло зни це, по не кол ко пу та. Не мо гу пу ста ла сно на но ге, па д-одем 
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на Слу жбу, но се све вó ђе, у авли ји, кр стим. Мо лим те, ве ли, дје те, ви ђи с 
ти јем ка лу ђе ри ма што иг ва ли на род, да л би они шће ли да им пре пи шем 
ку ћу и има ње, да до ђу и вó ђе. Ја сам се с ђе цом здо го во ри ла. Имам дви је 
ћер ке и оне би би ле пу не сре ће. Ја би нај во ље ла да жи вим у оној ста рој ку-
ћи, а њи ма би да ла све крет но и не по крет но. Ве ле ми ђе ца: ако би ти ма ма 
њи ма сме та ла, ти до ђи код нас у Ча чак, а они нек бид ну вó ђе.

 Ми лој ко Сте фа но вић, да ро да вац зво на ре ма на сти ру  
Све тог Ни ко ле у Ло зни ци и син му Ми лош

Јој, дје те, да ми би да до че кам да у мо јој авли ји за зво ни зво но и да се 
од слу жи Слу жба Бож ја, ко у Ло зни ци, не би жа ли ла, ве ли, д-умрем они час.

Ето Ти, чи ка Ми лој ко, да је Тво је зво но под ста кло љу бав и мо ли тву са мо 
ове јед не је ди не ста ри це, ве ли ка је Тво ја пла та на не бе си ма.

– Баш си ме раз га лио оним рје чи ма вла ди ке Ни ко ла ја. Ве ру еш ли да га 
ту вим?

– Па, ве ру јем. Али, па зи то су ста во ви Пре да ња и бла го ча шћа. То са мо 
на шим од ро ди ма и ве ро лом ци ма сме та. Је дан бла го че сти ви епи скоп грч ки, 
Ав гу стин се звао, го во рио је: Где год се про го ни епи скоп, ар хи ман дрит, игу-
ман, про по вед ник Је ван ђе ља бу ди те уз ње га. Од оних дру гих да ле ко.
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– Па јес та ко. Ко гој се вра ба ца пла ши, нек не си је про ју. То су го во ри ли 
на ши ста ри. Ако чо ек по ште но ми сли, по ште но ра ди и по ште но збо ри, он 
је он дак с Бо гом. Ако не што ше пр тља, ако му ва, ако јед но ми сли, а дру го 
збо ри, а тре ће тво ри, то чо е ка ни је ви ђе ло. То је ђа во љи слу га. А то су ти 
ови па пи ни ко пи ла ни.

Онај ко ји је с Бо гом, тај је утвр ђен. Уко ре њен ду бо ко. То ме не мо гу на-
у ди ти ни шта ци. Зар ни је та ко?

– На рав но. За то је и ка за но: Ко се у Го спо да узда, у ви со ком за кло ну сто ји!
Има јед на бе се да све тог вла ди ке Ни ко ла ја о пр вом и по след њем Жи вом. 

О то ме ка ко Исус свом уче ни ку Јо ва ну у ви зи ји на остр ву Пат мо су ка же: Не 
бој се! Че га се не бој? Не бој се го ње ња Цр кве. Не бој се му чи те ља ко ји му че 
вер не. Не бој се ца ре ва ко ји го не хри шћа не. Не бој се на сил них вел мо жа 
ово га све та. Не бој се ни че га!

Ка ко, ка же, да се не бо јим, Го спо де! Кад су они сил ни и моћ ни про тив 
нас ма ло број них?

Не бој се, јер ја сам пр ви и по след њи, ал фа и оме га.
Пре ма то ме, дра ги чи ка Ми лој ко, Ти си сто по сто у пра ву. Не тре ба се 

вра ба ца пла ши ти! А они. Они ни су ни врап ци. Они су ни шта. Они су ду хов-
ни мр тва ци. И сен ке без са др жа ја.

– Пpаво си ре ко. Са мо, знаш, мо же нам на у ди ти њин смрад. Уф, уф! Ука -
ља ше нам све ти ње. Оскр на ви ше гро бља. На ру га ше се све тим оци ма на  ши-
јем. Исми ја ше нам Је фи ми ну за ве су. Ис по га ни ше нам све те ол та ре уво де-
ћи у њиг је ре ти ке... Чу ем сру ши ли ико но стас у Сту де ни ци. Ва љо нам то  ли-
ке го ди не. Сад не ва ља. Бу ди бог сна ма.

– Знаш ка ко је ка за но: Ни чи ја до зо ре ни је  го ре ла. Тво је по по ве за ка чи 
епи де ми ја глу пи ла, те од она кве све ти ње, по ку ша ва ју да на пра ве пи ја цу. 
Да се цен ка ју с ве ром и с на ро дом. Али, ис пре вр та ће њи ма Го спод аста ле, 
и не ће им да ти да од до ма Ње го вог на пра ве пе ћи ну раз бој нич ку. Знаш Ти, 
чи ка Ми лој ко, бо ље од ме не, ка ко је цр ква све тог Ахи ли ја би ла у зло вре-
мју без кро ва, мно го, мно го го ди на. Све те го ди не у ње ној пор ти је ра стао 
аврик и гми за ле су гу је и га мад. Ал кад је ис те као онај пе даљ но си о ци ма 
зло вре мја, го ни те љи ма Цр кве, кад је про ху јао тај про ла зни ви хор мр тва ца, 
Дра гу ти но ва за ду жби на је вас кр сну ла. Вас кр сну ће опет! Не сум њај! И ове 
утва ре ће про ћи!

– Па ја,  бог ме. Не го знаш шта ћу да ти ре чем, на ко ко мо ме ђе те ту?
– Шта?
– Оћу д-оста вим ама нет ђе ци, да ми ови цир ку зан ти не до ла зе на опе ло. 

Јок. Ује ли су ме за сâ мо, сâмо ср це овим бру ка ма. Оћу ђе цу да за ду жим да 
ме вла ди ке Ар те ми ја све ште ни ци от пра те, а јок ови ли це ме ри. Шта ве лиш 
ти, д је те?

"
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– Не би био ни пр ви ни по след њи. Је дан Твој ис пи сник, мо жда не ку го-
ди ну мла ђи од Те бе, не ки Ву кај ло вић са Љу би ћа, Бог да му ду шу про сти, 
пред пре се ље ње, око Спа сов да на, оста вио је си ну та кав ама нет. И син је то 
по што вао. И не са мо он. Ја лич но знам мно го бла го че сти вих хри шћа на, 
ко ји су, по соп стве ној же љи, ис пра ће ни у веч ност од стра не вла ди ке Ар-
те ми ја или ње го вих је ро мо на ха. Ја сам, та ко ђе, у том ре ду. Па зар би тре-
ба ло да нам пред по след ње це ло ва ни је мо ли тву уз но се они ко ји по га зи ше 
све то о тач ко Пре да ње, ко ји по га зи ше ве ру ђе до ва на ши јех, ко ји се мо ле да 
је ре ти ци-еку ме ни сти упра вља ју реч ју исти не Бож је? Па зар да до зво ли мо 
да нам се код по след њег це ли ва они на ру га ју? На ма и Бо гу на ше му? Не, не 
дај Бо же! Они су сво је ре кли, на пи са ли и по ка за ли на де лу. Док се не по ка ју, 
нек са ми се бе опе ва ва ју.

А ми? Ми зна мо свој пут: тра си ро нам га је Све ти Са ва, ће нар уда ра ли све-
ти те љи на ши а по да си па ли оче ви и ђе до ви на ши. На том пу ту тру до да не оста-
ви све ти Ју стин, ко га про ће ра ше ве ро лом ци с бо го сло ви је. На том пу ту жи вот 
про ве де наш Зла то уст – све ти вла ди ка Ни ко лај. На том пу ту, упр кос пот ко па-
ва њи ма, кле ве та ма, ла жи ма и ола ја ва њи ма хо ди наш све ти вла ди ка Ар те ми је 
и хи ља де бла го че сти вих пра во слав них ду ша. На том пу ту сто је сто ти не ин те-
лек ту а ла ца ро да на ше га. Сви они ко ји не тр гу ју За ве том. Ми ће мо, с Бож јом 
по мо ћи, са мо тим пу тем, ма кар кол ко он био тр но вит. Што ре ко пе сник:

Две пре да мном сто је ста зе
Јед на с цве ћем дру га с тр њем...
Ја усту пам цве ћа ста зе
Ко ји ма је но га ме ка
Нек по цве ћу же не га зе
А тр ње је за чо ве ка.

– Је сте, жи©  ми. Је дан је жи вот и не тре ба га про ћер да ти у ни шта клу ку. 
Це лог жи во та сам се бо рио да га жи вим ча сно и по ште но, д-идем ус прав но 
и да нем’ по сла с ни шта ци ма. Не ћу д-из дам ве ру ђе до ва ни сад, па ма кар 
ме не са ра ни ли, но од ву кли ку ка чом у по ток. Нек мр тва ци са ра њу ју мр тве, 
што ка же Хри стос. А ми ће мо ш Њим и за Њим у жи вот веч ни, ако Бог да.

– То што Ти ка за, у ве зи ама не та, пот пу но је хри шћан ски став. Све ти 
Мар ко Ефе ски је пре ки нуо оп ште ње са Ва се љен ским па три јар хом и ње-
го вим љу ди ма го во ре ћи да је пот пу но уве рен да што да ље сто ји од ње га и 
ње му слич них, то је бли жи Бо гу и сви ма све ти ма. Том при ли ком је оста вио 
сво је вр стан ама нет, ре кав ши: За кли њу ћи вас за по ве дам да се ни ко од њих не 
при бли жа ва ни мо јој са хра ни ни мо ме гро бу. Не го тре ба да бу ду одво је ни од 
нас, све док Бог не да ру је до бро ис пра вља ње и мир Цр кви Сво јој.
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Ако ти, мој дра ги чи ка Ми лој ко, ка жем да је Ири неј Бу ло вић док то ри-
рао на све том Мар ку Ефе ском, па по сле при мио па пин пр стен и пр ви увео 
но во та ри је у на ше све ти ње, он да ће ти би ти ја сно ода кле ве тар ду ва и ком 
го спо да ру слу же тво ји, ариљ ски по по ви.

– Ни су они ви ше мо ји. Јок. А не ће би ти ни ариљ ски, ако на ста ве да бид-
ну ко цир ку зан ти. Жив би јо па ви ђо.3

***
 
Ис пра тих стар ца, задивљен ње го вом ду хов ном сна гом. Из ова квих го-

ро ста сних гр мо ва мо ра ју из ни ћи сна жни из дан ци, ко ји ма ни вра та па кла 
не мо гу на у ди ти.

Је ди но, ни сам си гу ран, да ли му је ве ро до стој но пре при чан са др жај тих 
ака та са огла сне та бле цр кве све тог Ахи ли ја у Ари љу? И да ли је он до бро 
раз у мео њи хо ву су шти ну? Да не огре ши мо ду шу? И он, и ја?

Да ода гнам тај цр вић сум ње, те ле фо ни рам мо јој дру га ри ци из мла до-
сти, ко ја жи ви у Ари љу, упи тав ши је да ли је ви де ла те ак те. Ка же, ни сам 
обра ћа ла па жњу, ал се баш спре мам да идем у чар ши ју, па ћу по гле да ти и 
ја ви ти.

Уве че ме зо ве Дра гој ла го во ре ћи: Да ти ни шта не пре при ча вам, ве ли, 
сли  ка ла сам мо бил ним те ле фо ном и мо ја уну ка ти је пу сти ла фо то гра фи је 
и-меј лом.

По гле дах и схва тих да је ста ри на Ми лој ко још „бо дрог ду ха“ – што ка-
же на род. Од штам пах до ку мент, да га ево при ло жим у Днев ник. Као све-
до чан ство зло вре ме ни ка епар хи је жич ке, кад њо ме не вич но упра вља ше 
Хри зо стом Сто лић.

Не вич но и, што би ре као чи ка Ми лој ко, фа лич но.

18. ав густ 2012.

3 Из гле да да се пред ви ђа ње де де Ми лој ка об и сти њу је: у Ари љу све ви ше вер ни ка сво је ду хов не по-
тре бе оп скр бљу је у РПКМ епар хи ји у ег зи лу, а све ви ше љу ди се за ла же за из град њу ка та комб не 
цр кве.
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Огласна табла храма св. Ахилија у Ариљу



35

Јед ни се хва ле  ко ли ма, дру ги ко њи ма, а ми име ном Го спо да Бо га свог (Пс. 20, 7).
Дар ста ри не Ми лој ка ро ду, а уздар је Бо гу.

3
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СЕ ЈА ЧИ ПРО КЛЕТ СТВА  
или 

 РА НА ЗВА НА СЕНТ АНДРЕJА

Ве дар лет њи дан над ов чар ском го ром тре пе ри ле по том бо ја ко је уви ру 
у пла вет ни ло не бе ског сво да прот ка ног злат ним зра ци ма из ла зе ћег сун ца. 
Уз сер пен ти ну што во ди на ви ше, к не бу и бе лом ша то ру игу ма ни је Је ле не и 
ње них се ста ра, пе ње се не пре глед на ко ло на на ро да и ау то мо би ла.

Све ту Ли тур ги ју на Ваз не сењ ском бр ду слу жи вла ди ка Ар те ми је. Из гр-
лâ и ср даца ви ше сто ти на вер ни ка брује Од го ва ра ња. Је че бр да у сла ву Го-
спод њу. На ли ци ма игуманије Је ле не и ње них се ста ра си ја ра дост. У не ким 
тре ну ци ма по ди же нам се ко са на гла ви. Осе ћај сна ге ко ји да ма ра из ср ца 
све то сав ских че да ба ца у ни штав ну сен ку ону го лу бруталну си лу пре ко сто-
ти ну све ште ни ка ко ји су уз аси стен ци ју кор до на по ли ци је из вр ши ли зло коб-
ни на лог свог пр во све ште ни ка Хри зо сто ма, из гнав ши на род и мо на хи ње из 
ма на сти ра Ваз не се ња у но ћи, о Спа сов да ну.

Све тој ча ши при ђе мно го вер ни ка.
По за вр ше ној Ли тур ги ји вла ди ка Ар те ми је ла га но, до сто јан стве но ко ра-

ча кроз огро ман шпа лир на ро да. Же не, де ца, љу ди, ти ска ју се ко пче ле око 
ма ти це, це ли ва ју ћи му де сни цу, па те ри цу, ру ка ве, ле ви цу... Ко шта стиг не.

Го спо де, по ми слих, ка кав ли је осе ћај они јех јад ни ка што их од де це 
све то сав ске шти те те ло хра ни те љи и по ли ци ја?

Тр пе за љу ба ви. Као што ка же на род, код до ма ћи на на глас, код си ро ма-
ха на част.

Кад вла ди ка кре те пра шња вом сер пен ти ном на ни же, по ред ма на сти ра 
Ваз не се ња, ка ма ги стра ли, бе ше при зор за пам ће ње: на иви ци за рав ни на-
род се на чич као као ја то пти ца кад пад не на др во ред, и сви ма шу бла го че-
сти вом стар цу. Три зво на од је ку ју го ром у сла ву Го спод њу.

До ле, у оте том ма на сти ру као на дла ну се ви ди ту жно, пра зна пор та и 
пу сто ма на стир ско гро бље.

На род се за тре ну так са бра око Бог да на гу сла ра, а он ср цем и гу сла ма 
про ло ми ти ши ну. Кад за вр ши уз вик ну му је дан ста рац: „Алал ти вје ра, ју на-
че! Ка ко ти се зо ве, на ље по ту та пје ва ни ја, пје ва ла ти мај ка?“

– Ни сам јој – ве ли Бог дан – још на ђе но име. Тра жим ку ма.
Не ко из на ро да до ба ци: По што је ма ти Је ле на пр ва по сле ра шко-при-

зрен ских мо на ха ре кла „не“ еку ме ни стич кој из да ји пр во све ште ни ка и по-
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бу ни ла се про тив па по љу би вих ка ба да хи ја, пред ла жем да се пе сма зо ве По-
че так бу не про тив ка ба да хи ја.

Пред лог на и ђе на одо бра ва ње.

***

Од лу чих да са На дом по но во одем на гроб оца Сá ве.
– Да те не ухап се опет? – ве ли На да.
– Свак свој по сао. Па ком до ди ја. Јер, нај зад ће се зби ти по оној Го спод-

њој: Сви ко ји се ма ше за нож, од но жа ће по ги ну ти. Да кле, не по не ко, не го 
сви ко ји го во ре, ми сле и тво ре ар гу мен ти ма сна ге и на си ља, уме сто сна гом 
ар гу ме на та.

Одо смо. Овај пу т ме не ухап си ше. Мо жда су до зна ли да гро бље ни је њи-
на пр ћи ја но јав но до бро. Мо жда ће јед ног да на схва ти ти и да цр кве и ма-
на сти ре, ко је по ди го ше оци на ши, они ни су до би ли у ми раз од па пе кад су 
се ве ри ли (пр сте но ва ли) с њи ме, да би та мо при зи ва ли хо че ва ре и њи ма по 
ду ху по доб не, а за бра њи ва ли де ци све то сав ској да та мо при сту па ју... Мо жда.

Док по па ли смо све ће, са бра се мно го на ро да ко ји се вра ћа ше од о зго од 
ша тре. Ша пат мо ли тве ни, су зе у очи ма, ти тра ње пла ми ча ка са во шта ни ца 
као да се сли ва ју у ва пај: Оче Са во, по мо зи нам да се одр жи мо на ста зи бо-
го по зна ња ко јом си нас во дио!

Кад иза ђо смо  пред ка пи ју ма на сти ра при ђе ми ста рац Ми лен ко: Бре 
Ми ло је, кад год до ђем та мо у ту тво ју фир му, ти у Бе о гра ду. А био сам рад 
да про збо ри мо ко ју. Еве, ма тор сам чо ек, вре ме је д-идем на ви ше, ал ће ми 
оста ти кр њо што с то бом не с© је дох, да про збо ри мо ко ју.

– Ај мо чи ка Ми лен ко, сад. Да пи је мо ка фу и да збо ри мо.
Одо смо. При дру жи нам се и пен зи о нер Пе ро.

***

– Шта ли ми сле ове уси ја не гла ве што збу њу ју овај ве се ли на род овим 
но во та ри ја ма – ве ли Ми лен ко.

– Не ми сле ни шта, ка же Пе ро. Они су од ми шље ња опе ри са ни. Они 
има ју за да так да упро па сте оно што ни Тур ци за 500, ни Хи тлер за 4, ни ко-
му ни сти за 50 го ди на ни су ус пе ли да учи не.

– Па, да ли ви де они да им на род окре ће ле ђа? Зар су ћо ра ви? Да нас им 
у ма на сти ру ни је би ло не ко ли ко љу ди, на пр сте јед не ру ке мо го би да их 
из бро јиш. А го ре под ша то ром, и око вла ди ке Ар те ми ја, си ла све та. Да их 
бро јиш лет њи дан до под не – опет ће Ми лен ко.

-
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– Па, чи ка Ми лен ко, зар ни је ка за но да ће двор ци не пра вед ни јех опу сте-
ти а ко ли бе пра вед ни ка про цве та ти?

– Баш та ко – сло жи се Пе ро. – Да нас и ко је без очи ју мо гао је да ви ди 
ожи во тво ре ње тих про роч ких ре чи.

– Па до бро, љу ди, али куд ће нас то од ве сти? – за бри ну то ће Ми лен ко.
– Од ве шће нас у рај – ка же Пе ро. – Ша ла на стра ну, али ово њи но бе за-

ко ње донеће и неку ко рист. То нас го ни на рев ност. То нас при бли жу је Бо-
гу. То нас осве шћу је. Јер се чо век и на род у кри зи и му ци ка ле. Ви ђе сте ли 
љу ди у Ло зни ци но ли ки на род на Мла дог Ни ко лу? Још бе ше рад ни дан. Па 
оно је чудо. Па на Ви дов дан у Ба ра је ву. Па на Пре о бра же ње у Ле у ши ћи ма. 
Па на Ве ли ку Го спо ји ну у Љу ља ци ма. Па сад на Ваз не сењ ском бр ду...

– Ни је то Ваз не сењ ско бр до, не го ваз не сењ ско не бо – упа де Ми лен ко. 
– Љу ди, ствар но, кад од о здо, са гро ба оца Са ве по глед неш на ви ше, ви диш 
не бо и зво на ис пред оног ша то ра код игуманије Је ле не.

– И та ко сву где. Сад ви ше љу ди има у ка та ком би у Бач кој, не го код оног 
би ску па. Па до ле у Ни шу. Па на Зла ти бо ру. Па у Но вом Па за ру. Па у Ма-
чви. Па сам био у Бе лој Па лан ци. Био си и ти Ми ло је, у Ре ме зи ја ни. Ви део 
си кол ко љу ди.

– То им је од го вор на ро да на не прав ду пре ма вла ди ци Ар те ми ју, игу-
маније Је ле ни...

– Пра во си ре ко, Ми лен ко – на ста ви Пе ро.  – Ја сам цео рад ни век про-
вео ба ве ћи се озбиљ ним прав ним по сло ви ма, при ме ном за ко на. Ал©  ово 
што су ура ди ли вла ди ка Хри зо стом, по по ви епар хи је жич ке и ча чан ска 
по ли ци ја мајци Је ле ни ис те рав ши их си лом из њи хо вог ста на, без су да и 
пре су де – то ће ући у исто ри ју си ле џиј ства и бе за ко ња. То ће би ти там на 
мр ља и ве ли ка му ка на ших пр во све ште ни ка али и бру ка по ли ци је ко ја им 
је пру жа ла по др шку у зло чи ну, уме сто обр ну то: да шти ти устав но-прав но 
на че ло о не по вре ди во сти ста на. То по ка зу је ка ко су они крат ко ви ди. На род 
је да нас на њи хов гест из ре као свој суд: ово је би ла Све та Ли тур ги ја, али и 
сво је вр сни пле би сцит. Да, да бра ћо, ово је био пле би сцит! Ти Ми ло је имаш 
оби чај да ка жеш: Ко се с на ро дом су ди тај пар ни цу гу би. Да нас су си ле џи је, 
за и ста, пар ни цу са гу би ле.

– Ма све то јест – опет ће Ми лен ко – ал ме ни ни је ја сно шта су они 
сми сли ли. Па три јарх ка же да је еку ме ни ста. Он, зна чи, јав но ис по ве да је-
рес. Овај дру ги Ири неј хва ли се па пи ним пр сте ном и па пи ним на пр сним 
кр  стом. Бру ка и сра мо та. Па он да Ири не ји, у ду е ту, са до ско ра шњим пред-
сед ни ком др жа ве па ле све ће по је вреј ским збо ри шти ма. Ва мо, опет, Хри-
зо стом ру ши гро бље, ру ши ико но стас, ру ши бо го слу жбе ни по ре дак. Ево ти, 
сад су уве ли но во та ри је и у Ари љу. Од на ке ље по те и на ке сло ге на пра ви ше 
пе ћи ну раз бој нич ку. Шта ће они да на пра ве од на ше Цр кве? Оћу, Ми ло је, 
да ми ка жеш, на ко по ште но, без ич уви ја ња.
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– Мој чи ка Ми лен ко, ти о ћеш да ти онај мрав што о ће да умре на пу ту за 
Је ру са лим ка же по ште но о не чи јим не по ште ним на ме ра ма. Њи хо вим, или 
од сил ни ка за да тим им зло де ли ма. То је пре кру пан за да так за ме не. Нај пре, 
ја ми слим, да од тог њи ног по сла не ма ни шта, јер у на ро ду има ква сца и он 
на ра ста из да на у дан. Би ће Ср бљи ка но што су би ли, ве ру јем. Да ће Бог да 
се об др жи мо док не про ђу ови, јер сви ма на ма, па и њи ма, су и дла ке на 
гла ви су из бро ја не.

А мо же би ти да ће и они ви де ти шта су учи ни ли, па се вра ти ти збу ње ном 
и уз не ми ре ном ста ду, ко је су рас пу ди ли. А рас пу ди ше га, ко све сно, ко не-
све сно. Ко из вла сто љу бља и по хле пе, а ко за то што га ђа во на ву че на та нак 
лед. Ко за то што је уце њен... А не ки су мо ра ли из вр ши ти за да так ко ји им је 
по ста вљен кад су до шли на власт. Њи хо ва ми тра је има ла ту це ну. И они је, 
ве сел ни ци, ис пла ћу ју. По ла ко, на ра те.

Зна те, на род хо ће да бу де по слу шан епи ско пи ма који су духа Ње го шева, 
ко ји ка за (кад су тра жи ли да уста не, из ко чи је, јер на и ла зи па па): „Бож ја 
ти вје ра, ја не хо ћу сра мо ти ти оно ма ло цр но гор ска на ро да. Не ка иде па па 
сво јим пу тем, не ка сла зи с ко ла ко му је до са да сла зио, а вла ди ка цр но гор-
ски за и ста не ће.“

Али, ни су сви епи ско пи тог ду ха. Има епи ско па на чи ју гла ву је за лу та ла 
ми тра. Они кал ку ли шу. Они тр гу ју ве ром. По сма трао сам не ке од тих јад-
ни ка. Гле, оде шеф ове на ше оја ђе не зе мље у Ва ти кан и по зо ве па пу у Ср-
би ју. И шта ра де не ки на ши епи ско пи: утр ку ју се да при пре ме до ла зак тог 
је ре ти ка у Ниш, те па ју му „све ти отац“, иду те пу зе по За гре бу по ни жа ва ју-
ћи нас, при ма ју по хва ле за „за слу ге“ еку ме ни стич ке из да је, сле пу ју и кле че 
по њи ним ка те дра ла ма... Бру ка ју се и по ни жа ва ју нас до бо ла. До су за. Или, 
оде шеф др жа ве у је вреј ску си на го гу и ту ри на гла ву је вреј ску ка пи цу (на 
шај ка чу се, на рав но, га ди), а они, јад нич ци, бр же бо ље па ле све ћи це са они-
ма ко ји Хри ста не при зна ју за Бо га и ко ји има ју исту ве ру као њи хо ви пре ци 
ко ји пљу ва ше, ши ба ше, рас пе ше Го спо да...

– Ти љу ди не ма ју ви ше пра во слав ног ду ха – упа де Пе ро.
– Та кви су за и ста ви ше за са жа ље ње, не го за осу ду. Сад упо ре ди Ње го ша 

вла ди ку са до сто јан ством, и ове јад нич ке што пу зе пред па пом, иду му на 
по кло ње ње, па чак при ма ју од ње га кар ди нал ско пр сте ње и са ви ја ју вра то-
ве и кич ме да им па па ока чи сво је на пр сне кр сто ве. Шта нам оста је сем да 
се овом пр вом ди ви мо, да га по шту је мо и сла ви мо, а да ове дру ге жа ли мо 
и пла че мо над њи ном цр ном и те шком суд би ном, над њи ном не сре ћом и 
па дом. Па дом до ни шта ви ла. И да се Бо гу мо ли мо да се, јад ни ци, отрг ну из 
кан џи зла, да се ус пра ве, да се вра те ро ду, сво јој ду жно сти, сво јој ми си ји. 
Да се вра те се би.

– То је тач но – ве ли Пе ро. – Они ме не под се ћа ју на оног де ча ка о ко-
ме је го во рио ста рац Си лу ан. Ка же: из гле дао је као ан ђел че. Био је, ве ли, 
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сми рен, по штен и кро так... Али кад је по од ра стао, одао се рђа вом жи во ту и 
из гу био је бла го дат Бож ју.. По чео је да ли чи и на чо ве ка и на бе са и на звер 
и на раз бој ни ка. Исто та ко ста рац је го во рио о јед ној ле пој де вој ци, ко ју је 
ка сни је грех то ли ко уна ка зио, да ју је би ло муч но и по гле да ти. Та ко се и 
на род наш га ди кад по гле да ове уна ка же не, по ни же не, па по љу би ве, ве ро-
ло ми ве ми тро но сце.

– Ал© , не стр пљи во ће Ми лен ко, ако би се ове њи не лу до ри је на ста ви ле, 
а на род ћу то, шта би он да они на пра ви ли од на ше Цр кве?

– Па, ре кох, чи ка Ми лен ко, на пра ви ли би ве ро ват но дру гу Сен т Ан дре ју. 
Ал не ће то да ти Бог. А не да ни на род Бож ји, као што ви диш.

– Ка ко ми слиш дру гу Сен т Ан дре ју? Шта ти то зна чи?
– Мо жда ни сам на шао боље по ре ђе ње, али не дав но сам, са На дом, био 

на по кло нич ком пу то ва њу у Сен т Ан дре ји. И ути сци ко је отуд но сим при-
ти ска ју ме да ни ма.

– Ни кад ни сам био та мо. Опри чај ми то, да бих пој мио шта си шћео да 
нам ре чеш.

– Сен т Ан дре ја је јед на на ша ве ли ка ра на и го ле ма ту га на ша. И ту ра ну, 
ту ту гу, кри ју од нас. Тре ба оти ћи и уве ри ти се. Кад бих имао вре ме на ро-
ман бих мо гао на пи са ти о тој ра ни срп ској, о тој ра ни од ко је кр ва ри ду ша.

– Го во ри, ку мим те Бо гом – из да је стр пље ње Ми лен ка.
– Дав не, 1866. го ди не Ја ша Иг ња то вић ре че; „Сен т Ан дре ја би ла је не гда 

фа рос, све тил ник срп ства...“
У сред Сен т Ан дре је и да нас сто ји мер мер ни крст Срп ског тр го вач ког 

дру штва из 1763, као та пи ја овог пре ле пог ба рок ног гра ди ћа. Ова ба рок на 
Сен т Ан дре ја је на ста ла у XVI II ве ку. Кра си је 7 пре див них цр ка ва, ко је сто-
је као све до чан ство све сти Ср ба ља о њи хо вом исто риј ском би ти са њу. Кре-
ну ли су Ср бљи за па три јар хом Ар се ни јем, пред на је здом зла 1688. го ди не и 
на кон 2 го ди не, за у ста ви ли се и оста ли у јед ној пу сти њи крај Ду на ва. У бу-
ду ћој Сен т Ан дре ји. Нај пре по ди го ше ку ћер ке и 7 цр ка ва-брв на ра. Ка сни је 
ће на ме сту ку ће ра ка ни ћи пре ле пе ва ро шке ку ће, а уме сто 7 брв на ра у 
ко ји ма се чу ва ла ве ра пра во слав на за јед но са ки во том све тог кне за Ла за ра, 
за 7 де це ни ја ће ни ћи 7 ве ле леп них ба рок них хра мо ва. Кад су се Ср бљи на-
се ли ли ца ре вим обе ћа њем и тзв. „При ви ле ги јом“, по че ла се рас плам са ва ти 
мр жња кар ди на ла пре ма пра во слав ни ма и (гле чу да!) апе ти ти за уни ја ће-
њем ра сту. За то је па три јарх на ло жио да се од мах диг ну цр кве брв на ре као 
пра во слав не бо го мо ље.

Е, сад обра ти те па жњу: 1696. го ди не, пре ма по пи су, у Сен т Ан дре ји је 
би ло ско ро 1000 ста ре ши на до ма ћин ста ва, тач ни је 989. Та да је про сеч но у 
по ро ди ци би ва ло 6-7 чла но ва. Ни је те шко из ра чу на ти да је то из ме ђу шест 
и се дам хи ља да Ср ба, а тај по пис ни је об у хва тао све штен ство и мо на штво.
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Ка ко је вре ме про ла зи ло, Ср би ће се на ћи из ме ђу на ко в ња и че ки ћа: са 
јед не стра не апе ти ти за уни ја ће ње ра сту, а са дру ге стра не, до ла зи не во ља 
од епи ско па Ва си ли ја Ди ми три је ви ћа, на ко га Сен тан дреј ци упу ћу ју жал бу 
Са бо ру у Срем ским Кар лов ци ма, јер су се све ште ни ци оси ли ли, утвр ди ли 
та ри фе, гло бе на род...

– Ко ови по је ди ни да нас – упа де Ми лен ко. – Из ви ни, пре ки док те. Шта 
би са жал бом?

– Ни шта. Ми тро по лит Мој си је 1730. вра ти од го вор, окру гло па на ћо ше.
– Ови да нас по ту ре по ли ци ју да бра ни Сабор од пе ти ци је са 15.000 пот-

пи са, а нека мо ли да од го во ре – упа де Пе ро. – Они не ће да чу ју ва па је на-
ро да, ни ти да о њи ма рас пра вља ју. А ка мо ли да још од го во ре. Они се, ка ко 
ти, Ми ло је, јед ном ре че, га де на рода. Ово бе за ко ње је не ви ђе но, мр жња 
кар ди на ла пре ма Ср би ма из тог вре ме на је ма ња од мр жње Ири не ја Бу ло-
ви ћа, Ам фи ло хи ја и њи хо вих пол тро на пре ма вла ди ци Ар те ми ју и ње го вом 
мо на штву.

– И шта би да ље? – не стр пљи во ће Ми лен ко.
– Ни шта. 1744. го ди не, на Са бо ру у Срем ским Кар лов ци ма су на род ни 

пред став ни ци упо зо ри ли Са бор на не прав де епи ско па и све штен ства.
– И шта би он да? – опет ће Ми лен ко.
– Опет ни шта. Ср би су, да зло бу де ве ће, би ли при ну ђе ни да се жа ле на 

сво је епи ско пе цар ској ад ми ни стра ци ји. Да кле, они ма ко ји ни су њи хо ве ве-
ре. То је на рав но ри мо ка то лич ким пре ла ти ма ишло на ру ку. Та ко се др жав-
на власт поч не пе тља ти у уну тра шње ства ри Пра во слав не цр кве.

– Исто ко да нас. Уме сто по ли ци ја да шти ти Устав, За кон... она пот по ма-
же бе за ко ње у Цр кви. Шти ти упро па сти те ље Цр кве.

– Ста ни бре, Ми лен ко – уме ша се Пе ро – да чо век из не се чи ње ни це. Ја 
ове ства ри ствар но ни сам знао. Ма да се зна да ри ба увек од гла ве смр ди.

– Ето та ко. Нај ру жни је и нај ту жни је је то што су епи ско пи утвр ђи ва ли 
свој ау то ри тет и власт уз не при мер но по на ша ње и што је не са гла сје ар хи је-
ре ја с на ро дом оста ви ло љу те и не из ле чи ве ра не.

Ето, мој дра ги чи ка Ми лен ко, ка ко је по се ја на зла се мен ка у Сен тан дре-
ји! Се мен ка зла или се мен ка про клет ства!!! За то вла ди ка Ни ко лај ка же у 
Ра ту и Би бли ји: Да не ва љал ство и бе за ко ње ста ре ши на на род них на вла чи 
про клет ство на сав на род.

– Па зар ови на ши, вај ни епи ско пи не зна ју то? – пи та Ми лен ко.
– Ве ро ват но не зна ју. А мо жда и зна ју ка ко ствар тре ба упро па сти ти, па 

са мо пре пи су ју ре цепт сво јих древ них ко ле га – упро па сти те ља, од го во ри 
му Пе ро.

– Де де, Ми ло је, д је те и бра те, опри чај нам да ље шта ви ђе та мо.
– На  жа лост, сад ви ше не ма ту шта да се ка же. Све је ка за но.
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Ја ша Иг ња то вић 1854. ту гу је, го во ре ћи: „Цр кве те све пра зни је би ва ју... 
још два-три по ро да (ге не ра ци је) па ће са свим пра зне би ти...“

– Бо же са чу вај, ко ве се ло Ваз не се ње Хри зо сто мо во и Ти мо те је во да нас.
– Че кај Ми лен ко, да чо век за вр ши.
– И још ка же Ја ша, три де це ни је ка сни је: „И кад у Сен т Ан дре ји јед ном 

не ста не Ср ба, а је да ред ће их не ста ти, он да ће им об ро нак див них пла-
ни на би ти гроб, по кров ми ри са во зе ле ни ло, звук зво на њи хо вих хра мо ва 
про пра ти ће их у веч ност, а хра мо ви оста ће као спо ме ни ци њи хо вог ду ха 
и жи во та.“

– Ух, да ле ко би ло!
– Е, мој чи ка Ми лен ко, ни је ви ше, на  жа лост, да ле ко. Кад глу вом ни је 

вре ђе ло до ви ки ва ти, он да је ђа во до шо по сво је. У Сен т Ан дре ји је, да кле, 
она зла се мен ка, ко ју по се ја ше рђа ви епи ско пи и по по ви ко ји сле по ва ху за 
њи ма, ро ди ла род.

– Ка ко?
– Па ето ка ко. Ла ко. Не ко ли ко го ди на по сле Ја ши ног за пи са на кра ју 

XIX ве ка, на по пи су као пра во слав ни Ср бљи, из ја сни се 617 пра во слав них 
ду ша. Да кле, де сет пу та ма ње не го оне 1696.

– Да Бог са чу ва!
– Ни то ни је све. Да нас Сен т Ан дре ја има Ср ба то ли ко да сви мо гу да 

ста ну под јед ну шљи во ву гра ну. Три де се так ду ша пра во слав них. Не ма их ни 
за јед ну учи о ни цу оне чу ве не Срп ске учи тељ ске шко ле, чи ја гра ђе ви на још 
сто ји да не мо све до чи како су у Сен тан дре ји не кад жи ве ли Ср бљи.

– Ку ку ме ни, до Бо га ми ло га!
– Не вре ди сад ку ка ти, мој чи ка Ми лен ко. Слушче је тре ба ло би ти док 

те сти ју не раз би је. Кад је раз би је џа ба га би јеш.
– Е, то би ва ља ло да ви де ови на ши по по ви, па и по је ди ни ка лу ђе ри што 

ве ле: „Ду жност нам је да слу ша мо епи ско па.“ А не ки сво ју ра сла бље ност у 
ве ри прав да ју ти ме што то бож чу ва ју ма на сти ре. Чу ва ју ка ме ње, а ур ни шу 
ду шу. Не ка ви де ка ко Ти мо теј чу ва ма на стир. Бра ни га од на ро да, од де це 
Бо ж је. Не ка ви де ка ко су епи ско пи и по по ви чу ва ли цр кве у Сен т Ан дре-
ји. Кад им, јед ног да на, Ири не ји и њи хо ви пол тро ни ма на сти ре пре тво ре у 
га ле ри је и ту ри стич ке де сти на ци је, пре вр та ће се на шим ка лу ђе ри ма, ко ји 
сад ћу те, ко сти у гро бо ви ма. Ал ће ка сно би ти та да. Зна ју на ши ка лу ђе ри 
и по по ви да ни је ду жност не го про клет ство слу ша ти оно га ко нас одва ја од 
отач ког пре да ња, ве ли Пе ро. Зна ју, но им је пре чи њи хов ком фор од ве ре 
ко ју би тре ба ли и жи во ти ма сво јим да све до че.

– Не мо гу Сен т Ан дре ју да ви де на ши по по ви. Њих на ши епи ско пи та мо 
не во де, не го их во де да кле че по Ва ти ка ну, да љу бе ру ку нај ве ћем ар хи је-
ре ти ку и нај ве ћем ср бо мрс цу. Да се кла ња ју Алој зи ју Сте пин цу. То је њи ма 
ва жни је од Сен т Ан дре је.
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– Па, до бро, Ми ло је ко иде сад у те цр кве?
– Е, мој чи ка Ми лен ко. Ко иде? Срп ску Сен т Ан дре ју су ожа ли ли мно ги 

срп ски пе сни ци.
Цр њан ски ка же да је на шао са мо се дам пра зних цр ка ва ко је гле да ју у во ду 

пу ну про ле ћа.
Вас ко По па – Сен тан дре ји: Бе жа ла си до кра ја веч но сти.
Сло бо дан Мар ко вић:... У Сен т Ан дре ји окре ћем се као Ра ки ћев до лап у 

пра зни ни.
По сто ји пе снич ка ен ци кло пе ди ја о Сен т Ан дре ји: „Срп ска се вер ња ча“.
Та мо су ти, мој чи ка Ми лен ко, са гра ђе не:
Са бор на или Ус пењ ска или, ка ко је још зо ву, Бе о град ска цр ква, па
Пре о бра жењ ска цр ква, па
Бла го ве штењ ска цр ква, па
По жа ре вач ка цр ква. И оне су пра зне! Ту жно и жа ло сно пра зне.
Пра зне цр кве па пра зне и ду ше!!! – што би ре ко вла ди ка Ни ко лај.
И још три ле по ти це, ко је на  жа лост ви ше ни су на ше: две су усту пље не 

ри мо ка то лич кој, а јед на ре фор ма тор ској сек ти или ка ко на ши пр во све ште-
ни ци те сек те на зи ва ју „се стрин ске цр кве“: Пе тро па влов ска, Све то ни кољ-
ска и Збе шка цр ква, по све ће на Си ла ску Све то га Ду ха.

– Да ли је то мо гу ће?
– Ви део сам то својим очи ма. И знаш шта сам још ви део?
– Шта?
– На овим трима цр квама не ма ни пло ча или би ло ка квог обе леж ја која 

би говорила да су их по ди гли Ср би и да су оне би ле пра во слав ни хра мо ви у 
XVI II и XIX ве ку.

– Да сам ју че умро ово не би знао! Сад сам сков чо за што си ми она ко од-
го во рио на пи та ње: шта ће ови на ши но во тар ци и еку ме ни сти на пра ви ти од 
на ше Цр кве, кад би ми би ли ту па ви да тр пи мо, а Бог до пу стио то ис ку ше ње. 
Сад сам схва тио за што си ре ко: на пра ви ли би дру гу Сен т Ан дре ју.

– Па тач но та ко. То су ура ди ли са Ср би ма у Дал ма ци ји. Дал ма ци ја је у 
с тва ри дру га Сен т Ан дре ја. У Хр ват ској, у Бо сни... Сад то ра де у ра ср бље ној 
Цр ној Го ри. На Ко со ву по ди жу ве ро лом ци на ши но ву Сен т Ан дре ју. Гле дај 
шта ра ди Те о до си је и Де чан ци. А Ири не ји би хте ли да и ов де, код нас, на-
пра ве Сен т Ан дре ју. Пр во ма ло но во та ри јâ. Па ма ло Хо че вар у ол та ре: да их 
опо га ни је ре тич ким ду хом, по Ужи цу, Чач ку и ко је ку да ши ром Ср би је. Па 
он да да сру ши мо пра во слав но гро бље у Жи чи. Па он да да сру ши мо ико но-
стас у Сту де ни ци. Па да при ми мо па пин пр стен. Па да са ви је мо вра то ве да 
нам па па ту ри свој на пр сни крст. Па да из ја ви мо да смо еку ме ни сти. Па да 
нас Си нод осра мо ти под „ико ном“ Сте пин чевом. Па би па три јарх слу жио 
са они ма што су нас кла ли, али, не сме, ве ли, од „зи ло та“. Са мо што се још 
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и фор мал но ни су про гла си ли би ску пи ма. Знаш ка ко ка же на род, че га би се 
онај сти део, ти ме се онај дру ги по но сио. Па он да за па ле све ћи цу са они ма 
чи ји исто вер ци Хри ста ши ба ше и рас пе ше. И та ко то, док нас не раз ве ре, 
док нас не ра ср бе, док нас не по у ни ја те. Док нам не на ту ре је ре тич ку клеч-
ку на врат, ко у Сен т Ан дре ји. Кад су Ми ло ја ап си ли у Ваз не се њу и из ба ци-
ли ка лу ђе ри це из ма на сти ра у по мр чи ну, отев ши им бра шно и ко зу, ка ши ку 
и сир, то ти је би ла сли ка и при ли ка оног што је би ло у Дал ма ци ји у вре ме 
Ма та ву ља. Ка мо сре ће да он да има ди ја ше ви ше Пи ли пен ди. Јес, мој бра те 
Ми лен ко, по уч на је ова Ми ло је ва при ча за сва ког ко има уши да чу је. Ову 
при чу би ва ља ло, Ми ло је, да за пи шеш.

– Ама љу ди, ово ни је при ча, ово је ра на го ле ма. Ра на ду ше ко ја пи шти. 
За ја у ка ла је Ми ра Алеч ко вић од бо ла 1964. го ди не, на пи сав ши: Ов де срп ски 
још је ди но го во ре пти це...

Са тр ли су нам наш је зик, на ше име, на шу сла ву, на шу пре ка ду, на шу 
Ве ру... Нас ви ше та мо не ма!

– А све је кре ну ло од оне зле се мен ке ко ју си по ме нуо, Ми ло је, ма ло пре. 
До бро је отац Жар ко ре као ка да се осве шта ва ла тво ја за ду жби на у Ло зни ци:

Ве ро мо ја, ко те уби, ре ци!
Уби ше ме из ол та ра жре ци.

По је ди ни на ши епи ско пи су уби це ве ре на ше. 
– Треба дићи глас, док не бид не доц кан. А шта ћеш кад их бра ни на о ру-

жа на по ли ци ја.
– Скон та ће и по ли ци ја да су они из да ји це, од ро ди и ве ро лом ци.
– За то ми се чи ни до бар онај пред лог да се пе сма гу сла ра Бог да на на зо-

ве „По че так бу не про тив ка ба да хи ја“.
– На ши пре ци су си но ви ма оста вља ли ама нет: Чу вај те се ђе цо гу са ла. 

Чим су гу сле по че ле да гу де о из да ји еку ме ни стич ких ми тро но са ца, то је 
знак њи хо ве пр о па сти. Њи хо во срам но ве ро ло мље ула зи у на род но пам-
ће ње.

– Да се збу де она Ње го ше ва: По ко ље ња дје ла су де, што је чи је да ју свје ма.

***
– Дра ги мо ји, хај те да ми поди гне мо ча ше у здра вље че ља ди на ше.
– И да се по мо ли мо Бо гу да по по ви и ми ли ци ја Ми ло ју не ло ме ви ше 

но гу.
– Да не ло ме Ми ло ју но гу, но да се вра те ро ду и Бо гу.
– Ис пиј мо ове ча ше, да нам зли ков ци не упро па сте ду ше на ше.
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– Опа, вас двојица, одо сте у пе сни ке. Не ка би Го спод дао да се од на ро ђе-
ни па сти ри на ши по ка ју и вра те ста ду сво ме, ро ду сво ме, ве ри сво јој. Еда би 
сви би ли де ца сло жна све то сав ска, на ра дост Оца на шег не бе ског, а на жа-
лост и ри да ње со то ни! И на жа лост ср бо мр зној де ци со то ни ној.

– Жи ве ли!
– Жи ве ли!

26. ав густ 2012.

У ваз не сењ ској но ћи Епи скоп жич ки и ње го ви све ште ни ци су, уз по др шку кор до на  
ча чан ске по ли ци је, под ко ман дом Ти хо ми ра Са ле ви ћа, ваз не сењ ским мо на хи ња ма оте ли  

све што без бо жни ци ма при ли чи: стан, по сте љи ну, бра шно, ко зе, ко ко ши, посуђе...  
Пре ма Гре шном Ми ло ју су би ли ми ло сти ви ји: по ко сив ши га ко ли ма ко ји ма се кри ју ћи  

од на ро да, во зио Епи скоп – по да ри ли су му ма ло стра да ње, преко кога га посети Господ.

4
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ДО КОН ПОП И ЈАРИЋЕ КР ШТА ВА

Ко је луд, не бу ди му друг.  
(На род на из му дри ца)

На и ђо ше да нас и об ра до ва ше ме, два креп ка стар ца, два го ро ста сна ин-
те лек ту ал ца, Ми ло рад и Ми о драг, ко ји иза се бе оста ви ше де ла по ко ји ма 
ће би ти упам ће ни у ро ду на ше му. Бе јах по ча ство ван њи хо вом по се том, а 
осо  би то њи хо вим да ро ви ма. Го спо дин Ми ло рад ме да ри ва књи гом Г. Ни ко-
ли ћа Мир но спа вај, вој во до са по све том „По што ва ном Ми ло ју у знак па жње 
– Ми ло рад“. 

А го спо дин Ми о драг ми уру чи ма ли ал бум са фо то гра фи ја ма, го во ре ћи: 
„Ја сам ти сво је вре ме но уру чио мо је жи вот но де ло и та мо на пи сао по све ту 
од ср ца: Дра гом бра ту у Хри сту, Ми ло ју Сте ва но ви ћу, не у мор ном рев ни те љу 
за пра во вер је, исти ну и прав ду у скла ду са бо го му дрим по ру ка ма, са бра ним у 
За ко но пра ви лу Све тог Са ве, о Са вин да ну 2008. И то сам пот пи сао име ном, 
сред њим сло вом и пре зи ме ном, за све до чан ство по том ству тво ме. Да нас 
сам ти до нео овај сим бо ли чан дар са фо то гра фи ја ма тво јих су ди ја и ове 
но  ви не „24 ча са“ са све ште ни ком Жи лом Фло ри ни јем из Ни це, са ко јим 
исти ну ју у љу ба ви тво је су ди је. Не ка ти ове фо то гра фи је по слу же на уте ху и 
ра дост. Ка ко јед ном ре че го спо ђа Ко са ра Га ври ло вић: Á Благо те би кад су те 
они ис кљу чи ли, јер они иза ђо ше од нас.` За и ста, они одав но иза ђо ше од нас, 
са мо им то ни ко ни је до ја вио. Они су те бе ис кљу чи ли из Цр кве, ко јој одав но 
не при па да ју, за то што си ука зао го сто прим ство прог на ним мо на си ма вла-
ди ке Ар те ми ја и што си се мо лио Бо гу с њим. То су учи ни ли они. Блуд ни-
ци! А та ко их на зи вам јер су блуд ни чи ли са не ве стом ка нон ског епи ско па, 
Ра шко-при зрен ском епар хи јом. Они су ти ко ји, на вик ну ти на блуд ни че ње, 
ус по ста ви ше ве зу са је ре ти ци ма, у ци љу раз гра ђи ва ња СПЦ ка кву нам је 
осно вао и пре дао Све ти Са ва.“

Оста дох пре ко два са та са овим бла го че сти вим љу ди ма, раз го ва ра ју ћи о 
мно гим те ма ма. О Сен т Ан дре ји, о Ра ве ни, о Си но ду и ње го вој по то њој по-
се ти За гре бу, о бру ка њу на ших цр кве них пред став ни ка не дав но у Са ра је ву, 
о ста р че ству и по ку ша ју еку ме ни ста да се на ру га ју и сру ше и ову пре дањ ску 
све ти њу...



47

Кад за ма ко ше у ре ку љу ди, у Кнез-Ми ха и ло вој, по ми слих: иза ових ста-
рих, не у ни шти вих глава мо ра ју оста ти сна жни ду хов ни тра го ви. 

Ве че рас пре ли ста вам њи хо ве да ро ве. На је жих се пред за пи сом ка ква је 
суд би на сна шла срп ског из дај ни ка, апо те ка ра Трај ко ви ћа, пе ево ов де хо ћу 
да оста вим ци тат са стр. 178-179, ко ји би сва ком из дај ни ку мо гао по слу жи-
ти као по у ка да пра вед на ка зна Бож ја сти же из дај ни ка, од ро да и од љу да, 
кад-тад: 

„Ау стри јан ци 1915. го ди не ула зе у Тр сте ник. Са нај ви шег ме ста но се 
на ре ђе ње да на град ском гро бљу про на ђу леш ма јо ра Тан ко си ћа. Упр кос 
ка му фли ра њу, упр кос тру ду чет ни ка да сво га вој во ду и ње го во по чи ва ли-
ште за шти те од скр на вље ња, Ау стри јан ци, уз по моћ из дај ни ка, про на ла зе 
гроб. Скр на ве, ри ју ћи сло је ве бал кан ске про шло сти. Трај ко вић, ло кал ни 
апо те кар, не са мо да је по ка зао гроб, не го се још и сли као са офи ци ри ма 
двој не мо нар хи је. Ове ко ве чи га, та ко, око ка ме ре рат не 1915. го ди не крај 
гро ба чет нич ког вој во де, ле ген де ко је се Беч ужа са вао. На кон ис ко па ва ња 
сле ди отва ра ње сан ду ка, за тим шкљо ца ју фо то а па ра ти. Од мах ма ђар ски, 
ау стриј ски, не мач ки и дру ги ли сто ви, на вид ним ме сти ма, не ки чак и на на-
слов ним стра на ма об ја вљу ју:.. „Ти гар је мр тав“... „Крај Во је Тан ко си ћа“!!! 
„Да би раз би ле срп ску ле ген ду, на ше су вла сти на ре ди ле екс ху ма ци ју гро ба 
Во је Тан ко си ћа и уста но ви ле ње гов иден ти тет“...

По сле фо то гра фи са ња, леш је оста вљен да га тр сте нич ки пси раз вла че 
по гро бљу. Ипак је не ки па три от ски на дах нут ме шта нин са хра нио оно што 
је оста ло, а по сле ра та и обе ле жио гроб.

Трај ко вић је, и по ред то га што се зна ло за ње го ву из да ју, као и сви 
ста ри и да на шњи из дај ни ци срп ски, на ста вио успе шну апо те кар ску ка-
ри је ру. Пре се лио се у Бе о град и отво рио не ко ли ко апо те ка. Иа ко је „Бал-
кан“, лист ко ји се ина че ба вио ра зним тра че ви ма и био не ка вр ста жу те 
штам пе, об ја вио чла нак о ње го вом де лу, ни је му фа ли ла ни дла ка с гла ве. 
Ка да је Ми ља чу ла име чо ве ка, ко ји јој је, на вод но, мр твог си на про дао, 
оти шла је у сво ју со бу и рас пле ла ко се. Та мо је, у по лу мра ку, на лик ка квој 
су ђа ји, кле ла: 

’Трај ко ви ћу, тра јао да бог да, док ти се вра не на ве се љу не са ку пе... про-
кле то ти се ме и ко ле но!’

По ми њем ов де да су за вре ме Дру гог свет ског ра та сви ње го ви по том ци 
стре ља ни на Ба њи ци.

Ви ди мо да Во ји слав ни у гро бу ни је ле жао мир но и да ни ту ње го вом 
пу то ва њу још ни је крај. Иза ње га је оста ло још не ко ли ко пе са ма. Не ке су 
на ста ле још за жи во та, а дру ге пост хум но...“

Не ка би Бог ми ло сти ви ура зу мио на ше ве ро лом це, из да ји це и бра то у-
би це да се по ка ју и спа су.
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По сле пре ли ста ва ња Ми ло ра до вог да ра, за ви рих у ал бум г. Ми о дра га. И 
из ње га хо ћу ов де да при ло жим не кол ко све до чан ста ва, да оста не траг пра в -
до ва ња и ве ро ва ња мо јих су ди ја:

5

6

Свемоћне судије са својим „светим оцима“
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8

7

Пример пастви: Овако верујем
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10

9

Љубав братоубица се са браће по вери и крви преселила на србомрсце
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11

12

Примио к знању: У Европу се не може са Светим Савом и ћирилицом
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13

14

Разумем: У Европу се не може са конзервативним Артемијем
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15

16

Исповедамо: Наш свети отац је стао наместо Бога
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Из вор:  
но ви не „24 ча са“

17

18

Хула на Духа Светога
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Стотину ће промјенити вјера...

Они су, да кле, пре ти ли ло мље њем кич ме бла го че сти вом вла ди ци Ар те-
ми ју, они су му оте ли не ве сту (епар хи ју), они су га са шип тар ском по ли ци-
јом про те ра ли из епар хи је све до Кра ље ва, они су му за бра ни ли да бо го слу-
жи, они су му за бра ни ли да го во ри, они су га раш чи ни ли, они су га про те ра-
ли и из Ши ша тов ца, они су га про гла си ли ђа во и ма ним и ома ђи ја ним, они 
су му за пре ти ли ана те мом, они су му за пре ти ли кри вич ним про го ном од 
стра не све тов ног су да... Они су по ка жња ва ли ње го ву ду хов ну де цу... 

Они... Јад ни они!
Опро сти им Бо же, јер не зна ју шта ра де!
Од лу чих да да ро дав ци ма уз вра тим уздар је. Ста ри ни Ми ло ра ду ода слах 

„Ка зи ва ња“ уз пи смо:
По што ва ни го спо ди не Ми ло ра де,
Про фе сор Ми о драг ми је учи нио част упо знав ши ме са Ва ма, а Ви сте ми 

при ре ди ли ра дост сво јом при чом ко ја из ви ре из Ва шег бо га тог, осам де сет тро 
го ди шњег ис ку ства. Сто га Вам ша љем свог „пр вен ца“ као скром но уздар је Ва-
шој до бро ти.

А мно го по што ва ном го спо ди ну Ми о дра гу ода слах „Си не мој, не при-
стај“, та ко ђе уз крат ко пи смо:

По што ва ни, го спо ди не Про фе со ре,
Пре гле дао сам па жљи во фо то гра фи је, на ко ји ма Вам бла го да рим. Мо рам 

при зна ти, имао сам при ли ку да не ке од њих ви дим ра ни је. Но ви на су ми оне 
из Са ра је ва и, на рав но, она из Ни це. Ова из Ни це је, ве ро лом ством над ма ши-

19
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ла оне из је вреј ске си на го ге, Са ра је ва, За гре ба и Ва ти ка на. Јер сам од на ро да 
са знао да „до кон поп и го ве да кр шта ва“, па сам ак тив но сти сво јих су ди ја 
та ко и раз у мео. Али ово зби ти је, у Ни ци, по ме ри ло је гра ни це на род ног пам-
ће ња, а из гле да и гра ни це здра вог ра зу ма. Из гле да да они ко ји у еку ме ни стич-
ком пи јан ству тра бу ња ју о љу ба ви, по лу де ше го во ре ћи да су му дри. Јер мр-
жњу пре ма пра во слав ни ма ком пен зу ју лу ди лом: кр шта ва ју ке ро ве, скла па ју 
со дом ске бра ко ве... Са чу вај нас Бо же од лу ди ла њи хо вог. И од љу ба ви њи хо ве.

Ша љем Вам ову књи гу у ко јој је, из ме ђу оста лог, из не то мо је ви ђе ње ве ре 
мо јих су ди ја, ко ји ме не би из не на ди ли да се јед ног да на при дру же бра ту им 
(та мо њи ма) Жи лу из Ни це и да с њим еку ме ни шу у љу ба ви.

***

Не ка би Бог ру га чи ма по да рио су зу по кај ну, еда би се вра ти ли ве ри отач-
кој и спа сли се.

9. ок то бар 2012.



57

ПУ ЦАЊ У ПРА ЗНО

Да нас је на на слов ној стра ни „Ин фор ме ра“ по ста вље но јед но пи та ње.
На шао сам се из ме ђу че ки ћа и на ков ња:
Пр во, не при ста јем на ге не ра ли за ци је! Ни су сви та ко ло ши и не мо рал-

ни тр гов ци ве ром и ни сам рад да ме ме ђу њих не ко угу ра;
Дру го, имао сам осе ћај да сам про зван, тј. да је и ме ни по ста вље но гор-

ње пи та ње. 
Од лу чих да од го во рим на по ста вље но (ми) пи та ње. На рав но, не оче ку-

јем чу да: би ће то још је дан пу цањ у пра зно, јер од го вор, ве ро ват но, не ће 
би ти об ја вљен. За то ћу га сме сти ти у мој Днев ник, да оста не траг о то ме да 
нас обич но ни ко ни шта ни не пи та, а ако му се омак не пи тање – не же ли 
чу ти од го вор. Пи та ње је тре ба ло да гла си: До кле ће пр во све ште ни ци про-
да ва ти ве ру? А мо жда пи та ње ни је тре ба ло ни по ста вља ти, не го на ње га 
од го во ри ти. 

»По што ва ни, го спо ди не, уред ни че,
На на слов ној стра ни да на шњег, 167. бро ја Ва шег ли ста, по ста ви ли сте 

оз биљ но пи та ње: „До кле да про да је мо ве ру за Á бајадеруÁ ?“
У тра га њу за тим од го во ром тре ба да по гле да мо исти ни у очи и та мо 

ће мо угле да ти од го вор:
Нај пре, док су нам зе мљом вла да ли из дај ни ци све га што је срп ско, до-

шли смо дов де до кле смо до шли.
Али то ни је све: док нам на шом Цр квом вла да ју од ро ди тј. би ску пи оки-

ће ни па пи ним пр сте њем и па пи ним на пр сним кр сто ви ма, ко ји ру ше све 
што је све то и што нам је од ота ца оста ну ло;

– ко ји не дав но одо ше, по да нич ки, по ни жа ва ју ћи нас, на ка на бе хр ват-
ском пред сед ни ку, у вре ме ка да ово ме бе ше ис под ча сти да до ђе на ина у гу-
ра ци ју на шег, срп ског, пред сед ни ка;

– ко ји про ђо ше по ред Ја се нов ца као по ред тур ског гро бља, жу ре ћи да 
се сли ка ју под Á икономÁ  Алој зи ја Сте пин ца са они ма ко ји др же бла го дар не 
ми се и ко ји кли чу: „Ра дуј се, зе мљо Хр ват ска!“, сла ве ћи во ђе Олу је, осло бо-
ђе не од го вор но сти од стра не ха шке ру га о ни це прав ди;

– ко ји се на дах ну ти Á сестринском љубављуÁ  и опи је ни јав ном за хвал но-
шћу на шем Па три јар ху, од стра не хр ват ског пред сед ни ка, за ње гов еку ме-
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ни зам (чи та се: је рес; или: све је рес) ко ји се, да кле, вра ти ше по ред Ја се нов-
ца, опет га не по гле да ју ћи ко усмр ђо сир; 

– ко ји на ХРТ-у нај ве ћег ар хи је ре ти ка и ср бо мрс ца, па пу, зо ву „све ти 
отац“;

 – ко ји хи ро то ни шу за епи ско пе еку мен ске гла са че да би обез бе ди ли ве-
ћи ну над Ду хом Све тим и над „кон зер ва тив ним епи ско пи ма“;

– ко ји се љу бе са след бе ни ци ма кр во ло ка и ср бо у би ца а про го не бла го-
че сти ве чу ва ре све то о тач ког Пре да ња и за ве та све то сав ских, по пут вла ди ке 
Ар те ми ја...

Све до тле не ће мо про да ва ти ве ру ни за ве че ру ни за „бајадеру“ не го за 
„џ“ (чи та се: џа бе).

Да кле, док до пу шта мо да нам Ири неј Бу ло вић упра вља Срп ском Пра-
во слав ном Цр квом, срп ском бо го сло ви јом, бач ком и беч ком епар хи јом, од 
не дав но и Ве ли ким цр кве ним су дом, ин фо слу жбом СПЦ... 

До тле, док Ви и Ва ше ко ле ге бу де те пре но си ли ње го ва по лу и сти ни та 
са оп ште ња, а иг но ри са ли Исти ну (па и исти ну о то ме ко, ка ко и за што је 
пр о те рао бла го че сти вог вла ди ку Ар те ми ја и ње го ва ду хов на че да)... 

До тле, док за њим ср ља мо, ко слеп ци, у про паст, ду хов ну и мо рал ну, 
пре ћут ку ју ћи ње го ву са мо во љу и пре ви ђа ју ћи ње го во га же ње све тог Пре-
да ња... До тле ће мо но си ти те шко бре ме про клет ства и лу та ти стра дал ном 
пу сти њом и не ће мо ући у зе мљу обе ћа ну, ону ко ја нам је од ота ца оста ну ла, 
а ко ју су нам оте ли, из да ли и про да ли.

Ето, раз у мео сам да је Ва ше пи та ње по ста вље но Ва шим чи та о ци ма, те и 
ме ни, па ко ве лим, ево, ма кар и нај го ри ме ђу Ср бљи ма, да од го во рим: ми 
мо ра мо пла ћа ти це ну на шег ку ка вич лу ка, дре ме жа и ду хов ног сле пи ла, све 
док не до ђе мо се би. 

И док се не под се ти мо ре чи ста ро за вет ног про ро ка: Про клет да је онај 
ко ји се узда у чо ве ка, а од Го спо да од сту па ср це ње го во. 

И док не ис пу ни мо ама нет св. вла ди ке Ни ко ла ја: На род не тре ба да сле-
ду је сво јим сле пим во ђа ма кад га они во де пу те ви ма ла жним и уда љу ју од Бо га 
и Бож јег за ко на.

У Бе о гра ду, 20.11.2012.
С до бро же ље њем, 

Гре шни Ми ло је Сте ва но вић
 
П. С.
Да ли зна те, го спо ди не уред ни че, да су ови љу ди, чи је фо то гра фи је Вам 

ша љем, по Све тим ка но ни ма и по сва кој прав ди (осим ха шке и њи хо ве), 
се бе одав но екс ко му ни ци ра ли из СПЦ, и отуд из тих ба ру шти на (ка ко ре че 
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сво је вре ме но Ири неј Бу ло вић док је био, или се пра вио да је сте, пра во слав-
ни је реј): „пу них му ља и жа бо кре чи не ду хов не, ко је се зо ву ми ло звуч ним 
име ном Á екуменизамÁ ...“ – да кле, отуд ду ше  ло ме и чи не ду хов ну пу стош 
по срп ским зе мља ма, на вла че ћи про клет ство на род наш?«

(На по ме на: Тек сту су при ло же не фо то гра фи је 6, 7 и 17 на стр. 48, 49 и 54.)
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КАД ПО РА СТЕШ И СА ЗНАД НЕШ  
КА ШЋЕ ТИ СЕ СА МО 

ДА НАС сам срео Маркa Јак шићa са Ко со ва. То је, онај Мар ко – је ди ни 
јав ни и пoли тич ки рад ник ко ји се „усу дио“ да до ђе на осве ће ње цр кве Све-
тог Ни ко ле у Ло зни ци код Чач ка, о Мла дом Ни ко ли, про ле тос. Од ње га, 
да нас, чух су мњу у пред сто је ће до га ђа је ко ји ће про ис те ћи из дик та та оку-
па тор ских моћ ни ка. Обе ћах му да ћу, ако Бог да, до ћи на Ко со во.

Оде Мар ко, а ја раз ми шљам о ње го вој и на шој ту зи. Или „ре ал но сти“ 
што би ре кли на ши ла жни па сти ри. Али, њи ма је Го спод по му тио је зи ке, а 
не ки ка жу, да ле ко би ло, ум, та ко да они у тој по му ти не зна ју ви ше ни шта 
је та њи хо ва ре ал ност.

Та ко г. Ам фи ло хи је да де ин тер вју у „Не дељ ни ку“ бр. 48. и обе ло да ни 
„Ме мо ран дум“ Си но да, упу ћен др жав ном вр ху. 

Порт па рол Си но да, г. Ири неј Бу ло вић, ка же да пи смо је сте на пи са но, 
али оно што је у сред стви ма ин фор ми са ња об ја вље но ни је ау тен тич но, при 
че му нас не удо сто ји те ње го ве, „ау тен тич не“ вер зи је. Та ко се по твр ди пра-
ви ло: оно што не са оп шти г. Ири неј Бу ло вић, ни је се ни до го ди ло. Ако би се 
ко усу дио да ве ру је сво јим очи ма, уши ма или Бо гу, а не г. Ири не ју, био би 
за др ти зи лот. Елем, из гле да да ова дво ји ца ни су оба ве сти ли Па три јар ха шта 
је Си нод пи сао, по што он ко ји пред се да ва Си но дом ина че не зна шта (му) 
чла но ви Си но да ра де, па ће, ве сел ник, још јед ном да се обру ка, до бо ла, го-
во ре ћи да Си нод ни је ни ка кво пи смо, ни кад, ни ком упу тио. 

Та ко, ова три пр во све ште ни ка под се ћа ју на ону при чу о три пен зи о ни-
са не учи те љи це, Ма ру, Ру жу и Пер су. До ја ве, ка же та при ча, Пер си да ће је 
по се тити ко ле ги ни це и она бри жно при пре ми ле по по слу же ње. Али, зна ју-
ћи свој про блем, Пер са, на пи са и у шпајз ока чи под сет ник: 1) по слу жи ти 
слат ко и во ду; 2) по слу жи ти ка фу; 3) по слу жи ти ко ла че.

Елем, кад до ђу Ма ра и Ру жа, Пер са их ср дач но до че ка, сме сти их за сто 
и ра до сно оде у шпајз. По гле да спи сак, па их са ра до шћу по слу жи слат ким 
од ви ша ња и во дом. Кад про ђе, у раз го во ру, ма ло вре ме на – се ти се Пер са, 
па оде у шпајз те ба ци око на спи сак. Та мо ви ди: 1) по слу жи ти слат ко и во-
ду. И он да љу ба зно по слу жи ко ле ги ни це слат ким од ви ша ња и во дом. Исто 
то, по сле из ве сног вре ме на, на кон од ла ска у шпајз, по слу жи и тре ћи пут. 
Кад су се си те ис при ча ле, го шће се из љу би ше са Пер сом и одо ше. Кад су 



61

иза шле на по ље, пи та Ма ра Ру жу: „Очи ју ти, Ру жо, по слу жи ли нас, што год, 
Пер са?“ На то ће Ру жа: „Ко ја Пер са?“ 

 Ша ла на стра ну, али ја не раз у мем за што ми не бисмо по сту пи ли до-
сто јан стве но? Зар је сра мо та би ти не ја чи од ја чег? Ни сам осе ћао стид, оба 
пу та кад су ме ап си ли, у ма на сти ру Ваз не се ње и на ваз не сењ ском гро бљу. 
Ни ти ми је, та да, па ло на крај па ме ти да се би јем са по ли цај ци ма. Али ни 
да пу зим и цви лим пред њи ма. Ни ти да их мо лим да ме пу сте из „марице“ 
или по ли циј ске ста ни це. Ни ти ми је па ло на па мет да се обра тим њи хо вом 
на чел ни ку, са ко јим сам, ина че, не кад док он ни је био власт, био при ја тељ. 
Знао сам да ни чи ја до зо ре ни је  го ре ла и да ће си ла на ло го дав ца, из жич ког 
вла ди чан ског дво ра, за мој про гон и хап ше ња про ћи. Као што су про шли и 
го ри од ње га. Та ко ми се чи ни да би на ше во ђе, и ду хов не и све тов не, мо гле 
нај ча сни је да по сту пе на тај на чин што би до сто јан стве но, ја сно и гла сно, 
ре кли: го спо до ви, ко ји чи ни те моћ но аме рич ко-евРОП СКО цар ство, не у-
по ре ди во сте ја чи од нас. При зна је мо да не ма мо сна ге и мо ћи да ра ту је мо 
с ва ма и да вас оте рамо с на шег пра га. Ви сте, без по зи ва на шег, ушли у 
на шу ку ћу, у на шу отаџ би ну, и оку пи ра ли је. При зна је мо да сте нас по ро-
би ли, бу ду ћи ја ки и сил ни. Али не мој те нас по ни жа ва ти, ни ти оче ки ва ти 
да са у че ству је мо у ва шој оку па ци ји, или у об ма њи ва њу соп стве ног на ро да 
за рад ва ших по хлеп них ци ље ва. Да кле, што чи ни те, чи ни те бр же. Али без 
нас. Оно што ми зна мо, зна мо да су мно га цар ства би ла и про шла. Ве ру је-
мо да ни ва ше цар ство ни је веч но, те да ми не ће мо веч но би ти ва ше ро бље. 
Ве ру је мо да ће се збити ка ко је ка за но: да ће двор ци не пра вед них опу сте ти, 
а ко ли бе пра вед них про цве та ти. Го спо до, ми смо хри шћан ски на род ко ји 
ве ру је у Је ван ђе ље: Ка квом ме ром ме ри те, она квом ће вам се ме ри ти. По то-
ма ка ва ших ра ди, пој ми те да ви ни сте бо го ви као што сте уми сли ли, не го 
је наш и ваш (да ли и ваш?) Бог Онај ко ји ка за: И ка ко хо ће те да ва ма чи не 
љу ди, чи ни те та ко и ви њи ма.

*** 

ДА НАС сам са знао да је мој унук Јо ван, ко га нам Го спод да ри ва на Јо-
ван дан 2004, на ро ђен да ну код свог дру га ра пу стио су зу, чув ши ка ко уј на 
сла вље ни ка ша пу ће од ра слим го сти ма: Онај де чак у ка ри ра ној ко шу љи ци је 
унук оног Ми ло ја што је ис кљу чен из Цр кве.
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*** 

ДА НАС, елек трон ском по штом, при мих од др Де се Кр стић из То рон та 
текст и фо то гра фи ју: 

„Пре два да на об ја ви ли смо текст о ин тер ним су ко би ма ме ђу еку ме ни сти-
ма, пре све га из ме ђу вла ди ка Ири не ја и Ам фи ло хи ја. Про чи тај мо овај текст о 
њи хо вим по че ци ма, и по гле дај мо њи хо ву за јед нич ку фо то гра фи ју из „ГЛА СА 
КОН ЦИ ЛА“ где се ви де, та да је ро мо на си Ам фи ло хи је и Ири неј (Бу ло вић) у 
За гре бу 1976. го ди не.

Још за жи во та Броз Јо сип зва ни Ти то је при пре мио ка дар ко ји ће се ин фил-
трира ти у све по ре цр кве ног жи во та и по сле Бро зо ве смр ти по ла ко при ла го-
ђа ва ти Цр кву по тре ба ма Свет ске Ор га ни за ци је. Јед но став но, Свет ска Ор га ни-
за ци ја ни шта ни је пре пу шта ла слу ча ју. У зе мљи су има ли са мо јед ног по њих 
ве о ма опа сног чо ве ка – ар хи ман дри та Ју сти на По по ви ћа. Ње га су за тво ри ли у 
ма на стир Ће ли је и др жа ли под стро гом при смо тром. Ње го вим уче ни ци ма до-
зво ли ли су да иду на сту ди је у бе ли свет, а та мо су их буд но пра ти ли и вре ба ли. 
Још увек под ути ца јем бор бе ног аве Ју сти на, и под ути ском од чи та ња све тог 
Мар ка Ефе ског, мла ди Ири неј Бу ло вић пи ше из Грч ке пи смо вла ди ци Ла врен-
ти ју – та да шњој пр вој пер ја ни ци еку мен ског по кре та у СПЦ, у ко ме га на ив-
но и не ве што кри ти ку је због еку ме ни стич ких ста во ва. Али то су би ли пр ви и 
по след њи по ри ви рев но сти за исти ну код ових мла дих љу ди. Про ме на ко ја је 
усле ди ла пред ста вља нај ве ћу тај ну чи та ве тво ре ви не. Чак ни све ти цар и про-
рок Да вид ни је умео да раз ре ши ову тај ну, не го се чу дом чу дио и пи тао: „Пад 
у грех ко ће раз у ме ти?“ А све ти Те о фан За твор ник се чу дио ка ко је са та на пао 
у грех ка да је пре то га био ве о ма до бар и ниг де око се бе ни је имао ни ка квог, 
ма и нај ма њег по во да за грех. Шта он да ре ћи за мла ди ћа из си ро ма шне сре-
ди не ко ји у сво јим нај бур ни јим го ди на ма до спе у бе ли свет, па му се по ну ди 
бли ста ва ка ри је ра? Он та да за бо ра вља и оца и мај ку, и су ро во по ти ску је сво ју 
са вест, а све сво је по те зе об ја шња ва се би и дру ги ма као крај ње нео п ход не, у 
нај ма њу ру ку као спа са ва ње чо ве чан ства, ко је, ето, по ма ло и од ње га за ви си. 
А шта ће мо са ве ли ким авом Ју сти ном? То је ла ко об ја сни ти: „Он је до бар, али 
ма ло пре те ру је, ипак ни је све та ко цр но као што он при ча.“ А шта ће мо са све-
тим Мар ком Ефе ским? И то је ла ко об ја сни ти: „Он је жи вео у сво ме вре ме ну 
и по сту пао у скла ду са та да шњим окол но сти ма. Са да су дру ге окол но сти, са да 
тре ба спа са ва ти чо ве чан ство“. 

Чим мла дић скло пи ова кав ком про мис са сво јом са ве шћу, мо же се ре ћи 
да је по сао за вр шен – он је вр бо ван. Свет ска Ор га ни за ци ја је до би ла још јед ног 
чла на. А из Свет ске Ор га ни за ци је по сто ји са мо је дан из лаз, а то је при род на 
или на сил на смрт. 

Ка да и где се до го ди ла та суд бо но сна про ме на у жи во ту на ших вр лих мла-
ди ћа? Ве ро ват но у ино стран ству, јер од мах по по врат ку из бе лог све та они 
су по ста вље ни за про фе со ре Те о ло шког фа кул те та у Бе о гра ду – истог оног 
фа кул те та са ко га је про те ран њи хов ду хов ни отац, све ти ава Ју стин. Бли ста-
ва ка ри је ра је от по че ла. Ава Ју стин са да је про шлост, и на ши мла ди ћи ви ше 
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не обра ћа ју ни ка кву па жњу на ње го ву бор бу и ње го ве бла го сло ве. Јер, он је 
са мо је дан бив ши про фе сор уни вер зи те та. До ју че не жни и крх ки мла ди ћи, 
са да пре ко но ћи по ста ју же сто ки мом ци ко ји ви ше ни су оп те ре ће ни мо рал-
ним нор ма ма. Го ди не 1974. све ти ава Ју стин об ја вљу је нај бол ни ји ва пај сво је 
ду ше, књи гу „Пра во слав на Цр ква и еку ме ни зам“, у ко јој кри ти ку је еку мен ски 
по крет и „ди ја ло ге љу ба ви“. Али же сто ки мом ци ви ше не обра ћа ју па жњу на 
ва па је сво га не ка да шњег ду хов ни ка, не го чи не упра во оно про тив че га се он 
чи та вом сво јом душoм бо рио – уче ству ју на еку мен ским ску по ви ма. О њи ма 
пи шу но ви не, а хр ват ски „Глас кон ци ла“ на на слов ној стра ни до но си и њи хо ву 
сли ку, са јед ног еку мен ског сим по зи ју ма у Хр ват ској. 

Да, бра ћо... Свет ска Ор га ни за ци ја пру жа сво јим чла но ви ма сва ку ло ги-
стич ку, фи нан сиј ску и про па ганд ну по др шку. Дру гим ре чи ма: „са мо ти на пра-
ви ком про мис са сво јом са ве шћу, а ми ће мо ти све оста ло обез бе ди ти – и до-
бро рад но ме сто, и при су ство у ме ди ји ма, и по пу лар ност у на ро ду“. Та ко је и 
би ло. Же сто ки мом ци су без јед ног је ди ног да на ма на стир ског жи во та (не ра-
чу на ју ћи го сто ва ње у ту ђем ма на сти ру) по ста ли зве зде на ше цр кве не естра де. 
Ка да је Ла врен ти ја пре га зи ло вре ме, они пре у зи ма ју шта фе ту у еку мен ском 
по кре ту, а по сле смр ти ака де ми ка Са ве Ву ко ви ћа они ко нач но пре у зи ма ју и 
сву власт у Срп ској Пра во слав ној Цр кви, ко ју спро во де на сед ни ца ма та ко зва-
ног „Пр о ши ре ног си но да“. Убр зо за тим до би ја ју кар ди нал ско пр сте ње од па пе 
рим ског, као знак нај ве ћег при зна ња за успе шно оба вље ни за да так. На дан па-
пи не смр ти зво ни ла су зво на у њи хо вим ду ша ма.

Али шта је ту је, жи вот те че да ље.“
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***

Не јак је још мој унук Јо во да ра за зна исти ну о де ди ним су ди ја ма. За то 
ћу ово Де си но пи смо да сме стим у мој Днев ник, нек та мо са че ка док ста са 
Јо во. Мо же би ти да ће му се, кад по ра сте, ка сти ка ко су мо је су ди је за по-
че ле сво је евРОП СКЕ ка ри је ре у За гре бу, гра ду бла же ног им Алој зи ја, ле та 
Го спод њег 1976. И да је њи хо ва еу РОП СКА ка ри је ра кру ни са на у Ва ти ка-
ну – ме сту тре ћег нај ве ћег гре ха у бо го од ступ ни штву у ко ме су, на њи хов 
по нос, а на на шу бру ку и сра мо ту што нам та кви бе ја ху „во ђе“, од нај ве ћег 
ар хи је ре ти ка при ми ли на пр сне кр сто ве и би скуп ске пр сте но ве, ве рив ши се 
са од ступ ни ком од ве ре све тих ота ца на ших, са ср бо мрс цем и ср бо у би цом.

Кад по ра сте мој не ја ки Јо во, мо же би ти да ће за ви ри ти у де дин Днев ник 
и де ди не књи ге и та мо угле да ти ка ко су ње го ве су ди је из вр ши ле бра то у би-
ство над бла го че сти вим стар цем – вла ди ком Ар те ми јем – за клев ши се дав-
не 1996: „Сло ми ћу ја кич му Ар те ми ју“ (Ири неј Бу ло вић – „Ду га“ бр. 1638, 
од 30. мар та 1996), а он да чи та ву де це ни ју ра ди ли на том сво ме ре мек-де лу 
тј. „про це су“: „Па, Си нод на ту од лу ку“ (раш чи ње ње и про гон вла ди ке Ар-
те ми ја) „че ка пу них де сет го ди на! То је са мо оно по след ње што је у том 
про це су ура ђе но“ (Ам фи ло хи је Ра до вић – „Ку рир“ од 23.11.2010). 

Мо же би ти, да ће мој не ја ки Јо во, кад упо зна „жи ти ја и со чи не ни ја“ 
де ди них су ди ја, пре бо ле ти сво ју не ви ну де чач ку су зу. И ода гна ти стид. И 
по мо ли ти се за по кој де ди не ду ше.

До та да, не ка га, нек ра сте, с Бож јом по мо ћи. Нек ра сте и нек се че ли чи 
и ка ли су зом. Мо жда ће и у ње го во вре ме би ти од ро да, из ро да, ве ро ло ма, 
ду ше ло ма, ву ко ва у јаг ње ћим ко жа ма, ла жних па сти ра, ти ра ни на, про го-
ни те ља...

 Ваљ да ће и та да тир јан ству ста ти но гом за врат – би ти људ ска ду-
жност нај све ти ја. 

 А то не ће мо ћи чи ни ти ме кун чи не. Они, ко ји ма је но га ме ка/ нек по цве-
ћу же не га зе/ а тр ње је за чо ве ка. 

И за то, сла ва Ти Бо же, што до пу сти стра да ни је де це све то сав ске, еда би 
се ока ли ла, очвр сла и спрем на до че ка ла ис ку ше ња и, уз Тво ју по моћ, до че-
ка ла крах и срам ни крај ве ро ло ма ца и по бе ду Пра во сла вља!

***

ДА НАС ме ора до сти по се та, дра ге и не у мор не ста ри це Ко са ре Га ври ло-
вић. Ка же, за мо ли ли су ме при ја те љи да и ја на пи шем мо ли тву за Па три-
јар ха срп ског. А ја, ве ли, не мо гу. Не мо гу, ка же, да се мо лим за не што што 
не по сто ји. Јер ми не ма мо па три јар ха. Овај што се та ко на зи ва, ни је па три-
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јарх срп ски. Ср би ја је оста ла без па три јар ха оног тре нут ка кад је он јав но 
од сту пио од Пра во сла вља и пре шао у та бор све је ре ти ка. Мо ра ћу, ка же, да 
на пи шем не што дру го, уме сто мо ли тве.4

11. де цем бар 2012.

4 Ста ри ца Ко са ра је за и ста на пи са ла текст: „Уме сто мо ли тве за па три јар ха“, ко ји је об ја-
вљен на сај ту: Ср би на окуп, 16.12.2012.

20

Јесен 2012 (с лева на десно: Косара Гавриловић,  
јеромонах Варнава, владика Артемије и аутор)
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МА СКЕ СУ ПА ЛЕ – КРУН СКИ СВЕ ДОК ИЗ ДА ЈЕ

– Бискуп херцеговачки Григорије Дурић у ретким тренуцима искреног 
исповедања своје „вере“ (чи тај: вероломља): „Ја…бискуп херцеговачки“ – 

Ју че 24.1.2013. у цр кви Све тог Бла го ве ште ња у Ду бров ни ку, го спо дин 
Ду рић је пр ви пут, откад знам за ње га, био искрен. Ње го вуо „ис по ве да ње“ 
ве ре (по пут Ари ја у вре ме оно: Та ко ве ру јем) ви дех и чух да нас на ви део за-
пи су сај та Срби на окуп.5

Ма ске су па ле. Нај зад су до ка за не тврд ње да су по је ди ни епи ско пи на ше 
Све те Све то сав ске Цр кве от па ли од Пра во сла вља и пре бе гли у та бор па пе, 
тог нај па ли јег чо ве ка у исто ри ји људ ског ро да од Ју де Иска ри от ског до да нас.

Исти на је спо ра али не из о ста је. Оно што де ца Све тог Са ве твр ди ше по-
то њих 6-7 го ди на, нај зад је обе ло да нио г. Гри го ри је Ду рић го во ре ћи: … „Ја 
… бискуп херцеговачки...“

Да кле, би скуп Гри го ри је Ду рић ко ји је, зло у по тре бља ва ју ћи ми тру, па-
на ги ју и же зло пра во слав ног епи ско па као ма ску иза ко је се кри је ла жни 
учи тељ – вук у јаг ње ћој ко жи, без стра ха од Бо га и без сти да од љу ди, у 
пре пу ним ам фи те а три ма ко је су ис пу ни ли срп ском де цом ве ро у чи те љи од 
ка ри је ре, упу ћи вао ре чи: „пра во слав не ве ха би је“, „пра во слав ни фун да мен-
та ли сти“… оним љу ди ма из не дре ним из ла о са Бож јег, ко ји су се ус про ти ви-
ли по ми ца њу ста рих ме ђа ко је по ста ви ше оци на ши.

Бра ћо Ср би и се стре Срп ки ње шта нам ва ља чи ни ти?
Го спо да Ам фи ло хи је Ра до вић, Ири неј Бу ло вић и др. чла но ви Ве ли ког 

цр кве ног су да су у сво јој Пре су ди ко јом су ме осу ди ли на нај те жу ка зну, 
под ка пом не бе ском, ми уз грех го сто прим ства мо на ха-му че ни ка из РПКМ 
епар хи је и уче шћа на бо го слу же њи ма вла ди ке Ар те ми ја до да до ше (ми мо 
оп ту жни це!) и грех вре ђа ња епи ско па… и цр кве но суд ских вла сти „у сво јим 
тек сто ви ма и књи га ма“.

Што јес, јес: за и ста сам их до жи вео и опи сао као „би ску пе“, па пи не слу-
ге, оног па пе што је стао на ме сто Хри ста (као што је то и ђа во же лео), оног 
па пе што је по но во рас пео Хри ста, овог пу та не на др ве ном но на па пи ном 
злат ном кри жу, по пут оног што не ки на ши ла жи е пи ско пи но се на сво јим 
вра то ви ма са све па пи ним пр сте но ви ма…

Да кле, шта нам ва ља чи ни ти?

5  Из вор: www. Srbinaokup.info, 25.1.2013.
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Шта год да ка жем ре ћи ће: Ко ње му да је пра во да го во ри?
Ње га су пре у че ни (они што го во ре да су му дри) екс ко му ни ци ра ли!
Или ће ре ћи: ево га ка ко се ре кла ми ра.
Или, ево ре ван ши сте…
За то ћу ћу тати. Питаћу те, поне што, Ср би не бра те.
Са че ка ћу да се збу де по ре чи Го спод њој: Ка ме ње ће про го во ри ти!

А док ка ме ње не про го во ри, по слу шај мо на ук све тих и бо го но сних ота-
ца на ши јех:

Све ти ав а Ју стин нас учи:
– да у исто ри ји људ ског ро да по сто је три главна пада: Ада мов, Ју дин и 

па пин;
– да хте ти би ти као Бог, из да ти Бо га, или ста ти наме сто Бога – увек је 

би ло изједначење с ђаволом, јер је и ђа во хтео да се из јед на чи с Бо гом;
– да је еку ме ни зам за јед нич ко име за псев до хри шћан ства, за псев доцр-

кве За пад не Евро пе. У њој су сви европ ски ху ма ни зми са па пи змом на че-
лу… Све је рес до је ре си. Њи ма је за јед нич ко име: Све је рес;

– да је уче шће СПЦ у Свет ском са ве ту цр ка ва – том сабору нечастивих 
– нечувена издаја и страшно понижење.

Пи та ње: Ко нор ма лан же ли да се уба ра ба ри с па пом и ђа во лом? И да с 
њи ма ти кве са ди? Зар се та кве ти кве о гла ву не лу па ју?

Св. мак сим Ис по вед ник:
„Ја не же лим да се је ре ти ци му че, ни ти се ра ду јем њи хо вом злу, – Бо же 

са чу вај! – не го се већ ма ра ду јем и за јед нич ки ве се лим њи хо вом обра ће њу…
При  том, је ди но же лим и са ве ту јем да је ре ти ци ма као је ре ти ци ма не 

тре ба по ма га ти на по др шку њи хо вог без ум ног ве ро ва ња, не го ту тре ба би-
ти оштар и не по мир љив. Јер ја не на зи вам љу ба вљу не го чо ве ко мр жњом и 
от па да њем од бо жан ске љу ба ви ка да не ко пот по ма же је ре тич ку за блу ду, на 
ве ћу про паст оних љу ди ко ји се др же те за блу де.“

Пи та ње: Ни је ли Ду ри ће ва љу бав чо ве ко мр жња и ута па ње у ба ру шти не пу-
не му ља и жа бо кре чи не ду хов не, ко је се зо ву ми ло зву чним име ном 
`екуменизам` (ка ко је на пи сао 1972. г. Ири неј Бу ло вић док се и 
сам не уто пи и не по ги бе у тим смрад ним ба ру шти на ма)?

Св. мар ко Ефе ски:
„Бе жи те, да кле, од њих, бра ћо и од сва ког оп ште ња са њи ма. Та кви су 

ла жни апо сто ли, лу ка ви по сле ни ци пре ру ше ни у апо сто ле Хри сто ве, што 
ни је чу до, јер се и сам Са та на пре ру ша ва у ан ђе ла све тло сти. Ни је он да, 
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да кле, ни ка кво чу до што се ње го ве слу ге пре тва ра ју као слу ге пра вед но сти, 
чи ји ће крај би ти по де ли ма њи хо вим…

Но ка ко вам је све тим апо сто ли ма од ре ђе но, стој те др же ћи пре да ња ко-
ја сте при ми ли, ка ко пи са на та ко и не пи са на!“

Пи та ње: Ни је ли вре ме бе жа ти од л же е пи ско па или их оте ра ти … у Ва ти-
кан на  пример?

Св. Гер ман Но ви:
„На ла жем свом на ро ду Бож јем на Ки пру, ко ји сте истин ска де ца Цр кве, 

да бе жи те гла вом без об зи ра од све ште ни ка ко ји су па ли у ла тин ску об ма ну 
и да не за ла зи те у њи хо ве цр кве, ни ти да бла го слов из њи хо вих ру ку слу-
чај но при ма те. Јер, бо ље је да се са ми у ку ћа ма Бо гу мо ли те, не голи да са 
ла ти но ми сле ћи ма за јед но у цр кве иде те, да не би сте за јед но са њи ма на сле-
ди ли па као.“

Пи та ње: Зар смеш узе ти бла го слов од та квих јер је то про клет ство, Ср би не, 
бра те?

А да је то про клет ство го во ри ти 37. пра ви ло Ла о ди киј ског Са бо ра.

Св Ата на си је Ве ли ки:
„Хо де ћи не за блу ди вим и жи во но сним пу тем, ис ко пај мо око ко је нас са-

бла жња ва, не те ле сно већ ум но. Ако се, на и ме, епи скоп или пре зви тер, ко ји 
су очи Цр кве, не бла го че сти во по на ша ју (у овом слу ча ју се ми сли на је рес) и 
са бла жња ва ју на род, тре ба се из дво ји ти од њих. Бо ље се, да кле, без њих оку-
пља ти у не ком мо ли тве ном до му не го ли са њи ма би ти врг нут као са Аном 
и Ка ја фом у ге е ну ог ње ну.“

Пи та ње: Зар ни је вре ме по бе ћи у ка та ком бе или ис пре вр та ти сто ло ве они-
ма што нам од Цр кве Све тог Са ве пра ве пе ћи ну раз бој нич ку?

Св. Јо ван Крон штат ски по у ча ва:
– Узрок свих ла жи ри мо ка то лич ке цр кве је гор дост и при зна ње па пе за 

гла ву Цр кве, и то још не по гре ши ву.
– Ода тле све роп ство за пад не цр кве. Роп ство ми сли и ве ре, јер је па па на 

све ста вио сво ју те шку ру ку:
– ода тле – ла жни дог ма ти,
– ода тле – дво лич ност и лу кав ство у ми шље њу, ре чи ма и де ло ва њу,
– ода тле – ра зна ла жна пра ви ла и уста но ве при ли ком ис по ве да ња гре ха, 

ода тле ин дул ген ци је,
– ода тле – уна ка зи ва ње дог ма та…
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– ода тле: мр жња пре ма Пра во сла вљу, фа на ти зам и про го ни пра во слав-
них, уби ства…

– то је цр ве на нит кроз све ве ко ве жи во та ка то ли ци зма…
– код ка то ли ка гла ва Цр кве ни је Хри стос, не го па па… и њи хо ва рев ност 

у ве ри увек пре ла зи у стра стве ни, чо ве ко мр зач ки фа на ти зам, остр вље ни 
фа на ти зам, фа на ти зам кр ви и ма ча (ло ма че), не по ми рљи во сти, дво лич но-
сти, л желу кав ства…

Пи та ње: Хо ћеш ли за Ду ри ћем у фа на ти зам кр ви и ло ма ча, дво лич но сти, 
л же лу кав ства, Ср би не, бра те? Зар ћеш при ста ти на још јед ну под-
лу пре ва ру Ла ти на, зва ну еку ме ни зам?

***

А са да, чуј мо и по чуј мо епи ско па Ав гу сти на Кан ти о ти са:
– До га ђа се из да ја Пра во сла вља, и то је жа ло сно…
– На  жа лост, не по сто ји да нас Зла то уст, не по сто ји да нас Ва си ли је, не 

по сто ји Гри го ри је.
– На  жа лост, ма ло број ни до бри епи ско пи ко ји по сто је, стра шљи ви су, 

не ма ју хра бро сти да се бо ре.
– Дрх те пред зли ма, пла ше се да не бу ду раш чи ње ни, а у по ло жа ју су да 

их раш чи не.
– А за бо ра вља ју до бри епи ско пи да је ди но раш чи ње ње пред ста вља ти ту-

лу ча сти за оног ко је раш чи њен због ода но сти ве ри.
– Раш чи њен је умро Зла то уст, али је ње го ва сла ва у Цр кви веч на.
– Је дан је био и Ата на си је Ве ли ки. Остао је сам. На пу сти ли су га ца ре ви, 

на пу стио га је чак и на род, на пу стио га је цео клир. И жи вео је чи та ве три 
го ди не у јед ном гро бу, у јед ној пе ћи ни са ди вљим зве ро ви ма. Је дан је остао. 
Сам. Сам про тив це лог све та. И он је дан је по бе дио, јер је имао исти ну и 
Бо га пред со бом.

– Не бој мо се, ве ли, не ће не ста ти бо ра ца Пра во сла вљу.
– И ако ми кли ри ци и те о ло зи, из да мо на шу ве ру, и ка ме ње по ко ме га-

зи мо ус та ће и по ви ка ће.
– И из сте на и кли су ра и про ва ли ја иза ћи ће но ви хе ро ји на ше ве ре…
– Ако схва ти мо, бра ћо мо ја, да се до га ђа из да ја, та да ће мо об ја ви ти 

уста нак, и са вер ним епи ско пи ма, са ма ло њих ко ли ко их има на ша Цр ква, 
и са све ште ни ци ма, и са ка лу ђе ри ма, и са си ро ма си ма про гла си ће мо мо би-
ли за ци ју, об ја ви ће мо уз бу ну…

– Пре ма Ка но ни ма на ше Цр кве Ве ра је из над све га.
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– Ако се у Цр кви по ја ве ли ца ко ја про по ве да ју про тив на ше Ве ре до-
зво ље но је – то је је ди ни слу чај ка да је до зво ље но – Епи ско па ту жи ти и у 
дру гим епар хи ја ма…

– Где год чу је те пра во слав ну про по вед, где год по сто је бор ци ко ји су 
про го ње ни, на гла шава м то, ко ни је про го њен, ни је исти нит.

– Где се про го ни епи скоп, ар хи ман дрит, игу ман, про по вед ник Је ван ђе-
ља, бу ди те уз ње га.

– И ко ји Вла ди ка, ко ји све ште ник за тва ра уста сво ја и не про те ству је 
због оно га што се де ша ва у Цр кви, тај је за јед но са без бо жни ци ма.

– По ма же без бо жни ке.
– Дру гим ре чи ма: ко ји све ште ник, ко ји ра со но сац, ко ји епи скоп не из-

об ли ча ва, не раз ли ку је се од без бо жни ка.
– Ако же лиш да жи виш по Је ван ђе љу, ићи ћеш на су прот дру штву.
– На су прот сви ма – ре као нам је то Хри стос.
– Ра ди је хи ља ду пу та си ро мах са Хри стом, не го ми ли о нер са ђа во лом.
– Ра ди је хи ља ду пу та (прост) ка лу ђер са Хри стом, не го Па три јарх ко ји 

га зи Бо жан стве не и све ште не ка но не.
– Ра ди је хи ља ду пу та прог нан у по дру ме, не го бе дан ра со нос ац ко ји пр-

о по ве да лаж.

Пи та ње: да ли си схва тио, Ср би не, бра те, да су те из да ли ла жни па сти-
ри, да ти це па ју Хри стов хи тон и ри зу Све тог Са ве и да је вре ме да се ди жеш 
на уста нак про тив по ми ца ња ста рих ме ђа, ко је по ста ви ше оци на ши?

***

Жал би ску па Гри го ри ја Ду ри ћа што ни смо јед но са они ма ко ји од сту пи-
ше од нас ни је сагласив са здра вим ра зу мом.

Али као што ћо ра вом не вре ди на ми ги ва ти ни ти глу вом ша пу та ти, ја ћу 
по но во да ћу тим.

Али док би скуп Ду рић не чу је го вор ка ме ња, да ко чу је ка ко гр ми све ти 
ав а Ју стин, чи ји гроб он и ње го ви учи те љи обру ка ше:

– Да кле, па пин пад је хте ње да се бо го чо век за ме ни чо ве ком.
Дру ги ва ти кан ски кон цил дог ма ти зу је не по гре ши вост па пе (то је онај 

па па ко га пред сед ник Ве ли ког цр кве ног су да Ири неј Бу ло вић и Па три јарх 
срп ски Ири неј Га ври ло вић зо ву ми ло звуч ним име ном „све ти отац“ – прим. 
Г. М.) – ве ли ава Ју стин – и до да је: Да кле, ето је ре си над је ре си ма!

То је стра хо та!
То је по бу на про тив Бо га!
То је про гон Хри ста са зе мље!
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То је по нов на из да ја Хри ста!
То је по нов но рас пи ња ње Хри ста!
Са мо не на др ве ном не го на злат ном па пи ном кр сту!
А све је то: Па као! Па као! Па као! 

***

Хо ћу на кра ју, Ср би не, бра те, да те под се тим на ама нет све тог Вла ди ке 
Ни ко ла ја:

На род не тре ба да сле ду је сво јим сле пим во ђа ма кад га ови во де пу те ви ма 
ла жним и уда љу ју од Бо га и Бож јег За ко на.

Хо ћу да ти кроз Ње го ва уста по ста вим са мо још јед но пи та ње:
Ср би не, бра те, те би се обра ћам да те не што пи там.
Да ли још го ри кан ди ло ве ре уну тра, у ду ши тво јој?

1. ја ну ар 2013.

Достојан?

21

„Ја бискуп херцеговачки“... – већи католик од папе



72

МО ЛИ ТВА ЗА ПА ТРИ ЈАР ХА

Да нас, у пред ве чер је, кре нух на свој уо би ча је ни „по сао“ – да на хра ним 
го лу бо ве на Ка ле мег да ну. То је „мо је“ нај број ни је ја то, од че ти ри, о ко ји ма 
се сва ко днев но ста рам. Ни ка да ни сам тач но уста но вио ко ли ко их до ђе на 
оброк, али сам ви ше пу та у овом ја ту на Ка ле мег да ну, набројао пре ко 120 
гла ва. Њи хов шеф је, сви су из гле ди, онај си вац ко ји се до те ме ре осло бо-
дио да ми ре дов но сле ће на ис пру же ну ру ку и из о бил но се го сти про јом са 
мог дла на. Не што ма ње ја то је на Оби ли ће вом Вен цу у пар ки ћу иза Тан ју-
га, па он да до ђе оно код че сме у Кнез Ми ха и ло вој, ко је план ду је пова здан 
на сим су за ду жби не Ни ко ле Спа си ћа. Нај ма ња дру жи на од 30-40 ле по та на 
је на ма лом тр гу код згра де Ка та стра, пре ко пу та По штан ске ште ди о ни це. 

Ову мо ју љу бав по ку ша ла је да осу је ти, у два на вра та, мо ја љу та опо зи-
ци ја. Нај пре, се стра Ко са ра Га ври ло вић, го во ре ћи: 

– Не тре ба да хра ниш те не ва љал це од ко јих дру ге пти це не мо гу да до ђу 
до из ра жа ја.

– Се стра Ко со, зар не ре че Го спод да и ми тре ба да бу де мо бе за зле ни као 
го лу бо ви. 

– Је сте, али је Го спод ве ро ват но ми слио на гу гут ке, ко је ти тво ји љу бим-
ци про те ра ше.

– Где их про те ра ше? Јел у ег зил? – питам.
И ту се за це ну смо од сме ха. Да из гла дим и ис те рам на чи стац овај 

„спор“, пред ло жим овој пре див ној ста ри ци да за ко па мо рат не се ки ре и да 
оде мо на за јед нич ки ру чак. Она при хва ти. Пи там је да ли има пред лог где 
да оде мо?

– Ка же, са свим све јед но где.
Да сво ју опо зи ци ју са те рам у де фан зи ву, при сту пих лу кав ству. Ко ве-

лим: бе за зле ни ко го лу бо ви и исто вре ме но лу ка ви, ко што је ка за но.
– Пред ла жем Ска дар ли ју.
– Од ли чан пред лог – сложи се Коса.
 По сле по ду же шет ње сти го смо на врх Ска дар ли је. 
– Сла же те ли се, се стра Ко со, да ру ча мо у овој Ка фа ни? – по ка зу јем пр-

ви ре сто ран са де сне стра не. 
– Ва жи – ве ли. 
Се до смо под трем ис пред ка фа не. По сле со лид ног руч ка на ру чи смо по 

ча шу ви на, уз ко је оста до смо не ко ли ко са ти, у ко је је, кроз ње на не за бо рав-
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на ка зи ва ња, стао до бар део ње ног жи во та. Жи во та, ко ји је, за и ста, вре де ло 
жи ве ти, упр кос олу ја ма и ис ку ше њи ма кроз ко је је ова осам де се то смо го-
ди шња ста ри ца про шла. Од злат ног де тињ ства, ко је је про ве ла на пре ле пом 
пра де ди ном има њу на Топ чи дер ском бр ду, пре ко гим на зиј ских да на, ко је 
јој пре ки да Дру ги свет ски рат, Ко са ће се обре сти у из бе гли штву и за вр ши-
ти Кем бриџ ски уни вер зи тет, а по том ра ди ти на свим ни во и ма про свет них 
си сте ма Ен гле ске и САД, од Лон дон ског уни вер зи те та и Уни вер зи те та Џорџ 
Ва шинг тон у пре сто ни ци САД, па све до за ба ви шта ру ске за ру бе жне цр кве 
св. Јо ва на Кр сти те ља. Ра ди ла је и као пре во ди лац за свет ску Бан ку, Sta te 
De part ment и Бе лу Ку ћу. Све што је има ла у Аме ри ци, оста ви ла је и раз да-
ла и оти шла у скром ну ке ли ју гра ча нич ког ма на сти ра, као пре во ди лац за 
по тре бе вла ди ке ра шко-при зрен ског Ар те ми ја. „Пла та“ за њен труд би ла 
је са мо скром на тр пе за ко ју је де ли ла са гра ча нич ким ка лу ђе ри ца ма. Из 
Гра ча ни це је из ба че на, ка да и вла ди ка Ар те ми је. Све моћ ни ад ми ни стра-
тор Ата на си је Јев тић ве ли ко ду шно јој је дао 2 са та „да се гу би“ из ње го вог 
цар ства. Са да жи ви као под ста нар, у Бе о гра ду, не у мор но ра де ћи. Пло до ви 
ње ног ра да, ње не књи ге, оста ће у на сле ђе ро ду на ше му.

Ко са ра ве ру је у Бо га и свој на род, на ста вља ју ћи тра ди ци ју сво га оца, 
Ми ла на Га ври ло ви ћа, пред рат ног чла на Удру же не опо зи ци је ко ји је као 
шеф Зе мљо рад нич ке стран ке, био по сла ник ота ча ства у Ру си ји, и ми ни стра 
прав де из бе глич ке вла де у Лон до ну.

– Кад смо од лу чи ли да кре не мо, упи тах је да ли јој се сви де ла ова ка-
фа на?

– Ве о ма. Пре див но – каже.
– Па на рав но. У ову ка фа ну су у сво је вре ме свра ћа ли... па поч нем да 

на бра јам зна ме ни те ска дар лиј ске би се ре. Па јој об ја сним да на Ра дио Бе о-
гра ду има пре див на еми си ја ко ја но си на зив по овој ка фа ни. 

– Је ли? Ка ко се зо ве та еми си ја? 
– Исто ко ова ка фа на: „Код два бе ла го лу ба“. Жао ми је, али се не зо ве 

код две гу гут ке.
По ра же на опо зи ци ја за тре пта иза на о ча ра, по гле да ка ула зним вра ти ма 

ка фа не и, за не ве ро ва ти, на ђе из лаз из мат по зи ци је:
– Бра те Ми ло је, тво ји љу бим ци ни су исти ко у вре ме Го спо да, као што 

ти ни ова ка фа на ни је иста ко у вре ме Ђу ре Јак ши ћа, Ну ши ћа и свих оних 
ска дар лиј ских би се ра ко је си на бро јао.

– Ка ко, ни је иста? Она је под за шти том Ре пу блич ког за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре. Ту не сме ни ек сер да се за ку ца без њи хо ве до зво ле, да 
би се са чу ва ла ау тен тич ност. 

Ко са хи тро, по пут де вој чи це, ско ро по ско чи уз по моћ свог шта пи ћа, 
при тр ча ула зу ка фа не и упе ри шта пом у ме син га ну та блу, ли ку ју ћи. Да не 
ве ру је чо век: „Код два бе ла го лу ба“ ис пи са но ла ти ни цом.
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Пру жих јој ру ку, при знав ши по раз. А она ће, до сто јан стве но и по ма ло 
те а трал но:

– Сад кад си се већ пре дао, бра те Ми ло је, до зво ља вам ти, за уте ху, да 
на ста виш са хра ње њем тих тво јих зли ко ва ца. Са мо, не мој да ти ја бу дем 
кри ва, ако тво је го лу бо ве про це су и ра не ка ad hoch фор ми ра на ин сти ту ци ја 
Европ ске уни је, а те бе оп ту же као ја та ка. Ти ина че имаш два смрт на гре-
ха: мо лиш се Бо гу са вла ди ком Ар те ми јем и уго стио си ње го ве мо на хе. И 
то ти ни је до ста, не го го стиш и го лу бо ве. Бо јим се да си не за ја жљив у тим 
те шким гре си ма.

Дру ги мој опо зи ци о ни блок, ко ји је по ку шао да осу је ти мо ју љу бав, је 
ко му нал на по ли ци ја. Јед ног пре под на ва, док су се мо ји ле по та ни ти ска ли 
око ме не, не ко иза ле ђа стро го за гр ме: 

– Го спо ди не, то је сте ху ма но, ал ни је ле по.
 Окре тох се и угле дах круп ног чо ве ка и јед ну да му, у уни фор ма ма.
– Љу ди ја ово ра дим сва ки дан, а пре ста ћу, на рав но, ако ме уапсите. 
Ко ле ги ни ца, оног дрч ног, ка же:
– Ма ка кво хап ше ње, по бо гу. Али ако већ мо ра те то да ра ди те, не мој те 

им да ва ти круп не ко ма де, да не оста ну на плоч ни ку.
– Се стро, зар Вам ја ли чим на не са ве сног гра ђа ни на? 
– Ни сам то ми сли ла.
– Мо жда. Ма да сте та ко не што ре кли, de fac to. АлÁ , до да дох, до бро сам 

прошо. Ва ше ко ле ге без тог пре ди ме на „ко му нал на“ апсиле су ме кад сам 
шти тио стан и ко ру хле ба ваз не сењ ских ка лу ђе ри ца у Ов ча ру, ве ру ју ћи да 
су те ка лу ђе ри це пре те жни је од ових го лу бо ва.

– Да ни сте ви...? – пи та онај дрч ни. 
– Тај сам, гла вом и бра дом. 
Ср дач но ми пру жи ру ку. Из љу би смо се...
Та ко мо ји ле по та ни и ја пре жи ве смо две „не при ја тељ ске“ офан зи ве и 

на ста ви смо да дру гу је мо. Код фон та не нам се по че ше при дру жи ва ти врап-
ци. До ду ше опре зно, ал сва ко днев но. А на Ка ле мег да ну по ко ја вра на. До-
прав де са дис тан це, ал се ипак по ча сти.

Елем, да се вра тим на по че так ове при че. У по ло ви ни да на шњег обро ка 
мо јих ми ље ни ка, за те че ме мој друг са сту ди ја. 

– Зар и за то имаш вре ме на, гре шни мој дру же? 
– Вре ме, ни је на ша за слу га. То је Бож ји дар. Ко та лан ти. Са мо је пи та ње 

ка ко те та лан те ко ри сти мо.
Он ми се при дру жи. Да дох му пре о ста лу хра ну и он ра до сно, ко де те, 

по че да при слу жу је го лу бо ви ма. Спон та но кре ну смо у шет њу кроз парк. 
Кад уђо смо у Кнез-Ми ха и ло ву, од лу чи смо да свра ти мо у „Ко ла рац“. Ко не-
кад. Из ме ња смо ве сти о де ци, уну ци ма и по че смо да ср ку ће мо ка фу. Он 
из ва ди из та шне НИН и по че мо но лог:
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„Слу шај Ми ло је, ја не знам мно го о Цр кви, о ве ри, о Пре да њу. Ал знам 
то ли ко да сам збу њен и за пре па шћен. Чи там, oдавно већ, ка ко Ири неј Бу ло-
вић па пу на зи ва „све ти отац“. То исто по но ви па три јарх Ири неј Га ври ло вић 
у За гре бу, овог 2012. ле та Го спод њег, у свом срам ном ин тер вјуу Хр ват ској 
те ле ви зи ји ХРТ плус. Пи там се, чо ве че, да ли су ови љу ди нор мал ни? Слу-
шам вла ди ку Ми лу ти на ва љев ског где, са гла сно све тим оци ма го во ри чо век 
гла сно и ја сно. По гле дај, мо лим те, сни мак на јутјубу под на зи вом: „ЕПИ-
СКОП МИ ЛУ ТИН ВА ЉЕВ СКИ ИС ПО ВЕ ДА ПРА ВО СЛА ВЉЕ“. Тај Вла ди ка 
Ми лу тин ка зу је оно што на ши јад ни и не срећ ни Ири не ји не зна ју. (Ва ди 
бе ле жни цу и чи та тран скрипт бе се де вла ди ке Ми лу ти на):

„...три нај го ре аве ти, три сед мо гла ве ажда је уста ле су, кроз исто ри ју, 
про тив Све тог Пра во сла вља. 

Пр ва је сте Не рон – Не ро ни; Ди о кле ци јан – Ди ко ле ци ја ни...
Дру га сед мо гла ва ажда ја је сте Ана и Ка ја фа, Ирод, Пон ти је Пи лат, књи-

жев ни ци, фа ри се ји... они ко ји су Го спо да Хри ста уби ли на Гол го ти.
Тре ћа сед мо гла ва ажда ја, мо жда и нај стра шни ја, јер је ове две би ло ла-

ко по бе ди ти, а ову је те шко по бе ди ти, да нас је моћ на, је су је ре си, све је ре си 
у Цр кви Хри сто вој од по чет ка до да нас, ко је су по ра же не на VII Ва се љен-
ском са бо ру, чи ју успо ме ну да нас сла ви мо, дан по бе де пра во слав них над 
ико но бор ци ма и три јумф све тих ико на. То је не де ља пра во сла вља! То да-
нас ми пра во слав ни пра зну је мо. По ред мно гих је ре си не ће мо за бо ра ви ти 
рим ску је рес, рим ског па пу ко ји је нај ве ћу је рес про гла сио на ово ме све ту 
ка да је ре као да је он на ме сник си на Бо ж јег. Vi ca ri us Fi lii Dei. Ка ко то, па по 
рим ски, ти, смрт ни чо век, мо жеш би ти на след ник, на ме сник Си на Бож јег? 
Ни је исти на! Ма ко ли ко то би ло те шко да раз у ме ју и да схва те! Он је (па па) 
ро дио Мар ти на Лу те ра! А Мар тин Лу тер на хи ља де сек ти ко је ха ра ју све-
том! Ко је крв људ ску че сто пу та пи ју! Де цу уби ја ју да би крв пи ли! Раз не 
сек те, ужа сне ко је су плод ре као сам чи ји...“ 

Па то што твр ди вла ди ка Ми лу тин, зна сва ка ба ба. То са мо Ири не ји не 
зна ју. АјдÁ  овај бач ки, он и ни је пра во слав ни епи скоп, он се пре ве рио, тј. 
ве рио са па пом, при мив ши ње гов пр стен. Ал шта би овом цр ном па три јар-
ху за име Бо га. Ко да му је свра ка мо зак по пи ла: срп ски па три јарх нај ве ћег 
ар хи је ре ти ка зо ве „све ти отац“.

 И не са мо то. По гле дај шта овај чо век, ко у бу ни лу, ис при ча у овом 
да на шњем НИН-у. Он јад ник не зна да по сто ји раз ли ка име ђу нас и ка то-
лич ких је ре ти ка. (Отва ра НИН, по ту ра ми под нос стр. 47. и по ка зу је крај 
ле вог до њег ступ ца, гла сно чи та ју ћи па три јар хо ве ре чи): „На кра ју кра је ва, 
и ако по сто ји та раз ли ка хај де да ви ди мо ко је у пра ву...“ С њим бре не што 
ни је у ре ду! Еј, чо ве че, па три јарх срп ски не зна да ли из ме ђу нас и па пе 
има раз ли ке! А ако има, не зна се ко је у пра ву. Па да л је он чито св. Мар ка 
Ефе ског, Гри го ри ја Па ла му, ис точ не па три јар хе...
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Сем ових не бу ло за, овај чо век и ла же, бре. Ка ко га ни је сра мо та од го ди-
на, кад је већ па ну ис ка љао? (Окре ће стр 48. и по ка зу је сред њи сту бац, чи-
та ју ћи то ли ко гла сно, да се љу ди за су сед ним сто ло ви ма по че ше окре та ти.) 
Гле дај ка ко ла же срп ски па три јарх, срам га би ло: „На кра ју кра је ва Пе ра-
но ви ћев рад је био ми мо зна ња и са гла сно сти Цр кве. Ње га је ру ко по ло жио 
бив ши вла ди ка Ар те ми је не зна ју ћи ни ко је ни шта је, и Пе ра но вић се у 
Епар хи ји ра шко-при зрен ској обру као. Ту са да ви ше не ма о че му да се ди-
ску ту је“. Ка кво беш ча шће! Ка ква бру ка и сра мо та! Ка ква лаж! И то од ко га? 
Од па три јар ха. Где ће му ду ша? А исти на је ово, ку нем ти се Бо гом жи вим:

 Пр во, Пе ра но ви ћа ни је ру ко по ло жио вла ди ка Ар те ми је, не го вла ди ка 
врањ ски Па хо ми је; 

Дру го: Кад је на стао скан дал и бру ка око Па хо ми ја отац Бра ни слав, ко ји 
је не ко ли ко го ди на био све ште ник у врањ ској епар хи ји, је од лу чио да по-
бег не од тог сра ма и по до би је ном ка нон ском от пу сту пре шао у епар хи ју 
ра шко-при зрен ску; 

Тре ће: Не сре ћа ко ја се, на жа лост, до го ди ла код оца Бра ни сла ва Пе ра-
но ви ћа, до го ди ла се у епар хи ји ша бач кој, код епи ско па Ла врен ти ја, ко га 
па три јарх не по треб но кри је. Ме ђу тим, у „Пра во сла вљу“ – но ви нима Па-
три јар ши је, сам епи скоп Ла врен ти је је о це лом слу ча ју дао оп ши ран ин-
тер вју;

 Че твр то: Па три јарх твр ди да је Пе ра но ви ћев рад био ми мо зна ња цр кве. 
А чо ве ка су уна пре ди ли, не по сред но пре не сре ће, у чин про то је ре ја ста-
вро фо ра у ша бач кој епар хи ји, што се ина че мо же до го ди ти са мо на осно ву 
ак та, од но сно са гла сно сти Си но да.“

Чо век, ко ји се ђа ше са дво ји цом љу ди, за су сед ним сто лом, до ба ци:
„Из да ја бра ћо! Из да ја! Па три јарх је са мо те гле ће гр ло упрег ну то у ко ла 

из дај ни ка. Бич и узде је отео и др жи кар ди нал Ири неј Бу ло вић! А Ири неј 
Га ври ло вић, у ства ри, и ни је па три јарх срп ски! Он је еку ме ни ста тј. је ре-
тик! И то по соп стве ном при зна њу, ко је је ис по ве дио у Бе чу, кад се прет-
про шле го ди не по ни зио до дна. Кад је и сво је и на ше до сто јан ство ба цио у 
бр лог. Под но ге беч ким је ре ти ци ма. Ал, чи та их на род. Ко бу квар. Не ће они 
ду го. Већ их и гу сла ри увр шћу ју у сој бран ко ви ћа.“ 

Да пре ки нем ову муч ну си ту а ци ју, по звах ко но ба ра. На ру чих још по 
јед ну ка фу: нек бу де гр ка. Гр ча од че ме ра.

Ре ко, слу шај, дру же мој. Ти си про фе сор уни вер зи те та. Те би је, бар, ја-
сно да је ре си и скре та ња у све тој Цр кви ни кад ни су до ла зи ла од обич них 
љу ди. Не го од епи ско па и па три ја ра ха. Али Бог ни је до пу стио да Цр ква про-
пад не, упр кос из да ја ма. Ју ди но из дај ство ни је уни шти ло, не го учвр сти ло 
ве ру на шу. Из да ја у Фе ра ри и Фи рен ци, на уни јат ском са бо ру, 1438/9. го ди-
не, ни је уни шти ла Пра во сла вље, већ га пре ко Бож јег чо ве ка Мар ка Ефе ског 
учвр сти ла. Та ко и ово. Еку ме ни стич ка из да ја Си но да, с јед не, и про гон вла-
ди ке Ар те ми ја, с дру ге стра не, не ће уни шти ти, на про тив, учвр сти ће Све то-
са вље. И што ве ро лом ци бу ду бру тал ни ји и без ум ни ји, то ће, пре и ви ше, 
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њи хов крах и крај би ти сра мот ни ји. За то ја ми слим да је про гон вла ди ке 
Ар те ми ја и ње го ве ду хов не де це на ма на спа се ње. На ђи ми јед ног нор мал-
ног чо ве ка у зе мљи Ср ба ља и у ди ја спо ри, би ло мир ја ни на, би ло кли ри ка, 
ко ји не зна да је вла ди ка Ар те ми је стра дал ник на прав ди Бо га.

Не ка би Бог уму дрио за лу та ле ар хи је ре је на ше и оне пр ва ке и во ђе на-
ше ко ји им пра ве ча празди ван. По сла ћу ти елек трон ском по штом, ве че рас, 
део Мо ли тве све на род ног по ка ја ња све тог Вла ди ке Ни ко ла ја. Ај де да сва ко 
ве че чи та мо ср цем ту Мо ли тву сле де ћих 40 да на, па да по но во сед не мо и 
на ста ви мо овај раз го вор. Ајде да се мо ли мо за Па три јар ха на шег, да му Го-
спод по да ри му дро сти и Ду ха Све то га, еда би се вра тио се би и ста ду сво ме, 
ко је је на пу стио тр гу ју ћи Исти ном.

Иза ђо смо у ре ку љу ди ко ја те че Кнез-Ми ха и ло вом ули цом. Ра ста до смо 
се код Те ра зиј ске че сме. 

***

Чим сам до шао у стан, про на ђох Мо ли тву св. Вла ди ке, и ода слах је мо-
ме дру гу:

„...Ка је мо се за све гре хе оних ду хов ни ка и све ште ни ка ко ји у че му год 
згре ши ше пред Го спо дом Бо гом и Све тим Са вом, би ло да ма лак са ше у ве-
ри или у стра ху Бож јем; би ло да не бри жљи ви би ше у де лу Го спод њем или 
да осла би ше у љу ба ви брат ској. Уко ли ко се они не ка ју, ка је мо се ми за све 
што је зло пред Бо гом у ср цу, на је зи ку или у вла да њу њи хо вом. Скру ше но 
се ка је мо, опро сти им, Го спо де!

Ка је мо се за гре хе оних на ших на род них пр ва ка и во ђа, ко ји за бо ра ви-
ше да су Све ци срп ски осно ва ли ову др жа ву и да је ово све та зе мља, и ко ји 
за бо ра ви ше да су ис так ну ти за пр ва ке и во ђе јед ног све тог и му че нич ког на-
ро да, па без стра ха Бо ж јег и љу ба ви пре ма на ро ду зло у по тре бља ва ше сво ју 
власт на на род ну при вре ме ну не сре ћу а на веч ну про паст и про клет ство 
се бе и сво ме по ро ду. Скру ше но се ка је мо, опро сти им, Го спо де!...

Ка је мо се за гре хе свих срп ских си но ва и кће ри, ко ји пре зре ше дух и 
ис ку ство и па мет и ве ру и све ти њу и по ште ње и до бро ту сво га на ро да, и 
при ми ше ту ђин ску лу дост и не по ште ње и сва ку јев ти ну ро бу, да ти ме за ме-
не чи сто зла то на род но, у сто ти на ма ва три опро ба но. Скру ше но се ка је мо, 
опро сти им, Го спо де!“

***

До бих од го вор: „Хва ла. По чи њем ве че рас. У име Бо га, ви ди мо се за че-
тр де сет да на.“ 

11. ок то бар 2012.
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МО ЛИ ТВА ЗА ПА ТРИ ЈАР ХА, ОПЕТ

Овог про хлад ног по по дне ва, по већ уста ље ном пра ви лу, пред сми рај да-
на, ше тао сам са стар цем кроз шу му. Је се ње ли шће је већ сат ка ло ћи лим 
ко ји је ве трић ра за стро по на шој ста зи. На јед ној од рас кр сни ца са ко је се 
гра на ју уски, кри ву да ви пу тељ ци, у ра зним прав ци ма, ста рац за ста де, на-
сло ни се на свој шта пић и на до ве зав ши се на прет ход ни раз го вор ко ји смо 
во ди ли ре че: 

– Ево – ка же – та ко из гле да скре та ње са све то о тач ког пу та. Ко се упу-
ти јед ном од ових стран пу ти ца кроз ши бље, за лу та ће. А ако бу де упо ран у 
свом лу та њу, узда ју ћи се у се бе и у сво је сна ге, гу би ће се све да ље и ви ше. 
Са мо онај ко над ра сте сво ју гор дост и као блуд ни син од лу чи да се вра ти, 
истим тра гом ко јим се оти снуо у бес пу ће, ус пе ће да по но во иза ђе на пра ви 
пут. Тај под виг, по врат ка, је, у ства ри, по кај ни пут.

Бог ми је учи нио го ле му ми лост, да го то во сва ко днев но про ве дем по је-
дан сат у шет ња ма са старцeм, са би ра ју ћи би се ре ње го ве му дро сти, ко ји ма 
он очин ски об у зда ва мо је не стр пље ње или ис пра вља мо је не про ми сли це, 
гу ра ју ћи ме у ра дост сми ре ња.

– Исти на се – ве ли – не мо же за ко па ти. Oнa, што се ду бље за ко па ва, све 
сјајнијa вас кр са ва. За то се не тре ба оба зи ра ти на кле ве те и ла жи, у ко јих су 
но ге крат ке...

– Али, раз у мем да не ко ко је на по зи ци ји цр кве ног ве ли ко до стој ни ка, 
мо же, све сним ла га њем, то ли ко да обеш ча сти и уни зи то сво је до сто јан-
ство... 

– ...Да, да – за по че ће, као да хо ће да из ра зи не сла га ње са мо јим ста вом. 
Зна те, братe Ми ло је, по сто ји при ча о то ме ка ко је у јед ном ме сту био по-
штар вр ло ло шег ка рак те ра. То ли ко је по ро ка и гре хо ва имао да су га се сви 
љу ди гну ша ли. Али то ни је ума њи ло ра дост ро ди те ља ко ји су жи ве ли у том 
ме сту, а има ли су на фрон ту си на је дин ца, ко ји им је по сле ду жег вре ме на 
по слао пи смо, ја вља ју ћи, за ро ди те ље нај ра до сни ју вест, да је жив и здрав. 
Да кле, за ро ди те ље ни је би ло бит но то што је по штар не мо ра лан, пи ја нац, 
коц кар, пре љу бо чи нац, кра ђи склон... За њих је би ло бит но оно што је, по 
том по шта ру, по сла то и ко је то по слао.

Исто та ко зна мо да је Го спод пре ко га вра на слао хра ну све том Или ји. 
Мо гао је Он то по сла ти по го лу бу, или со ко лу, на при мер. Но, примаоцу је 
би ло бит но: ко ша ље и шта ша ље. 
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Та ко и то: ка да ви ди мо све ште ни ка или епи ско па чи ји лич ни жи вот има 
ма на, ми на то не тре ба да гле да мо, већ да ви ди мо шта нам пре ко ње га сти-
же и од ко га сти же. Ако сти же... 

Ме ђу тим, ако он из не ве ри дог ма те и по га зи ка но не, он је ти ме окре нуо 
ле ђа Јед ној Све тој Са бор ној и Апо стол ској Цр кви, и од та квог, по уче њу 
све тих ота ца, тре ба бе жа ти. И не са мо бе жа ти, већ обе ло да њи ва ти исти ну. 
Јер, ћу та ти пред бе за ко њем, пред из да јом ве ре, зна чи ло би са у че ство ва ти у 
из да ји ве ре, а ти ме и у из да ји Бо га. Ако би сви кли ри ци ућу та ли, ка ме ње би 
про го во ри ло. Про го во ри ла би Бож ја де ла... 

– Али, мо же ли се остра шће ни зло твор за у ста ви ти у свом злу над 
жтр вом? 

– Мо же. За у ста ви ће га сми ре ње и до бро чин ство жр тве. Зна те, ка да је Ју-
ли јан Од ступ ник са слу ша вао све тог Ва си ли ја Ве ли ког за пре тио му је:

– Све ћу ти од у зе ти!
– Па, не мам ни шта на ро чи то, сем не ко ли ко књи га. А и то сам про чи тао.
– Про те ра ћу те!
– Па, сву да је зе мља Го спод ња.
– Уби ћу те!
– Са мо ћу пре са Го спо дом би ти.
– Ка ква др скост, ни ко ми ни је та ко од го ва рао!
– Па, ни сте има ли при ли ке да се срет не те са хри шћан ским епи ско пом.

Мно го пу та сам, се ћа ју ћи се стар че вог сми ре ња, го во рио при ја те љи ма: 
љу ди, то ли ко му дро сти и то ли ко чи сто те у ср цу јед ног чо ве ка ни је мо гу ће 
опри ча ти ни ти опи са ти. Зна те, кад га упо ре дим са мо јом мла ђом уну ча ди-
ма, Јо ва ном, Мар том, Ми о ном и Маг да ле ном, до ла зим до за кључ ка да су 
они, иа ко про сто ду шни, чи ста ср ца и до бри као хлеб, већ лукави – за стар-
ца. Имам осе ћај да се он за сво је џе ла те мо ли, да их искре но жа ли и да их 
во ли.

На је дан по ку шај да ра су ђу јем по мо ме ар ши ну, алу ди ра ју ћи на не прав-
ду и кле ве те ко је су му не љу ди учи ни ли, он за ста де, по гле да ме и упи та:

– Бра те Ми ло је, зна те ли на ко је др во ле ти ка ме ње?
За те чен пи та њем, по гле дах га ћу те ћи.
– На род но, ве ли, и на ста ви ход.
– При чао ми је је дан оче ви дац, ка ко сте раз го ва ра ли са пред став ни ци ма 

Ме ђу на род не за јед ни це, ко ји су, у ства ри, на сил но спро во ди ли при зна ње 
Ко со ва. Да ли је то до при не ло да вас „ка ме ну ју“ и они и њи хо ви слу га ни 
ко ји од нас иза ђо ше?

– То ви ше ни је ва жно. Зна те, ја сам им ре као: У вас је си ла. Ви нас мо-
же те ка жња ва ти, про го ни ти, па и уби ја ти. Јед но, ме ђу тим, не мо же те. Не 
мо же те нас на те ра ти да при ста не мо на оно што ви чи ни те и што на ме ра ва-
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те да чи ни те. Јер, ми бисмо својим при стан ком ам не сти ра ли ваш зло чин. 
Би ли бисмо са у че сни ци ва шег зла... 

– Да ли Вас је тај став ру ко во дио да не да те бла го слов пот пред сед ни ку 
САД, Бај де ну, да по се ти Де ча не.

– Из ме ђу оста лог, је сте. Ни ко од нас не ма пра во на два ар ши на у исто 
вре ме. Јер је ка за но, ка квом ме ром ме ри мо, она ко ће нам се ме ри ти. Зна те, 
ка ко ка же мај ка Је вро си ма?

– Да. Дру ги су, ме ђу тим, по тр ча ли у су срет не зва ном го сту и по га зи ли 
по ре дак, пре о тев ши уло гу до ма ћи на.

– Да, обра зло жи ли су то тра ди ци о нал ним го сто прим ством на шег на ро да.
– Ко их не зна ску по би их пла тио. Кад сам ја, ру ко во ђен, уз оста ло, тра-

ди ци јом го сто прим ства при мио цр но реч ке мо на хе, то је био кључ ни раз лог 
да ме исти ти „при вр же ни ци го сто љу бља“ ана те ми шу.

– Зна те, бра те Ми ло је, ка ко је ка за но: Не па да снег да по кри је брег, не го 
да сва ка звер ка по ка же свој траг. Иза свих нас оста ју тра го ви. Они се, сре-
ћом, не мо гу обри са ти на шом во љом... 

 

***

Ис пра тих стар ца до ње го ве ке ли је и, узев ши бла го слов, са че ках док се 
по пне уз, ви ше мер де ви не не го сте пе ни це, до сво је со би це. Увек стре пим 
да ли ће оне шкри па ве кру жне сте пе ни чи це из др жа ти. Кад ста рац за ма-
че на ви ше, кре нух, по оби ча ју пе ши це, на зад. Још као да чу јем те то пле 
очин ске ре чи. За ди вљен ду хов ним го ро ста сјем овог ти хог, крот ког стар ца, 
у пар ки ћу на углу Цви ји ће ве и Ста ри не Но ва ка, угле дах не ко ли ко вра на 
ка ко, опре зно, кљу ца ју ко мад хлеба ко ји је не ко ба цио на трав њак. Се дох на 
обли жњу клу пу, не да ле ко од вра на, док су ми у уши ма још увек од зва ња ле 
стар че ве по у ке. У том тре ну, па де ми на па мет јед на див на и ту жна сли ка 
из при че Ир ки ње Ме ри Волш, ко ју је на срп ски пре ве ла пре до бра ста ри ца 
Ко са ра Га ври ло вић. 

Та при ча Ме ри Волш по чи ње ова ко: 
То ком ду гих го ди на ра да на Ко со ву че сто сам се се ћа ла при ча свог оца 

о ње го вом де тињ ству у гро фо ви ји Ке ри, у ју го за пад ној Ир ској. Мој отац је 
од ра стао бли зу гра да Дингл и мно го вре ме на је про во дио на пла ни на ма Ке-
ри, што му је пру жа ло при ли ку да по сма тра мно ге и ра зно вр сне при род не 
по ја ве, укљу чу ју ћи и – јед ном – „суд вра на“.

Ову рет ку по ја ву ма ло ко је ви део, али се она че сто по ми ње у сред ње-
ве ков ној ли те ра ту ри. Јед на пти ца – „оп ту же ник“ – би ва оп ко ље на ве ли ком 
ску пи ном вра на. Жр тва је изо ло ва на, а вра не вр ло ва жног из гле да, за у зи ма-
ју по ло жа је по окол ним гра на ма. Из гле да да сва ка има од ре ђе ну уло гу, не ке 
су ту жи о ци и су ди је, а има и обич них суд ских по слу жи те ља. Не ко вре ме 



81

из гле да да са мо грак ћу, из ла жу до ка зни ма те ри јал. Без из у зет ка, суд од лу-
чу је да је оп ту же на вра на кри ва и да мо ра би ти ка жње на. Вра не та да сле ћу 
са гра на на ону оп ту же ну и кљу ца ју је до смр ти. По сле „су ђе ња“ и из вр ше ња 
смрт не ка зне, ја то вра на ди же се у ва здух и оста вља из мр цва рен леш оп ту-
же ни ка да тру не.

По сма тра чи при ро де не мо гу да об ја сне ову по ја ву: за што не ка гру па 
осе ћа по тре бу да се окре не про тив јед ног од сво јих чла но ва, и по том узи ма 
уче шће у јав ној и сло же ној це ре мо ни ји чи ји је ис ход уна пред од ре ђен. 

Крај те при че сло ви ова ко: 
Мој отац је ви део суд вра на. И ја сам га ви де ла. Вра не-уби це ко је сам 

гле да ла ка ко ки ди шу на бес по моћ ну жр тву не при ја те љи су исти не, и прав-
де, и људ ских пра ва на Ко со ву. Она уса мље на вра на у сре ди ни суд ни це то је 
срп ски на род на Ко со ву. Ње му се су ди без ви дљи вих раз ло га; ње го ва кри ви-
ца је уста но вље на пре не го што је су ђе ње по че ло; он је осу ђен на смрт и над 
њим се не ми ло срд но из вр ша ва смрт на ка зна. До га ђа ња на Ко со ву под се ћа ју 
нас на ро ман Ви ли ја ма Гол дин га Го спо дар му ва у ко ме ру ља уби ја Пи ги ја без 
раз ло га, са мо за то што је друк чи ји од оста лих и што је би ло по треб но на ћи 
жр тве ног јар ца.

Ни сам у ста њу да за тво рим очи пред уби лач ком сви ре по шћу ру ље. Ни-
сам у ста њу да за тво рим очи пред бес кич ме ња штвом и ли це мер јем оних 
ко ји по др жа ва ју ру љу и пра ве јој уступ ке не би ли одр жа ли соп стве ни „кре-
ди би ли тет“. Од би јам да за тво рим очи пред сви ре по шћу оних ко ји су са ми 
се би да ли ман дат да шти те за кон и ре ша ва ју су ко бе на Бал ка ну, а уме сто 
то га се ју се ме бу ду ћег ра та.

Уста дох и упу тих се на ви ше, ка цен тру. И као да угле дах ре при зу сли ке 
из при че Ме ри Волш. Са мо што се, у овој мо јој сли ци, уме сто вра не-осу-
ђе ни ка од не куд на ђе мој ста рац. А око ње га, као да грак ће и не ми ло срд но 
на ср ће гру па утва ра ду гих ха љи на бо је вра на. Нај не ми ло срд ни је бе ја ху две, 
ко ји ма се око вра то ва, оним ки че рај ским ла жним сја јем, пре си ја ва ху не ки 
кр сто ви, ка кве сам ви ђао на љу ди ма, у ман ти ја ма, око рим ских ка те дра ла. 
Њи ма сле до ва ше јед на чуд на вра на. Та чуд на вра на ни је бе ла вра на, не го 
исто цр на. Не мо же би ти цр ња. Од оне две се раз ли ко ва ше по то ме што јој 
на гла ви бе ја ше бе ло, у ства ри упр ља но-бе ло пер је.

Пи штаљ ка по ли цај ца на рас кр сни ци ме вра ти у ствар ност, те убр зах ко рак 
Све то гор ском ули цом. Опет, као да угле дах оне вра не, ка ко грак ћу око стар ца. 

Ухва тих се бе ка ко се, у ми сли ма, при дру жу јем Ме ри Волш, до ви ку ју ћи 
кол ко ме сна га но си:

И ја сам ви део суд вра на!
Она уса мље на вра на у сре ди ни је мој ста рац!
Ни ја ни сам у ста њу да за тво рим очи пред уби лач ком сви ре по шћу бан-

де, ни ти да за тво рим очи пред бес кич ме ња штвом и ли це мер јем оних ко ји 
по др жа ва ју бан ду, или јој ћу та њем гу ра ју у ко ла, ра ди соп стве ног ком фо ра!.
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Мо рам да са стра да вам са овим бла го че сти вим стар цем!
Мо рам!
По че ше ми се ро ји ти ми сли:
– Го спо де, Ме ри Волш од би ја да за тво ри очи пред сви ре пом ствар но-

шћу рас пе тог Ко со ва; 
– Ми тро по ли ти Се ра фим ки тар ски и Се ра фим пи реј ски од би ја ју да за-

тво ре очи пред раз бој нич ким бе за ко њем над рас пе тим ко сов ским вла ди-
ком Ар те ми јем;

– Прав до љу би ви Че си скре са ше у ли це Ол брај то вој ње на звер ства на 
оку пи ра ном Ко со ву;

– Ру ски ам ба са дор Алек сан дар Ку ну зин, у сред пре сто ног гра да Бе о гра-
да, гр о мо гла сно пи та: Има ли ов де Ср ба?

И као да, за трен, за чух ка ко гр ми све ти Ава из Ће ли ја:
„Гле, … ка ко је мрак по пао зе мљу Ср би ју.
Ка ква тми на!
Ка ква по мр чи на! 
Где су Ср би? 
Мно го је бив ших Ср ба, а пра вих Ср ба, авај, ка ко ма ло!“

Пр о ла зе ћи по ред „Срп ске ка фа не“, код Ате љеа 212, вра тих се у ствар-
ност, ка да за чух иза се бе глас ко ји ме до зи ва. Окре тох се.

– О, Лу ле, бра те, од ка да се, што би ре кла на ша бив ша бра ћа Цр но гор ци, 
ни је смо гле да ли?

– Бог ме про ђе ца ре ва го ди на. Свра тих с мо ји м при ја те љем на „шу ма диј-
ски чај“, па те угле дах кроз про зор. Ајде да нам се при дру жиш.

– Ме не ти је на дру го ва ње, те шко на го во ри ти. Ко жа бу у ба ру.
Уђо смо. Лу ле по ру чи и за ме не ку ва ну ра ки ју.
– Мо ји Дра га чев ци не ка жу ку ва на, не го вру ћа ра ки ја. И не ра чу на се у 

пра ву ако ни је за пр же на са уси ја ног ку ка ча.
– Е, то је оно пра во. Кад за пу ши и за ми ри ше це ла ку ћа, упа де Лу лов 

при ја тељ, Ду шан.
Из ме ња смо но во сти о по сло ви ма, о че ља ди ма... Уто м, сти же и мо ја вру-

ћа. Мр ко-злат не бо је. Пу шка ра се. По ди го смо ча ше.
– Дај Бо же, све што је до бро на ма и ро ду на ше му.
– Бо же дај!
Кад от пи смо по не ко ли ко гу тља ја, по че Лу ле сво ју за и ста ту жну при чу, 

ко ју, до са да, ни сам чуо:
„Про чи тао сам, ве ли, тво ју „Мо ли тву за Па три јар ха“, а и све оне ко је су 

иза ње до шле. Љу ди мо ји, ово је за и ста до шло по след ње вре ме. До че ка смо 
да Па три јарх срп ски не зна има ли из ме ђу нас и ка то ли ка раз ли ке. И још, 
ве ли, ако би по сто ја ла ка ква раз ли ка, да ви ди мо ко је у пра ву.
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Бу ди бог сна ма!
Ка да сам про чи тао онај ин тер в ју у Нин-у, би ло ми до шло да одем у Па-

три јар ши ју, да га про на ђем и да по сту пим, или ко она ба ба Слав ка из Ужи-
ца, да клек нем и да за ва пим: вра ти се ве ри на шој и вра ти нам ве ру, или да 
по сту пим ко што је ура ди ла она ба бу шка у Ру си ји ка да је по љу би ла крст, 
а пљу ну ла на ру ку вла ди ке об но вљен ца, та мо у вре ме Ле њи на, ка да су по-
је ди ни епи ско пи про да ли ве ру за ве че ру, ко сад наш Па три јарх и по је ди ни 
епи ско пи што учи ни ше, жа ло сна им мај ка.

Ма ло ме убла жи ше ове ва ше мо ли тве, па сам се ло мио да и ја на пи шем 
јед ну. Али ја ти ни сам ви чан том пи са њу. Ова ко, као што ви диш, мо гу да 
ме љем, ко во де ни ца, цео лет њи дан до под не. Ал кад тре ба да пи шем, ни 
да гло нем. И у вој сци ка да сам био, обич но сам слао до пи сни цу или раз-
глед ни цу, ко ли ко да се ро ди те љи не се ки ра ју. Пи сма сам рет ко пи сао. Та ко, 
уме сто да на пи шем мо ли тву за Па три јар ха, ја ти пре ви јем лист и на пи шем 
крат ко пи смо мо ме све ште ни ку. Баш да нас сам га пре дао на по шту. Мо гло 
је без ма ло ста ти и на до пи сни цу. Да сам знао да ће мо се сре сти, по нео бих, 
да ти про чи там. Имам ко пи ју. Кад до ђем ку ћи, за ду жи ћу син ка да ти по ша-
ље, овом мо дер ном по штом.

Пра во да ти ка жем, ка да сам чи тао но ви не у вре ме оно ка да си при мио 
мо на хе вла ди ке Ар те ми ја у Ло зни ци, па кад си на Бо жић по звао у го сте вла-
ди ку Ар те ми ја и ње го во мо на штво, па по сле, за тво ју обе ти ну, кад сам на ин-
тер не ту ви део пу но дво ри ште ка лу ђе ра и ка лу ђе ри ца.... би о сам при лич но ре-
зер ви сан. Ко ве лим, чо ве че, Све ти Си нод их про те рао, а он их при ма. Ни сам 
та да знао да нам Си нод ни је све ти, не го из дај нич ки. Ни сам та да знао да ће па-
три јарх Ири неј и Ири неј Бу ло вић нај ве ћег је ре ти ка и ср бо у би цу зва ти „све ти 
отац“ и да ће цео Си нод ићи да се ли же са лу ка вим Ла ти ни ма и то, на сра мо ту, 
ис под сли ке ср бо жде ра Алој зи ја Сте пин ца. Ни сам та да знао да нам је на трон 
па три јар ха до шао еку ме ни ста – све је ре тик, ка ко се, сам офи ра, у Бе чу. 

Чо ве че, за пла ка се Лу ле, ко ма ло де те, су за му су зу сти же, да до че кам 
да мој Па три јарх не зна да ли по сто ји раз ли ка из ме ђу нас и оних што су 
нас ба ца ли у Са ву, што су нам лу па ли ло ба ње и ба ца ли у ја ме, што су па-
ра ли утро бе труд ним Срп ки ња ма, што су нам кла ли ђа ке и учи те љи це... 
Да мој Па три јарх про ђе по ред Ја се нов ца као по ред тур ског гро бља, иду ћи 
на ка на бе хр ват ском пред сед ни ку у вре ме кад ово ме бе ше ис под ча сти да 
до ђе на ина у гу ра ци ју, мог, срп ског, пред сед ни ка. Да до жи вим, да хр ват ски 
пред сед ник за хва ли мом пар ти јар ху за то што је еку ме ни ста, тј. је ре тик. Да 
до жи вим да мој Па три јарх на ХРТ-у па пу зо ве све ти отац...

Мој по кој ни отац Бран ко и мај ка Ма ра су из те Сте пин че ве др жа ве, под 
чи јом се фо то гра фи јом сли ка из дај нич ки Си нод, бе жа ли два пу та у сво ме 
ве ку. Че трд сет пр ве и дев де де сет пр ве. Пр ви пут, у вре ме из бе гли штва по-
стра да ше оче ва се стра Ље по са ва и кћи Ву ко са ва. Вра ти ше се, по сле ра та, 
на ив но ве ру ју ћи у брат ство и је дин ство хр ват ске ли си це из Ку мров ца.
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Рин та ше они, Бог да има ду шу про сти, и ја и мо ја бра ћа, Ву ка шин, Рат-
ко, Во ји слав и Ми лан, ка ко смо при сти за ли, ско ро пет де це ни ја. Са гра ди-
смо дво ре у Сла во ни ји: ве ли ку и ле пу ку ћу, еко ном ске објек те, на ба ви смо 
нај са вре ме ни ју ме ха ни за ци ју, за па ти смо нај ра сни ју сто ку... И Á 91, опет, у 
бе жа ни ју. До жи ве смо, по том, да нам „брат Хр ват“ у Сре му по ну ди раз ме ну: 
он на ма ње го ву тро шну стра ћа ру, а ми ње му, у Сла во ни ји, чи та ве дво ре, ме-
ха ни за ци ју, еко ном ске објек те... Још ка же у сред зе мље Ср би је: ако не ће те 
да се ме ња мо, ја ви ћу та мо – би ће вам срав ње но са зе мљом све што има те, 
за 24 са та. При ста до ше ве се ли та та и наш нај ста ри ји брат. Нек но се, ве ле. 
Про шлог ра та нам оте ше све. И што ко ве, од про зо ра и вра та, су по чу па ли и 
од не ли. Са гу би смо Ву ко са ву и Ље по са ву. Овог ра та нам оте ше ку ћу и ку ћи-
ште. И пра во на гроб но ме сто. Са мо за то што смо пра во слав ци!

 Нек но се, и ја ве лим. Оте то про кле то. И ја њи ма, као кр во жед ним ср-
бо мрс ци ма, мо рам да опро стим. Јер, Го спод нас учи да опра шта мо ду жни-
ци ма сво јим. Али не ћу и не мо гу да за бо ра вим! И ка ко, бра ћо мо ја, ка ко 
да опро стим Па три јар ху мо ме, из дај ни ку мо ме, не Á вала му би ло, ње го ву 
еку ме ни стич ку пре ва ру, ње го ву из да ју?... 

Ло мио сам се да ни ма. 
И од лу чио сам да мо ме по пу на пи шем оно што на пи сах. 
Не мо гу ви ше! 
До го рео луч до но ка та!
Мо рам из дај ни ци ма да окре нем ле ђа и да им до вик нем да ни ја за њи ма 

не ћу.
 Не ћу па да би ме, што ви ко ти, се кли на ко ма де. (Опет му су зе ли ну ше 

низ обра зе.)
На ру га ше се са гу бље ном гро бу мо је се стре Ву ко са ве из ро ди. Са том ра-

ном су ми и отац и мај ка оти шли у гроб! Са хра ни ли су је, у из бе гли штву, 
на не ком про план ку, у не кој шу ми ци у Ср би ји. Ни кад ви ше ни су мо гли да 
про на ђу то ме сто и њен гроб, због че га су цео жи вот ту го ва ли. 

А на ши пр во све ште ни ци по га зи ше све на ше му ке, све на ше ту ге, све на-
ше жр тве... При ста до ше, рђе, на за бо рав. За бо ра ви ше да ср бо мр сци по би ше 
700.000 љу ди, ме ђу њи ма и 110.000 де це... И да оте ше пра во мо јим ро ди те-
љи ма на ог њи ште. И на ра ку у сла вон ској ора ни ци ко ју су за ли ва ли зно јем 
и су за ма...Из дај ни ци... Из ро ди... Ју де... Да ли ми сле уми ра ти не срећ ни ци 
не срет ни...“

 
***

Лу ле и ја се ра ста до смо на тр гу Ни ко ле Па ши ћа. Из љу би смо се. 
– По сла ћу ти оно пи смо, ка же.
– Ва жи, Лу ле, ро де. Нек ти Бог да де сна ге да ис тр пиш! И да тр пље њем 

спа са ваш ду шу сво ју.
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***

Про ла зе ћи кроз Бе зи стан, као да осе тих не ке вре ле мра ве, ка ко ми си-
ла зе низ обра зе, у бра ду.

До бих, те ве че ри, Лу ло во пи смо:

 
„Све ште ни ку Јо ва ну Јеф те ни ћу при хра му Све тог Пан те леј мо на Бе о град

Ча сни оче,
Већ ду же вре ме, на кон отво ре них де кла ри са ња на шег Па три јар ха и по-

је ди них епи ско па по пут Ири не ја Бу ло ви ћа, као еку ме ни ста, осе ћам ду хов-
ну те ско бу. 

На кон срам не по се те Си но да За гре бу и њи хо вог по зи ра ња ис под пор-
тре та Алој зи ја Сте пин ца ко ји је бла го сло вио да две тре ћи не ње го вих све-
ште ни ка уче ству је у сви ре пим зло чи ни ма над пра во слав ним Ср би ма; 

На кон ин тер вјуа на шег Па три јар ха ХРТ-у у ко ме, по пут би ску па Ири не-
ја Бу ло ви ћа, нај ве ћег ар хи је ре ти ка и ср бо мрс ца – па пу на зи ва „све ти отац“;

На кон ње го вог ин тер вјуа НИН-у у ко ме он не зна има ли из ме ђу нас и 
ка то ли ка раз ли ке, и још ве ли, ако има да тре ба да се ви ди ко је у пра ву... 
де фи ни тив но сам се учвр стио у уве ре њу да је врх СПЦ упао у про ва ли ју 
из да је и у је рес еку ме ни зма. Де фи ни тив но сам схва тио да су на ше ду хов не 
во ђе, ко је су за у зе ле ме сто у Си но ду, ла жни па сти ри тј., по ре чи Го спод њој, 
ву ко ви у јаг ње ћим ко жа ма. 

Ако Пар ти јарх све то сав ске Цр кве не зна има ли из ме ђу нас и па пи них 
је  ре ти ка раз ли ке – ја знам!

 Знам за то што су мо ји ро ди те љи Бран ко и Ма ра у сво ме ве ку два пу та 
бе жа ли са свог пра га из јед ног је ди ног раз ло га: ЗА ТО ШТО СУ ВЕ РЕ ПРА-
ВО   СЛАВ НЕ!!!

Пр ви пут 1941. пред те ро ром Сте пин че вих кр во ло ка ка да у тој бе жа ни ји 
са гу би ше сво је че до, при че му ни кад ви ше не на ђо ше гроб сво је ће ри, а мо је 
се стре Ву ко са ве. То ком те стра да ни је мој отац је из гу био и се стру Ље по са ву.

Дру ги пут 1991, по па пи ном бла го сло ву, оста до ше без ку ће и ку ћи шта 
и без пра ва на соп стве ни гроб у Сла во ни ји, ко ју су чи тав жи вот за ли ва ли 
зно јем и су за ма.

Ча сни оче,
По се ду јем текст ко ји је у „До бро во љач ком гла сни ку“ из 1933. го ди не, 

по све ћен мо ме ђе ду Ре му Ко при ви ци, ис под чи је фо то гра фи је сто ји жи во-
то пис овог че сти тог чо ве ка. Ево те фо то гра фи је:
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Часни оче, 
Ја немам право да заборавим гроб и аманет мога 

ђеда, ја немам права да заборавим тугу и муку мојих 
покојних родитеља, ја немам право да заборавим 
из губљени гроб сестре Вукосаве, ја немам право да 
продам нити издам веру отаца мојих.

Због тога сам одлучио: ја за незналицама, из-
да јицама и одродима више нећу!

 

Ремо Копривица

Ча сни оче,
Са бо лом у ср цу, оба ве шта вам Вас да, све док се јав но не огра ди те од 

бе за ко ња и без ча шћа ла жних ар хи па сти ра, по пут Па три јар ха, би ску па Ири-
не ја Бу ло ви ћа и њи ма слич них, не мо гу Вас при ма ти у свој дом, ни ти ћу 
до ла зи ти к Ва ма. 

Ду хов ну оп скр бу ћу по тра жи ти код па сти ра до брих, ко је пре по зна јем у 
вла ди ци Ар те ми ју и ње го вим је ре ји ма, ко ји сто је на пу ту ко ји су тра си ра ли 
на ши све ти оци, јер су тим све то сав ским пу тем ко ра ча ли и оци мо ји. Не ћу 
прет ке да из не ве рим, не ћу по том ство мо је да осра мо тим.

У Бе о гра ду, 27. но вем бра 2012.     Са же љом да се на ши за лу та ли
      па сти ри вра те ве ри све то сав ској,          

             Ми лу тин Ко при ви ца“

***

По но во ми се оте су за.
При ђох кан ди лу и ико на ма. Кле кох.
Го спо де,
По мо зи на шем Па три јар ху да се отрг не из кан џи зла.
По мо зи му да се вра ти Те би, се би и ро ду сво ме.
По мо зи му да оста так жи во та сво га про ве де у ми ру и по ка ја њу, еда би 

до бар од го вор дао на Стра шном Су ду Тво ме... еда би се вра тио Све том Са ви, 
Ју сти ну, Ни ко ла ју...

По да ри му, Ми ло сти ви, ра зу ма да не цве ља и не рас пу ђу је де цу све то сав-
ску, ра ди уга ђа ња осве до че ним крв ни ци ма ро да на ше га.

И по мо зи Ми лу ти ну да по не се и ис тр пи бол свој...

28. но ве мра 2012.



.
БЕ СЕ ДЕ





89

БЕСЕДА НА КОСОВУ  
– 29. децембра 2012.–

Ово је заиста један предиван осећај који смо доживели јутрос у овој 
ка  такомби Светог Саве у Жеровници, на Светој Литургији. Дакле, док буде 
међу Србима народа ова к вога кова, какав је јутрос био у овој светињи, дотле 
ми пропасти не мо же мо.

Велика је радост када човек види како земља Србија постаје го  сто при м-
ница за косовске прогнанике, и како у земљи Србији почиње да клија семе, 
које је владика Артемије однеговао у свом духовном расаднику, за ових 
тридесетак година, боравећи овде међу Вама. Преко већ стасалих пло дова, 
преко његове духовне деце шири се нова сетва и ничу богоугодни усе ви што 
је заиста гаранција да ћемо сачувати веру ђедова и пра ђе дова наших.

Ја заиста немам речи да искажем радост коју осећам овде међу Вама.
Нека би Бог дао да ове границе које нам постављају између нас, не ста ну 

једног дана. То што се сада чини са нашом Отаџбином, са нашим ог њи шти-
ма, са нашом земљом, биће привремено.

Ниједно Царство, од Вавилона до данас није опстало. Ми, као хришћани, 
верујемо и знадемо да ће и ово америчко-европско царство пропасти, и да 
ће наша земља, која је окупирана, опет бити слободна, и да ће границе, које 
нам поставише, кад-тад бити избрисане. Битно је да ми у срцу  чувамо и 

сачувамо Косово, ту нашу светоотачку све-
ти њу, и да не пристанемо на оно што од нас 
траже бахати силници овога света.

Нека би Господ дао, да се у радости, у за-
једништву, у вери чврстој – Светог Саве, ви-
ђа мо, на многаја љета!

Ко из да ко лев ку Ср би но ву, не ка по тра-
жи ме сто за сво је име крај ка ме на на ко ме 
пи ше: 

22

А што пи таш за про кле тог Ву ка, 
Про клет био и ко га ро дио! 
Про кле то му пле ме и ко ле но!
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БЕ СЕ ДА НА КО СО ВУ  
– Савиндан, 2013. –

Бла го че сти ва бра ћо и се стре, по ма же Бог!
1966. ле та Го спод њег, на да на шњи дан, све ти ава Ју стин у Ће ли ја ма, на 

овај бла го че сти ви и нај ра до сни ји дан срп ског ро да по сле Бо жи ћа, угле дао 
је Ве ли ки Пе так. 

Угле дао је тми ну над зе мљом Ср би јом, го во ре ћи:
Ка ква тми на! Ка ква по мр чи на!
И пи тао:
А Ср би? Где су Ср би?
И од го во рио:
Мно го је бив ших Ср ба, а пра вих, авај, ка ко ма ло.
И по вео нас је та да а ва Ју стин, у сво јој бе се ди, на хо до ча шће зе мљом 

Ср  би јом: у срп ску престoницу, на Те ра зи је, по рас кр сни ца ма бе о град ским, 
пред Уни вер зи тет, пред Па три јар ши ју срп ску, по срп ским ва ро ши ма и се-
ли ма...

И сву да је ви део: рас пет Све ти Са ва. Рас пет и ва пи је: Опро сти им Бо же, 
јер не зна ју шта ра де.

*

И ево, ско ро по ла ве ка ка сни је, од ове бе се де све тог аве Ју сти на, ми 
пред на шим очи ма гле да мо слич не при зо ре: по зе мља ма срп ским по бо де-
ни кр сто ви и на њи ма рас пет Све ти Са ва.

Са мо што су нам се не што по че шћа ли ти кр сто ви. Згу сну ли се. Где год 
се окре не мо ви ди мо по бо де не кр сто ве:

– Ако по гле да мо у Сту де ни цу ко ју ис по га ни ше но во та ри ја ма и ба та љи-
ва њем ико но ста са – ви ди мо рас пет Све ти Са ва.

– Оде мо ли пред Жи чу, и та мо ис пр ља ше све ти њу но во та ри ја ма, по ру-
ши ше гро бље... – ви ди мо рас пет Све ти Са ва. 

– Пред сва ком на шом цр квом и пред сва ким ма на сти ром ко је упр ља ше 
но во та ри ја ма – рас пет Све ти Са ва.

– У сва кој на шој цр кви ко ју осквр ну ше је ре ти ци, у ко је их уве до ше на-
ши еку ме ни сти – рас пет Све ти Са ва.



91

– Над сва ком све ти њом на шом, у сва ком ол та ру, где се упла ше ни, али 
не од стра ха Бож је га, не го упла ше ни за ко ру хле ба – на ши јад ни је ре ји мо ле 
Бо гу да ови – ко ји па пу, тог нај па ли јег у грех чо ве ка, од Ју де Иска ри от ског 
до да нас, зо ву „све ти отац“ – они, на ши упла ше ни је ре ји, мо ле се Бо гу да 
та  кви пра вил но упра вља ју реч ју Исти не Бож је – и та мо ви ди мо: рас пет Све-
ти Са ва.

– И та мо где епи ско пи на ши, ко ји са ми се бе про гла ша ва ју би ску пи ма 
– но се би скуп ско пр сте ње и па пи не на пр сне кр сто ве, а на ши упла ше ни, за 
ко ру хле ба, је ре ји мо ле се да та кви пра вил но упра вља ју реч ју исти не Бож је. 
И та мо, да кле, рас пет Све ти Са ва. 

– Пред Бо го сло ви јом, на ко јој тру ју ду ше на ших мла дих бо го сло ва и у 
чи ја ср ца се ју то по га но се ме еку ме ни зма – рас пет Све ти Са ва. 

– На Ко со ву, где Си нод учи ни не ви ђе но бра то у би ство а Те о до си је учи ни 
оце у би ство – рас пет Све ти Са ва.

– Пред опу сте лим ко сов ским све ти ња ма, ода кле одо ше у ег зил мо на си 
ра шко-при зрен ски – рас пет Све ти Са ва. 

***

Да нас, 2013. го ди не Го спод ње, о ра до сти, бла го дат ко ју осе ти смо ју трос 
у овој све ти њи не мо же се ис ка за ти ре чи ма, не мо же се опи са ти.

Да нас, 2013. го ди не Го спод ње, у ра за свит осе тио сам не ку то пли ну око 
ср ца. И ка да је зо ра ра ши ри ла сво ја кри ла над ду хов ном ко лев ком срп ског 
ро да, над гру дом ко сов ско –ме то хиј ском: 

учи ни ми се као да угле дах ца ра Кон стан ти на и ца ри цу Је ле ну ка ко по-
ди жу по га жен крст;

учи ни ми се као да опет ви дех Ко сов ку де вој ку ка ко ви да ра не Ср би но ве; 
учи ни ми се као да опет ви дех же не ми ро но си це ка ко по ма зу ју ра не 

Хри сто ве; 
учи ни ми се као да угле дах ка ко вас кр са ва Све ти Са ва!
Из ка та ком би Ра шко-при зрен ске и ко сов ско-ме то хиј ске епар хи је у ег-

зи лу зе мљом Ср би јом бру ји: Али лу ја.
И као да чух од не куд онај глас, онај по зив или мо жда – онај при зив:
 

Во ста ни Сер бие,
Дав но си за спа ла,
У мра ку ле жа ла,
Сада се про бу ди,
И Ср бље воз бу ди. 
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***

Не ка вам је, бра ћо и се стре, сре ћан и бла го сло вен овај да на шњи ве ли ки 
срп ски пра зник!

Не ка би нам Све ти Са ва по мо гао да се сло жи мо, да се обо жи мо и да 
се умно жи мо. И да угле да мо све тлост ко ја се по ја вљу је над овом по мр чи-
ном, над овом мр кли ном у ко ју су на ше сле пе и глу ве ду хов не во ђе гур ну ле 
отаџ би ну на шу.

Из зар ђа ле и смр дљи ве ком по зи ци је ко ја тут њи зе мљом Ср би јом, под 
те ре том еку ме ни зма, из че љу сти, из ру чер ди по га ног еку ме ни стич ког је ре-
сја, тог ве ли ког Го ли ја та, отр же се је дан Да вид. 

Отр же се је дан чо век.
Отр же се је дан чо век ма лог ра ста, чи сте ду ше а ве ли ког ср ца – наш бла-

го  че сти ви вла ди ка Ар те ми је.
Отр же се и иза ђе на го ру.
Иза ђе, да нам по ка же пут из тми не.
Да нам по ка же пут из по мр чи не.
Да нам по ка же пут ко ји су ута ба ли наш Све ти Са ва и Си ме он Ми ро то чи-

ви и сви све ти те љи срп ски до све тог Ни ко ла ја и аве Ју сти на. 
И ми ко ји има до смо сре ћу да иза ђе мо с њим на го ру, угле да смо ту утр-

ве ну ста зу.
И гле, ви де смо ка ко су еку ме ни сти по че ли по њој да ба ца ју тр ње. Да је 

за тр њу ју. Да се ју отров ни ко ров. Да се ју ку кољ.
И за то са бе ри мо се, бра ћо и се стре, да очи сти мо ста зу Све тог Са ве од 

тог ку ко ља, од то га тр ња.
Ка да смо слу ша ли ову де чи цу ка ко по ју Ус клик ни мо с љу ба вљу, за и ста не 

мо же чо век да се од у пре а да му се не отрг не су за из ока.
Али су за ра до сни ца.
Ра до сни ца, за то што кад чо век ви ди овај бла го че сти ви на род, до би је 

сна гу јер ви ди: Ср би но ва ве ра про пад ну ти не ће!
Жи ве ли, на мно га ја ље та! 
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БЕ СЕ ДА НА ТРИ БИ НИ У ШАП ЦУ 
  – 17. јануар 2013. –

По моз Бог, бра ћо и се стре!
Бла го сло ви Оче!

У пр вом ре ду да вам се за хва лим што сте ме по зва ли у овај ле пи град 
до брих и бла го че сти вих љу ди, ко ји ми је остао у пре ле пој успо ме ни кад сам 
пре не ко ли ко го ди на уче ство вао у јед ној дво ча сов ној еми си ји као гост ТВ 
Ша бац, ко јом при ли ком су мо ја Ка зи ва ња иза зва ла огром но ин те ре со ва ње. 

На слов те ме ме оба ве зу је да се из ја сним ЗА или ПРО ТИВ до ла ска па пе 
у Ср би ју.

Од мах да вам ка жем ја сам ЗА.
Ако ни је не скром но, ево кан ди ду јем се у Од бор за до чек па пе. Да иза-

ђе мо пред ње га, да ра ши ри мо ру ке, да му ста ви мо зла тан пр стен – а ако не 
бу де мо при па ра ма, по зај ми ће мо оне што је он да ри вао сво јим вер ним слу-
га ма, го спо ди – Ири не ју, Ам фи ло хи ју, Ан дре ју, да за ко ље мо уго је но те ле, 
да по зо ве мо мо је дра га чев ске тру ба че, да се ра ду је мо и ве се ли мо.

Ве ра на ша нас на то оба ве зу је, При ча о блуд ном си ну, јел та ко? 
Кад то да учи ни мо?
Чим чу је мо да је за ва пио: Згре ших не бу и Бо гу – ка јем се! 
    Згре ших зе мљи и љу ди ма – ка јем се! 

    Згре ших ва ма Ср би ма – ка јем се!
Чим чу је мо да ка же ка јем се: 
што от па дох од Јед не Све те Са бор не и Апо стол ске Цр кве;
што оскр на вих Сим вол ве ре;
што се из мог је ре тич ког зми јар ни ка ис ко ти пре ко 30.000 сек ти; 
што су плод мо га од ступ ни штва ин кви зи ци ја и ло ма че на ко ји ма су у 

му ка ма скон ча ле хи ља де хри шћан ских ду ша;
што бла го си љах ра то ве ко ји оста ви ше за со бом зга ри шта, крв и су зе;
што ра дих на уни ште њу ма лог срп ског на ро да; 
што трам пих исти ну за лаж;
што по га зих ка но не и Пре да ње све то о тач ко;
што се пр о гла сих не по гре ши вим на ме сни ком Бож јим те по ти снух Хри-

ста са зе мље;
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што из те ла жи про и за ђе на хи ља де ла жи, дво лич ја, лу кав ста ва;
што у се из гор до сти мо је из ро ди мр жња пре ма дру га чи је ми сле ћи ма, а 

на ро чи то пре ма пра во слав ни ма... 
Кад чу је мо те по кај не ре чи – та да ми као де ца Бож ја, као хри шћа ни, 

као Све то сав ци, тре ба да се ра ду је мо и да уз вик не мо: Овај из гу бљен бе ше и 
на ђе се!

До та да, са мо они ко ји су про да ли ве ру за ве че ру, са мо они ко ји обра за 
не ма ју, са мо они ко ји ма је свра ка по пи ла мо зак, са мо они ко ји се Бо га не 
бо је и љу ди не сти де, са мо они мо гу да са ви ја ју кич му пред ср бо мр сцем 
и ср бо у би цом ка кав је па па, са мо та кви од ро ди и из ро ди мо гу да та квом 
зли ков цу те па ју „све ти отац“, са мо они ко по то ње мо рал не бе де и ду хов не 
на ка зе мо гу да при ма ју од ње га би скуп ско пр сте ње и на пр сне кр сто ве ка кве 
но се ње го ви би ску пи, са мо та кви ду хов ни ла кр ди ја ши мо гу да гу ра ју ко ла 
ко ја иду у про паст, у па као, ка ко ка же све ти Ју стин, и да их под ма зу ју пот-
пи си ва њем при ма та, тог нај ве ћег бо го ху ли те ља и бо го от пад ни ка, oд Ју де 
Иска ри от ског до да нас.

Да ли пре те ру јем? 
Мо жда сам ја је дан од зи ло та о ко ји ма је го во рио Па три јарх ка да је по-

се тио За греб и кад се сли као ис под ико не Алој зи ја Сте пин ца; или је дан од 
пра во слав них фун да мен та ли ста; или је дан од пра во слав них ве ха би ја ка ко 
нас на зва је дан ми тро но сац ко ји кле чи по ка то лич ким ка те дра ла ма на ка-
то лич ким ми са ма.

У раз ми шља њи ма: па па у Ср би ју – да или не, до зво ли те ми да вам пре-
дочим јед ну чи ње ни цу. Ци ти ра ћу вам део пи сма ита ли јан ског ге не ра ла 
Алек сан дра Лу за на Му со ли ни ју: 

„Ду че! Мо ја без гра нич на ода ност пре ма Ва ма ми, на дам се, да је за пра-
во да, у не че му, од сту пим од стро гог вој нич ког про то ко ла. За то и жу рим да 
Вам опи шем је дан до га ђај ко је му сам, уна зад три сед ми це, лич но при су-
ство вао.

Оби ла зе ћи сре ска ме ста Сто лац, Ча пљи ну и Љу би ње – са знам од на ших 
оба ве штај них офи ци ра да су Па ве ли ће ве уста ше, прет ход ног да на, по чи ни-
ле не ки зло чин у јед ном се лу (Пре би лов ци)... Не до ста ју ми ре чи да опи шем 
оно што сам та мо за те као. У ве ли кој школ ској учи о ни ци, за те као сам за кла-
ну учи те љи цу и 120 ње них уче ни ка! Ни јед но де те ни је би ло ста ри је од 12 го-
ди на! Зло чин је не у ме сна и не ви на реч – то је пре ва зи ла зи ло сва ко лу ди ло! 
Мно ги ма су од се кли гла ве и по ре ђа ли их по ђач ким клу па ма. Из рас по ре-
них утро ба уста ше су из ву кле цре ва и, као но во го ди шње врп це, рас те гли их 
ис под пла фо на и ек се ри ма уку ца ли у зи до ве! Рој му ва и не сно шљив смрад 
ни су до зво ља ва ли да се ту ду же за др жи мо. При ме тио сам на че ти џак со ли 
у ћо шку и згра ну то уста но вио да су их кла ли по ла ко, со ле ћи им вра то ве! И 
та ман кад смо од ла зи ли, у зад њој клу пи се за чу ло деч је кр кља ње. По ша љем 
дво ји цу вој ни ка да ви де шта је. Из не ли су јед ног ђа ка, још је био у жи во ту, 
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ди сао је са на по ла пре се че ним гр кља ном! Сво јим ко ли ма од ве зем то јад-
но де те у на шу вој ну бол ни цу, по вра ти мо га све сти и од ње га са зна мо пу ну 
исти ну о тра ге ди ји.

Зло чин ци су нај пре, на сме ну, си ло ва ли учи те љи цу Срп ки њу (име јој је 
Ста на Ар на у то вић) и он да је, пред де цом уби ли. Си ло ва ли су и де вој чи це од 
осам го ди на. За све то вре ме, пе вао је си лом до ве де ни ор ке стар Ци га на и 
уда рао у там бу ре!

На веч ну сра мо ту на ше, рим ске цр кве – и је дан бож ји чо век, је дан жуп-
ник, у све му то ме је уче ство вао! Де чак ко га смо спа си ли, бр зо се опо ра вио. И 
чим је ра на за ра сла, на шом не па жњом по бе гао је из бол ни це и оти шао у сво-
је се ло, да тра жи род би ну. По сла ли смо па тро лу за њим, али уза луд; на шли 
су га на пра гу ку ће за кла ног! Од хи ља ду и не што ду ша, у се лу ви ше не ма ни-
ко га! Исто га да на... кад је из вр шен зло чин у шко ли, уста ше су по хва та ле још 
700 ста нов ни ка се ла Пре би лов ци и све их ба ци ли у ја му или на жи во тињ ски 
на чин на пу ту до ја ме по би ли... А та квих се ла, као што су Пре би лов ци, пу на 
је Хер це го ви на, Бо сна, Ли ка, Дал ма ци ја. По ко љи Ср ба су до сти гли та кве раз-
ме ре да су, у тим кра је ви ма, за га ђе ни и мно ги во де ни из во ри. Из јед ног вре-
ла у По по вом По љу, не да ле ко од ја ме у ко ју је ба че но 4.000 Ср ба, из би ја ла је 
цр вен ка ста во да, лич но сам се у то уве рио! На са вест Ита ли је и на ше кул ту ре 
па шће не из бри си ва мр ља, ако се, док је вре ме, не дис тан ци ра мо од уста ша и 
не спре чи мо да се на ма при пи ше да по др жа ва мо без у мље!“

Му со ли ни јев ге не рал не по ми ње Ја се но вац, ни мно га дру га стра ти шта.
Не мој те ми за ме ри ти ако ћу, овој ту жној при чи, при до да ти не ко ли ко 

чи ње ни ца о ко ји ма нас оба ве шта ва Ме ђу на род на ко ми си ја за утвр ђи ва ње 
зло чи на у Ја се новцу – у ко јој је члан и наш зе мљак, пр о фе сор Уни ве р зи те та 
у Лон до ну, г. Ср бо љуб Жи ва но вић, ко га сам имао част да упо знам, да се ви-
ше пу та, са по кој ним Ки ју ком, дру жим с њим и мно го са знам о стра да ни ју 
Ср ба у Хр ват ској.

Та ко ми си ја је утвр ди ла да је у Ја се нов цу стра да ло пре ко 700.000 Ср ба, 
80.000 Ро ма и 23.000 Је вре ја. Јед на наша не сре ћа у ми три, „Па до бра нац“ га 
зо ву, је овај број де се то стру ко ума њио у јед ној не дав ној из ја ви.

Од пре ко 110.000 по стра да ле де це нај број ни ја су срп ска де ца.
Зна се да је 1.371 ка то лич ки све ште ник (да кле: од тро ји це – дво ји ца) 

учи нио нај гро зни је зло чи не, над Ср би ма, у НДХ. 
Са њи ма, са 1.371 ср бо жде ром и уче ни ци ма њи хо вим, наш Па три јарх и 

наш Си нод се сли ка ју, ви де ли сте где. Њих уво де у све те ол та ре цр ка ва ко је 
са гра ди ше оци и ђе до ви на ши, а у ко ји ма „не ма ме ста“ за вла ди ку Ар те ми ја 
и ње го ва ду хов на че да.

Да кле, на че лу тих зли ко ва ца и крв ни ка у ман ти ја ма  (1.371 на броју)  
био је Алој зи је Сте пи нац гла вом.

Тог Алој зи ја па па про гла ша ва бла же ним и кла ња се на ње го вом гро бу.
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Под ико ном тог Алој зи ја – сли ка се наш Пат ри јарх и наш тзв. Све ти Си-
нод – на ши бед ни пр во све ште ни ци бра дом али, на жа лост, без гла ве. 

Они, на рав но, као сло бод ни љу ди, има ју пра ва да се по ни жа ва ју, да пу-
зе. По ко ље ња ће им су ди ти, ка ко ве ли Ње гош.  Али, они не ма ју пра ва да 
по  га не пе пео Све тог Са ве и свих све тих Ср ба ко ји су, кроз исто ри ју по стра-
да ли, да би са чу ва ли ве ру ота ца на ших.

Они не ма ју наш ман дат да чи не то што чи не, срб ски на род им ни је дао 
тај ман дат.

***

Био сам пре пар да на у Ру ском до му на три би ни „Бе се де о пра во сла вљу“ 
где је при сут не оду ше вио бри љант ни во ди тељ – ко зак, за тим проф Све то зар 
Ра ди шић, ко зач ки пу ков ник Ви да ко вић и Љу ба Ма на си је вић, што се не би 
мо гло ре ћи за дво ји цу го вор ни ка у ман ти ја ма.

Не ма до смо мо гућ но сти да по ста вља мо пи та ња, па ми про па де по ми сао 
да из не сем сво је им пре си је, а хтео сам да ка жем да ми под кро вом ове Ру-
ске ку ће на ви ра ху се ћа ња:

1. Пр во се ћа ње ме вра ти на ул ти ма тум ру ског ца ра Ни ко ла ја дру гог 
Ро ма но ва Са ве зни ци ма: „Ако се срп ска вој ска од мах не из ба ви из Ал ба ни је, 
Ру си ја рас ки да са вез са Анта нтом...“

2. Дру го се ћа ње бе ше на ру ског ам ба са до ра ко ји усред пре сто ни це Ср-
ба ља, упи та: „Има ли ов де Ср ба?“

Хтео сам проф. Све то за ру, као срп ском ју на ку и чо ве ку чи ста обра за да 
по ста вим два пи та ња:

1. Ако је па пин пад по сле Ју де нај ве ћи пад у исто ри ји ро да људ ског – ко 
су љу ди ко ји тог про кле тог па пу зо ву „све ти отац“

2. Ако се од је ре ти ка, по ка но ни ма не сме узи ма ти бла го слов јер је то 
зло слов тј. про клет ство – ко ће срп ску де цу по у чи ти да бе же од еку ме ни ста 
јер су они је ре ти ци – да не на ву ку про клет ство?

Иг ња ти је ви уџ бе ни ци ве ро на у ке им си гур но не ће да ти тај од го вор.
Је дан од пре да ва ча у ман ти ја ма на ја вљу је но ви ва се љен ски са бор. То им 

тре ба јер су оних 7 по га зи ли. Тре ба им да ле га ли зу ју сво је бе за ко ње.
Дру ги, ко ји је и ми тро но сац, ис при чао нам је да је су шти на Пра во сла-

вља Љу бав.
Да, да. Али ко ја љу бав? Љу бав са па пом? Са Хо че ва ром, ко ји учи на ше 

јад ни ке да у Евро пу не мо же мо са Светим Са вом и ћи ри ли цом?
Или мо жда та њи хо ва љу бав зна чи бра то у би ство над вла ди ком Ар те ми јем?
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Или про гон и ка жња ва ње ра шко-при зрен ских мо на ха? 
Или ис кљу чи ва ње из Цр кве је ре ја и хри шћа на? 
Или ра ср бљи ва ње Срп ске цр кве у Цр ној Го ри, на Ко со ву?

***

Бра ћо и се стре, кад нас ду шма ни оку пи ра ју и по ро бе, от му те ри то ри ју 
и др жа ву – има на де. Ни чи ја до зо ре ни је  го ре ла.

Про па ла су мно га цар ства: ва ви лон ско, рим ско, ото ман ско...
Про па шће и ово аме рич ко-европ ско! А по сле про па сти за во је ва ча ро-

бље би ва сло бод но. 
Али кад нам ве ру узму – нас ви ше не ће би ти:
Та мо где је Сте во по стао Сти пе, Сте фан Иштван, а Или ја Али ја – та мо 

Ср ба не ма!
И не са мо да их не ма: то су нај у ста шки је уста ше, на јму сли ман ски ји му-

сли ма ни.
За што?
Тре ба са кри ти сво ју из да ју. Сво ју пре ве ру. Свој од род.
Од ко га?
Од се бе. Од де це и уну ка.
Ка ко?
Ли кви ди ра њем све до ка: јер са мо мр тва уста не го во ре.
Ка ко још?
Про го ном све до ка.
Ка ко још?
Пре ве ра ва њем све до ка.
 То је иде ал НДХа зи је, то је бла го слов па пе, то је ве ли ки циљ: тре ћи ну 

ма ље ви ма и ка ма ма по би ти, по ба ца ти у го луб ња че, дру гу тре ћи ну по ка то-
ли чи ти, а тре ћу тре ћи ну про те ра ти у бе спо врат.

На јед ном мо ме има њу у Дра га че ву жи ве де ча ци, са да већ мом ци Ми-
лош и Пе тар ко ји су вр сни ци мо јих уну ка, а ко ји су оста ли без ог њи шта, без 
де тињ ства, без кро ва над гла вом... у Дал ма ци ји. У оној Дал ма ци ји о ко јој 
је пи сао Си мо Ма та вуљ. У оној Дал ма ци ји где Пи ли пен да не да де ве ру за 
ве че ру.

Не ка ми ста ри ји ко ји су у чи тан ка ма има ли ову при по вет ку опро сте, али 
због мла ђих из чи јих чи тан ки је то из ба че но – про чи та ћу је дан од ло мак:

„У не ко до ба Пи ли пен да чу иза се бе ту тањ ко ра ка; упо ре ди се и по ђе с њим 
Јо ван Кља ко. Бје ше то жи во ла зан стар чић, ко ји је при је два де сет и пет го ди на 
уче ство вао у ши бе нич кој бу ни про тив вла ди ке Кра ље ви ћа, кад оно хтје де да 
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по у ни ја ти пра во слав не Дал ма тин це, а сад Кља ко под ста рост, ипак пре вје ри! 
На зва Бо га Пи ли пен ди и до да де:

– А, ја дан Пи ли пен да, смр зну ли се?
– Ва лај да хо ћу да се уко чим ов ђе, на сред пу та, не бих за жа лио!
– А ја дан, а што ти... а што се ти не би упи сао?
Пи ли пен да од вра ти:
– Ва лај, не ћу, па сад цр као од гла ди! А не ће те ду го ни ви сви, па да вам је 

цар по кло нио це ло Пе тро во по ље! 
Кља ку и дру го ви ма му Пи ли пен да бје ше жив, оли че ни при је кор; ипак се 

на сми ја и по че из ви ја ти:
– Ама, Пи ли пен да, бо лан, ора зу ми се и чуј ме! Не учи ни смо ми то од би-

је са, ни ти ми сли мо оста ти у по га ни ји, не го... знаш... до кле изи ми мо, до кле 
спа си мо не јач и че љад, па он да ће мо ла ко!

Пи ли пен да пљу ну.
– Ја не знам хо ће те ли ла ко и ка ко ће те, али знам да вам образ не опра ни-

ко, ни до ви је ка, ни до кле вам бу де тра га!
Кља ко се на мр шти, те ће опо ро:
– Бле јиш, Пи ли пен да, али ћеш и ти би ти уни јат при је Ус кр са!
Пи ли пен да ста де и вик ну:
– Ја се уздам у мо га срп ског Ри ста! Ако ће ми по мо ћи, хва ла му, ако не ће, 

и он да му хва ла, јер ми је све дао, па ми све мо же и узе ти, и ду шу! А ти...
Кља ко га пре ки де.
– Му чи Пи ли пен да, ја сам цар ске вје ре!
– А, па сји си не – вик ну Пи ли пен да из мах нув ши шта пи ном... – че кај да ти 

при твр дим ту вје ру!
Али Кља ко по бје же“.

Елем, да бе ше ви ше Ма та ву ља у вре ме оно, да бе ше ви ше Пи ли пен ди, 
ми не бисмо са да има ли срп ску Дал ма ци ју без Ср ба.

Та ко бе ше и у Бо сни. Се ћа те се оне по тре сне сли ке из Ан дри ће вог ро ма-
на: Или ја; Или ја! Не за бо ра ви... пи шта ла је мај ка кад су јој од во ди ли си на 
у ја ни ча ре. Али кад је Или ја по сто Али ја за бо ра вио је и оца и мај ку, и ђе да, 
и кр сну сла ву, и пре ка ду...

Та ко и у Сен т Ан дре ји где Сте фан по ста де Иштван: од 7.000 Ср ба на 
по пи су 1696. го ди не до 30 кол ко их да нас има. Сви Ср би да нас у Сен т Ан-
дре ји мо гу стати под јед ну гра ну. Од се дам цр ка ва три ви ше ни су на ше. И 
преостало ће оти ћи у ру ке ка то ли ка. 

Да се раз у ме мо, да нам не при пи шу мр жњу, шо ви ни зам: ја имам мно го при ја-
те ља ме ђу му сли ма ни ма, ка то ли ци ма, Је вре ји ма – али мо ја ве ра је мо ја тај на.

При ча се, бра ћо Ср би и се стре Срп ки ње, да нас по на вља на на шем Ко-
со ву.

Јед ног ту жног да на, пред став ник На то оку па то ра ка же: Ар те ми је ће би-
ти за ме њен ко о пе ра тив ни јим вла ди ком.
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Ка ко он оком – слу ге па пе и ђа во ла ско ком:
Угле да ли смо чин бра то у би ства: су прот но Уста ву, Ка но ни ма, прог на ше 

вла ди ку Ар те ми ја. Они што су им бра ћа је ре ти ци ра зних бо ја.
И опет, су прот но Уста ву, по ста ви ше ад ми ни стра то ре да уве ду пу стош 

та мо где је цве тао ду хов ни жи вот.
Био сам у ма на сти ру Ши ша то вац, пре не ку го ди ну, ка да је на имен да ну 

вла ди ке Ар те ми ја го во рио рек тор кар ло вач ке бо го сло ви је го во ре ћи: Не у 
Ср би ји, не го у це лом пра во слав ном све ту ни ко ни је за о рао та ко ду бо ку ду хов-
ну бра зду као вла ди ка Ар те ми је! Ни ко! Пре ко 200 мо на ха је за мо на шио.

И на рав но, ме ђу њи ма и оце у би цу. То ни је ни ка кво чу до. Го спод је имао 
12 уче ни ка па га је је дан из дао.

Та ко је иза бра то у би ства, до шао чин оце у би ства: за епи ско па, опет су-
прот но Уста ву, по ста ви ше оце у би цу.

Не ма до смо аву Ју сти на да под вик не: „А Ср би, где су Ср би?“ 
Не смем да ље да га ци ти рам, јер те шко је то учи ни ти а не за ри да ти. Али, 

за и ста: да ли је и да нас мно го бив ших Ср ба, авај, бра ћо!
И шта је епи лог овог без у мља, овог беш ча шћа ко је се зби ло у Епар хи ји 

ра шко-при зрен ској:
Та мо где бив ши Пред сед ник Ср би је, из дај нич ки Си нод и оце у би ца Те-

о до си је при ми ше Бај де на, ми мо до зво ле до ма ћи на, а за тим Ша љу, Пред-
сед ни ка Ал ба ни је... та мо да нас: Пред сед ник Ср би је не мо же на Ли тур ги ју 
у Гра ча ни цу. У Де ча ни ма, ни на на Бо жић, не ма де на ро да. У Гра ча ни ци 
на Бо жић – хап ше ње Ср ба ља и про гон офи ци јел ног пред став ни ка др жа ве 
Ср би је.

Ето – то су пло до ви без у мља! То су пло до ви бра то у би ства! То су пло до ви 
оце у би ства! То су пло до ви из да је!!!

Да,бра ћо Ср би и се стре Срп ки ње: Из да је! Из да је! И опет ка жем: Из да је!
По ма ко смо ста ре ме ђе! По ста ви смо гра ни цу у на шој отаџ би ни: с јед не 

стра не на ши Ср би, са дру ге Та чи је ви Ср би. Оне што при хва ти ше ко сов ске 
ин сти ту ци је зо ву „Та чи је ви Ср би“. Не мој мо се чу ди ти ако јед ног да на при-
хва те и ве ру њи хо ву, ако се пре ве ре.  

Уме сто да ка же мо: го спо до оку па то ри! Ви сил ни ци Аме ри ке и Евро пе: 
при зна је мо, ви сте ја чи. Ми с ва ма не ма мо сна ге да се би је мо. Ви сте нас 
оку пи ра ли. Не мој те тра жи ти да се по ни жа ва мо. Не мој те нас те ра ти да ми 
пра ви мо гра ни цу у на шој ку ћи. Ви има те си лу – пра ви те је са ми. Без нас. 
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Да се вра ти мо па пи и но вој ла тин ској лу кав шти ни. 
Са да нам ме сто вре ће жи та из вре ме на Пи ли пен де – сад нам о гла ви ра-

де ис под жи та – пре ко пре ва ре ко ја се зо ве еку ме ни зам, ко ју нам по ту ра ју 
ко ку ка ви ца ја је, упа ко ва но у фор му то бо жње љу ба ви.

Шта о тој пре ва ри ка жу Ка но ни? 
– 45. пра ви ло светих Апо сто ла:
Епи скоп, или пре зви тер, или ђа кон, ко ји се са је ре ти ци ма са мо и мо лио 

бу де, не ка се од лу чи; ако им пак до пу сти, као кли ри ци ма, да што ра де, не ка 
се сврг не.

Па ви ди те ли сли ке и на зва нич ном сај ту СПЦ?
Па ви ди те ли да су они са ми се бе од лу чи ли? Са мо им то ни ко још ни је 

реко.
Или чуј те ка нон ски од го вор св. Ти мо те ја Алек сан дриј ског: На пи та ње 

да ли мо же је дан кли рик да се мо ли у при су ству је ре ти ка – он из ри чи то, 
им пе ра тив но од го ва ра: Не!

Или, 33. пра ви ло Ла о ди киј ског са бо ра ка же:
С је ре ти ци ма или рас кол ни ци ма не сме се за јед но мо ли ти.
Или, ово је на ро чи то бит но! Они, то што ра де, се би ра де. Али ви, бра ћо 

и се стре, во ди те ра чу на о се би и сво јим че ља ди ма! 
– 32. пра ви ло истог Са бо ра ка же: „He тре ба при ма ти је ре тич ких бла го-

сло ва, јер су они ви ше про клет ства не го ли бла го сло ви.“
И да не на бра јам. Ви дим Бог дан има фо то гра фи ју ка ко наш – ни је наш 

но па пин – Ири неј Бу ло вић, па ли све ће у је вреј ској си на го ги. То, на жа лост, 
чи ни и тзв. „Па три јарх срп ски“. А ка но ни све тих Апо сто ла? Обра ти те па-
жњу на 65. ка нон: „Ко се мо ли са Жи до ви ма, да се од лу чи.“ 

А 71. апо стол ски ка нон ве ли: „Ако ко ји Хри шћа нин до не се уље у жи дов-
ско збо ри ште, или у храм је ре тич ки или па ган ски, на пра зник њи хов, или 
кан ди ло, или све ћу уже же, да се од лу чи.“

Ето, и ти ко ји су се од лу чи ли од Цр кве, они хоће да про го не и ис кљу чу ју 
мо на хе, све ште ни ке и на род срп ски из Цр кве. 

По је ди ни епи ско пи и Па три јарх га зе све те ка но не и чи не не ви ђе но бе-
за ко ње.

Ко их је за то овла стио?
Све ти оци ни су!
Срп ски на род ни је!
Ко је?
Мо жда па па? 
Онда нек иду у Ва ти кан! Код па пе!
Мо гу ли они би ти на ши па сти ри?
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На рав но да не мо гу!
Да ли ми овим тврд ња ма осу ђу је мо или ис по ља ва мо са мо во љу – пи та ће 

не ко?
 Па, бра ћо и се стре, ми тре ба да се за пи та мо: Хо ће мо ли слу ша ти не по-

слу шне?
Па све ти оци нам ка жу: за не по слу шни ма је про клет ство ићи!
Да кле, кад ми го во ри мо отво ре но о бе за ко њу на ших пр во све ште ни ка 

– мо ра мо на ћи оправ да ње за то. Па зар ће ка ме ње про го во ри ти, а ми да ћу-
ти мо? Зар да ћу та њем из да мо Бо га?

Тра жи те ли нам до ка зе за ове тврд ње? Па ми смо их већ на ве ли:
Од је ре ти ка се не узи ма бла го слов јер је то про клет ство, а не бла го слов. 

И са њи ма се не тре ба мо ли ти, јер су та ко за по ве ди ли све ти Оци. 
Ко су је ре ти ци?
На хи ља де сек ти се око ти ло из пап ске је ре си. 
Има ли та квих је ре ти ка и рас кол ни ка ме ђу на шим епи ско пи ма?
Има! Хо ће те ли до ка зе? 
За ви ри те у ову књи гу „Тај ни бе за ко ња,“ ко ју пот пи су ју је дан про фе сор 

уни  вер зи те та, је дан књи жев ник, је дан пу бли ци ста и је дан при вред ник.
Ре цен зент је Ко са ра Га ври ло вић, на ша ста ру шка од 88 ље та, пи сац, ко ја 

је би ла пре да вач на уни вер зи те ту у Лон до ну, за тим на уни вер зи те ту Џорџ 
Ва шинг тон у Ва шинг то ну... Она је пр ви из гна ник из Гра ча ни це. Она је сво је 
има ње у Аме ри ци раз де ли ла и до шла да слу жи ро ду и Бо гу. Да бу де пре во-
ди лац вла ди ке Ар те ми ја у вре ме оку па ци је и пла та за то јој је би ла јед на 
мо на шка ке ли ја и мо на шка тр пе за. Кад ју је ви део Ата на си је Јеф тић, оног 
да на кад је раз ва љи во ке ли је вла ди ке Ар те ми ја и ње го ве фи о ке, ре као јој је: 
На по ље, за два са та! 

И да зна те, Ко са ра Га ври ло вић је пр ва ко ја је од стра не тзв. ад ми ни стра-
то ра про те ра на с Ко со ва! На мер но то ка жем, јер је она ста ри ца од 88 ље та 
и срп ска де ца тре ба то да зна ју.

Уред ник ове књи ге је др Де сан ка Кр стић, наш ве ли ки на ци о нал ни рад-
ник. Она је би ла ве ли ки при ја тељ ми тро по ли та Ам фи ло хи ја, све док ни је 
са  зна ла да се он ве рио с па пом.

У До дат ку књи ге је и не кол ко мо јих тек сто ва.
Ако не ко же ли да про чи та ову књи гу, а не ма мо гућ но сти да је ку пи, 

ја ћу за мо ли ти ор га ни за то ре три би не да омо гу ћи мо бес плат но чи та ње, на 
би  бли о теч ком прин ци пу. Ов де (у Тај ни бе за ко ња) да те су исти не у сли ци и 
ре чи, па ће љу ди ма ко ји не зна ју чи ње ни це би ти ја сно ко су из дај ни ци у 
ро ду на шем.
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Пра ви пра во слав ни епи ско пи по сту па ју као Ње гош. Из за пи сâ  Љу бо ми-
ра Не на до ви ћа са зна је мо ка ко се по на шао вла ди ка Ра де кад су тра жи ли да 
уста не из фи ја ке ра јер на и ла зи па па:

„Бо жа ти вје ра, ја не хо ћу сра мо ти ти оно ма ло цр но гор ско га на ро да. 
Не ка иде па па сво јим пу тем, не ка сла зи с ко ла ко му је до са да сла зио, а 
вла ди ка цр но гор ски за и ста не ће.“  

Е, та квим епи ско пи ма тре ба би ти по слу шан! За та кви ма тре ба ићи! А од 
оних ко ји пу зе и кле че пред па пом, ко ји но се ње го во пр сте ње и ко ји га зо ву 
„све ти отац“: бе жи те, бра ћо!

Бе жи те, бра ћо – јер је за та кви ма про клет ство ићи.
Све ти Вла ди ка Ни ко лај нам је оста вио ама нет: „Народ не треба да сле-

дује својим слепим вођама кад га ови воде путевима лажним и удаљују од 
Бога и Божјег Закона.“ 

Амин! Амин!
Ко су да нас сле пе во ђе? 
То су еку ме ни сти! Јер су они је ре ти ци, за ко ји ма, по ре чи Вла ди ке Ни-

ко ла ја не тре ба ићи.
Да ли су еку ме ни сти је ре ти ци?
По зва ћу у по моћ не ке све те Оце и не ке пре у че не ла жне па сти ре – ву ко-

ве у јаг ње ћој ко жи, у од го во ру на ово пи та ње.
Мо рам про го во рити кроз њи хо ва уста из ви ше раз ло га. А је дан од њих је 

да вас не из ба ци из Цр кве Ири неј Бу ло вић ко ји је са да и пред сед ник Ве ли-
ког цр кве ног су да. Шта ће чо век, мо ра не што шур ка ти, не мо же бити до кон. 
А не ма не ког на ро чи тог по сла: ма ло про фе со ри ше на бо го сло ви ји, ма ло је 
де кан та мо, ма ло епи скоп бач ки, ма ло епи скоп беч ки, ма ло-мно го би скуп 
са па пи ним пр сте ном и на пр сним кр стом, ма ло-мно го члан Си но да – ве чи-
ти, па порт па рол – ве чи ти, ма ло кич мо ло мац, ма ло про го ни тељ све то са ва-
ца, епи ско па, мо на ха, мир ја на, пра во слав них ко за ка и ико не Мај ке Бож је...

Нај ва жни ја уло га Ири не ја Бу ло ви ћа је да де цу на бо го сло ви ји на у че 
она ко ка ко па ше па пи, и да на пра ви гла сач ку ма ши не ри ју у Са бо ру СПЦ. 
Та ко сад има мо не ког Да ви да ко ме до бар до ма ћин не би по ве рио ов це... 
Па Ан дре ја ко ји се хва ли па пи ним пр сте ном и ти ме ка ко је тр чао да узи ма 
бла го слов од мно гих би ску па, (не зна ју ћи да узи ма про клет ство). Па Јо ва на 
ко ји де сет ку је жр тве у Ја се нов цу... 

Ви зна те ону на род ну: Че га се па ме тан сти ди оним се бу да ла по но си.
Ни је про блем у сти ду.
Ни је ни у бу да ла ма.
Про блем је у на ма!!!
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Да, бра ћо и се стре: у на ма! Јер, ћу ти мо. Дру ги про блем је у на шим је -
ре ји ма јер су упла ше ни.

Казаћу вам при чу о четири срп ска по па, ко ји су би ли мо ји све ште ни-
ци и мо ји при ја те љи. У вре ме кад је пр во сте пе ни суд до нео од лу ку о мо јој 
ек с ко му ни ка ци ји – она још ни је би ла ко нач на – је дан од њих не до ђе да 
ми све ти во ди цу. Нит ро мо ри нит го во ри. Дру ги до ђе, из ви не се, мо ли за 
име на че ља ди и рад ни ка, ку не се да ће их по ми ња ти на про ско ми ди ја ма и 
мо ли да не за ме рим што не сме да ми осве шта во ди цу. Ве ли, још ма ло има 
до пен зи је. Тре ћи ка же: „Мо ре ја ћу да до ђем, али ћу ре ћи да сам ишао да 
све  тим во ди цу се стра-На ди, да ти ни си ни био ту“. Ре ко: „Јок по пе! Не ће-
мо да пи је мо па да кри је мо. Ако пи је мо, чи ни мо то ко љу ди. Ако не смеш 
да ка жеш да си све тио во ди цу на мо ме има њу, но да но сиш епи тра хиљ и да 
ла жеш – не мој до ла зи ти. Сла га ли би се бе, мо је уну ке... Сла га ли би Бо га“. И 
не до ђе. Че твр ти до ђе, ал кад га цр кве ни зва нич ни ци, пред јед ну еми си ју на 
Ра дио-Бе о гра ду, пи та ју – он од рек не. Ка же, ни сам му све тио во ди цу. Та ко 
мој поп сла же дру гог по па, а овај сла га хи ља де слу ша ла ца. 

***

Зна те, кад је Сти пе Ме сић рапортиро Туђ ма ну: За да так је из вр шен – 
Ју го сла ви је ви ше не ма! На и шла је но ва не сре ћа, но ве жр тве но во стра да ње 
Ср ба, чи је до ку су ри ва ње вр ше у Ха гу и на Ко со ву.

Ако на ста ви мо да ћу ти мо, бра ћо Ср би и се стре Срп ки ње, гле да ће мо ре-
при зу тог зби ти ја: уме сто Сти пê та да ће два Ири не ја и Си нод – онај, Си нод, 
што се сли ко под „ико ном“ Алој зи ја – ра пор ти ра ти: Све ти оче, за да так је 
из вр шен: Срп ске Цр кве ви ше не ма!

А кад ве ре на ше не би би ло – ни нас не би би ло.
Да нам се не би пре вр та ле ко сти у гро бо ви ма, про бу ди мо се док је вре ме на! 
Не оста вљај мо на ше бре ме уну ци ма на шим. По не симо наш део тог те-

ре та у од бра ни Све то са вља, у од бра ни ве ре на ше..

***

Шта је, да кле, еку ме ни зам?
Ја бих нај пре дао реч си вом па три јар ху, вла да ру из сен ке. Чу ли сте за 

вла де у сен ци у тзв. за пад ним де мо кра ти ја ма? Е, ми има мо вла да ра из сен-
ке (не ки ка жу из та ме) – у сред СПЦ. Чуј те ове ре чи:

„Из штам пе ви дим да Ви, све ти вла ди ко... еку ме ни ше те по за па ду на на чин 
ко ји не пред ви ђа ју св. Ка но ни...
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Мо ли тве, за јед ни ча ре ње с ино слав ци ма је... под прет њом раш чи ње ња и 
од лу че ња из ри чи то и не по пу стљи во за бра ње но сви ма на ма, од Па три јар ха до 
обич ног кр ште ни ка... за бра ње на је и при ват на за јед нич ка мо ли тва с ино слав-
ни ма, а ка мо ли уче шће... ино вер них у пра во слав ној св. Ли тур ги ји...

...о. Ата на си је и ја смо... би ли при мо ра ни, по са ве сти, да од би је мо част 
слу же ња с Ва ма баш због тог ак тив ног при су ства ино слав них у Ли тур ги ји... 

Ја Вас мо лим, не у сво је име, већ у име Све тог Са ве и Св. Си ме о на, бо ра ца 
за чи сто ту ве ре пра во слав не и за очи шће ње срп ских зе ма ља од сва ке ду хов не 
ку ге, тј. је ре си и кри во вер ја, у име срп ских му че ни ка и ис по вед ни ка, а на ро-
чи то у име но во му че ни ка на ших из по след њег ра та ко ји у НДХ па до ше јер 
прет по ста ви ше Пра во сла вље је ре си, у име свих Св. Ота ца и Учи те ља Цр кве; 
у име Све тог и не из ме ње ног Пре да ња Цр кве; у име свих про шлих и бу ду ћих 
ве ко ва исто ри је цр кве не, у име са мог Го спо да Хри ста, На чал ни ка и Са вр ши те-
ља све те и не по роч не  и са вре ме не ве ре на ше Пра во слав не; не мој те, Вла ди ко, 
Бо га ра ди не мој те!

До сад је Срп ска Цр ква ва зда ужи ва ла ве ли ки углед ме ђу Гр ци ма и ме ђу 
Ру си ма, и уоп ште у пра во слав ном све ту, због сво га тре зве ног и бла го ра зум ног 
ста ва пре ма је ре ти ци ма, ста ва је ван ђел ско га, по ре чи: Á Будите му дри као зми-
је, и бе за зле ни као го лу бо ви!Á

Не мој те, пре кли њем Вас, да пре ко Вас и за Вас на ма јед но вер на бра ћа по-
ми сле да се, ето и че да Св. Са ве уто пи ше у ба ру шти на ма пу ним му ља и жа бо-
кре чи не ду хов не, ко је се зо ву ми ло звуч ним име ном „еку ме ни зам“...

На дам се да ће те раз у ме ти мо је мо ти ве за ово пи смо и да се не ће те озло би-
ти ни ти пак оскор би ти због ова квог мог при зи ва к Ва ма. Да Вам не на пи сах ове 
ре чи и не упу тих ову ва пај ну мол бу, сма трам да ми то не би опро стио св. Мар-
ко Ефе ски, чи је уче ње из у ча вам и о ко јем при пре мам те зу, по мо ћу Бож јом...“ 

Да ли зна те ко је на пи сао ове ре чи? 
(Гла со ви из пу бли ке: „Ири неј Бу ло вић!“)

Та ко је: Не ве ро ват но али исти ни то: Ири неј Бу ло вић.
То је тај чи сту нац чи је фо то гра фи је мо же те ви де ти на стр 138-180 „Тај-

не бе за ко ња“ – то је тај што је од сту пио, от пао од се бе, од на ше Цр кве, и без 
по ка ја ња ње му не ма ме ста у Цр кви, а ка мо ли на епи скоп ском тро ну!

А да ли зна те ко ме је упу тио те ре чи пре 41 го ди ну? (Опет гла со ви: „Ла-
врен ти ју!“)

Да, да. Ва шем епи ско пу ко ји је уз све под ви ге око де ла Вла ди ке Ни ко-
ла ја – на жа лост, од вео 36 све ште ни ка у ду хов но блу ди ли ште, под вео да 
це ли ва ју ру ку нај па ли јем у грех чо ве ку по сле Ју де Иска ри от ског, чиме се 
на ру гао Шап ча ни ма, на ву кав ши на овај град бла го че сти вих љу ди на ди мак.

Зна те ли ка ко од тад зо ву овај ле пи град?
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Да, да, на жа лост: Ма ли Ва ти кан. Али по сла ће Бог пти це не бе ске да по-
зо ба ју то беш ча шће, по сла ће Бог бла гу ки шу да опе ре ту по ган, по сла ће Бог 
бла ги ве тар ко ји ду ва из ка та ком би да оду ва тај смрад.

Хај де са да да ви ди мо шта о еку ме ни зму ка же игу ман де чан ски, ар хи-
ман дрит Са ва Ја њић, ко ји ће оста ти упам ћен као бо рац про тив еку ме ни зма 
јер је ди но вред но што иза ње га оста је то је књи га Еку ме ни зам и вре ме апо-
ста си је. То што је, ка сни је, ло мио ко сти оцу Си ме о ну, то што има бу ра зер-
ски од нос пре ма Ша љи, то што му у ма на стир ви ше не до ла зе пра во слав ци 
ка ко се сам жа лио, три це су и ку чи не. Јер, до ла зи му Бај ден, Ша ља, Ал бан-
ски пред сед ник...

Да кле, Са ва ве ли: „Еку ме ни зам je за јед нич ко име за псев до хри шћан-
ства и за псев до цр кве За пад не Евро пе. У ње му су ср цем сво јим сви европ-
ски ху ма ни зми са па пи змом на че лу. А сва та псев до хри шћан ства, све те 
псев до цр кве ни су дру го већ је рес до је ре си. Њи ма је за јед нич ко еван ђел ско 
име: све је рес.“

Да не по ми сли те да је мно го па ме тан. Ни је. Он је са мо ко рект но ци ти-
рао Аву Ју сти на.

Али је на пи сао и сле де ће:
„На жа лост, у на ша смут на вре ме на по ја ви ли су се и у окви ру Пра во-

слав не Цр кве по је дин ци, ко ји на сво ју Цр кву гле да ју дру га чи је не го што су 
то чи ни ли Све ти Оци, му че ни ци и ис по вед ни ци. Ови мо дер ни од ступ ни-
ци од Пра во сла вља и про та го ни сти но ве је ре си еку ме ни зма ак тив но ра де 
на ства ра њу јед ног „Но вог Хри шћан ства“ пре ко ко јег не при ја тељ људ ско га 
ро да же ли да осну је сво ју ла жну Цр кву (Ан ти-Цр кву) и уз ње ну по моћ при-
пре ми до ла зак ла жног Хри ста.“

На да ље, Са ва про ри че суд би ну „мрач них ци ље ва“ Ири не ја Бу ло ви ћа, 
ко га је тих го ди на раз от крио у јед ном ду гач ком текс ту у Да на су: „Ипак, ми 
за  си гур но зна мо да се ови мрач ни ци ље ви ни ка да не ће оства ри ти, јер је Цр-
ква Хри сто ва не у ни шти ва“.

И још ве ли Са ва: „Но ва је рес, све је рес еку ме ни зма са свих стра на на-
гри за је дин ство Пра во слав не Цр кве, ње но уче ње и ве ков но ка нон ско ус-
тро ј ство.“

И још Са ва до да је: „Они ко ји су се уда љи ли од бла го че шћа и оста ви-
ли отач ке и пра во вер не дог ма те на ше ве ре и за јед нич ког Пре да ња Цр кве, 
пав ши и скре нув ши у но во та ри је и ту ђе иде је као и (дру ге) не пра во слав не 
оби ча је, и ко ји кри во тво ри ше и осквр ни ше исти ну бла го че шћа, та кви ви ше 
ни су ни ти се мо гу на зи ва ти истин ским хри шћа ни ма, већ се као не пра во-
слав ни и ино ва то ри од се ца ју и оде љу ју од хри шћан ске и цр кве не за јед ни це 
и из ба цу ју из све ште ног то ра, као за ра же не ов це и са тру ле ли удо ви, те под-
ле жу крај њим и нај ве ћим цр кве ним ка зна ма, и бу ду ћи пот пу но оту ђе ни од 
бо жан ске бла го да ти са ђа во лом на веч ни па као би ва ју осу ђе ни.“
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Да ре зи ми ра мо. Са ва, да кле, твр ди:
1. Да се Ири не ји и њи ма слич ни не мо гу на зва ти хри шћа ни ма!
2. Да се та кви од се ца ју од Цр кве!
3. Да под ле жу нај ве ћим цр кве ним ка зна ма!
4. Да су пот пу но оту ђе ни од бо жан ске бла го да ти! 
5. И да им је ме сто са ђа во лом у па клу!

Пред ла жем апла уз за Са ву Ја њи ћа. (Апла уз)
Шта на ма, на ро ду срп ском, ве ли Са ва Ја њић?
Ка же да нам је са вест па ра ли зо ва на, што ће ре ћи да смо лу ди, кад ку -

кавич ки ћу ти мо гле да ју ћи и слу ша ју ћи ка ко Ири не ји и њи ма слич ни па пу 
зо ву све ти отац, је ре ти ке бра ћа, а је ре тич ка ле гла се стрин ске цр кве. 

Са ва твр ди: „Је дан број пра во слав них еку ме ни ста ку пљен је, на  жа лост, 
за ову иде ју бо га тим да ро ви ма и до на ци ја ма је ре ти ка...“

Са ва нам от кри ва ве ли ку тај ну, го во ре ћи: Еку ме ни сти отво ре но кр ше 
Ка но не и Пре да ња, а на њих се по зи ва ју са мо кад про го не пра во слав це.

Са ва нам от кри ва ци љеве еку ме ни зма: Бо га за ме ни ти чо ве ком; Цар ство 
Бож је цар ством чо веч јим; исти ну лаж ју; а све то да би се за ца рио ла жни 
Христ – ан ти христ.

Пре не ки дан, на јед ној бе о град ској те ле ви зи ји, је дан би скуп, об у чен у 
оде жде пра во слав ног епи ско па, од го ва ра во ди те љу: Ко то има пра во да се 
ме ша у оно што ми у Цр кви ра ди мо?

Да кле, епи скоп и не зна да је народ, пре све га – ла ос Бож ји, Цр ква. Они 
су уо бра зи ли, у свом лу ди лу, да су они Цр ква.

Има ли нам спа са?
Са ва Ја њић по ру чу је: „Ипак, је дан од Á сигурносних вентилаÁ  Пра во сла-

в не Цр кве је ње но мо на штво, ко је ни ка да у сво јој исто ри ји ни је би ло рав но-
ду шно пре ма пи та њи ма ве ре. Мо на си жи ве у под ви гу по ка ја ња уда ље ни од 
све та и бе же од сва ког осу ђи ва ња бли жњих због њи хо вих мо рал них па до ва, 
сма тра ју ћи се бе гре шни јим и го рим од свих љу ди. Али у пи та њи ма ве ре 
мо на си од ба цу ју Á лажно сми ре ње и ла жну послушнос тÁ  ко ји од њих тра же 
да и у пи та њи ма ве ре оста ну ин ди фе рент ни и Á смирениÁ , већ уста ју увек 
ка да је исти на Пра во сла вља угро же на. На то их под сти че жи ва свест о од-
го  вор но сти за сво ју ве ру, за ко ју су на ши пре ци, му че ни ци и ис по вед ни ци 
жр тво ва ли све па и свој жи вот.“

И још јед на Са ви на ре че ни ца:
„Са да се по ста вља озбиљ но пи та ње, да ли је до шло вре ме да ће Цр ква 

Хри сто ва мо ћи да пре жи ви је ди но у ка та ком ба ма и пу сти њи и до че ка Хри-
ста та мо, ода кле је и кре ну ла на свој исто риј ски пут?“

И Са ва је знао, да Цр ква на ша не ће про па сти, да ће мо је спа са ва ти, као 
што је и спа са ва мо, по на шим ка та ком ба ма.
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***
 
Ка кве то па сти ре има мо?
Не дав но је у бе о град ском Не дељ ни ку об ја вљен ме мо ран дум СПЦ о Ко-

со ву и ин тер вју г. Ам фи ло хи ја.
Иза то га г. Ири неј Бу ло вић ка же: Је сте по сла то пи смо др жав ном вр ху, 

али ма ло друк чи је: оно што је об ја вље но ни је ау тен тич но
А он да Са мо про гла ше ни еку ме ни ста Ири неј за ко га смо ми сли ли да је 

Па три јарх, ко ји пред се да ва Си но дом, ка же: Ка кво пи смо? Ни ка квог пи сма 
ни је би ло.

Зна те ону, ко то ка же, ко то ла же?
Да кле три пр во све ште ни ка о ис тој ства ри го во ре „три исти не“.
Сме ли да ла же онај ко но си ми тру, за име Бо га?

***

Са да ћу скре нути ва шу па жњу на јед ног све тог чо ве ка – аву Ју сти на, 
ко ји нас учи да у исто ри ји људ ског ро да по сто је три глав на па да: Ада мов, 
Ју дин и па пин. На и ме, хте ти би ти као Бог, из да ти Бо га, или ста ти наме сто 
Бо га – увек је би ло из јед на че ње с ђа во лом, јер је и ђа во хтео да се из јед на чи 
с Бо гом.

Да упо тре би мо здрав ра зум: па па се про гла сио на ме сни ком Бож јим – 
стао на ме сто Бо га и ти ме се из јед на чио са ђа во лом.

Они ко ји ње га зо ву „све ти отац“ – шта су они? Они су ђа во љи си но ви! 
Ми мо же мо да им те па мо: ђа во ла ни, ђа вол чи ћи – би ло ка ко. Али то је фа-
кат. То ни сам из ми слио ја. О то ме нас уче све ти оци. 

Све ти Ју стин ка же: Па пин пад је хте ње да се бо го чо век за ме ни чо ве ком.
Дру ги ва ти кан ски кон цил дог ма ти зу је не по гре ши вост па пе – ве ли Ава 

и до да је: ето је ре си над је ре си ма! То је стра хо та; то је по бу на про тив Бо га; 
то је про гон Хри ста са зе мље; то је по нов на из да ја Хри ста; то је по нов но ра-
с пи ња ње Хри ста.

Са мо овај пу т не на др ве ном не го на злат ном па пи ном кр сту!
А све је то: па као, па као, па као!
Бра ћо, куд нас во де они са злат ним па пи ним кр стом и па пи ним пр сте-

ном за ко је је ђа во зва ни па па „све ти отац“?
Опро сти им Бо же, а нас спа си од та квих ла жних па сти ра, од ву ко ва у 

јаг ње ћој ко жи.
Да утвр ди мо лек ци ју св. Ју сти на, ко ју смо већ чу ли од Са ве:
„Еку ме ни зам је за јед нич ко име за псев до хри шћан ства, за псев до цр кве 

За пад не Евро пе. У њој су сви европ ски ху ма ни зми са па пи змом на че лу... 
Све је рес до је ре си. Њи ма је за јед нич ко име: Све је рес.“ 
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„Из те све јер си, из ро ји ле су се и не пре ста но се ро је дру ге је ре си... Та ко 
је про те стан ти зам нај ро ђе ни је че до па пи зма“...

И мо лим вас, бра ћо и се стре, кад чу је те јед ног по га но у стог чо ве ка ка ко 
те ла ли по ин тер не ту и цр кве ним но ви на ма да је Ава био за еку ме ни зам, са-
мо га ми не раз у ме мо, знај те да је то про кле ти ја ко га не тре ба слу ша ти, јер 
то што је ава Ју стин написÁ о, сре ћом не мо гу да уни ште. То је од штам па но 
у хи ља да ма при ме ра ка. Ја сам Ави ну књи гу Прав осла вље и еку ме ни зам на-
шао у ма на сти ру Хи лан дару.

Зна те шта, ка да чу је те та кве, бе жи те од њих до кле вас очи во де и но ге но се.
И зна те ли камо ће вас очи од ве сти и но ге од не ти?
У ка та ком бу код оца Си ме о на, или не ку дру гу.
Та мо ће се са чу ва ти со со ли док ови раз бој ни ци и упро па сти те љи не си-

ђу с вла сти.
А они ће се ка ко ка же све ти вла ди ка Ни ко лај: „Са су ши ти као тра ва. Је-

дан по је дан си ла зе ћи с па ме ти и с вла сти... Ни је им да то да то сад ви де. 
Но кад се укло не, он да ће ви де ти. И за ри да ће гор ко, јер не ће има ти ни шта 
ви ше осим про клет ства“ (в. „Тај на бе за ко ња“, стр. 91).

Мо рам да се вра тим на аву Ју сти на ко ји ка же за Свет ски са вет цр ка ва да 
је то 263 је ре си, а сва ка од њих је ду хов на смрт!

Уче шће СПЦ у Свет ском са ве ту цр ка ва – том са бо ру не ча сти вих је не чу-
ве на из да ја и стра шно по ни же ње.

Све ти ар хи је реј ски са бор СПЦ је сво је вре ме но до нео од лу ку о исту па њу 
из тог из дај нич ког и по ни жа ва ју ћег са бо ра не ча сти вих.

Зна те ли за што се ми ни ра и не спро во ди та од лу ка? 
За то што нам у вр ху, у Си но ду СПЦ, се де љу ди ко ји су из да ли ве ру на шу. 

И док ми то не бу де мо по че ли јав но да го во ри мо, они ће за и ста по чи нити 
ве ли ко зло. И ми ће мо у су за ма, у ве ли ким пат ња ма мо ра ти да ис пра вља мо 
њи хо ву кри ву Дри ну. 

***

О то ме ка ко тре ба да се од но си мо пре ма је ре ти ци ма го во ри ли су мно ги 
све ти Оци: Мак сим Ис по вед ник, Мар ко Ефе ски, Гер ман Но ви, Ата на си је 
Ве ли ки, Јо ван Крон штат ски и мно ги дру ги, као што зна те.

***
Ов де ћу скре ну ти ва шу па жњу на јед ног пра во слав ног епи ско па – Ав-

гу сти на Кан ти о ти са, ко ји нам је отво рио очи и ре као да се до га ђа из да ја 
Пра  во сла вља. На жа лост, ка же епи скоп Ав гу стин, не по сто ји да нас Зла то-



109

уст, не по сто ји да нас Ва си ли је, не по сто ји Гри го ри је...На  жа лост, ма ло бр-
ој ни до бри епи ско пи ко ји по сто је стра шљи ви су, не ма ју хра бро сти да се 
бо ре. Дрх те пред зли ма, пла ше се да не бу ду раш чи ње ни, а у по ло жа ју су 
да их раш чи не. А за бо ра вља ју до бри епи ско пи да раш чи ње ње пред ста вља 
ти ту лу ча сти за оног ко је раш чи њен због ода но сти ве ри. Зла то уст је умро 
рашчињен, али је ње го ва сла ва у Цр кви веч на. 

Је дан је био, ве ли, и Ата на си је Ве ли ки. Остао је сам. На пу сти ли су га ца-
ре ви, на пу стио га је чак и на род, на пу стио га је цео клир. И жи вео је чи та ве 
три го ди не у јед ном гро бу, у јед ној пе ћи ни са ди вљим зве ро ви ма. Је дан је 
остао. Сам. Сам про тив це лог све та. И он је дан је по бе дио, јер је имао исти-
ну и Бо га пред со бом.

Не бој мо се, да кле, „не ће не ста ти бо ра ца Пра во сла вљу“.
И до да је: и ако ми, кли ри ци и те о ло зи, из да мо на шу ве ру, и ка ме ње по 

ко ме га зи мо ус та ће и по ви ка ће. И из сте на и кли су ра и про ва ли ја иза ћи ће 
но ви хе ро ји на ше ве ре... го во ри епископ Ав гу стин.

Ко је то ка ме ње?
 Ви сте, бра ћо, то ка ме ње ко је ће про го во ри ти ако они ућу те! Са сво јим 

гу сла ма, са сво јим бла го че шћем, са ка та ком ба ма итд.
А на ма је Го спод по да рио Мар ка Ефе ског на ших да на, на ма је Го спод 

по да рио јед ног бо го но сног епи ско па – вла ди ку Ар те ми ја и ње го ве мо на хе. 
И ја по у зда но знам да ће Пра во сла вље по бе ди ти!

Ја же лим да вам ка жем да у овом бла го че сти вом на ро ду ни чу но ве Пи-
ли пен де. На јед ној три би ни, у бач кој Па лан ци, је дан та кав наш Пи ли пен да, 
Осто ја Дра жић, ина че, пи сац, чтец, прав ник, прав до љу бац... јав но се обра-
тио на шим епи ско пи ма, ка зав ши: 

„Да нас, до бро ме по слу шај те, да нас бла го че сти ви пра во слав ни на род 
спа са ва Пра во сла вље у Срп ској Пра во слав ној Цр кви. 

Да нас пра во слав ни на род ка зу је епи ско пи ма ко ји ћу те: не мој те ћу та ти!
Па ви не слу жи те Ири не ју!
Ви ни сте ње го ви по слу шни ци! 
Ви сте Бож ји по слу шни ци!...
Не бу ди те ку ка ви це! 
Ако сам ја, гре шни, до сто јан да ка жем: Ири неј Бу ло вић је је ре тик! 
Ири неј Бу ло вић слу жи па пи! 
Ири неј Бу ло вић не мо же би ти пра во слав ни епи скоп!
Па иза ђи те и ви на Са бо ру и ка жи те: На по ље! На по ље! 
И то тра жи мо од епи ско па ко ји још увек др же да су пра во слав ни.“
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***

Ми, бра ћо и се стре, 10-15 го ди на ша ље мо пе ти ци је. Кад је стра дао вла-
ди ка Ар те ми је ску пи ли су бла го че сти ви Ср би 15.000 пот пи са по оној ме-
ћа ви. По сла ли су по ли ци ју у су сре та ње гру пи љу ди ко ја је имала да пре да 
Пе ти ци ју Са бо ру. По ста ви ли су иза то га по ли циј ску ку ћи цу и кор до не по-
ли ци је ка да Са бор за се да. 

За жму ри ли су! 
За че пи ли уши! 
Не чу ју на ше при ја ве! На ше ту жбе! На ше сил не апе ле ко је су пи са ли срп-

ски ин те лек ту ал ци. Не ке од тих апе ла на ћи  ће те и у овим мо јим књи га ма.
Али, за бо ра ви ли су јед но.
Кад смо ми у Чач ку, о Ни кољ да ну 2007. го ди не, нас три на ест – по гле дај-

те ко ли ко вас ов де има – ви сте си ла свет ска, нас три на ест је мо ли ло, цви-
ли ло: Не мој те нам ди ра ти ве ру ота ца на ших! На пи са ли смо јед ну скром ну 
мол би цу и мо ли ли да нас при ми Епи скоп. Од ба ци ли су нас ко усмр ђо сир! 
Ја сам лич но био, три пу та, у де ле га ци ја ма ко је су од ла зи ле у Епи ско пи ју и 
ни је данпут ни смо би ли удо сто је ни при је ма.

На тре ћем са стан ку сам, за и ста, имам до каз, имам сни мак то га – кле-
чао и пла као. А иза то га смо се обра ти ли јав но сти.

И зна те шта се до го ди ло?
О Са вин да ну на ред не го ди не, ка да је 1.661 хри шћан ска ду ша, не ко ли ко 

да на и но ћи би ла у хра му Ваз не се ња Го спод њег и пот пи са ла се, не сла жу ћи 
се са не ким Епи ско по вим ак ти ма, та да је Епи скоп те ак те по ни штио.

А, он да су опет оглу ве ли!
Оси ли ли се!
На шли су по др шку у кор до ни ма по ли ци је и у те ло хра ни те љи ма. 
На Ли тур ги је иду са на о ру жа ним љу ди ма. 
А он да им је до шла ваз не сењ ска ноћ. У оној но ћи кад су ме не пре би ли и 

уапсили, а игу ма ни ју Је ле ну и ње не ка лу ђе ри це ис те ра ли у по мр чи ну, отев-
ши им и бра шно, и ка ши ку, и ко зу, и ко ко шку... 

По бе ди ли су – они ми сле.
А ја им ка жем: то им је Пи ро ва по бе да!
Го ре, на бр ду, ни че Но во Ваз не се ње, под ша то ром. Го ре, под ша тором, 

гле да мо жи вот, а до ле, у оте том „двор цу“ – ви ди мо ду хов ну пу стош.
Ко што је и ка за но: ко ли бе пра вед нич ке ће про цве тати, а двор ци не пра-

вед ни ка опу сте ти!
А он да, бра ћо и се стре, до ла зи оно што нас све че ка. До ла зи смрт ни час. 

У ко ли ма ко ја су ме не уда ри ла те но ћи, на ла зио се епи скоп Хри зо стом, Бог 
да му ду шу про сти. Епи скоп Хри зо стом, кад је био на са мрт ном од ру, у са-
мрт ном роп цу, ни је се се тио Ири не ја, ни јед ног, ни дру гог, ни је се се тио ни 
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оних ње го вих пол тро на ко ји су га об ма њи ва ли, ко ји су му ли це ме ри ли и 
пот хра њи ва ли ње го ву су је ту.

Зна те ли ко га се се тио?
(Гла со ви из ау ди то ри ју ма: „Ма јке Је ле не“, „Игу ма ни је Је ле не“) 
Та ко је. Се тио се игуманије Је ле не.
Не ка му Бог ду шу про сти!
Али, та ко ће би ти и ово: ко се с на ро дом су дио пар ни цу је из гу био! Не ре-

ша  ва ју на ше ту жбе.Не  чи та ју на ше пред став ке и при ту жбе. Не чу ју на ше 
ти хе мол бе и ти хе мо ли тве.

 Слу ша ће гро мо ве!
По це ну да ће го спо да Ири не ји Ђу ру Јак ши ћа про гла си ти зи ло том, под-

се ти ћу вас на ње го ве сти хо ве:

И са мо до тле, до тог ка ме на, 
До тог бе де ма – 
Но гом ћеш сту пит мо жда, по га ном! 
Др знеш ли да ље?... Чу ћеш гро мо ве 
Ка ко ти ши ну зе мље сло бод не 
Са гр мља ви ном стра шном ки да ју;

***

Бра ћо и се стре, 
ја ни сам про рок, али ми слим да ни сам ни не ка пре ле шће на бу да ле ти на.
Ни сам био про рок ни оне 1983, кад сам у Бе о град ском Са ва цен тру он-

да шњим вла сто др шци ма ре као да ако та ко на ста ве да упра вља ју зе мљом, да 
ће је од ве сти у рас пад и у со ци јал не ло мо ве. Био сам, на рав но, про гла шен 
за не при ја те ља др жа ве и пар ти је.

Ме ђу тим, са мо ћо рав да нас не ви ди да нас ови љу ди са да во де у јед ну 
го ру про паст: у ду хов ну про паст. У па као. 

Ја ми слим да у овом на ро ду има со ли. Чу јем да има мо 22 ка та ком бе. 
Чу јем да су у при пре ми још не ке, ко је ће се, с Бож јом по мо ћи, осно ва ти. И 
то ће би ти со со ли. То ће би ти со, ко ја ће са чу ва ти ве ру на шу. 

Ме ни се чи ни, имам та кав осе ћај, да ће се са бра ти овај на род срп ски, 
опет под не ким Та ков ским гр мом или у не кој Ја ру зи и по ди ћи уста нак, што 
би ре ко епи скоп Ав гу стин.

Уста нак про тив ка ба да хи ја.
Ви дим – ваш су гра ђа нин и са брат, Бог дан, уз гу сле, већ гу ди по че так 

бу не про тив ка ба да хи ја.
До тог Гр ма или до те Ја ру ге, при дру жи мо се ва па ју Осто је Дра жи ћа из 

Но вог Са да и ево из овог ле пог гра да (Шап ца), по ру чи мо на шим бла го че-
сти вим епи ско пи ма и је ре ји ма (а та квих има): 
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Не мој те ћу та ти!
Јер ћу та њем се из да је Бог!

***

Пред ла жем да одав де, из овог гра да до брих љу ди, из ове пи то ме Јан ко ве 
Ма чве, на шим из дај ни ци ма по ру чи мо:

По кај те се од мах! И јав но!
По ни шти те све бе за ко ни те и срам не од лу ке!
По ба цај те па пи но пр сте ње!
Вра ти те се ро ду сво ме и Ве ри на шој све то сав ској!
Не на вла чи те про клет ство на на род свој!
Не су ди те се с на ро дом, јер бо ће те пар ни цу из гу би ти!

А бла го че сти ве епи ско пе на ше мо ли мо да о слу шну глас Све тог Гри го-
ри ја: „Епи скоп да ћу ти у те да не – зло чин је про тив Цр кве. Ћу та ње епи ско па 
је без бо жни штво!“

За то, ва ша пре о све штен ства, пре кли ње мо вас: про збо ри те! 
Та ко вам Бог по мо го!
 

Во ста ни Сер би је!/Дав но си за спа ла, /У мра ку ле жа ла. /Са да се про бу ди/ 
И Сер бље во збу ди.

23



ПИ СМА
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ОТВО РЕ НО ПИ СМО ГО СПО ДИ НУ ТИ МО ТЕ ЈУ 
(Но вом игу ма ну ма на сти ра Ваз не се ње)

Оте то про кле то.
 (На род на изму дри ца)

 „О Ти мо те је, са чу вај по ве ре ни ти за лог,
кло не ћи се по га них и пра зних раз го во ра

 и спо ро ва ла жно на зва но га зна ња,
 ко је му се не ки при во ле ше и от па до ше од ве ре.“ 

 (1. Тим. 6, 20-21)

Го спо ди не Ти мо те је,
Гор ње ре до ве ис пи са апо стол Па вле Тво ме име ња ку.
Да си Ти, не ком сре ћом, про ду же на ру ка апо стол ска, Ти би чу вао по ве-

ре ни Ти За лог ко ји оста де иза Све тог Са ве, на чи јем тро ну се ђа ше.
Тад, кад та мо се ђа ше, да ри ва ме бла го дар ни цом: в. „Тај на Бе за ко ња“, 

гру па ау то ра, тре ће из да ње, стр.117, ко ју Ти у при ло гу ша љем. Тек то ли ко 
да се зна да си, пре не го што се озло би упав ши у про ва ли ју бе за ко ња, љу-
ба ви имао.

Но, да се вра ти мо по ве ре ном Ти За ло гу. Уме сто да га чу ваш, Ти му се 
ру гаш сва ког да на, сва ког ча са, на сва ком ме сту бла те ћи га и ру же ћи га сво-
јим по на ше њем, сво јим но во та ри ја ма... Уме сто да чу ваш За вет и слу жиш 
Го спо ду (ка ко си се за ве то вао), Ти слу жиш они ма ко ји слу же па пи, они ма 
ко ји су за па ли у во де је ре си еку ме ни зма, они ма ко ји из да до ше ве ру на шу, 
они ма што бе срам но га зе ка но не… 

Да ли је то мо гу ће, пи та ћеш?
Уме сто од го во ра, ево ти не ко ли ко све до чан ста ва: в. стр. 82-248 исте 

књи ге. Па мет ном, за ра су ђи ва ње, до вољ но.
Сва ко од нас би ра да ли ће би ти се из па пи ним слу ге ра ња ма или ће би ти 

слу га Бо га жи во га. 
 Елем, да нас бе ја ше Пе тров дан, кр сна сла ва мог ду хов ног оца Са ве Ваз-

не сењ ског, чи јем гро бу на мо ли тву похитaше, по сле све те Ли тур ги је под 
ша то ром, ње го ва вер на ду хов на ча да.

И уме сто да се ра ду јеш што Ти хри шћан ске ду ше на пу ни ше мо на шко 
гро бље, што за трен ожи ви пор та ма на сти ра Све тог Ваз не се ња у ко ју сте 
Ти и Твој прет ход ник Гер ман уне ли пу стош, јад, че мер и ту гу (ваљ да да се 
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ис пу ни Пи смо: да ће двор ци не пра вед ни ка опу сте ти, а ко ли бе пра вед ни ка 
про цве та ти);

уме сто да из не сеш ча шу хлад не во де (ко ју смо, уз гред бу ди ре че но, ми 
– ко је си да нас пре зрео и про го нио, до ве ли) на гро бље (ко је смо ми из гра-
ди ли) у ма на сти ру (ко ји смо ми об но ви ли и из гра ди ли);

уме сто да до не сеш крст и Је ван ђе ље и да нас бла го сло виш Ти, о ту го, 
по ди же на нас пен дре ке и пи што ље, пре ко по ли ци је ко ју по зва (ваљ да да се 
ис пу ни Пи смо: да се без бо жник и сен ке сво је пла ши);

уме сто да нам се при дру жиш у мо ли тви за по кој ду ше Бож јег чо ве ка на 
чи јем зно ју и за му ци се ше пу риш, Ти, о уде са, оскр на ви Све то Ваз не се ње, 
Ти оскр на ви гроб мог ду хов но га оца Са ве Ваз не сењ ског. 

Ти, при зи ва њем си ле оруж ја, оскр на ви све ти ли ште у чи јем сам хра му, 
по по слу ша њу, не бро је но пу та из го во рио на све тим Ли тур ги ја ма: Ве ру јем у 
Јед ну Све ту Са бор ну и Апо стол ску Цр кву... и за чи јим тр пе за ма љу ба ви сам, 
та ко ђе по по слу ша њу, не бро је но пу та из го во рио Оче наш и Бла го да ре ње Го-
спо ду.

Љу ди, под буд ним оком до зуба наоружане по ли ци је, на ко је  Ти мо теј,  
уме сто це ли ва, по ка за пр стом  број ним. 

Ухап ше ни, пред суд ни цом (сле ва наде сно): Зо ран Кр стић, слу жбе ник по ли ци је из Чач ка, 
Сло бо дан Илић, све ште ник из Чач ка, Ми ло је Сте ва но вић, при вред ник из Бе о гра да,  

Зо ран Зви здић, на став ник из По же ге и Но вак Јо ва но вић, пен зи о нер из Ужи ца
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Ја, и по Твом на ло гу ухап ше на бра ћа, не осу ђу је мо Те. Ми те жа ли мо. 
Ми смо Ти, чак, бла го дар ни што нам сво јим „го сто љу бљем“ по мо же да об-
ра ду је мо на шег ду хов ног оца: да по сле мо ли тве и па на и је, по стра да мо на 
дан ње го ве кр сне сла ве и, на ње го вом гро бу, бу де мо по хап ше ни, стр па ни 
у ма ри цу, са слу ша ва ни у по ли ци ји и из ве де ни на суд по хит ном по ступ ку, 
за то што смо љу ба ви има ли. 

У ваз не сењ ској све ти њи ја по стра дах и у но ћи 25. ма ја ове го ди не ка да 
су ју ри шни ци у ман ти ја ма, хо де ћи по та ми, оте ли ка ши ку и хлеб, ко зу и 
ко ко шку... од ваз не сењ ских ка лу ђе ри ца и из ју ри ли их у по мр чи ну из њи хо-
вог ста на. По сле то га, о јад ни ци, не да до сте мо на хи ња ма и вер ни ци ма ни 
пу тем да про ђу, по ред ма на сти ра, не го им кроз шу му при ти ца смо, но се ћи 
на ле ђи ма нај ну жни је.

„Пра во слав ни глас“ у бро ју 6/2012. на стр. 26-27. под на сло вом Ваз не-
сењ ска ноћ, оста вља за да ле ка не ка по ко ље ња бру ку Тво га прет ход ни ка г. 
Гер ма на и по мах ни та лих па по љу би вих све ште ни ка – по слу шни ка и по трч-
ко ви ћа озло бље ног г. Хри зо сто ма Сто ли ћа. И овај ча со пис Ти у при ло гу 
да ру јем, с љу ба вљу.

Ср би су пре ма гро бо ви ма, кроз ве ко ве, има ли по бо жан од нос о че му се 
мо жеш оба ве сти ти, из ме ђу оста лог, и на стра ни ца ма књи ге ко ју Ти ша љем. 

Са мо се г. Хри зо стом (ако не ра чу на мо Шип та ре) усу дио да оскр на ви 
све ти њу гро бља, да се на ру га све тим Оци ма на шим, да се на ру га све том 
Си ме о ну Ми ро то чи вом, све том Вла ди ци Ни ко ла ју и сви ма све ти ма и да 
учи ни сра мо ту гро бо ло мља не ви ђе ну у исто ри ји Ср ба ља, усред све те Жи че, 
ко јом је, уз оста ла сво ја бе за ко ња, на ву као про клет ство на чи тав крај: по-
жа ри, зе мљо тре си… (в. стр. 185. књи ге).

Да су да нас бла го че сти ве мо на хи ње игу ма ни је Је ле не и онај на род на 
ко ји си по слао по ли ци ју, да су они уме сто та мја на, во шта ни ца, па на и је и 
мо ли тве до шли на гроб оца Са ве с бул до же ром (не дај Бо же), мо жда би сте 
нас г. Хри зо стом и Ти об да ри ли ка квом гра ма том уме сто ап са.

Го спо ди не Ти мо те је,
да нас Ти, по сле су ђе ња, пру жих ру ку и по же лех да пен дрек и пи штољ 

за ме ниш кр стом и Је ван ђе љем, а су да ни ју бла го сло вом. И још Ти ре кох: 
кад год до ђем из Бе о гра да и одем у род не Го ра чи ће на гроб мо га оца Све то-
ли ка и мај ке Ју го сла ве, ja ћу до ћи и на гроб мог ду хов ног оца Са ве. Са пи је-
те том, у по бо жном мо ли тве ном ми ру. Ти ка за да ћеш опет да ми ста неш на 
пут (не ве ру јем сна гом мо ли тве, не го ваљ да, опет, пен дре ком и пи што љем). 
Има јед на при ча Го спод ња о па сти ру до бром, ко је би се ва ља ло при се ти ти. 
А и она: Ни чи ја до зо ре ни је  го ре ла. 

Овом при ли ком бих те упо зо рио на две ства ри:
Пр во: Што чи ниш – чи ни бр же!
Та ко ће те отац Са ва пре оте ра ти, еда би не где оплакивао мр жњу сво ју.
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Ако та мо оста неш ду же – не ма Ти ми ра док не за пла чеш над гро бом оца 
Са ве и не за тра жиш опро штај од ње го ве ду хов не де це за чи ји про гон мо жеш 
да се по хва лиш сво ме ше фу, али пра ва пла та ће ти тек сти ћи, ве ру јем.

Ако, пак, у тој све ти њи оста неш до гро ба – с љу ба вљу Ти пре по ру чу јем, 
оста ви ама нет да те не са хра њу ју крај оца Са ве, јер не ћеш има ти ми ра као 
што га ни сад не маш.

А дру го: на Су ду, Ти ка за, да ни си ни кад чи тао Устав зе мље у ко јој жи-
виш, што је за чу ђу ју ће за оно га ко је се део, као игу ман, на игу ман ском тро-
ну Све тог Са ве. Ште та, јер да је си, знао би да сло бод ним гра ђа ни ма зе мље 
Ср би је ни ко не мо же са мо вољ но од у зе ти пра во да оду на гроб сво јима.

Мо же би ти да Те је г. Хри зо стом на то бе за ко ње на го во рио. Ех, ка мо 
сре ће да је то је ди но бе за ко ње у ко је вас гур ну и у ко је мно ги упа до ше без 
ра  су ђи ва ња.

Ја ни сам до био Пре су ду о ко јој Ти при чаш, а пре ма оно ме што из сред-
ста ва ин фор ми са ња до знах, она, иа ко не бу ло зна, ипак ни је то ли ко без ум-
на, да би мо гла чо ве ку за бра ни ти да се по кло ни гро бу дру гог чо ве ка. И да 
по шту је све ти њу гро бо ва и гро ба ља.

Ви, ко ји ма ни је све то Све то Пре да ње – по ве ре ни вам За лог, по ру ши сте 
гро бље у Жи чи. Уна ка зи сте бо го слу жбе ни по ре дак. Раз ва ли сте ико но стас 
сту де нич ки... 

Мо жда ће те ре ћи: шта се то ме не ти че? 
А ја вам од го ва рам: мо ја по кој на ба ба Дра ги ња је пе шке из Го ра чи ћа 

од ла зи ла у Сту де ни цу на слу жбе Бож је. По ђе да нас пред ве че да би сти гла 
ују тру на Ли тур ги ју. И та мо пред ико но ста сом, ко ји ба та ли сте, при не се свој 
мо ли тве ни уз дах, сво ју су зу и сво ју леп ту.

 Не дам вам су зу мо је ба бе Дра ги ње, без об зир ни! 
 Не оти мај те уз дах мо је ба бе Дра ги ње, сил ни! Јер ће вас сти ћи су зе и 

уз да си свих срп ских ба ба!
Нај зад: што се ме не ти че, не ка ти је Бо гом про ста сва Тво ја не хри шћан-

ска не тр пе љи вост и озло бље ност ко је по ка за у При дво ри ци пре три го ди не, 
о че му сто ји траг у мо јој књи зи „Си не мој, не при стај“, дру го из да ње, на стр. 
269, под на сло вом „Чу да Á старцаÁ  Ти мо те ја“

Не ка Ти је про ста и Тво ја за кле тва ко ју да де својим Ариљ ци ма, у цр кви 
св. Ахи ли ја, па је по га зи.

И све зло тво га дру га, у ру га њу За ло гу, Гер ма на. 
И сво зло ко је Ти по чи ни да нас на све том гро бу оца Са ве Ваз не сењ ског, 

на Пе тров дан.
Као што Ју да, из да јом Го спо да, ни је уни штио, већ учвр стио ве ру на шу, 

та ко ни Ти ни Тво ји ше фо ви не ће те уни шти ти Пра во сла вље. Ни ваш „све ти 
отац“ (чи је пр сте ње но се они у чи јем си по слу ша њу), ни Алој зи је Сте пи нац 
(под чи јом Á икономÁ  во ле да се сли ка ју Тво ји на ло го дав ци) ту вам не мо-
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гу по мо ћи. Уза луд се про тив бо ди ла пра ћа те. Исти на о ва шој из да ји, о ва-
шем ве ро ло мљу, о ва шем чо ве ко мр зју, о ва шем скр на вље њу бо го слу жбе ног 
по  рет ка, о ва шем гро бо ло мљу, о ва шем ру ше њу ико но ста са по све ти ња ма 
на шим до пи ре по ла ко до очи ју и уши ју на ро да. А ко се с на ро дом су дио, пар-
ни цу је са гу био.

По слу шај те мол бе, да не бисте слу ша ли уз ви ке бу не!
По слу шај те ша па те да не би сте чу ли гро мо ве. 
Не бу ди те охо ли јер се та кви ма про ти ви Го спод. 
Не си ли те се, јер то је пред знак про па сти.
Да сам на Твом ме сту, го спо ди не Ти мо те је, уме сто Хри зо сто ма и ње го-

вих мен то ра по слу шао бих бла го че сти ве љу де по пут епи ско па Ав гу сти на, 
ко ји Ти ша ље по ру ку на стр. 255 књи ге „Тај на бе за ко ња“ – пред зад њи па сус.

И по слу шао бих све тог Вла ди ку Ни ко ла ја, ко ји учи да на род не тре ба 
да сле ду је сво јим сле пим во ђа ма, кад га они уда љу ју од Бо га и за ко на Бож јег. 

Не ка би Го спод отво рио очи да ни ко не сле пу је, не го да са ра су ђи ва њем 
при ла зи ду жно сти по слу ша ња, има ју ћи на уму по у ке све то о тач ке да је про-
клет ство ићи за не по слу шни ма, и да се ћу та њем пред не прав дом из да је Бог. 

И не ка би нам, и на ма ко је про го ни те, и ва ма – про го ни те љи ма Го спод 
по да рио мир и дао сна ге да исти ну је мо у љу ба ви. 

У пе тров дан ској но ћи,             С до бро же ље њем, 
2012. го ди не Го спод ње      гре шни Ми ло је

 
(Об ја вље но: Пра во слав ни глас, бр. 7/2012. стр. 22-23.)
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ЋО РА ВОМ НЕ ВРЕ ДИ НА МИ ГИ ВА ТИ

Ово пи смо епи ско пу Хри зо сто му, упу ће но је и на адре су г. Ти мо те ја ко-
ји уме сто кр ста и Је ван ђе ља, по се же за си лом, тј. по ли ци јом на о ру жа ном 
пен дре ци ма и пи што љи ма, ми сле ћи, ваљ да, да та ко Бо гу слу жбу чи ни.

Ово пи смо је има ло за циљ, из ма ђу оста лог, да Ти мо те ја оба ве сти да 
кр ши устав но-прав ни по ре дак зе мље Ср би је, те да та ко удво стру чу је сво је 
бе за ко ње бу ду ћи да одав но кр ши про пи се ве за не за бо го слу жбе ни по ре дак.

Али, као што је ка за но, сле пом не вре ди на ми ги ва ти, ни глу вом до ви ки ва-
ти – то је мо ја до бра на ме ра за вр ши ла још јед ним сле по ва њем: г. Ти мо теј 
упор но жму ри пред чи ње ни ца ма. Он или бе за ко ну је или иг но ри ше ар гу-
мен те. Та ко је, г. Ти мо теј, гор ње пи смо, ваљ да ви дев ши име по ши ља о ца 
од био да при ми.

Из тих раз ло га ово пи смо чи ним отво ре ним, еда  би та ко до спе ло до очи-
ју и уши ју озло бље ног г. Ти мо те ја.
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***

Го спо ди ну Хри зо сто му Сто ли ћу

Кра ље во
Све тог Са ве бр. 4

Го спо ди не,
По што сам, о Пе тров да ну, за јед но са на ро дом и прог на ним мо на хи ња-

ма био од лу чен од по се те гро бљу ма на сти ра Ваз не се ње, на ко ме по чи ва мој 
ду хов ни отац Са ва, Ва шом за бра ном, од но сно мо јим од лу че њем, по мо ћу 
си ле оруж ја, Ви сте на не ли ве ли ки бол мо јој ду ши. За то же лим да Вас упо-
знам са сле де ћим чи ње ни ца ма, ко је, ако већ не по шту је те ме не (као што 
не по шту је те ни ка но не, Устав СПЦ, од лу ке СА Са бо ра, па чак ни сво ја соп-
стве на ак та...), а оно бар до тич не чи ње ни це мо ра те по што ва ти јер се на ла-
зи те у окви ру Ре пу бли ке Ср би је и ње ног прав ног устрој ства.

Под се ћам Вас, а мо же те то про ве ри ти и код го спо ди на Алек си ћа, Ва ше-
га адво ка та (по што Ва ши вр ли ка дро ви не чи та ју ни Устав отаџ би не – ка ко 
из ја ви на су ду бив. игу ман сту де нич ки Ти мо теј), да по сто је по зи тив ни за-
кон ски про пи си ко ји уре ђу ју са хра њи ва ња и гро бља и пра ва род би не и свих 
оста лих пре ма гро бљи ма и они ма ко ји су ту на шли веч ни по кој.

Ов де ћу Вам пре зен ти ра ти прав но ми шље ње го спо ди на Жељ ка Жу ги ћа, 
прав ни ка:

„Пи та ње ко је сте ми по ста ви ли, ре гу ли са но је за кон ским про пи си ма. 
Пр ви је: За кон о са хра њи ва њу и гро бљи ма, дру ги: За кон о цр к ва ма и вер-
ским за јед ни ца ма.

За кон о са хра њи ва њу и гро бљи ма го во ри да сва ко мо ра би ти са хра њен 
на гро бљу. Ов де се под гро бљем под ра зу ме ва град ско, од но сно ме сно гро-
бље. На дру гом ме сту За кон го во ри да дру га гро бља мо гу по сто ја ти ако су 
за  сно ва на на по себ ном За ко ну или Од лу ци Скуп шти не оп шти не. 

За кон о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма пред ви ђа пра во цр ка ва и вер-
ских за јед ни ца да у окви ру сво јих хра мо ва или на сво ме зе мљи шту мо гу 
оба  вља ти са хра њи ва ња. Дру гим ре чи ма, фор ми ра ти цр кве на гро бља, за сво-
је по тре бе. Ор га ни за ци ју и упра вља ње тим гро бљи ма не од ре ђу је За кон о 
цр  ква ма и вер ским за јед ни ца ма. 

По што је са хра њи ва ње ствар од јав ног ин те ре са, и по што је пра во цр кве 
да осни ва сво ја гро бља из ве де но од оп штег пра ви ла да се сви упо ко је ни мо-
ра ју са хра њи ва ти на град ским одн. ме сним гро бљи ма, то ге не рал ни ста тус 
цр кве них гро ба ља не сме би ти раз ли чит од ге не рал ног ста ту са град ског одн. 
ме сног гро бља.

А ге не рал ни ста тус свих гро ба ља је сте тај да су гро бља јав на, ме мо ри-
јал на ме ста. 
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Над гро бљем као јав ним ме стом од по себ ног зна ча ја ни ко не мо же ми-
мо пр о пи са, по не ком соп стве ном на дах ну ћу, огра ни ча ва ти нео ту ђи во пра-
во до ла ска на гро бље. Ово пра во ужи ва ју и до ма ћи и стран ци под јед на ко.

 За кон не до зво ља ва да се ор га ни зу ју при ват на или тај на гро бља. Устав 
СПЦ пред ви ђа пра ва ар хи је ре ја да осни ва цр кве но гро бље. То је ње го во цр-
кве но у прав но пра во. Али он га не мо же спро во ди ти без одо бре ња над ле-
жних др жав них ин сти ту ци ја, јер би, ина че, до шао под удар За ко на о са хра-
њи ва њу и гро бљи ма. Он не мо же на свом гро бљу ор га ни зо ва ти при ват ни 
ре жим и од лу чи ва ти о то ме ко мо же а ко не мо же да до ђе на гро бље. Је ди но, 
он мо же као што то пред ви ђа За кон о са хра њи ва њу и гро бљи ма, да уре ди 
од ре ђе ни оп шти по ре дак по се та гро бљу.

 У скла ду са овим, има мо и оби чај но пра во ко је је оби ла же ње гро бља 
сма тра ло за све ти њу, а ру ше ње гро бља за ка жњи во скр на вље ње.“ 

Ме ни је го спо дин Ти мо теј ре као да ја, сход но не ком Ва шем ак ту, не мам 
пра во да до ђем на гро бље.

 Не ћу ула зи ти у то, што са зна јем из сред ста ва ин фор ми са ња или од не-
у ког Ти мо те ја, ка ко сам и за што сам ис кљу чен из Цр кве, ма да о то ме још 
не мам зва нич ног до ку мен та, али све и да сам нај пра вед ни је од лу чен од 
Цр кве, мо је пра во да оби ђем гро бље је нео ту ђи во и од то га пра ва не мо же 
ме ни ко ис кљу чи ти. Па ни Ви. Ако ми је, ка ко чу јем, за бра ње на за јед нич ка 
мо ли тва, с ва ма ко ји но во та ри те и бе за ко ну је те, ни ко ми не мо же за бра ни-
ти мо ју ин ди ви ду ал ну мо ли тву и ни ко ми не мо же оспо ри ти пра во да до ђем 
на гроб чо ве ку ко ји ми је ду хов ни отац и ду хов но срод ство у Хри сту.

 Због то га Вас, го спо ди не Хри зо сто ме Сто ли ћу,

О Б А В Е Ш Т А В А М

да Ва шу евен ту ал ну од лу ку ко јом ме ис кљу чу је те од по се те гро бљу ма на-
сти ра Ваз не се ње, као не за кон ску и не хри шћан ску и не ци ви ли за циј ску, не-
ћу по што ва ти. 

 Оба ве шта ва ју ћи Вас о пред њем, же лим Вам да се вра ти те на пут све тих 
и бо го но сних Ота ца на ших. 

24.7.2012.                          Ми ло је Сте ва но вић  
         Те ра зи је 29/15
         Бе о град
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До ста вље но: 
1 примерак – на сло ву;
1 примерак – г. Ти мо те ју;
1 примерак – на чел ни ку Пoлицијске упра ве у Чач ку 

На по ме на: 
Под се ти ћу Вас да сам на гро бљу ма на сти ра Јо ва ње, у про ле ће ове го-

ди не, при су ство вао са хра ни мо на хи ње Ха ри ти не, о ко јој сам се, за ње ног 
жи во та, с љу ба вљу, ви ше бри нуо од Вас. На тој са хра ни сте би ли и Ви, као 
и еку ме ни ста и па ци фи ста (по ње го вом соп стве ном при зна њу, ко је ис ка за 
у Бе чу) ко ји тре нут но за у зи ма ме сто па три јар ха срп ског г. Ири неј Га ври-
ло вић, и по зна ти но во та рац и Ваш са брат у бе за ко њу г. Јо ван шу ма диј ски. 
Они су, ина че, не дав но у дру штву са Ва шим на ло го дав цем Бу ло ви ћем ишли 
на ка на бе хр ват ском пред сед ни ку у вре ме кад оно ме бе ше ис под ча сти да 
при су ству је ина у гу ра ци ји пред сед ни ка Ср би је, ко јом при ли ком се зби ше 
три ђа во ља чу да:

Чу до пр во: Пред сед ник Хр ват ске за хва ли г. Га ври ло ви ћу за ње гов еку-
ме ни зам (тј. све је рес);

Чу до дру го: Два Ири не ја и Јо ван шу ма диј ски се, са ка то лич ким је ре ти-
ци ма, сли ка ше на оми ље ном ме сту Ири не ја Бу ло ви ћа, ис под „ико не“ Алој-
зи ја Сте пин ца;

Чу до тре ће: Про ђо ше ова три ве ро лом ца на ша, по ред Ја се нов ца и не св-
ра ти ше да се по мо ле пред се ни ма 700.000 Сте пин че вих жр та ва.

Сра мо та и гре хо та!
Ме ђу тим, Ви ми та да, на Јо вањ ском гро бљу, го спо ди не Сто ли ћу, не ос-

по  ри сте при су ство. За што он да сво је са рад ни ке, ко ји се по зи ва ју на Вас, 
на  во ди те на бе за ко ње?

При лог: Фо то гра фи је као све до чан ство „ве ре“ остра шће них про го ни-
те ља све то сав ске де це, на че лу са па сти ром до брим вла ди ком ра шко-при-
зрен ским и ко сов ско-ме то хиј ским у ег зи лу Ар те ми јем.

 (На по ме на: у при ло гу су по сла те фо то гра фи је бр. 5, 6 и 16 на стр. 38 и 41.) 
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Где ти је брат?
Пост. 4,9.

ОТВО РЕ НО ПИ СМО Г. АМ ФИ ЛО ХИ ЈУ РА ДО ВИ ЋУ 
– Бив шем пред сед ни ку Ве ли ког цр кве ног су да  

Срп ске пра во слав не цр кве –

Го спо ди не Ра до ви ћу,
Нај пре пра штај те што у на сло ву ста вих реч „срп ске“, бу ду ћи да се Ва ша 

„По ме сна цр ква“ одав но та ко не зо ве.
 Знао сам да ће про ћи си ла Ва шег су до ва ња. Про шла је и го рих. А про-

ћи  ће и Ва шем след бе ни ку и са бра ту Вам по па пи ном на пр сном „кри жу“ и 
па  пи ном пр сте ну. 

Не го, Ви одо сте с функ ци је Пред сед ни ка Ве ли ког цр кве ног су да и оста до-
сте ми ду жни: ни сте ми до ста ви ли, ни на ко ји на чин, Пре су ду ко јом сте ме, 
пре две го ди не, оте ра ли из Цр кве мо јих ђе до ва и мо јих уну ка због то га што 
уго стих и Бо гу се мо лих са све тим вла ди ком Ар те ми јем – о чи јој гла ви Ви и 
Си нод ра ди сте, по Ва шој ре чи све га 10 го ди на, док се Ваш на след ник Ири неј 
тру дио да му, по ње го вим соп стве ним ре чи ма, сло ми кич му чак од 1996. 

 Го спо ди не Ра до ви ћу, Ви као учен чо век, прем да ви ше це ним обра зо-
ва не (оне ко ји има ју обра за, по ре чи св. Ни ко ла ја) зна те да ца ру тре ба да ти 
ца ре во, Бо гу Бож је, не вољ ном хле ба, во де, ха љи ну, кров над гла вом... А ме-
ни оно што ми при па да: Пре су ду ко ја је плод љу ба ви мо је и мр жње Ва ше. 

Тре ба ло је да ми да де те мо је! Да оста не траг по ко ме ће по зна ти и Вас и 
ме не они што ће иза нас до ћи. 

Тре ба ло је да ми да де те пла ту мо ју! Она пре ко 700 но ћи што, пре но ћи 
код Вас. А ка за но је: Пла та над ни ча ре ва да не пре но ћи код те бе до ју тра (3. 
Мој 19,13). Хо ћу да је оста вим по том ци ма мо јим. Не мо ра ју са мо од пе сни-
ка и гу сла ра да ра за зна ју ка ко беjaше у зло вре мју овом, кад Цр квом Све тог 
Са ве упра вља ху, или бо ље: кад је ра за ра ху, па пи ни да ро прим ци. Што би 
пе сник реко: Све те Цр кве ра зо ри ћи.

 У Бе о гра ду, 18.3.2013. го ди не Го спод ње, две го ди не по сле. 

С до бро же ље њем, 
до до би ја ња Пре су де или до по нов ног иска ња исте

Ми ло је Сте ва но вић
Бе о град, Те ра зи је 29/15
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П.С.
Ви дех, на ТВ, ка ко се хва ли те ко ли ко сте пу та би ли код „све тог“ Вам 

оца – па пе. И ви дех, на ин тер не ту, ка ко на ри че те на гро бу све тог Ју сти на и 
„су зе ро ни те“ за бра том „Аве љом“ ко га уби сте и чи ју де цу рас пу ди сте. Не 
„ту гуј те“, јер ни сте мо гли по ди ћи ве ћи спо мен, за да ле ка не ка по ко ље ња, 
све том Ју сти ну, ни ти ви ше при по мо ћи да се у ве ко ве про ду жи ло за ње го вог 
ве ро љу бља, од све до чан ства да сте при ми ли па пин на пр сни криж и пр стен, 
и та ко на о ру жа ни тим је ре тич ким, ђа во љим да ро ви ма, обе ле жи ли зло вре-
мје коjи сте ку мо ва ли и у коjeм из вр ши сте беш ча шће бра то у би ства над нај-
о да ни јим че дом Ави ним – вла ди ком Ар те ми јем. 

На ру га сте се ави Ју сти ну ко ји Вас је учио го во ре ћи: „У исто ри ји ро да 
људ ског по сто је три глав на па да: Ада мов, Ју дин, па пин. Су шти на гре хо па да 
је увек иста“... И још је го во рио: „Дог мат о не по гре ши во сти па пе је не са мо 
је рес већ све је рес. Јер ни јед на је рес ни је та ко ра ди кал но уста ла про тив Бо-
го чо ве ка Хри ста и Цр кве Ње го ве, као што је то ура дио па пи зам кроз дог мат 
о не по гре ши во сти па пе“... (То је онај па па, што Вам на та ка ри свој криж и 
пр стен ко ји но си те и ко јим се по но си те. На ши ста ро мод ни пре ци су об ја-
сни ли ко се не чег сти ди, а ко се, истим ти ме, по но си. Ва ма при па де у исе 
по нос, уме сто сти да). 

На ру га сте се сво јим школ ским дру го ви ма6 и учи те љи ма, ко ји зна ју кол-
ко вре ди све ти и Бож ји ста рац – вла ди ка Ар те ми је, кол ко вре ди ду хов на 
њи ва ње го ва у ко јој ста са ше пре див ни пло до ви – ду хов на де ца ње го ва, ко ју 
Ви рас пу ди сте и у Ва шој ми тро по ли ји им не пра вед но су ди сте, по ка жња ва-
сте, иа ко они при па да ју Срп ској Пра во слав ној Цр кви ко ја сто ји на те ме љи-
ма ко је јој је по ста вио Све ти Са ва, за раз ли ку од Ва ше ко ја се та ко чак и не 
зо ве. А зна ју, Ва ши школ ски дру го ви, кол ко вре ди те и Ви и Ва ши са у че сни-
ци у бра то у би ству. Под се ти ћу Вас на оца Са ву Ар се ни ћа и ње го ву бе се ду у 
Не де љу Пра во сла вља 2010. (ко ји вас вра ћа у да не кад бе ја сте Ри сто, Зо ран, 
Жив ко...) и на рек то ра кар ло вач ке бо го сло ви је, оца Ду ша на Пе тро ви ћа, и 
ње го ву бе се ду у ма на сти ру Ши ша то вац 2010, на про сла ви имен да на вла ди-
ке Ар те ми ја, због ко је га по прин ци пу пре ког су да сме ни сте.

У ства ри Ви сте се Ва шим по ступ ци ма на ру га ли Хри сту, Ви сте се по-
кло  ни ли оно ме што је устао про тив Хри ста, учи нив ши на ма, ко је про га-
ња те, не за слу же ну част да се ду хов но оро ди мо са вла ди ком Ар те ми јем, 
по ма жу ћи му да по не се стра дал ни Хри стов Крст, ко ји сте му Ви и Си нод, 
при пре ма ли, ка ко са ми за све до чи сте, 10 го ди на. 

Ех, да сте се, у том вре ме ну де се то го ди шње за ве ре, се ти ли ни штав но сти 
јед не де це ни је пред веч но шћу. Ех, да сте се ви, чла но ви Си но да, се ти ли да 
сав тај де се то го ди шњи труд ваш упр ти те на сво ја пле ћа и с тим пло до ви ма 

6 В. Go o gle: О. Са ва Ар се нић, Бе се да у не де љу Пра во сла вља; Имен дан вл. Ар те ми ја 2.11.2010.
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ста не те на је дан тас ме ри ла, а на дру ги тас да мет не те ни шта, ви де ли би сте 
ка ко би пре те гло ни шта. А да сте то ви де ли, не бисте ра ди ли за лу дан по сао. 
Ни сте ви ука ља ли епи скоп ско до сто јан ство вла ди ци Ар те ми ју, већ сво је, на 
ва шу и на шу жа лост. Жа лост и бру ку.

Пот ко па ва ју ћи те мељ све то сав ске цр кве не гра ђе ви не ни сте при ме ти ли 
да сте ис ко па ли про ва ли ју из ме ђу се бе и на ро да, ве ћу од оне из ме ђу бо га-
та ша и убо гог Ла за ра. На сре ћу, из ме ђу нас и вас оста де по ли циј ска ку  ћи-
ца, пред Па три јар ши јом, ко ју по ста ви сте за све до чан ство да се без бо жни ци 
и сен ке сво је пла ше, и оста де јед но крх ко брв но пре ко ко га вам је мо гу ће 
вра ти ти се ро ду, све том ав и Ју сти ну и ави Ар те ми ју. То брв но је по ка ја ње. 

По кај те се јер се при бли жи цар ство не бе ско (Мк 1,15), го во ри Го спод.
Да ли има те вре ме на за тај „ана хро ни зам“ по ка ја ња? Или има те пре ча 

по  сла? Шу шка се да жу ри те у Ва ти кан на по кло ње ње и но вом па пи. Ако, 
ако. По жу ри те да Вас ко не пре тек не, еда  би Вас и је зу и та да ри вао ка квим 
зна ме ном, ка ко и при ли чи ње го вим по кло ни ци ма. Мо же би ти да ће те јед-
ног да на, уме сто од Хри ста чу ти од па пе (ко ји ста де на Хри сто во ме сто, 
ру  га ју ћи му се): До бри и вер ни слу го, био си ве ран ме ни и мо јим прет ход-
ни  ци ма. Ево да ћу ти то ли ко вла сти и бла га да ти не мо же у ам ба ре ста ти. 
На чи ни но ве и ве ће. Не ка ти се ду ша на у жи ва.

(Објављено: Срби на окуп, 19.3.2013; СРБски ФБРепортер 19.3.2013)

Од свих му светих отаца,  
овај језуита је најсветији

26

Где има дима, има и ватре
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Где ти је брат?
Пост. 4,9.

ОТВО РЕ НО ПИ СМО ИРИ НЕ ЈУ БУ ЛО ВИ ЋУ 
– Пред сед ни ку Ве ли ког цр кве ног су да –  

епи ско пу бач ком, ад ми ни стра то ру беч ком, порт па ро лу и чла ну  
Си но да, пот пи сни ку равенскe уни је, де ка ну и про фе со ру Бо го слов ског  

фа кул те та, но си о цу па пи ног „кри жа“ и пр сте на...

Го спо ди не Бу ло ви ћу,
Обра ћам Вам се као на ло го дав цу за мој про гон из СПЦ, за тим, као 

моjeму су ди ји и, нај зад, као пред сед ни ку Ве ли ког цр кве ног су да. На и ме, 
са зна дох да Вам се из во ле иза бра ти се и на ту ви со ку функ ци ју. Ако, ако. Ко 
би дру ги? Јер, ни ко успе шни је од Вас не мо же про го ни ти де цу све то сав ску, 
ни ти их под во ди ти оном је ре ти ку из Ва ти ка на, па пи, ко ји Вас је пр сте но вао 
или бо ље ре че но – обру чио. 

Да кле, обра ћам Вам се са зах те вом да ми до ста ви те Ва ше „ре мек де ло“ 
– Пре су ду ВЦС бр. 42/11 од 29. апри ла 2011, ко јом по твр ди сте ону жич ку 
Ц.С. бр. 54 од 10. мар та 2011.

Ово и за то што бих, по чл 88. Кри вич них пра ви ла СПЦ (упр кос у њој ак-
ту ел ној мо ди ка че ња мач ку о реп свих пра ви ла), имао пра во да се обра тим 
епи ско пу Бе о град ско-кар ло вач ке ар хи е пи ско пи је, чи ји сам епар хи от, (упр-
кос Ва шем хи ру ко јим ту чи ње ни цу иг но ри ше те), од но сно Са бо ру, за тзв. 
ван ред но убла же ње ка зне. Ме ђу тим, Ви ме сво јом са мо во љом тј. не до ста-
вља њем Пре су де оне мо гу ћу је те у евен ту ал ном оства ри ва њу мо јих ка нон-
ских пра ва у мо јој Јед ној Све тој Са бор ној и Апо стол ској Цр кви, за ко ју сте, 
сти че се ути сак, уми сли ли да је Ва ша пр ћи ја тј. имо ви на ко ју сте на у ми ли 
уне ти у брак са Ва шим „ве ре ни ком“ (обруч ни ком) из Ва ше „се стрин ске цр-
кве“ ка ко је упор но на зи ва те, ис по ве да ју ћи ти ме је рес. 

Да кле, Пре су да ВЦС, на чи јем сте са да че лу, ни је ми до ста вље на ни на 
ко ји на чин, иа ко је она, пре ко „рев но сних“ по слу шни ка, пре две го ди не 
до ста вље на но ви на ри ма на кон фе рен ци ји за штам пу, чи та на по цр ква ма 
и ма на сти ри ма на све тим ли тур ги ја ма и ка че на по огла сним та бла ма хра-
мо ва, што до дат но го во ри о „озбиљ но сти“, ка ко од лу ка и на чи на спро во ђе-
ња истих од стра не те цр кве не ин сти ту ци је ко ја ра ди под Ва шим ру ко вод-
ством, та ко и не у ва жа ва њем ре чи: Ако зло ре кох, до ка жи да је зло; ако ли 
до бро, за што ме би јеш? (Јн 18,23).

О, ка ко би Ва шем Ве ли ком су ду, за ту до ви тљи вост, да је жив, ка пу мо-
рао ски ну ти То мас де Тор кве ма да, вр хов ни ин кви зи тор, из у ми тељ ло ма ча 
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и спра ва за му че ње, ко ји је осу ђе ни ма, ипак, за раз ли ку од Вас и Ва шег 
су да, ба рем са оп шта вао пре су ду, пре не го што би их спа љи вао или му чио. 

Осим то га, ако сам за слу жио и за ра дио Пре су ду, хо ћу ро ду и по том ству 
да оста вим ту мо ју пла ту – ина че, ме ни нај ве ће при зна ње, ко је је ба ци ло у 
за се нак не ко ли ко де се ти на мо јих удар ни шта ва, по ве ља, за хвал ни ца, гра-
ма та, спо ме ни ца, ор де ња... ко је сам до био од све тов них и цр кве них вла сти. 
Јер, за ме не не ма ве ће на гра де не го да са стра да вам са све тим стар цем – 
вла ди ком Ар те ми јем, над ко јим је из вр шен зло чин бра то у би ства, у ко јем 
су бла го и зво ле ле са у че ство ва ти мо је су ди је, тј. Ви и Ваш прет ход ник г. Ам-
фи ло хи је.

Не мој те ми, г. Бу ло ви ћу, ус кра ти ти за до вољ ство да по том ци ма сво јим 
оста вим све до чан ство да сте Ви, као чо век ко ји па пу зо ве „све ти отац“; као 
не ко ко са уз бу ђе њем у ду ши но си па пин криж и па пин пр стен; ко ји па ли све-
ће по је вреј ским си на го га ма; ко ји бра ни пра во слав ној бра ћи и ико ни Мај ке 
Бож је да уђу у хра мо ве ко је Ви ни сте до не ли као ми раз, ни из Бу ло ви ћа 
ни из Ка ра ну ши ћа; ко ји у хра мо ве ко је из гра ди ше оци на ши уво ди је ре ти-
ке – реч ју, да сте Ви, као чо век ко ји је сво јим де ли ма одав но се бе из оп штио 
из Цр кве ота ца на ши јех, (од лу чу ју ће) са у че ство вао у мо је му ис кљу че њу из 
Цр кве Све тог Са ве, из Цр кве мо јих ђе до ва, из Цр кве мо јих уну ка са ко јом 
Ви не ма те ни ка кве ве зе, осим ти ра ниј ске, ка нон га зе ће, ру ши лач ке... На и-
ме, Ви сте го спо ди не Бу ло ви ћу, пот ко па ли те ме ље дог мат ског и ка нон ског 
устрој ства на ше Све те Цр кве и та ко од ње от па ли упав ши у „ја му“ ко ју сте 
на шој Цр кви ко па ли, али Вас о то ме ни ко још ни је јав но оба ве стио. 

Не тра жим по ми ло ва ње – тра жим Пре су ду! Дај те ми оно што је мо је! 
Ку сур за др жи те. Сва ком сво је. Да нам бу де, та Пре су да, по пут ни на кад по-
ђе мо пред Истин ског Су ди ју. А по ћи  ће мо. Сем ако Ви и па па, бу ду ћи не по-
гре ши ви, ни сте и бе смрт ни!

Бе о град, 11. април 2013. го ди не Го спод ње, две го ди не по сле.  

С до бро же ље њем,
до до би ја ња Пре су де или  

по нов ног иска ња исте,
Ми ло је Сте ва но вић

Бе о град, Те ра зи је 29/15
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П.С.
Док сам ис пи си вао гор ње ре до ве, као да од не куд чух глас и плач про-

ро ка Је ре ми је: 
Те шко па сти ри ма ко ји по ти ру и раз ме ћу ста до па ше мо је! го во ри Го спод. 
За то ова ко ве ли Го спод Бог Изра и љев за па сти ре ко ји па су на род мој: Ви 

раз мет ну сте ов це мо је и ра заг на сте их, и не оби ла зи те их; ево, ја ћу вас оби-
ћи за зло ћу де ла ва ших, го во ри Го спод.

И по ста ви ћу им па сти ре, ко ји ће их па сти, да се не бо је ви ше и не пла ше 
и да не по ги не ни јед на, го во ри Го спод (Јер. 23.1,3,4).

У зе мљи Ср ба ља има мно го оних ко ји ср цем чи не го сто љу бље па сти ру 
до бром – вла ди ци Ар те ми ју и ње го вој ду хов ној де ци. Оном, да кле, све том 
стар цу, бра ту Ва шем, ко ме дав но на у ми сте сло ми ти кич му она ко ка ко и 
до ли ку је па пи ним по да ни ци ма – ка ко се у јав но сти са ми де кла ри ше те: пр-
сте њем, кри жом, де лом и реч ју. Још је ви ше оних ко ји се с њи ма Бо гу мо ле, 
упр кос ва шим пам флет ским прет ња ма пре ко епи скоп ских ака та ко ја се ка-
че по огла сним та бла ма хра мо ва. 

Г. Бу ло ви ћу, не ма лак сај те: су ди те, том ла о су Бож јем, су дом ко јим су-
ди сте ме ни, јер се др ско усу ђу ју да глад не на хра не, жед не на по је, озе бле 
о гре ју, бес кућ ни ке при ме под кров... И да с тим бес кућ ни ци ма, поврх све-
га, сла ве Име Го спод ње. Ра заг нај те их, по ка жи те до кра ја сво је пра во ли-
це. Рас пу ди те их, ка ко и до ли ку је ла жним па сти ри ма, ву ци ма у јаг ње ћој 
ко жи, еда  би нам Го спод, уз све тог вла ди ку Ар те ми ја, по про ро штву Је ре-
ми јином, по да рио још па сти ра до брих ко ји ће нас вра ти ти у то ро ве и код 
ко јих ће мо па шу на ћи, као што је на ла зи мо код па сти ра до брог, вла ди ке 
ра шко-при зрен ског и ко сов ско-ме то хиј ског у ег зи лу Ар те ми ја, ко ме не ка 
би Го спод по да рио мно го љет ства, еда  би пра вил но упра вљао реч ју Исти не 
Бож је. Исти не, ко јој се ви, ње го ви про го ни те љи, ру га те, до дво ра ва ју ћи се 
оном што је „устао про тив Хри ста“ (св. Ју стин) – па пи, а ко га Ви, о бру ке, 
зо ве те „све ти отац“. 

(Објављено: Срби на окуп 11.4.2013; СРБски ФБРепоретер 14.4.2013).





РАЗ ГО ВО РИ
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ЦР НО ИЛИ БЕ ЛО7

ТВ Ча чак, во ди тељ Ве сна Ра до вић 
23. ма ј 2011.

УВОД  У ЕМИ СИ ЈУ

Ар хи је реј ски на ме сник тр нав ски и ста ре ши на ча чан ске цр кве Са ша Јо-
ло вић чи та (ви део за пис):

„Сход но чл. 47. и 49. пра ви ла и по сту па ка за цр кве не су до ве СПЦ, као и 
31. апо стол ског ка но на, 6. ка но на Ган гријског по ме сног Са бо ра, 4. ка но на 
Ан ти о хи јског по ме сног Са бо ра и пр во га ка но на пра ви ла све тог Ва си ли ја 
Ве ли ког, те је ти ме пре су да Цр кве ног Су да Епар хи је жич ке ЦС бр. 54 од 10. 
мар та 2011. го ди не, ко јом је Ми ло је Сте ва но вић ко нач но ис кљу чен – екско-
му ни ци ран из цр кве не за јед ни це, по ка нон ским и за кон ским про пи си ма 
осно ва на и Ве ли ки цр кве ни суд исту осна жу је“.

Ми ло је Сте ва но вић го во ри те ле фо ном (ау дио за пис):
„Што се пр вог кри вич ног де ла ти че, мо је су ди је ни су, у ства ри, су ди ле 

ме ни, они су су ди ли Је ван ђе љу, јер ја сам учи нио ми ло ср ђе тач но она ко ка-
ко то у Је ван ђе љу пи ше, што је ду жан да учи ни сва ки хри шћа нин.

А што се дру гог кри вич ног де ла ти че, убе ђен сам да је ис прав ни је што 
сам се ја мо лио Бо гу са вла ди ком Ар те ми јем, но се ћи стра дал ни Хри стов 
крст не го што то чи не не ке мо је су ди је ко је се мо ле са је ре ти ци ма и но се 
па пин крст око сво га вра та.

Што се мо јих су ди ја ти че – они су ми уда ри ли ша мар, а ево ја сам спре-
ман – окре ћем им и дру ги образ: не ка рас па ле!“

ЕМИ СИ ЈА УЖИ ВО

Во ди тељ ка: До бро ве че!
Ми ло је Сте ва но вић, при вред ник из Чач ка, екс ко му ни ци ран је из цр-

кве не за јед ни це, због осни ва ња мо на шког оп ште жи ћа на свом има њу 
у Ло зни ци. На овај на чин по стао је је ди ни Ср бин ко ји је ис кљу чен из 
Са ве за Ко му ни ста 1984. го ди не, али и из СПЦ. На и ме, Ве ли ки цр кве ни 
суд СПЦ, ко јим је пред се да вао ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски Ам-

7  Из вор: www.You tu be Gre sni Mi lo je cr no ili be lo.
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фи ло хи је осна жио је Пре су ду Цр кве ног су да епар хи је жич ке ко јим је 
Ми ло је Сте ва но вић ко нач но ис кљу чен из цр кве не за јед ни це.

У из ре ци Ве ли ког цр кве ног су да на во ди се да је Сте ва но вић крив 
што је на сво је има ње у Ло зни ци при мио од бе гле је ро мо на хе и мо на хе 
из ма на сти ра Цр на Ре ка, ко ји су по др жа ва ли раш чи ње ног вла ди ку Ар-
те ми ја. Ве ли ки цр кве ни суд ве ћао је 29. апри ла ове го ди не.

Гост у на шем сту ди ју ве че рас је го спо дин Ми ло је Сте ва но вић.
До бро ве че Вам же лим, до бро до шли!

Ми ло је Сте ва но вић: До бра Вам сре ћа, хва ла!

Во ди тељ ка: У сту дио смо по зва ли, да ка жем и то на кон кон фе рен ци је ко ја 
је одр жа на пре не ко ли ко да на у ча чан ској цр кви, ста ре ши ну те цр кве 
Са шу Јо ло ви ћа. Ме ђу тим, он је од био уче шће у овој еми си ји. Та ко ђе 
смо по зва ли и игу ма на сту де нич ког – го спо ди на Ти хо на, ко ји је, та ко-
ђе, по сле два да на, ипак ре као да не же ли да уче ству је, јер би сво јим 
уче шћем у ова квој еми си ји ипак дао ле ги ти ми тет Ми ло ју Сте ва но ви-
ћу. Жао ми је што, да кле, не ма мо и дру гу стра ну да чу је мо раз ли чи та 
ми шље ња, раз ли чи те ста во ве о овој вр ло зна чај ној и за јав ност Чач ка 
пре све га по след њих да на, за ни мљи вој те ми. Но, ве че рас смо од лу чи ли 
по што ва ни гле да о ци да чу је мо вас, мо же те да се ја ви те на наш те ле-
фон 222-032, да про ко мен та ри ше те, да ка же те и ва ше ми шље ње, да кле 
и не ки ваш суд, био он су бјек ти ван, или објек ти ван, ка ко год. У сва ком 
слу ча ју, да кле, да је мо при ли ку ве че рас и на шим гле да о ци ма.

Го спо ди не Сте ва но ви ћу, одр жа на је кон фе рен ци ја у че твр так у ча чан-
ској цр кви и ста ре ши на те цр кве је про чи тао ову Пре су ду Ве ли ког цр кве-
ног су да.

Ка да смо пр ви пут раз го ва ра ли, ка да сам ја са Ва ма раз го ва ра ла тог 
да на и по зва ла Вас у ову еми си ју, Ви сте ре кли да ни сте до би ли Пре су ду, 
да је не ће те ко мен та ри са ти пре не го што Вам бу де уру че на. У ме ђу вре-
ме ну, је сте ли до би ли Пре су ду, или ни сте, или сте са мо оба ве ште ни из 
ме ди ја о оно ме што се го во ри ло?

Ми ло је Сте ва но вић: Та да кад смо раз го ва ра ли, ја за и ста ни шта о то ме ни-
сам знао. Ја ни до да нас ни сам до био Пре су ду, с тим што мо рам ре ћи да 
сам ја из Бе о гра да оти шао у пе так ис пред под не, мо гу ће је, те о риј ски, 
да је она сти гла по сле то га, или у су бо ту, а ја сам да нас остао у Чач ку 
упра во за то што сте ме Ви по зва ли у ову еми си ју. Али сам из сред ста ва 
ин фор ми са ња по сле те кон фе рен ци је за штам пу ви део... То је је дан из-
вор ин фор ми са ња. Дру ги из вор ин фор ми са ња – ју че је би ла мо ја кр сна 
сла ва Свети Ни ко лај Ми р ли киј ски, и мо ја де ца и мо ји уну ци су се вра-
ти ли из цр кве са су за ма у очи ма, јер су та мо чу ли...
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Во ди тељ ка: Та мо је про чи та на та Пре су да?

Ми ло је Сте ва но вић: ... да је њи хов де да ис кљу чен из цр кве, а у По ли ти ци 
сам про чи тао да је на тој кон фе рен ци ји за штам пу, на ко јој сте Ви ве-
ро ват но би ли, не ко од све ште ни ка из ја вио, ја тај по да так за и ста ни сам 
знао – да сам ја је ди ни мир ја нин, да клем, је ди ни Ср бин ко ји је из СПЦ 
ко нач но ис кљу чен, од ње ног по ста ња до да нас.

Ако би смо тре ба ли сад из то га да из ве де мо за кљу чак, Ви има те за-
до вољ ство или жа лост, да раз го ва ра те са јед ним од нај го рих Ср ба – од 
Све тог Са ве до да нас.

Ја ко ми је жао што ча сни оци ни су ве че рас при сут ни, јер па зи те, ја 
ни ка да ни сам ни са ким во дио рат, ја сам са мо во дио јед ну ма лу, сво ју 
бор бу за Исти ну, у скла ду са оно ма ло та ла на та ко је ми је Го спод по да-
рио. Да клем, ја Цр кву раз у мем као је дан брод на ко ме се ми на ла зи мо и 
ко ји има је дан циљ, а то је да  нас од ве де ка спа се њу ду ша на ши јех. Кор-
ми лар тог бро да је Исус Хри стос. Сви ми ко ји се на том бро ду на ла зи мо, 
без об зи ра да ли но си мо ми тре, да ли смо обич ни мир ја ни итд. – са мо 
смо уди тог јед ног ор га ни зма ко ји се Цр квом на зи ва.

Пре ма то ме, ја бих од мах у по чет ку же лео да ка жем: Ја не во дим рат 
са Цр квом! Цр ква је мо ја мај ка, Цр кву ме ни ни ко ни ка квом од лу ком не 
мо же иш чу па ти из мог ср ца. На том бро ду, са ко га су ме не не ки љу ди 
ис те ра ли, оста ла је мо ја су пру га, оста ла су мо ја де ца, оста ли су мо ји 
уну ци, остао је прах пре да ка мо јих – ко ји су усну ли у Го спо ду са на дом 
и ве ром у вас кр се ње и жи вот веч ни. Пре ма то ме, то што не ки поп Ни ко-
ла мо же би ти и ова кав или она кав, учи ни ти ова кав или она кав грех, ни 
ма ло не ће ути ца ти на то да ја про ме ним свој од нос пре ма мо ме Све том 
Ни ко ли. Да се око то га раз у ме мо, да се око то га спо ра зу ме мо. А око то-
га, да ли ме ни не ко хо ће да дâ ле ги ти ми тет – то упра во го во ри ко ли ко 
су они ду хов ни па сти ри.

Ка ко ме ни мо же не ко да ти ле ги ти ми тет? Па ја ваљ да имам ле ги ти ми-
тет!?!

Ја се зо вем Ми ло је Сте ва но вић, од оца Све то ли ка и мај ке Ју го сла ве, 
ро ђен у пр вој по ло ви ни про шлог ве ка, ста рац од ше зде сет и ку сур го ди-
на, чо век ко ји има уну чад итд...

Дру га је са да ствар, да ли се ми у не че му сла же мо, или се не сла же-
мо. Да клем, исти на је са мо јед на. И ми ту исти ну тре ба, ваљ да, да обе ло-
да ни мо и ду жни смо да се за њу бо ри мо, без об зи ра да ли но си мо ми тру!

Ја ко ме из не на ђу је то што сте ре кли за но си о ца, од но сно чо ве ка ко ји 
се ди на тро ну Све тог Са ве, тим пре и ви ше што се оче ку је да ће он уско-
ро би ти и епи скоп. Ја ми слим да би он тре бао... чак и да сам ја из гу бље-
но јаг ње Хри сто во, да би он тре бао да по сту пи ка ко у Је ван ђе љу пи ше: 
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да оде у тр ње та мо, да ме на ђе, да ме на то ва ри на ле ђа и да ме вра ти. 
Да ме вра ти у свој тор, а не да ме иг но ри ше. Шта то зна чи – не ћу да му 
да јем ле ги ти ми тет?

Во ди тељ ка: Го спо ди не Сте ва но ви ћу, да кле, ми ће мо за ко ји ми нут чу ти ин-
те грал ну пре су ду и обра зло же ње те пре су де, ко ју је про чи тао ста ре ши-
на ча чан ске цр кве, кра јем про шле сед ми це на кон фе рен ци ји. Али, ме не 
ин те ре су је пре све га: Ви сте до би ли пр во сте пе ну Пре су ду су да епар хи је 
жич ке и отпри ли ке те Пре су де у до број ме ри се сла жу, је ли та ко?

Ми ло је Сте ва но вић: Па зи те ова ко – оп ту жни ца ме те ре ти за два кри вич на 
де ла! Јед но је што сам при мио мо на хе и по да рио им сво је има ње, а дру-
го је што сам се мо лио Бо гу са вла ди ком Ар те ми јем. Ја са да ов де јав но, 
пред це ло куп ним Ва шим гле да ли штем при зна јем – ја је сам учи нио та, 
на зо ви мо, кри вич на де ла.

Дру га је, сад, ствар да ли мо же мо сад њих за и ста сма тра ти кри вич-
ним де ли ма?

Кад је у пи та њу ово пр во, ја сам по сту пио тач но она ко ка ко је по сту-
пио ми ло сти ви Са мар ја нин у Је ван ђе љу и тач но она ко ка ко нам се ка же 
у Је ван ђе љу о стра шном су ду по Мате ју, ко је се чи та ме со пу сне не де ље, 
зна чи уо чи овог ве ли ког Вас кр шњег по ста. Да клем, ја сам жед не на по-
јио, глад не на хра нио, по ња ву им до ту рио да се не смр зну, до ту рио им 
це па ни цу др ва, дао им кров над гла вом... Да сам то учи нио Тур чи ну, не 
бих тре бао да бу дем осу ђен!

Ја мо рам сад ов де да Вам ис по ве дим не што, ма да је ру жно при ча ти 
ства ри ко је чо век чи ни од ср ца, јер је у Је ван ђе љу ка за но да оно што чи-
ни де сни ца, не тре ба да зна ле ви ца. 

У мо јој ку ћи је уто чи ште на шла му сли ман ка Се на да, кад је би ла она 
не сре ћа и рат у Бо сни. Че ти ри го ди не је она је ла хлеб са мном и са мо-
јим че ља ди ма, а мо ја су пру га јој је сва ку дру гу сук њу, сва ку дру гу блу-
зу, сва ки дру ги ка пут по да ри ла. Раз у ме те? У мо јој ку ћи је ухле бље ње 
на шла ка тол ки ња, Ма ђа ри ца, ми слим да се зо ве Ека та ри на, или та ко 
не ка ко...ско ро го ди ну да на, јер је би ла у му ци и не во љи. Да клем, ми-
ло сти ви Са мар ја нин је био ино ве ран али је указо ми ло ср ђе... Про шли 
су и све ште ник и овај и онај, окре ну ли гла ву од ње га, али он је ука зо 
ми ло ср ђе.

А што се ти че дру гог кри вич ног де ла, ка ко га они зо ву, да сам се ја 
мо лио Бо гу... Во имја Оца и Си на и Свја та го Ду ха, амин!

Мо лио сам се Бо гу у пра во слав ном хра му, ко ји су осве шта ле срп ске 
пра во слав не Вла ди ке; кти тор то га хра ма је пра во слав ни све ште ник; у 
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том хра му су би ли пра во слав ни мо на си. Да клем, ја сам се при дру жио 
оним љу ди ма ко ји стра да ју и ко ји су не спор но хри шћа ни, пра во слав ни 
хри шћа ни, то им ни ко ни је оспо рио. Због то га ме ка жња ва ју они ко ји се 
Бо гу мо ле са је ре ти ци ма, они ко ји па ле све ће по си на го га ма, они ко ји 
су ста ви ли па пин пр стен на сво ју ру ку, они ко ји су по ту ри ли сво ј вра т да 
им па па ста ви на пр сни крст... 

И за то сам же лео да Вам ка жем – то су та два кри вич на де ла, за ко ја 
сам ја оп ту жен. И Пре су да пр во сте пе на је ме не осу ди ла за те две ства-
ри, ма да, ако бу де мо има ли вре ме на, об ја снићу Вам да овај Суд уоп ште 
ни је био ни над ле жан да ми су ди. Ме ђу тим, по што сам ја уло жио жал бу, 
при го ва ра ју ћи на ме сну над ле жност пр во сте пе ног су да и ту жи о ца, без 
ула же ња у ме ри тум Пре су де, он да је Велики цр кве ни суд ви део да је 
тан ко то што су они про гла си ли кри вич ним де ли ма, и он да – гле чу да! 
Ми мо оп ту жни це, ми мо Пре су де пр во сте пе не до да ју ми у дис по зи ти ву 
још јед но кри вич но де ло, а то кри вич но де ло зо ву...Уства ри да сам ја, да 
не по гре шим у из ра зу – то сам ви део у но ви на ма, ома ло ва жа вао, или 
та ко не што, над ле жног Епи ско па, све ште ни ке и цр кве но-суд ске ор га не.

Мој над ле жни епи скоп је го спо дин Ири неј Га ври ло вић. Та ко ђе, од-
го вор но, као ма тор чо век са овом се дом бра дом, твр дим: не ка ми на ђу 
јед ну ре че ни цу ко јом ја њих не пра вед но осу ђу јем или кле ве ћем, ка ко су 
они то на ве ли. Осим ако исти ну не сма тра ју кле ве том, раз у ме те? 

Ја ни сам крив!
Ја ни сам крив! Ја ни сам на го во рио Епи ско пе о ко ји ма сам пи сао, 

све ште ни ке о ко ји ма сам пи сао итд ... да уво де но во та ри је, да га зе све-
то о тач ко пре да ње, да га зе ти пик, да га зе ка но не СПЦ.

Ја ни сам на го ва ро го спо ди на Ири не ја Бу ло ви ћа, по ми њем му име 
за то што је он је дан од мо јих су ди ја, а пред сед ник тог Ве ли ког цр кве ног 
су да је го спо дин Ам фи ло хи је... Ја њих ни сам на го ва ро, да овај пот пи су-
је онај акт о примату па пе у Ра ве ни, ни ти сам на го ва ро епи ско па Ам фи-
ло хи ја да ра ср би СПЦ у Цр ној Го ри, она се одав но не зо ве СПЦ.

Ја сам те исти не обе ло да њи во и у то ме је про блем! Да клем, ни су они 
ме не оп ту жи ли за то што сам ја учи нио ми ло сти њу пре ма глад ним и из-
бе глим мо на си ма, ни ти су они ме не оп ту жи ли за то што сам се мо лио 
Бо гу са вла ди ком Ар те ми јем!

То је фар са, као што је би ла оно фар са пре три де сет го ди на, зна те, 
што ми се до го ди ло по сле Са ва Цен тра... Да клем, ни су то раз ло зи, због 
ко јих сам ја оп ту жен. Ја сам оп ту жен за то што сам ре као исти ну о њи хо-
вом бе за ко њу, а они то ни су хте ли да ка жу у Пре су ди. Е, сад су то ре кли!

Во ди тељ ка: Ка же се не где при кра ју да је та Пре су да ко нач на, да не ма ре-
ви ди ра ња про це са и да је пра во сна жна. Шта то зна чи за Вас кон крет но?
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Ми ло је Сте ва но вић: Го во ре ћи мир јан ским је зи ком, зна чи да ја ви ше не мам 
мо гућ но сти да ко ри стим ни ка ква, да та ко ка жем, прав на сред ства како 
бих евен ту ал но оспо ра вао и по би јао ту од лу ку. Она је за ме не ко нач на 
за вје ки вје ков! Све док по ђем, зна чи, Бо гу на исти ну.

Во ди тељ ка: По сто ји ли ту мо гућ ност да Суд, у не ком до глед ном пе ри о ду, 
про ме ни сво ју од лу ку? Ја сам, при пре ма ју ћи се за ову еми си ју, про-
на шла слу ча је ве мо на ха, ко ји су ис кљу че ни из Цр кве, од у зе ти им мо-
на шки чи но ви, ко ји су три го ди не, го во рим о Ви лов ском, ко ји је био 
нај бли жи са рад ник ра шко-при зрен ског епи ско па Ар те ми ја. По сле три 
го ди не је имао мо гућ ност по ка ја ња и да се евен ту ал но вра ти у хри-
шћан ску за јед ни цу. Да кле, ов де је реч о мо на си ма, о ли ци ма ко ја су већ 
за мо на ше на. Ка ква је си ту а ци ја са љу ди ма ко ји су као Ви са мо при пад-
ни ци хри шћан ске за јед ни це, пра во слав не хри шћан ске за јед ни це?

Ми ло је Сте ва но вић: Раз ли ка из ме ђу слу ча је ва ко је сте Ви на ве ли и мог слу-
ча ја је у то ме што по сто ји, да та ко ка жем, по кри вич ним пра ви ли ма 
СПЦ, мо гућ ност да не ко бу де због то га што је пре кр шио ка но не итд, 
итд... из оп штен из Цр кве на од ре ђе но вре ме, на го ди ну, на две, на три 
и кад ис тек не то вре ме, под претпо став ком да се он вра тио мај ци Цр-
кви, са пу та бе за ко ња... Мој слу чај, ме ђу тим, ни је то: ја ни сам ис кљу чен 
на го ди ну, на две, на пет. Ја сам ис кљу чен ко нач но! А то зна чи да ћу ја 
оти ћи Бо гу на Исти ну, та ко што они ко ји, зна чи, бу ду по што ва ли ове 
не ка нон ске од лу ке, не ће мо ћи да има ју, у од но су на ме не, ни ка кве тре-
бе. Не ће мо ћи да ми све те во ди цу, не ће мо ћи да ми се ку слав ски ко лач, 
не ће мо ћи да ми слу же опе ло кад се упо ко јим. 

Али, ја се уздам у ми лост Го спод њу! Зна те, ко се у Го спо да узда, ка же 
се у Све том Пи сму, у ви со ком за кло ну сто ји.

Ја се уздам у Ми лост Го спод њу и ве ру јем да ће све ове не ка нон ске 
од лу ке ко је су до не те... Јер, па зи те: ја сам ка жњен, обра ти те па жњу: за то 
што сам учи нио ми ло ср ђе пре ма мо на си ма; ка жњен сам за то што сам 
се мо лио Бо гу, од но сно уче ство вао на бо го слу же њи ма као оби чан мир-
ја нин. Па зи те: по ла Ср би је до ла зи у Љу ља ке, у Ниш, у Ба ра је во итд. ... 
По ла Ср би је! Са мо би Си нод осто у СПЦ и не ко ли ко Вла ди ка, зна те? Ви 
уоп ште не ве ру је те!?! 

Ја сам био у цр кви све тог Мар ка (у Бе о гра ду). Па три јарх Ири неј ми 
је све док! Ре као ми је: Ми ло је, Ми ло је, цр ни Ми ло је, мо ра мо да раз го-
ва ра мо... Ђа кон ми је узео број те ле фо на. На рав но, ни кад ни сам удо сто-
јен... и не тре ба да бу дем удо сто јен – то је та фи ло со фи ја, ко ју му по-
ту ра ју са рад ни ци, зна те. Не мој те да му да те ле ги ти ми тет! Шта ће Вам 
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то јаг ње што се за вр зло та мо у тр ње? Не ка га, нек лип ше! Не мој ти, ко 
Го спод, да га узи маш и да га вра ћаш у тор. То је њи хо ва фи ло со фи ја!

У ства ри о че му се ра ди? 
Ов де се ра ди о то ме да су кор ми ло СПЦ здом ча ли не ки љу ди и тај 

брод, уме сто да нас во ди ка ис точ ни ку, ку да смо ми по шли и због че га 
смо се по пе ли, тај брод по ку ша ва ју да окре ну ка Ва ти ка ну.

Ја ду гу јем Ва ма и ду гу јем Ва шим гле да о ци ма из ви ње ње, по што сам 
сад де таљ но чуо обра зло же ње пре су де, ко ју ни сам имао у ру ка ма... Да-
клем, из раз, ево сад сам за бе ле жио, оне тре ће, но во и зми шље не мо је 
кри ви це је вре ђа ње над ле жног Епи ско па, све ште ни ка и цр кве но суд ских 
ор га на. 

Е, са да ова ко, од го вор но пред Ва шим гле да ли штем са да при ста јем, 
да у не кој са ли, ко јој год хо ће те, не ка они ор га ни зу ју скуп, не ка до ђе 
цео град овај и сви они ко ји нас гле да ју: при ста јем да ме ста ве на ло ма-
чу и не ка оне мо је су ди је сло бод но пот па ле ло ма чу, ја ћу то да пот пи-
шем! Зна те, јер ово је го ре од ло ма че! Ја сам у ства ри осу ђен, са ста но-
ви шта оно га ко раз у ме шта то зна чи у Је ван ђе љу кад Го спод ре че: Ко не 
је де те ло мо је и не пи је крв мо ју, не ма жи во та у се би. Да клем ја не мам 
жи во та у се би, ако њи хо ва оста не!

Но, ја се уздам у оно што сам за по чео ма ло час да при чам. Уздам се 
у Ми лост Го спод њу, и на дам се да ће се та не прав да ко ја је учи ње на пре-
ма вла ди ци Ар те ми ју ис пра ви ти, вр ло бр зо. На дам се та ко. А он да ће и 
пре ста ти „прав ни основ“ због ко га сам ја ис кљу чен...

Ина че, за ово тре ће кри вич но де ло, ко је су ми сад на ка ле ми ли у 
Ви со ком цр кве ном су ду, да сам вре ђао не ког... Мо лим Вас, све што сам 
на пи сао, на пи сао сам у сво јој књи зи „Не по ми чи ста ре ме ђе“, и на пи сао 
сам упра во у овој књи зи ко ја је ових да на иза шла. А за што је иза шла? 
Иза шла је за то што сам на по чет ку ре као, ни су хте ли да са слу ша ју ар-
гу мен те. И он да сам ја из нео све сво је тек сто ве, о ко ји ма они, у овој 
пре су ди, при ча ју.

Даћу од овог тре нут ка ову књи гу у мо јим рад ња ма упо ла це не, а они 
ко ји не ма ју две  сто ти не ди на ра за њу, омо гу ћи ћу да је до би ју бес плат но 
на чи та ње и да се уве ре да ли је то што сам ја ту ре као вре ђа ње, или из-
но ше ње Исти не?

Во ди тељ ка: Го спо ди не Сте ва но ви ћу, по ме ну ли сте раш чи ње ног вла ди ку 
Ар те ми ја, ко ји је вра ћен у мо на шки ред, да кле од у зе та му је епар хи ја. 
Али би ло је ре чи... да би и он мо гао, на не ки на чин, да бу де из оп штен. 
Али се то ни је де си ло. Још увек тра је Са бор и не зна се ка кве ће од лу ке 
би ти, али у сва ком слу ча ју да ли Ви то што се де си ло Ва ма у тој Пре су-
ди, да ли сте Ви на не ки на чин ко ла те рал на ште та због све га оно га – што 
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сте при ми ли мо на хе из ма на сти ра Цр на Ре ка, ко ји су би ли не за до вољ ни 
због од у зи ма ња Епар хи је вла ди ци Ар те ми ју, и про сто, да ли сте Ви ко ла-
те рал на ште та у це лом том слу ча ју?

Ми ло је Сте ва но вић: Ви ди те, по слу шност, и упра во у овој књи зи се би је та 
бит ка... По слу шност је јед на ве ли ка вр ли на хри шћа на. Али, ди ле ма из-
ме ђу по слу шно сти и Исти не не сме да по сто ји. Не знам да ли сам био 
ја сан. Ка да го во ри мо о вла ди ци Ар те ми ју, он је био, и он је по ме ни, 
вла ди ка ра шко-при зрен ски и да ље. На ње го во ме сто мо же до ћи ад ми-
ни стра тор по Ка но ни ма (и Уста ву СОЦ):

Пр во, ако је умро. А ја Вам од го ворно твр дим да је вла ди ка Ар те ми је 
жив-жив цат и да је жи вљи од мно гих. 

И дру ги слу чај ка да се мо же по ста ви ти ад ми ни стра тор: по до ка за ној 
не мо ћи та мо шњег епи ско па. А ја Вам твр дим од го вор но да је вла ди ка Ар-
те ми је Ду хом Све тим моћ ни ји од свих ње го вих про го ни те ља, на ква драт.

Пре ма то ме, вла ди ка ра шко-при зрен ски је не за ко ни то, не ка нон-
ски... Ви ди те у Уста ву СПЦ, имам га ов де у та шни, пи ше да ни ко ме не 
мо же би ти из ре че на ни јед на ка зна, а да прет ход но не бу де са слу шан. 
Вла ди ку Ар те ми ја ни ко ни је саслушао, про тив ње га ни је по кре нут по-
сту пак пред Су дом СПЦ, ни ти је утвр ђе на ње го ва од го вор ност. Не мо же 
са да гру па љу ди, ко ји су узур пи ра ли власт у СПЦ, да са да сво је са мо-
вољ не Ак те про гла ша ва ју и упо до бља ва ју. Они се по зи ва ју на Ка но не, 
ви де ли сте ко ли ко сте Ка но на ов де на бро ја ли, а ја Вам твр дим: не ћу да 
Вам му чим гле да ли ште, али мо же мо да ор га ни зу је мо три би ну на ту те-
му. До ћи ће ум ни ји љу ди  од ме не. Ја Вам твр дим: да су се бе из оп шти ле 
не ке на ше вла ди ке ко ји су у Си но ду СПЦ, сво јим по ступ ци ма: чи ње-
ни цом да су па ли ли све ће по си на го га ма; чи ње ни цом да су при ми ли 
на пр сне кр сто ве; чи ње ни цом да су са слу жи ва ли са је ре ти ци ма. Они су 
на ву кли на се бе про клет ство све тих Ота ца, про клет ство Са бо ра све то о-
тач ких и та ко да ље. И са да ти љу ди чи не сво је вр сно бе за ко ње.

Во ди тељ ка: Го спо ди не Ми ло је, има мо гле да о ца, че ка мо га већ ду же, па ће-
мо на ста ви ти. Из во ли те.

Гле да лац: До бро ве че. Дра ги ша ов де, из Чач ка. Хтео бих да по здра вим го-
спо ди на Сте ва но ви ћа и да му ка жем да је јед но ли це у јав но сти а дру го 
у при ват ном жи во ту. И да сра мо ти Срп ску Пра во слав ну Цр кву. Ње гов 
рад ник ко ји се са го ри на по слу не мо же да до би је бо ло ва ње. Да ли је то 
прав да или ве ра у Бо га. Не ка од го во ри са мо на пи та ње и ни шта ви ше.

Во ди тељ ка: Хва ла Вам. Има те ли од го вор.
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Ми ло је Сте ва но вић: Ни сам раз у мео пи та ње. Он ка же да ја сра мо тим СПЦ. 
То ће мо ви де ти. Вре ме ће по ка за ти. У вре ме оно, ка да је јав но мње ње, 
пре три де се так го ди на, мо ра ло да при хва ти обра зло же ње да сам ја не-
при ја тељ др жа ве... Про шло је вре ме, па се ис по ста ви ло да то ни је баш 
та ко. То је што се ти че то га. А то што је по ме нуо не ке од но се у мо јој фир-
ми, па зи те, ја са по но сом мо гу да ка жем све нај бо ље о по рет ку ко ји та мо 
по сто ји. Мо ји са рад ни ци има ју ста тус мо је де це, мо ја де ца су рад ни ци у 
тој фир ми под истим усло ви ма као и сви дру ги. Све оно што је ово зе маљ-
ским про пи сима пред ви ђе но, та мо се по шту је. А оно што ја чи ним по 
ср цу сво ме, то је ви ше од оно га што пред ви ђа ју про пи си. Не знам слу чај, 
та ко да мо гу да га при мим да са љу ба вљу по при ча мо о то ме. 

Во ди тељ ка: Има мо још јед ног гле да о ца. До бро ве че.

Гле да лац: До бро ве че. Мо гу ли да по ста вим пи та ње.

Во ди тељ ка: Из во ли те.

Гле да лац: Го спо дин све ште ник ни је у пра ву што при ча ту о не кој прав ди. 
Пр во, он ни је имао пра ва да при ми из бе глог Ар те ми ја ни ти ње го ве мо-
на хе. Дру го, мо ра да се по шту је Све ти Си нод. То је број је дан. За кон. 
На ма ка ква је Цр ква та ква нам је и по ли ци ја, суд ство и све штен ство у 
по је ди ним цр ква ма, где не ма ни ка кве од го вор но сти. Мо ра ју би ти од го-
вор ни за оно што ра де. И ни шта дру го.

Во ди тељ ка: Хва ла.

Ми ло је Сте ва но вић: Он ми сли да сам ја све ште ник, у то ме је за блу да...

Во ди тељ ка: Да , али ми сли се на Вас. Да ли сте има ли пра во?

Ми ло је Сте ва но вић: То је исто пи та ње ко је су ме ни љу ди по ста ви ли и пре 
три де сет го ди на. Зна те: стра вич но је да ти ка жеш не што про тив Цен-
трал ног Ко ми те та! 

Да кле, ов де се ра ди о то ме да ли је не што што твр ди те исти на или 
ни је исти на!

Ја се сла жем да Све ти Си нод тре ба да се по шту је, да ње го ве од лу ке 
тре ба да се по шту ју. Али све ти Оци су ре кли – ево узми те Вла ди ку Ни -
ко ла ја, ско ро да ћу ци ти рати врло близу. Да кле, вла ди ка Ни ко лај ка же: 
На род не тре ба да иде за сво јим па сти ри ма ка да га ови од ва ја ју од Бо га и 
во де кри вим пу тем. 
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Ми мо ра мо ра су ђи ва ти. Зна те ли ко ли ко је би ло по ку ша ја, од Све тог 
Са ве до да нас, уни ја ће ња? Зна те шта хо ћу да ка жем овом бра ту у Хри-
сту, што сма тра да ми тре ба да се од но си мо... Ми тре ба да се од но си мо 
пре ма Је ван ђе љу и пре ма Исти ни као све ти њи, а не пре ма жи вим љу ди-
ма и да од њих пра ви мо идо ле. Мо рам да га под се тим да нај у ста шки је 
уста ше, ко је су нај ви ше Ср ба по би ле и оних сто ти нак хи ља да де це у Ја-
се нов цу, да су то бив ши Ср би, ко ји су за ве де ни и ко ји су по ка то ли че ни.

Во ди тељ ка: Укљу чу је мо још јед ног гле да о ца. До бро ве че. Из во ли те.

Гле да лац: До бро ве че. Ов де гра ђан ка Чач ка ко ја је ро ђе на у Чач ку, Мир ја на 
се зо вем, же ле ла бих са мо да ка жем Ми ло ју, да му се за хва лим на ње-
го вом до са да шњем ра ду и тру ду, јер све што је сте као сте као је ра дом, а 
не по зна јем га лич но. То што је из оп штен из Цр кве не мо ра да схва ти то 
то ли ко тра гич но, јер Цр ква ни је Бог. На ша Цр ква је по ста ла ло пов ска 
по ро ди ца. Хва ла Вам и при јат но.

Во ди тељ ка: Да ли је то... би ло је то ма ло пре ја ко.

Ми ло је Сте ва но вић: Ми не тре ба мо због не ког гре шног по па Ни ко ле да су-
ди мо св. Ни ко ли, па та ко не тре ба да ге не ра ли зу је мо о на шој Све тој 
Цр кви. То је ин сти ту ци ја ро да на шег, и ми са ду жним по што ва њем и 
љу ба вљу тре ба да се од но си мо пре ма то ме.

Во ди тељ ка: Има мо гле да о ца. Из во ли те. До бро ве че Вам же лим.

Гле да лац: До бро ве че. Ево, ја бих да по здра вим го спо ди на Сте ва но ви ћа. 
Лич но га по зна јем и же лим са мо да му по ру чим да има нâс мно го, има 
мно го љу ди ов де у Чач ку, хи ља де љу ди ко ји су на ис тој стра ни, и ово што 
се де ша ва у Цр кви го во ри да су бли зу не ка апо ка лип тич ка вре ме на. Не 
бих же лео да бу дем пе си ми ста. И нај бит ни је у ова вре ме на је да и он и 
ми оста не мо мир ни и да се Бо гу мо ли мо. А ово што се де си ло, по што 
ђа во не мо же да оста не ду го упо ран, већ као олу ја на и ђе и про ђе, на дам 
се да ће и ово да про ђе, и да ће мо ми са Све тим Са вом да има мо сре ћу 
и да одр жи мо на шу ве ру и на ше Пра во сла вље. Са мо не ка из др жи! Има 
нас мно го ко ји смо уз го спо ди на Сте ва но ви ћа!

Во ди тељ ка: Хва ла Вам пу но, хва ла на по зи ву.

Ми ло је Сте ва но вић: Бла го да рим овом бра ту на исто ми сли ју. Ја ве ру јем да 
ње го ва по бу да ни је на ви јач ка. Мо рам упо зо рити не ке на ше љу де: на ши 
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по је ди ни ар хи је ре ји има ју мно го ви ше љу ба ви пре ма је ре ти ци ма, не го 
пре ма свом бра ту у Хри сту, Ар те ми ју.

Во ди тељ ка: Да чу је мо још јед ног гле да о ца. До бро ве че, из во ли те.

Гле да лац: До бро ве че. Го ран ов де из Чач ка. Ја же лим да по здра вим Вас у сту-
ди ју и да по здра вим го спо ди на Ми ло ја. Же лео бих да по ста вим пи та ње. 
Да ни је го спо дин Ми ло је уго стио те мо на хе, да их не гле да мо та ко не го 
као глад не љу де, да ли би ко дру ги уго стио и при мио у ку ћу као глад не љу-
де? А што се ти че ње го ве фир ме, ја знам да је ди ни као при ват ник, за Бо-
жић или за Вас крс по де ли рад ни ци ма или пра се или нов ча ну вред ност...

Во ди тељ ка: Ево ве че рас при ча мо о Од лу ци Ве ли ког цр кве ног су да, хва ла 
Вам на укљу че њу, да не за не ма ри мо за тре ну так.

Ми ло је Сте ва но вић: Ви ди те, овај брат је по ста вио пи та ње да ли би не ко дру-
ги при мио мо на хе. Ја ве ру јем да би.

Во ди тељ ка: Да ли би од го ва рао, шта ми сли те?

Ми ло је Сте ва но вић: И ова од лу ка је сра чу на та, ве руј те ми. По у зда но знам. 
Да су ов де љу ди са су прот не стра не, не ке мо је су ди је, ја бих он да мо гао 
да из не сем те ар гу мен те, али ни је при стој но то чи ни ти ка да љу ди ни су ту.

Во ди тељ ка: Ја се из ви ња вам, сва ки час Вас пре ки дам, али да чу је мо што 
ви ше гле да ла ца. До бро ве че, из во ли те.

Ми ло је Сте ва но вић: До бро ве че. Де јан Кр сто вић на ве зи. Хтео бих да по-
здра вим Ва шег го ста и да му са мо је стра не дам по др шку, и да из др жи 
ово све што пред сто ји. Има нас мно го ко ји га по др жа ва мо, али ови љу ди 
се не ки ја вља ју ко ји не зна ју шта при ча ју. Али не ка из др жи. То ли ко од 
ме не.

Во ди тељ ка: На рав но, сва ко има пра во на сво је ми шље ње и на свој став.

Ми ло је Сте ва но вић: Шта сам хтео да Вам ка жем, ова од лу ка ни је до не та 
што ме не не ко мр зи, ова од лу ка је сра чу на та: да Ва ма и сви ма дру ги ма 
ка же: „Бу деш ли пи сно, стре фи ће те Ми ло је ва суд би на, оти ћи ћеш на 
онај свет без опе ла.“

 Ме ђу тим, кон тра про дук тив но је ве руј те, кон тра про дук тив на је ре-
ак  ци ја. Ја ћу да Вам ка жем сле де ће, од до но ше ња ове Пре су де, ме ни 
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се лич но обра тио је дан док тор, Пе тро вић, ко ји је усту пио сво је има ње 
мо  на хи ња ма ра шко-при зрен ским, ко је ће се усе ли ти ове не де ље. Зна чи 
има ње, ку ћу и мно го гра ђе ви на та мо око ло. Пре не ки дан је је дан брат 
из По же ге ку пио има ње та мо у јед ном се лу и то је та ко ђе по ну дио мо-
на си ма. По сле ме не је је дан наш чо век из Ау стра ли је...

Во ди тељ ка: Има мо гле да о ца. До бро ве че, да ли се чу је мо?

Гле да лац: Чу је мо се. До бро ве че. Ја бих же ле ла го спо ди на Ми ло ја да по-
здра вим, и Вас све у сту ди ју. Же лим да ка жем да је чо век у пра ву. И не ка 
сви Ср би слу ша ју. Ја сам из све ште нич ке по ро ди це, све ште ни ци сва шта 
до жи вља ва ју (кроз плач). Ко ји су уз вла ди ке, они див но про ла зе, а ови 
уда ље ни од вла ди ке, од на ме сни ка про па да ју. Ја по ти чем из све ште нич-
ке по ро ди це, још јед ном по на вљам, и сва шта смо до жи ве ли и хва ла том 
бра ту што је по шао пу тем да се бо ри за нас де цу све ште ни ка.

Во ди тељ ка: Хва ла Вам на ја вља њу. Не ма мо још пу но вре ме на, али по ку ша-
ће мо да укљу чи мо још гле да ла ца. Ка же те ово је при мер дру ги ма...

Ми ло је Сте ва но вић: Да, по сти гли су кон тра е фе кат. По сто је на де се ти не љу-
ди ко ји са да ну де сво ја има ња. 
Не мо же те Ви ућут ка ти, са да, на род.
На род ће са зна ти исти ну!
На род ће са зна ти исти ну, пре или ка сни је!

Што год ви ше бу ду по ку ша ва ли исти ну да за ко па ју, она ће, све сјај-
ни је, вас кр са ва ти!

Во ди тељ ка: Ево да чу је мо још јед ног гле да о ца. До бро ве че.

Гле да лац: До бро ве че, ов де је Бран ко. По здра вљам бра та Ми ло ја. Ју че сам 
био на Ли тур ги ји са бра том, идем че сто у Ле ли ће, на то све то ме сто код 
вла ди ке.

Ми ло је Сте ва но вић: Љу ља ке.

Гле да лац: И ако сам ја лош Ср бин, не ка ме од мах уби је Го спод са не бе са. 
Хо ћу да ка жем ја не што, ко зна пра ву ве ру, ко има уши да чу је и очи 
да чи та, мо ра да се бо ри, а ко не зна, па ни шта. Ко зна Бог не ће да му 
опро сти ако се не бо ри. Да са мо ка жем: са мо на пред! И ја ћу за сва ким 
та ким као што си ти.

Во ди тељ ка: Хва ла Вам.
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Ми ло је Сте ва но вић: Ако ми са мо до зво ли те, да не оста нем ду жан, по што 
сам ја са да пр ви пут чуо обра зло же ње мо је Пре су де, да Ва ма и чи та о ци-
ма раз ја сним још три ства ри ко је су у обра зло же њу. 

Во ди тељ ка: Али нај кра ће што мо же те.

Ми ло је Сте ва но вић: Ви ди те, та мо је ре че но да сам ја од го во ран за зби ти је у 
Ду шков ци ма, и та мо је ре че но да сам ја про га њао Све ту Цр кву у вре ме 
ка да сам био се кре тар Ко ми те та. Мо лим Вас, ор га ни зуј те јав ни пле би-
сцит, ако не ко на ђе јед ну мр ву, је дан слу чај да сам ја учи нио би ло ко ју 
не ча сну рад њу. У вре ме ка да сам био се кре тар ко ми те та, у пред сед ни-
штву, био сам ка дро вик, у пред сед ни штву со ци ја ли стич ког са ве за је био 
је дан све ште ник, и ја сам се са пи је те том од но сио пре ма Цр кви, цео 
жи вот. Ме ђу тим, шта је ов де Пре су да: у сво је вре ме, ка да се де сио до-
га ђај у Ду шков ци ма, по ја вио се је дан све док ко ји је у „Пра во сла вљу“, у 
„Кр ки“, у „Жич ком бла го ве сни ку“ из Твр до ша, а то је Ата на си је Јев тић, 
ви део шта се до го ди ло у Ду шков ци ма и про гла сио ме не за крив ца, ре-
кавши да сам ја „до зла бо га“ срам на про па ли ца јер сам ја, у вре ме оно, 
при сла њао пи штољ по по ви ма у ле ђа. Љу ди (кр сти се), та ква бе сми сао, 
та ква не и сти на, та ква сра мо та, та ква бру ка од чо ве ка ко ји но си ми тру! 
То је не ве ро ват но! И ви ди те, та „ми сао“ ко ју они ко ри сте као „ли те ра-
ту ру“, на ла зи се и у мо јој Пре су ди. А са дру ге стра не, имам до ку мент. 
Чо век ми је до нео књи гу: 1661 гра ђа нин из Чач ка и око ли не из ра зио 
је со ли дар ност са све ште ни ци ма ка да су по сти ли без узи ма ња хра на, 
зна те, 2008. го ди не. А ја сам је ди ни, од тих 1661, од го во ран и ме ни се 
је ди но то ста вља на те рет!

Во ди тељ ка: Да  чу је мо још јед ног гле да о ца, до бро ве че.

Гле да лац: До бро ве че. Са мо крат ко да ка жем: оду ше вљен сам да се вра ти ло 
вре ме де мо кра ти је, да ни је ви ше вре ме ка да сам хтео го спо ди ну Ве ли-
ми ру Или ћу да по ста вим пи та ње, да сам мо рао пр во да оста вим те ле-
фон ако хо ћу не што да пи там. Ја сам хтео не ко ли ко пу та да пи там, а 
дру го, кри во ми је што сте до зво ли ли ди рект но укљу чи ва ње, јер го спо-
дин Ми ло је је чо век ко га ствар но тре ба слу ша ти, и гле да ти ко је и шта 
је на де лу. Ја сам ње га упо знао у не ком чи нов нич ком ра ду итд. Ма ло је 
та квих љу ди и же лим му сва ку сре ћу и ње му и ње го вој по ро ди ци. Хва ла.

Во ди тељ ка: Хва ла Вам на ја вља њу.

Ми ло је Сте ва но вић: Бла го да рим.
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Во ди тељ ка: Да кле, уско ро је крај еми си је, али хо ћу да Вас пи там. Шта по-
сле све га ово га чо век ко ји је члан хри шћан ске за јед ни це, ко ји је у том 
свој ству као Ви, као сви дру ги љу ди, шта он тре ба да ура ди да би био 
из оп штен, осим овог шта још тре ба да ура ди?

Ми ло је Сте ва но вић: Тре ба да бу де зло твор! 
Тре ба да бу де Бо го хул ник! 
Тре ба да га зи Ка но не!
Тре ба да се ру га За ко ну Бож јем!
И да му не вре ди го во ри ти!
Да га не вре ди мо ли ти!
Да га не вре ди опо ми ња ти!
Да га не вре ди то ва ри ти на ле ђа и вра ћа ти у тор.
Он кол ко је твр до глав, ис ка че из то ра и опет!
И опет!
И опет, отуд ху ли!
Па ни та да га не тре ба осу ди ти на смрт!
То је мо је ду бо ко убе ђе ње!
Али ја ћу да Вам ка жем: што се мо је по зи ци је ти че, ја не мам ни ка-

квих ди ле ма. Наш све ти кнез Ла зар је по ста вио ту ди ле му и ре шио је. 
Хо ће мо ли се опре де ли ти за цар ство зе маљ ско, ћу та ти, жи во та ри ти?

Ниг де се не ка же: што је био де бео чо век, што је био бо гат чо век... 
Не го се ка же што је био до бар чо век. Да кле, ди ле ма је да ли ће мо се 
опре де ли ти за цар ство зе маљ ско или за Цар ство не бе ско. Ђу ра Јак шић 
је то пе снич ки ре као: 

Две пре да мном ста зе сто је: 
Јед на с цве ћем, дру га с тр њем; 
Гво зде не су но ге мо је  
Идем тр њу да се вр нем. 
 
Ја  усту пам цве ћа ста зе  
Ко ји ма је но га ме ка; 
Не к’ по цве ћу же не га зе, 
А тр ње је за чо ве ка

Да кле, ја ту не мам ди ле ма: ода брао сам тр ње и спре ман сам да ис-
тр пим ши бу!

Уо ста лом, Го спод наш је ис тр пео по ни же ње, ру га ње, ши ба ње, осу ђи-
ва ње, рас пе ће на крст.

Во ди тељ ка: Ево, да чу је мо још јед ног гле да о ца. До бро ве че из во ли те.
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Гле да лац: До бро ве че. Зо вем из Лу ча на. По ма же вам Бог!

Во ди тељ ка: Бог Вам по мо гао.

Гле да лац: Јед на од ср ца ис кре на по др шка бра ту у Хри сту Ми ло ју Сте ва но-
ви ћу, јед ној ве ли чи ни срп ског ро да, на рав но за јед но са вла ди ком Ар те-
ми јем. А у при лог ње го ве тврд ње за не ред у Ду шков ци ма. У Ду шков ци ма 
је кле ча ло че ти ри сто ти не љу ди, и пе ва ло Свја ти Бо же, свја ти крјеп ки 
свја ти бе смерт ни, по ми луј нас. Ђа кон вла ди кин шу ти рао је на род, је дан 
од шут ну тих у гла ву сам био ја, ко ји сам кле чао. Вла ди ка ме пре га зио, 
зга зио ми на ле ђа и иза шао на по ље. Ње гов ђа кон је ту као на род, све-
ште ник ње гов из По же ге је ту као на род пе сни ца ма, по ли ци ја је ста ја ла, 
гле да ла и ре кла „Јел ми тре ба сад ов де ове све ште ни ке да хап си мо?“ 
Ни ко ме, на рав но, ни су при ја ву на пи са ли јер на род ни је иза звао не ред. 
На род да је хтео, че ти ри сто ти не ду ша је мо гло њих да зга зи. Ни ко га 
пип нуо ни је. Они су се по на ша ли као бес циљ на хор да, има ли су уз се бе 
прат њу до зу ба на о ру жа ну. Про шле го ди не вла ди ка је био у Чач ку, исти 
Хри зо стом, у цр кви Све тог Ус пе ња, на хра мо вној сла ви. Био је окру жен, 
до зу ба на о ру жа ним љу ди ма. Тур ци ни су ула зи ли у срп ске хра мо ве на о-
ру жа ни. Тај исти вла ди ка ко ји је до нео Де крет да ни је дан све ште ник не 
сме слу жи ти но во тар ску Ли тур ги ју, пр ви он се не при др жа ва. То са мо у 
кон тек сту исти не ка кво бе за ко ње вла да у Срп ској Пра во слав ној Цр кви. 
Тај исти вла ди ка из оп шта ва чо ве ка ко ји де ци по кла ња ку ћу са имо ви-
ном не про це њи ве вред но сти из бе гли ца ма из Хр ват ске. Да не на бра јам 
ње го ва до бра де ла, ис па шће да сам му др ве ни адво кат, али тог чо ве ка ја 
по зна јем две де це ни је и сла ва Го спо ду Ми ло сти вом да та кве Ср бе има-
мо у сво јој др жа ви. Ка да би смо их има ли два де сет....

Во ди тељ ка: Хва ла Вам.
Го спо ди не Сте ва но ви ћу, да ли је су шти на у то ме, да и ако сте Ви по-

гре ши ли, или би ло ко од нас да је по гре шио, да је Цр ква ту и да опро сти 
гре хе или да ка зни за не ке гре хе?

Ми ло је Сте ва но вић: Зна те шта, ми смо ов де чу ли и јед на и дру га ми шље ња.
Нај ва жни је је да не на сед не мо: на ма Исти на тре ба да бу де сто жер!

Зна те, на Цве ти је Го спод ушао у Је ру са лим и на род је кли цао: Оса на 
си ну Да ви до ву!

На Ве ли ки Пе так, пред во ђе ни, не би ло ким не го пр во све ште ни ци ма!
Па зи те, пр во све штен и ци ма! Ви ка ли су: Расп ни га! Расп ни га!
Да не да Бог да поч не мо да ви че мо „расп ни га, расп ни га!“, пре не го 

што утвр ди мо Исти ну.
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И за то ја мо лим: ко год не мо же ово да ку пи, (по ка зу је књи гу „Си не 
мој не при стај“) до би ће бес плат но на про чи та ње, да део исти не, о то ме 
шта нам ра де на ше ду хов не во ђе, куд нас во де, од но сно, ка ко нас за во де, 
спо зна из ме ђу оста лог и кроз ову књи гу. 

Да не ми сли те да је ово не ки хва ло спев, је дан од ум ни јих љу ди XXI 
ве ка на пла не ти да нас, је го спо дин Пре драг Дра гић Ки јук. Он је ре цен-
зент ове књи ге!

Уред ник ове књи ге је про фе сор уни вер зи те та, го спо дин Про тић, а у 
овој књи зи има мо ми шље ња мно гих ин те лек ту а ла ца, мно гих на уч ни ка, 
књи жев ни ка, но ви на ра итд. 

И оно што је на ро чи то ва жно, о слу ча ју вла ди ке Ар те ми ја, у овој 
књи зи ће те на ћи ми шље ња не ких екс пе ра та чак и вла ди ка Пра во слав не 
Цр кве.

Во ди тељ ка: Ево још два гле да о ца мо жемо да укљу чи мо, да чу је мо пр вог од 
њих. До бро ве че.

Гле да лац: До бро ве че. Мир ја на из Лу ча на. Да по здра вим ве ли ког до бро тво-
ра и Цр кве и љу ди, до бро га ро ди те ља и до бро га де ду и ве ли ког хри шћа-
ни на Ми ло ја.
Ко ја је ње го ва кри ви ца? 

Што је при мио љу де, пра во слав не хри шћа не, на ко нак, дао им пар че 
хле ба, за шти тио од зи ме, без ика кве зе маљ ске на кна де.

Он и ње го ва по ро ди ца су се жр тво ва ли ма те ри јал но, и то све го во ри 
о то ме ка кав је он чо век.

Они ко ји су га ка зни ли нај бо ље го во ре ка кви су они!
Да ни су ова ко су ро ви, мо жда бисмо им и по ве ро ва ли! 

Во ди тељ ка: Хва ла Вам, на ја вља њу. 
Ви сте 1984.г. ис кљу че ни из Са ве за Ко му ни ста Ју го сла ви је. Ево 2011. 

г. из оп ште ни сте из цр кве не за јед ни це. Има ли ту не ке слич но сти? Про-
сто, прет по ста вљам да сте је дин стве ни по то ме?

Ми ло је Сте ва но вић: Ја сам и та да, па зи те, ја сам та да био у не по зна њу за ко-
на Бо ж јих. У не по зна њу, у ко ме је би ло 90% љу ди та да. 

Ме ђу тим, ка да сам спо знао пре ва ру, ка да сам ви део куд нас во ди тај 
пут, ме ни са вест ни је до пу сти ла да ћу тим. А мо гао сам, мно го до бро, да 
на пра вим ка ри је ру. Био сам у успо ну ка ри је ре. Ме ђу тим, ја сам се и та-
да опре де лио за ста зу ко ја је тр ње.

Ушао сам срцем у Цр кву, ра ди спа се ња ду ше сво је и сво јих бли жњих. 
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Мо гао бих, ве руј те ми, и по зи вам Вас, мо гао бих на пу нити са лу оп-
штин ску љу ди ма ко је сам при вео Бо гу, ко ји су се, за хва љу ју ћи де ло ва њу 
мо ме и мо је су пру ге, кр сти ли, вен ча ли, по че ли да по сте, да се при че-
шћу ју...

Ми смо по че ли и по сна је ла, у том сми слу, да спре ма мо у на шој 
фир ми, да мо же мо љу ди ма олак ша ти да се при пре ме за Све ту Тај ну 
При че шћа. 

Мо гу Вам до ве сти све ште ни ке, за све до ке, ко је сам мо лио и ко је сам 
во зио, да у зад њи час при че сте љу де ко ји су би ли на са мр ти. На де се-
ти не љу ди се при че сти ло и упо ко ји ло у истом да ну за хва љу ју ћи на шем 
ан га жо ва њу. 

Тру дио сам се да чи ним оно што ми Је ван ђе ље за по ве да. То има ње 
што је не ко ов де по ме нуо, ко је сам по кло нио тим де ча ци ма, из бе гли ца-
ма из Хр ват ске... Тру дио сам се, то је сра мо та да ја са да при чам, али је 
про сто не ве ро ват но...

У не ким мо јим књи га ма су об ја вље не не ке мо је бе се де, по сто ји мо ре 
те ле ви зиј ских еми си ја у ко ји ма сам уче ство вао, за ко је су љу ди про це-
ни ли да су ми си о нар ске.

Зна те, кад тре ба чо ве ка осу ди ти на смрт, у ду хов ном сми слу – он да 
ка да он ху ли на За кон Бо ж ји. Зна те, ми има мо јед ног вла ди ку ко ји ху ли 
на де сет Бо ж јих за по ве сти, вла ди ку ко ји оправ да ва ту гро зо ту, ту со до-
ми ју, ко ја нам се де ша ва ла из ме ђу оста лог и кроз „па ра ду по но са“, са 
јед не стра не и ја ћу да Вам ка жем, про тив тих ху ла, сво је вре ме но је вла-
ди ка Ар те ми је по кре нуо по сту пак пред Са бо ром, про тив ху ла јед ног од 
епи ско па, не мам са го вор ни ка са дру ге стра не, па ни је уч ти во по ми ња-
ти, али ве руј те ми, вла ди ка Ар те ми је је по кре нуо по сту пак, ко ји ни ка да 
ни је угле дао све тло да на. 

Ов де тре ба скло ни ти оне ко ји чу ва ју Све то са вље!
Они се дру же са они ма ко ји ка жу: Ср би не мо гу у Евро пу са Све тим 

Са вом и ћири ли цом.
Не ћу да идем ни куд без мо га Све тог Са ве!
Без мо јих ота ца и пра о та ца!
Без мо је ве ре!
Без мо га ота ча ства!
У то ме је мој не спо ра зум са они ма ко ји су „вла ст и ма ју ћи“!!!

Во ди тељ ка: Го спо ди не Сте ва но ви ћу, ево по след њег гле да о ца, за ве че рас, 
укљу чу је мо. До бро ве че.

Гле да лац: До бро ве че. По што ве че рас уме сто пи та ња слу ша мо ста во ве, ја 
бих го спо ди ну Ми ло ју по ста вио са мо два пи та ња. Да ли је чуо за Мла-
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ђа Про ти ћа из Го ра чи ћа и да ли на ла зи не ке слич но сти из ме ђу ње го вог 
слу ча ја и свог?

Ми ло је Сте ва но вић: Ја не мо гу да се се тим... и не бих смео да... За и ста не 
знам о че му се ра ди.

Во ди тељ ка: Хо ће те ли се Ви, или мо ра те ли се по ви но ва ти овој Од лу ци Су-
да СПЦ?

Ми ло је Сте ва но вић: Па зи те ова ко, шта то зна чи мо рам се по ви но ва ти? 
Да кле, откад је про цес по чео... Мно ге све ти ње у овој зе мљи су мој 

дом, и мно ги мо на си и мо на хи ње мо ју ку ћу, мо ју че љад и мо ју фир му 
схва та ју као свој дом. 

Ме ђу тим, од ка да је по чео овај про цес, ме не ни ко ни је ви део ни у 
јед ној цр кви ни у ма на сти ру у окру же њу. 

За што?
Ја не же лим да због ме не не ко стра да!
Ко хо ће да стра да због ве ре сво је, не ка ста не и не ка се бо ри за ве ру!
Али да ја одем у не ки ма на стир у Ов ча ру, у окру же њу или у не ку цр-

кву, а они има ју акт по ко ме ја та мо ни сам по же љан, да љу ди због ме не 
има ју про блем, то ми не па да на па мет.

Да кле, у том сми слу ћу по што ва ти њи хо ву од лу ку.
Али, Цр ква ме не ни је из оп шти ла! 
Ме не су из Цр кве из оп шти ли не ки оси о ни љу ди, ко ји су уми сли ли 

да су они Цр ква.
Али, упр кос то ме, са тр пље њем ћу то из др жа ти и не ћу ни ком, у том 

сми слу, пра ви ти про блем. 

Во ди тељ ка: Још јед но пи та ње и за вр ша ва мо ову при чу ве че рас. Ва ша по-
ро ди ца, ре кли сте на по чет ку ове еми си је, они су и ју че би ли у цр кви. 
Ва ма је ју че би ла Кр сна сла ва и чу ли су, про чи та на је та Пре су да. Ка ква 
је њи ма по ру ка по сла та и ка ко ће Ва ша де ца и Ва ши по том ци на све то 
од ре а го ва ти, на рав но уну ци су мно го ма ли, али...?

Ми ло је Сте ва но вић: Ни су ма ли. Имам ја гим на зи јал це, зна те ја сам мно го 
ма тор. Ја имам, хва ла Бо гу, ше сто ро уну ча ди. Нај ста ри ја је већ де вој ка, 
и ако де да бу де жив, за не ку го ди ну ће мо, ако Бо г да, свад бу да пра ви мо. 
Не ки од њих и чи та ју мо је књи ге. Ја сам мо јим уну ци ма, сад кад је по-
че ла ова при ча око ме не, ја сам ово оче ки вао, знао сам и ко је на ло жио 
овај про цес и за што је на ло жио и знам ка ко ће се за вр шити, али не мам 
са го вор ни ка, да Вам то об ја сним.
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Ја сам мо јим уну ци ма по слао јед но пи смо с Кр фа, про шлог ле та, 
мом уну ку Јан ку, а јед но пи смо сам по слао мо јим уну ци ма са Ава ле кад 
је по чео овај про цес про тив ме не.

Та мо је све ка за но, шта сам са ве то вао мо јим уну ци ма: кад се мо ле 
за де ду сво га Бо гу, да се мо ле и за не при ја те ље ње го ве, за про го ни те ље, 
јер то уи сти ну ни су мо ји не при ја те љи.

Они су ка ко би Вла ди ка Ни ко лај ре као, они су мо ји су ро ви при ја те љи. 
Они ме не не ми ло срд но и беспо врат но те ра ју у на руч је Го спо ду.
Они ме од ле пљу ју од ово зе маљ ских сла сти, ча сти итд., итд. и ве зу ју 

ме за За кон Го спод њи.
Они ће од ме не на пра ви ти са мо још рев но сни јег хри шћа ни на.
Не мо гу да идем код њих на Ли тур ги ју, не мо гу да до ђу код ме не да 

ми пре се ку ко лач, не мо гу да ми све те во ди цу, али не мо гу да ми за бра-
не да чи ним ми ло ср ђе!

Не мо гу да ми за бра не да во лим!
Не мо гу ми за бра нити да по шту јем оно што је у Је ван ђе љу за по ве-

ђе но!
Ја ћу се тру ди ти, од са да мно го ви ше...
Не ве ру јем ја да опе ло мо же ме не спа сити ако сам учи нио мно га 

не де ла. На рав но, мо ли тве дру гих љу ди чо ве ка спа са ва ју, али чо век, пре 
све га, сво јим де ли ма мо ра да за слу жи Ми лост Бож ју.

Во ди тељ ка: Хва ла Вам, го по ди не Сте ва но ви ћу, што сте би ли ве че рас у овом 
сту ди ју, што сте би ли гост еми си је. При јат но.

Ми ло је Сте ва но вић: Хва ла и Ва ма.
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3 
ГРЕ ШНИ МИ ЛО ЈЕ НА ТА ЛА СИ МА 

ФО КУС РА ДИ ЈА8

Го сто ва ње у еми си ји Угље ше Мр ди ћа, Руд ник,
на Фо кус ра ди ју, 25/12/. ма ја 2011. го ди не.

(Еми си ја је ишла ужи во, у тра ја њу од два са та и иза зва ла је огром но  
ин те ре со ва ње слу ша ла ца, од ко јих су се неки укљу чили у про грам.)

Во ди тељ: По здрав за све слу ша о це Фо кус ра ди ја. Мо је име је Угље ша Мр-
дић, слу ша те још јед но из да ње еми си је Руд ник, а мој и ваш гост је го-
спо дин Ми ло је Сте ва но вић, по знат у јав но сти као Гре шни Ми ло је. У да-
на шњој еми си ји го во ри ће мо о слу ча ју Гре шног Ми ло ја и о ра ду СПЦ и 
на чи ну на ко ји мо же да се спре чи рас кол у СПЦ, јед ној од нај ва жни јих 
срп ских ин сти ту ци ја. Го спо ди не Ми ло је, до бро до шли на та ла се Фо кус 
ра ди ја у еми си ју Руд ник.

Гре шни Ми ло је: До бро Вам Бог дао.

Во ди тељ: Ако се не ва рам, зна чи, пр ви пут се до го ди ло у исто ри ји СПЦ да 
не ко бу де ис кљу чен.

Гре шни Ми ло је: Да, то је ин фор ма ци ја ко ју сам и ја ових да на из сред ста ва 
ин фор ми сља ња чуо, да сам ја пр ви Ср бин из ре да мир ја на ко ји је ко нач-
но ис кљу чен из Срп ске Пра во слав не Цр кве. А то би зна чи ло, го спо ди не 
Угље ша, да Ви има те са да за до вољ ство или не при јат ност да се ди те са 
нај го рим Ср би ном од Све тог Са ве до да нас.

Во ди тељ: Го спо ди не Сте ва но ви ћу, шта сте Ви то згре ши ли Бо гу и љу ди ма 
па да Вас ис кљу че из СПЦ, а при том сте ве ли ки и до бро твор и кти тор?

Гре шни Ми ло је: Па зи те, ја се на дам да Бо гу ни сам мно го згре шио, а оно 
што сам згре шио искре но сам ис по ве дио, по ка јао се и до био од сво јих 

8  Из вор: www.You tu be Gre sni Mi lo je fo cus ra di o
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ду хов ни ка раз ре ше ње тих гре хо ва. Али у овој кон крет ној ства ри ме не је 
Оп ту жни ца те ре ти ла за два кри вич на де ла и пр во сте пе ни суд је из ре као 
Пре су ду, ре кав ши да сам ја од го во ран за та два кри вич на де ла.

Пр во је то што сам на сво је има ње при мио ра шко-при зрен ске мо на-
хе, ко ји су би ли у не во љи, ко ји су оста ли без кро ва над гла вом, без по ња-
ве, без ог њи шта, без ко ре хле ба, без ча ше да би мо гли да пи ју во де итд.

Дру го кри вич но де ло ко је ми се Оп ту жни цом и пр во сте пе ном Пре-
су дом ста ви ло на те рет, од но сно због че га ми је из ре че на та ка зна, је сте 
то што сам се мо лио Бо гу са ње го вим пре о све штен ством вла ди ком Ар-
те ми јем и ње го вим мо на си ма. 

Е сад, што се пр вог „кри вич ног де ла“ ти че, оно што сам ре као да 
сма трам да ни сам Бо гу згре шио, згре шио сам љу ди ма, ја сам по сту пио 
тач но она ко ка ко је у За ко ну Го спод њем ка за но. Да клем ка ко је учи-
нио ми ло сти ви Са мар ја нин у оној при чи из Је ван ђе ља и она ко ка ко је 
у Је ван ђе љу по Ма те ју за по ве ђе но да тре ба да чи ни сва ки хришћа нин. 
То Је ван ђе ље се ина че чи та ме со пу сне не де ље и та мо је ка за но да ва ља 
жед ног на по ји ти, глад ног на хра ни ти, пут ни ку на мер ни ку ука за ти љу-
бав од но сно кров над гла вом итд. Пре ма то ме, ја сма трам да су љу ди, 
осу див ши ме не за ово „кри вич но де ло“, до не ли пре су ду не ме ни не го 
Је ван ђе љу. Али на рав но у исто ри ји хри шћан ства то ни је пр ви пут. Зна-
те, увек је би ло љу ди ко ји су до но си ли су до ве из сво је гла ве, не др же ћи 
се за по ве сти Бож јих, не др же ћи се је ван ђел ских прин ци па. Што се пак 
овог дру гог „кри вич ног де ла“ ти че – то што сам се ја мо лио Бо гу... Мо-
ра те пој ми ти сле де ће: пр во, ја сам ишао на бо го слу же ње у се ло Љу ља ке, 
та мо је на пра вље на цр ква чи ји је кти тор је дан пра во слав ни све ште ник, 
ко ји се упо ко јио, Бог да му ду шу про сти, ту цр кву су осве шта ле пра во-
слав не вла ди ке СПЦ и у тој цр кви је Бо гу мо ли тва уз но ше на од стра не 
ње го вог пре о све штен ства вла ди ке Ар те ми ја и ње го ве ду хов не де це.

За ми сли те ап сур да: мо је су ди је, ко је су ме ни са да из ре кле ову пре-
су ду, мо ле се Богу са је ре ти ци ма, па ле све ће по си на го га ма и осу ђу ју 
ме не за то што се мо лим са пра во слав ним љу ди ма, но се ћи стра дал ни 
крст Хри стов са вла ди ком Ар те ми јем, а они се мо ле са је ре ти ци ма, и 
при то ме но се око сво јих вра то ва, дво ји ца од тих мо јих су ди ја, на пр сне 
кр сто ве па пи не.

Во ди тељ: То је у су прот но сти са ду хом Пра во сла вља.

Гре шни Ми ло је: На рав но. Оп ште ње са ино вер ни ма, са слу жи ва ње са ино-
вер ни ма, по Ка но ни ма СПЦ, по све то о тач ком пре да њу, ка жњи во је. И 
упра во они ко ји су се бе екс ко му ни ци ра ли де фак то из СПЦ сво јим по-
на ша њем, сво јим де ли ма, сво јим при ча ма... из ре кли су ме ни ову ме ру 
ко јом ме ис кљу чу ју из СПЦ.
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Али бих Вас мо лио, због Ва ших слу ша ла ца, да не на пра вим јав ну са-
бла зан: ја не ра ту јем про тив Цр кве! Ја во дим јед ну ма лу бор бу про тив 
је ре ти ка у СПЦ, оних ко ји су се до че па ли ми тре и оних ко ји су се по гор-
ди ли и ко ји су вла ст и ма ју ћи и ко ји по ку ша ва ју наш брод, СПЦ, а то је 
брод спа се ња ду ша на ших, ро да на ше га, да уме сто ис точ ни ку окре ну на 
јед ну дру гу стра ну, ка Ва ти ка ну. Хо ћу да ка жем, да клем, да ја не во дим 
рат про тив Цр кве, не го во дим бор бу про тив бе за ко ња у СПЦ.

И у ства ри, бу ду ћи да је пр во сте пе ни суд за ова два кри вич на де ла 
ме ни до нео Пре су ду, ја сам се жа лио на ту Пре су ду, не ула зе ћи у њен 
ме ри тум, јер сам сма трао да је су ви ше, ми слим, тро ши ти речи. У Је-
ван ђе љу је ка за но да не тре ба ба ца ти би се ре уза луд. Сма трао сам да у 
ме ри тум пре су де не тре ба ула зи ти јер је су лу до ка зни ти чо ве ка ко ји 
ис пу ња ва За кон Бо ж ји, али сам при го во рио на ме сну над ле жност пр-
во сте пе ног су да, с об зи ром да сам ја од 7. ју ла про шле го ди не епар хи от 
бе о град ско-кар ло вач ке епи ско пи је, да клем, ту жи лац ко ји ме је ту жио 
и суд ко ји ми је су дио и епи скоп ко ји је ини ци рао по кре та ње по ступ ка, 
у мо мен ту ка да су то учи ни ли за ка сни ли су све га 221 дан у од но су на 
мо ме нат мо га од ла ска из епар хи је. На рав но, дру го сте пе ни суд је, по 
прин ци пу: вра на вра ни очи не ва ди, пре ви део ту чи ње ни цу, чак у свом 
обра зло же њу каже ка ко то је сте ис прав но итд. Чуо сам да ће не ки љу ди, 
ко ји су екс пер ти за цр кве но пра во, то раз мо три ти.

Во ди тељ: Има не ких, та ко зва них, вер ских ана ли ти ча ра.

Гре шни Ми ло је: До бро, то су љу ди ко ји ја ко озбиљ но при сту па ју овом по слу 
и ко ји ће прав ни осврт на ову ла кр ди ју ко ја се зо ве Пре су да учи ни ти са 
јед не струч не тач ке гле ди шта.

Во ди тељ: Ми сли те на прав ни ке?

Гре шни Ми ло је: Да, да.

Во ди тељ: Има мо јед ног слу ша о ца. До бар дан. 

Слу ша лац: До бар дан. По ма же Бог!

Во ди тељ: Бог Вам по мо гао.

Слу ша лац: По здра вљам во ди те ља и го ста и оно што хо ћу да ка жем, ово је 
ве о ма за ни мљи во што сте овог чо ве ка позвали, ја и го спо ди на вла ди ку 
Ар те ми ја ве о ма це ним и ње го ву бор бу, јер знам про тив ко га се он бо ри, 
у ства ри про тив че га. Ми се про тив те си ле не мо же мо бо ри ти, про тив те 
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си ле мо же да се бо ри са мо Исус Христ. Ја ћу да по ру чим и пре по ру чим 
го спо ди ну Ми ло ју да у Је ван ђе љи ма... Исус Хри стос ка же: И ме не су го-
ни ли, па ће и Вас. Зна чи, исти ко ји су Хри ста ра за пе ли, они ко ји су ње га 
пре да ли Ри мља ни ма, ра за пи њу са да и Вас, пре да ју Вас Ри мља ни ма. И 
ни сте уоп ште ду жни да се  кла ња те ни јед ном цр кве ном ау то ри те ту уко-
ли ко тај ау то ри тет не ги ра ау то ри тет Ису са Хри ста. Дру га ствар је: са мо 
то што ви ка же те: не знам да ли сам гре шан пред љу ди ма, гре шни смо 
сви јер, ка же, сви са гре ши ше, из гу би ли смо сла ву Бо ж ју. А Ви, го спо-
ди не Ми ло је, и Ви и ја и го спо дин Угље ша, ми има мо Спа си те ља Ису са 
Хри ста, ко ји је од нео на ше гре хе на крст и чи јом се ми ло шћу ми спа са-
ва мо... Зна чи, је ди но ње му тре ба да бу де те од го вор ни за све што сте ура-
ди ли, а ја Вам ка жем да сте пра ву ствар ура ди ли, јер сте Бож ја ство ре ња 
при ми ли на ко нак, јер ми не ма мо пра во да су ди мо. Зна чи, Ви сте са да 
у ис тој ко жи у ко јој је био Исус Христ, у ко јој су би ли апо сто ли, у ко јој 
је био Јан Хус ко га су спали ли, и Са во на ро ла и они ми ли о ни хри шћа на 
ко је су по би ли Ри мља ни и ин кви зи ци ја и сви оста ли. Та ко да има те сву 
мо ју по др шку и не ка Вас Бог бла го сло ви.

Гре шни Ми ло је: Хва ла, хва ла. Ево на ово раз ми шља ње овог бра та у Хри сту ја 
бих мо гао да ка жем, при ча се по на вља кроз исто ри ју хри шћан ства. Има 
јед на ин те ре сант на ствар о ко јој бих же лео да Вас оба ве стим. У ча чан-
ској цр кви је у про шли че твр так одр жа на кон фе рен ци ја за штам пу, где 
су Ва ше ко ле ге упо зна те са овим слу ча јем, а ја до дана да на шњег ни сам 
при мио помеуту од лу ку. Мо ји уну ци су се у не де љу, на Младог Николу 
(што је мо ја кр сна сла ва) вра ти ли са су за ма у очи ма, јер је у цр кви и у 
свим цр ква ма и ма на сти ри ма епар хи је Жич ке чи та на та Пре су да. Шта 
је смисао тога да ја не до би јем Пре су ду? Ово што Ва ма при чам са знао 
сам из сред ста ва ин фор ми са ња. Да клем, ов де је су шти на да се же ли 
на пра ви ти линч, хај ка, по ко јој би би ло пра вил но да гра ђа ни ре ци мо 
Чач ка, ка да одем у Ча чак, или мо ји су гра ђа ни са да у Бе о гра ду ка да ме 
ви де на ули ци, тре ба ло би да ме ис пљу ју. За што се при ча по на вља? Ви 
зна те да је Го спод наш Исус Хри стос ула зио у Је ру са лим на Цве ти и на-
род је ср цем кли цао: Оса на си ну Да ви до ву! Пред во ђен пр во све ште ни ци-
ма, обра ти те па жњу! То су би ле ко ле ге ових на ших љу ди ко ји упра вља-
ју на шом све том Цр квом. Пре све га ов де ми слим на чла но ве Си но да. 
Пред во ђе ни пр во све ште ни ци ма исти ти гра ђа ни Је ру са ли ма су ви ка ли 
на Ве ли ки Пе так: Расп ни га, расп ни га! Е сад, Бог је дао и учи нио да има-
мо љу ди ко ји ра су ђу ју, у огром ној ве ћи ни, као овај брат у Хри сту, ко ји 
се ма ло час ја вио, па се та ко на дам и уздам у ми лост Бо ж ју да се не ће 
до го ди ти да љу ди при хва те та ко ола ко њи хо ве ква ли фи ка ци је, ко је су 
нео сно ва не. Нај ма њи је про блем ту не ки Ми ло је, он је ма ли мрав, али 
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ов де ја пре све га ми слим на јед ног Бо ж јег чо ве ка, на све тог чо ве ка, на 
вла ди ку Ар те ми ја, ко ји је ва и сти ну стуб Пра во сла вља, ко ји је до сле дан 
ду хов ни син аве Ју сти на, ко ји је вер но че до Све тог Са ве и зна те, по ку-
ша ли су нас да пре ве ду жед не пре ко во де, а ње га да ели ми ни шу на је дан 
не ви ђен на чин. Да клем, у вре ме ка да су му од у зе ли Епар хи ју, го во ри ли 
су и наш па три јарх и Ата на си је Јев тић – до бри, че сти ти, рад ни, вред-
ни, по ште ни вла ди ка Ар те ми је. Али, ве ле, де си ло се да су не ки ње го ви 
са рад ни ци, та мо не ки Си ме он Ви лов ски ура ди ли не ке не пра вил но сти, 
по кра ли не ке па ре, па за то смо мо ра ли да га скло ни мо. То је та кво ли-
це мер је. Шта се до го ди ло? До го ди ло се да Вр хов ни суд (Грч ке) утвр ди 
да тај Ви лов ски ни је по крао. Ни је! А они не ре ко ше из ви ни те. Шта је 
су шти на про бле ма? Је дан епи скоп, па и вла ди ка Ар те ми је, мо же би-
ти за ме њен, да та ко ка жем, ад ми ни стра то ром, по ка но ни ма (и Уста ву 
СПЦ)... ја не го во рим о про из вољ но сти ма ко је из ла зе из гла ва не ко ли-
ци не на ших вла ст  и ма ју ћих епи ско па. Да клем, је дан епи скоп мо же би-
ти за ме њен ад ми ни стра то ром, сло ви ма, са мо у два слу ча ја. Пр ви слу чај 
је ка да умре, а ја све до чим, пред Ва шим ау до то ри ју мом, а знам да је 
ве ли к, да је вла ди ка Ар те ми је жив и здрав и да је жи вљи од мно гих ко ји 
га про го не. Дру ги слу чај ка да епи скоп мо же би ти за ме њен ад ми ни стра-
то ром је ако до ђе у стање да се до ка же ње го ва не моћ. А ја Вам јем чим, 
ја Вам све до чим, да је вла ди ка Ар те ми је моћ ни ји, Ду хом Све тим, од 
свих ње го вих про го ни те ља, за то што је он, у ства ри, за о рао јед ну ја ко 
ду бо ку ду хов ну бра зду, из ко је су ни кли пло до ви. А ти пло до ви су ње-
го ва ду хов на де ца. И Го спо ду Бо гу Све ми ло сти вом хва ла, да се де си ло 
да нам у вре ме на ше, ка да је при пре мље на из да ја и пре ва ра у СПЦ, Бог 
по да ри Мар ка Ефе ског. Зна чи, на ши да ни су до не ли јед ног та квог Бо-
го тра жи те ља, јед ног та квог Бо го љу би те ља, јед ног та квог чо ве ка. Ина че, 
по слич ном прин ци пу су ели ми ни са ли Јо ва на Зла то у ста, по слич ном 
прин ци пу су ели ми ни са ли све тог Јо ва на Шан гај ског итд... Злочинство 
је исто: не ча сни љу ди, удру же ни са не ча сним си ла ма, а не ча сне си ле су 
ђа во ље си ле, ка да од лу че да учи не оно што је учи нио Ју да за сре бре ни-
ке, за ча сти и за сла сти итд, да из да ју род свој, да из да ју ве ру сво ју, да из-
да ју се бе са ме... За што сам ре као се бе са ме? Мо лим Вас, у мо јој књи зи, 
ко ја је ових да на иза шла, зо ве се Си не мој, не при стај, а на слов је скра-
ће на му дра изрека или пре му дрост пре му дрог Со ло мо на, ко ји је ре као: 
Си не мој, ако би те ку ша ли гре шни ци, не при стај. Да клем, у тој књи зи 
об ја вио сам јед но пи смо го спо ди на Ири не ја Бу ло ви ћа, ко ји је си ва еми-
нен ци ја бро да на шег, он је чо век ко ји оп шти са сред стви ма ин фор ми-
са ња. У мо јој књи зи је об ја вље но ње го во пи смо из се да мде се тих го ди на, 
из Ати не, у вре ме ка да се при пре мао да бра ни док тор ску ди сер та ци ју о 
св. Мар ку Ефе ском. Ја ис по ве дам ону ве ру ко ју он за сту па у том пи сму. 
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То што он са да ра ди, го во ри, пи ше и чи ни, су прот но од оно га што је 
твр дио пре че тр де се так го ди на, то ни је наш про блем! Јед но мо же би ти 
исти на, а не обо је. Не мо же би ти исти на и ње го во ис по ве да ње ве ре у том 
пи сму од пре че тр десет го ди на, ка да су он и Ата на си је Јев тић од би ли 
да са слу жу ју са јед ним епи ско пом ко ји је, ка ко је он у том пи сму ре као 
– еку ме ни сао, са не ким ве ли ко до стој ни ци ма из ка то лич ке цр кве итд... 
Да би да нас он на ма учи нио оно што је учи нио са пот пи сом у Ра ве ни, 
са при ма њем на пр сног кр ста, са при ма њем пр сте на од па пе. И ви ди те, 
њи ма је вла ди ка Ар те ми је смет ња, огром на смет ња, чи та во вре ме. Али 
исти на ко ју су они кри ли 15-16 го ди на, вас кр са ва, и то је За кон Го спод-
њи. Не мо же  се са кри ти град што на го ри сто ји. Ми смо са да от кри ли, и 
то сам об ја вио у мо јој књи зи, да је епи скоп Ири неј Бу ло вић, још да ле ке 
1996. го ди не за пре тио да ће сло ми ти кич му вла ди ци Ар те ми ју, и то је 
об ја вио је дан озби љан лист то га вре ме на. Да ље, шта се до го ди ло? Ка да 
су ва ше ко ле ге, но ви на ри, го спо ди на Ам фи ло хи ја пи та ли: Ка ко та ко на 
бр зи ну до не сте од лу ку о вла ди ци Ар те ми ју, ми слим – та ко ис хи тре но, 
без суд ског про це са?, он је ре као: Ка ко ис хи тре но, па ми на ову од лу ку 
че ка мо 10 го ди на. 

О че му се ра ди? Ми, зна чи има мо љу де ко ји ку ју зле пла но ве на 
ду ге ста зе. На ду ге ста зе их ку ју. И хва ла Го спо ду Бо гу да по чи ње јед но 
отре жње ње, да по чи ње мо схва тати да се ра ди о пре ва ри. Го спо дин Ам-
фи ло хи је хо ће са да да вла да ду ша ма на шим. Он је рас те рао – за вре-
ме ње го ве вла да ви не оти шли су мо на си из Епар хи је ра шко-при зрен ске. 
Он, на чи јим цр ква ма и ма на сти ри ма у Епар хи ји ко јом он вла да не ма 
ви ше ре чи Срп ска. Ко ји је то Са бор до нео од лу ку и кад да се то та ко 
учи ни? Па за што не стра даш за ве ру сво ју, епи ско пе? Да кле, ов де се ра-
ди о јед ној са мо во љи. И ја због то га же лим да се по но во вра тим на онај 
по че так, да кле, ја не во дим рат са Цр квом, да не да Бог! Цр ква је брод 
спа се ња. На том бро ду су мо ји уну ци, на том бро ду је мо ја су пру га, на 
том бро ду су мо ја де ца. То што су ме не не ки вла ст  и ма ју ћи, тре нут но 
из ба ци ли са тог бро да, ја се уздам у Ми лост Бож ју и на дам се да ће све 
њи хо ве бе за ко не рад ње јед ног да на би ти по ни ште не, па ће Бог да ти да 
се мо жда, ипак, оштри ца од го вор но сти усме ри пре ма ва и сти ну од го-
вор ни ма. Ово је при ча ко ја ли чи на ону при чу, се ћа те се: Држ те ло по-
ва. Они су по ка за ли пр стом на јед ног Бож јег чо ве ка, ка кав је вла ди ка 
Ар те ми је, а у ства ри они су се бе сво јим де ли ма, сво јим по ступ ци ма... 
И у мо јој књи зи су та ко ђе об ја вље на та пра ви ла, ти Ка но ни по ко ји ма 
су они већ на ву кли про клет ство на се бе. А ме не баш бри га што су они 
на ву кли про клет ство на се бе, не го, бо јим се да ће на ву ћи про клет ство и 
на цео род наш. Ома че ми се па ре кох, баш ме бри га. На рав но да тре ба 
у љу ба ви да се мо ли мо јед ни за дру ге и ја сам у јед ном пи сму уну ци ма 
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мо јим об ја снио да они тре ба ка да се мо ле за де ду сво га, да се мо ле и за 
про го ни те ље мо је. Јер мо ји про го ни те љи ни су мо ји не при ја те љи. Они 
су, ка ко нас учи све ти вла ди ка Ни ко лај, мо ји су ро ви при ја те љи. Они у 
ства ри овим што ми чи не... Шта ми чи не? Чи не ми да бу дем још рев но-
сни ји не го што сам био, да се тру дим да Бо гу уго дим. Уо ста лом у са мом 
Је ван ђе љу је ка за но, и у све то о тач ком Пре да њу је ка за но – ва жни је је 
Бо гу уго ди ти не го љу ди ма.

Во ди тељ: Го спо ди не Сте ва но ви ћу, хва ла на од го во ру, са мо да про ве рим да 
ли има мо не ког од слу ша ла ца на ли ни ји? 
До бар дан, из ви ни те што сте че ка ли, из во ли те. 

Слу ша лац 2: До бар дан. Па ево, пра ва те ма. Ја бих се ов де са мо вра ти ла на 
су шти ну. На на шу Пра во слав ну Срп ску Цр кву је из вр шен пуч, после 
упо ко је ња па три јар ха Па вла. Ов де је су шти на по ме ни Све то са вље. Је-
сте ли при ме ти ли у Вас кр сној По сла ни ци, ни јед ном реч ју не ма Све тог 
Са ве, ни јед ном реч ју Ко со ва и Ме то хи је... Јесте ли при ме ти ли еку ме ни-
зам, уни ја ће ње, пре ве ра ва ње. Мо лим Вас! Све то са вље је сим бол на ше и 
ду хов но сти и др жав но сти, од но сно, срб ства. Да кле то је са да на по те зу. 
Је ди но је би ла оста ла Цр ква као ин сти ту ци ја и ова Упра ва, ми слим, на-
ме ште на је! По ста вље на је! То је као не ка екс по зи ту ра, не знам че га. А 
угра бљен је Трон Све тог Са ве. Они ко ји се де на тро ну Све тог Са ве тре ба 
да га чу ва ју, а ви ди те ка ко се по на ша ју. Да кле, ов де је Све то са вље. Са мо 
ћу је дан де таљ... не знам да ли сам про чи та ла до бро, да је вла ди ка Ар-
те ми је ре као да је Све то са вац, а да по ста вље ни па три јарх из ја вљу је да је 
он сек таш. Па је смо ли ми сви све то сав ци сек та ши? Ја сам то ли ко по ра-
же на. Ово је да кле удар на србство и на срп ску ду хов но ст, а то је је ди но 
што нам је оста ло. Хва ла Вам и при јат но.

Во ди тељ: Хва ла Вам. Ево чу ли смо на шу слу ша тељ ку и пр во да кре не мо од 
Вас кр шње По сла ни це, неспо ми ња ња све то са вља, неспо ми ња ња Ко со ва 
и Ме то хи је.

Гре шни Ми ло је: Да, да. Ова се стра у Хри сту је по ме ну ла пуч у Срп ској Пра-
во слав ној Цр кви. Ја сам се ја ко уз бу дио и без ма ло са бла знио, ка да сам 
јед ном дав но, пре не ко ли ко го ди на, пр о чи тао је дан текст, го спо ди на 
Жељ ка Ко то ра ни на, на шег ве о ма по зна тог струч ња ка за Цр кве но пра во. 
Он је та да ре као да је у СПЦ из вр шен пуч. Ово дру го што се стра ка же 
ап со лут но је у пра ву. Зна те, вођ ство на ше Цр кве, чла но ви Си но да, ви ше 
су у љу ба ви са је ре ти ци ма не го са бра ћом сво јом у Хри сту, као што је 
вла ди ка Ар те ми је. Они се дру же упра во са они ма ко ји су јав но ре кли: 
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Ви, Ср би, са Све тим Са вом и ћи ри ли цом не мо же те у Евро пу. Е па из ви-
ни те, мо ја го спо до дра га! Ако ја тре ба да се од рек нем мо га све то о тач ког 
пре да ња, ако тре ба да се од рек нем мо га Све то га Са ве, ако тре ба да пљу-
нем на гро бо ве мо јих пре да ка ко ји су жи ве ли и оти шли Бо гу на исти ну 
са на дом и ве ром у жи вот веч ни и у вас кр се ње, ако све ја то тре ба да по-
га зим да бих се нај ео не ке ко ба си це и да бих се во зио у не ком лук су зном 
ау то мо би лу у тој њи хо вој Уни ји, за ко ју они сма тра ју да не ма ал тер на-
ти ве, ако ме не пи та ју – ја за њи ма не ћу! Ја за мо јим ду хов ним во ђа ма 
ко ји су про да ли ве ру за ве че ру не ћу да идем! И то је у ства ри су штина 
про бле ма. И кад се вра ти мо на су шти ну тога про бле ма, он да ће мо се 
вра ти ти на ову од лу ку, не знам да ли са да има мо вре ме на?

Во ди тељ: Има мо, како да не!

Гре шни Ми ло је: Да клем, ви ди те, дру го сте пе на од лу ка, ја ни сам екс перт за 
цр кве но пра во али ту су љу ди ко ји се у то раз у ме ју и на дам се да ће ових 
да на, ка ко чу јем, то об ја сни ти. Ка да се Ви ре ци мо жа ли те на пр во сте пе-
ну од лу ку, ни кад ни је би ло да мо же дру го сте пе на од лу ка да вам про ши-
ри не што, за шта вас оп ту жни ца не те ре ти. И сад, шта се до го ди ло! Ка да 
су из не ти не ки ар гу мен ти, да клем, ја ни сам дру го сте пе ном од лу ком оп-
ту жен са мо за она два кри вич на де ла о ко ји ма смо го во ри ли.

Во ди тељ: Не го?

Гре шни Ми ло је: Не го сам оп ту жен, до да то ми је, на кнад но, у ко нач ној пре-
су ди, и тре ће кри вич но де ло: да сам вре ђао епи ско пе, цр кве но-суд ске 
вла сти итд, итд... А ја сам, од го вор но Вам ка жем, спре ман сам да ме 
из ве де те, да по зо ве те све Ва ше слу ша о це, да се на о ру жа ју ар гу мен ти-
ма, да ме из ве де те на ли ва ду, ја ћу да ску пим гра ње, да при пре мим пот-
па лу, ја ћу да на пи шем из ја ву, ове ри ћу је у су ду, овла сти ћу мо је су ди  је 
да пот па ле ту ло ма чу, јер у ства ри, чу ди ће те се за што? Ово што су они 
учи ни ли је сво је вр сна ин кви зи ци ја. Го спод нас учи Је ван ђе љем да ду-
хов ни па стир тре ба да тр чи, тре ба да на ђе из гу бље но јаг ње у тр њу, да 
га на то ва ри на ле ђа сво ја и вра ти у тор. Они су на ту чи ње ни цу за бо ра-
ви ли. А за што ме оп ту жу ју за ову тре ћу ствар? Ви ди те о че му се ра ди. 
У мо мен ту ка да је оп ту жни ца про тив ме не диг ну та, сво је вре ме но смо 
ми, ка да је у Чач ку по че ло да се уво ди бе за ко ње у бо го слу жбе ни по ре-
дак, по ку ша ва ли да ус по ста ви мо кон такт са на шим епи ско пом. Ја сам 
лич но био три пу та у де ле га ци ји, кле чао сам на ко ле ни ма у вла ди чан-
ском дво ру у Кра ље ву. Пла као сам! И пу стио сам да ме мал тре ти ра је-
дан де чак ко ји је та мо се кре тар вла ди ке. Ни кад нам ни су до пу сти ли да 
уђе мо код вла ди ке. Ни кад ни је хтео да са слу ша на ше ар гу мен те, и ми 



160

смо он да мо ра ли да фор ми ра мо Удру же ње гра ђа на „За ко но пра ви ло“, да 
има мо ле ги ти ми тет да по зо ве мо у по моћ Вас и Ва ше ко ле ге. И по што 
ни смо мо гли у на шој мај ци Цр кви уну тра да ка же мо: Ало, не ће мо да 
од сту па мо од пре да ња на ших све тих ота ца, не мој те то да нам ра ди те, 
он да смо ми мо ра ли то да ура ди мо пре ко кон фе рен ци је за штам пу. Да 
јед но став но обе ло да ни мо то њи хо во бе за ко ње. Иста је са да при ча би ла. 
Да клем, ка да су ме не оп ту жи ли, Удру же ње гра ђа на „За ко но пра ви ло“ је 
ту жи о цу по сла ло 47 стра ни ца до ку ме на та и ар гу ме на та у ко ји ма обра-
зла же мо ју не ви ност. Шта се до го ди ло? Се кре тар Цр квеног су да вра ћа 
то „За ко но пра ви лу“, от па ко вао је то, ве ро ват но фо то ко пи рао и он да то 
вра ћа. Ја ни сам хтео да се бра ним, зна те, ни Го спод се ни је бра нио ка да 
су га осу ђи ва ли. А он све те па пи ре вра ћа и ка же: „Наш Суд“, не знам 
тач но ка ко је то фор му ли сао „не ће и не же ли да оп шти са па ра цр кве-
ним ор га ни за ци ја ма“. А у тој ка ко они ка жу, па ра цр кве ној ор га ни за ци ји 
су бла го че сти ви љу ди међу њима и но си о ци Ор де на Све тог Са ве, ве ли ки 
до бро тво ри, итд... Зна те, огра дим се, и у тој огра ди чи ним оно што ми 
ва ља чи ни ти. И ка да смо то ура ди ли, од но сно ка да су они то ура ди ли, 
он да је „За ко но пра ви ло“ ме не за мо ли ло и до не ло јед ну од лу ку да све 
тек сто ве ко је сам об ја вио, ко ји су исти на о бе за ко њу на ших по је ди них 
епи ско па, све ште ни ка итд, об ја ви мо у књи зи и ја сам то учи нио. Та ко је 
и об ја вље на ова књи га Си не мој, не при стај, чи ји је ре цен зент го спо дин 
Пре драг Дра гић Ки јук, уред ник го спо дин Љу ба Про тић про фе сор уни-
вер зи те та. Ви зна те да је Ки јук ових да на у свет ским ен ци кло пе ди ја ма 
ушао у гру пу нај по зна ти јих ум них љу ди на пла не ти у 21. ве ку. У тој 
књи зи се на ла зи апел ве ли ког бро ја ин те лек ту а ла ца, књи жев ни ка, на уч-
них рад ни ка и та ко да ље. У тој књи зи се на ла зи јед но по гла вље Ср би ја 
се ра ср би ти не да, где о овом слу ча ју сво је ми шље ње из но се на уч ни ци, 
књи жев ни ци, но ви на ри, бла го че сти ви љу ди... Да клем, они су ме не оп-
ту жи ли да ја њих вре ђам, а ја са да опет по зи вам, под усло вом да под 
вре ђа њем не под ра зу ме ва мо исти ну. 

Ја ни сам крив што су не ки на ши епи ско пи сво је вра то ве са ви ли пред 
па пом да им он ока чи крст око вра та! 

Ја ни сам крив што су они сво је пр сте, су од њи ха не на кри ли ма срп-
ских мај ки, по ту ри ли да им па па ту ри ње гов пр стен! 

Ја ни сам крив што су не ки од њих пот пи са ли при мат па пе у Ра ве ни!
Ја ни сам крив што је реч „срп ска“ ски ну та са све ти ња у Ми тро по ли-

ји цр но гор ско-при мор ској.
Ја ни сам крив што нас не ки од на ших епи ско па по ни жа ва ју пу зе ћи 

пред па пом, во де ћи та мо све ште ни ке да кле че и са бла жња ва ју де цу на-
шу и род наш, итд, итд. ...

Ка да ја те исти не из не сем, он да ис пад не – ка ко су та мо ре кли – да 
ја вре ђам.



161

Јед но је увре да, а дру го је исти на. Уо ста лом, исти на што је ду бље за-
ко па ва ју, она ће, све све тли ја, вас кр са ва ти.

Во ди тељ: Го спо ди не Сте ва но ви ћу, да ви ди мо са мо да ли има мо слу ша о ца?
 До бар дан.

Слу ша лац 3: По ма же Бог!

Во ди тељ: Бог Вам по мо гао!

Слу ша лац 3: Здрав ко Жа рић крај те ле фо на, по здрав те би Угље ша и го сту.

Во ди тељ: По што ва ње те би Здрав ко. До бро нам до шли на та ла се Фо кус ра ди ја.

Слу ша лац 3: Хва ла, пр во бих охра брио го ста и ре као му да из др жи и да 
ће све то Го спод Бог уре ди ти да до ђе на сво је ме сто. Јер, као што ре че 
онај наш прет ход ни слу ша лац, сам наш Го спод Исус Христ је ре као да 
ће сва ко ко кре не за њим стра да ти. Ја бих ма ло ис пра вио оног пр вог 
слу ша о ца, ко ји је ре као да се ми не спа са ва мо са мо до брим де ли ма већ 
са мо Ве ром, а ми се спа са ва мо и до брим де ли ма и Ве ром. Јер јед но без 
дру гог не мо же. Имам пи та ње за го ста: Ка ко он ко мен та ри ше то да сад 
пре о све ће ни вла ди ка Ам фи ло хи је ћу ти на сва ова де ша ва ња у Цр ној 
Го ри, што Ми ло хо ће да нам от ме СПЦ и при кљу чи та ко зва ној Цр но-
гор ској Пра во слав ној Цр кви, а ова мо је био нај же шћи на па дач вла ди ке 
Ар те ми ја?

Во ди тељ: Хва ла Здрав ко! Био је то наш ре дов ни слу ша лац Здрав ко, пре по-
знао сам га и по гла су и по име ну. Го спо ди не Сте ва но ви ћу...

Гре шни Ми ло је: Ја да за бла го да рим брату Здрав ку на љу ба ви ње го вој, на 
овим див ним то плим ре чи ма ко је нам је упу тио. А што се ње го вог пи та-
ња ти че – бра те Здрав ко, не тре ба да га ји мо илу зи ју о то ме за што ћу ти 
чо век чи је сте име по ме ну ли. Он му дро ћу ти за то што је СПЦ у Цр ној 
Го ри, где он на чел ству је, ра ср бље на de fac to и de iu re. На ђи те ми бо-
го сло ви ју. Био сам на Це ти њу – не ма бо го сло ви је Срп ске пра во слав не 
цр кве. Не ма на жа лост, ни код све тог Ва си ли ја Остро шког да ви диш: 
срп ска, не ма ни на јед ном ма на сти ру ни на јед ној цр кви. Он је ра ср био 
Цр кву у Цр ној Го ри, а он да је за по чео, за јед но са својим прет ходним ад-
ми ни стра то ром, го спо ди ном Јев ти ћем, ра ср бља ва ње Цр кве на Ко со ву и 
Ме то хи ји. То ни је мо гло да се до го ди док је вла ди ка Ар те ми је до ле био, 
за то су га мо ра ли скло ни ти.
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Оно што је ку кав но, оно што је жа ло сно, оно што је јад но, оно што 
је бед но, оно што је ту жно – то је чи ње ни ца да је на ма на ме сец да на, и 
то пи ше у мо јој књи зи, пре не го што ће они сме ни ти вла ди ку Ар те ми ја, 
из ми слив ши ту бол ну, ту јад ну, ту бед ну при чу о на вод но не кој ње го вој 
про не ве ри итд., да кле ме сец да на пре то га је зва нич ник, да ли се то зо ве 
КФОР или ка ко се зо ве, ових си ла бе ло свет ских ко је се на ла зе са да на 
Ко со ву, из ја вио да ће епи скоп ра шко-при зрен ски, Ар те ми је, би ти сме-
њен и да ће до ћи за са рад њу по доб нији. И ево, до би ли су са да по доб ни-
јег. До би ли су са да оце у би цу, Те о до си ја, и он ће на рав но при по мо ћи да 
се ра ср бљи ва ње Ко со ва до ве де до кра ја.

Во ди тељ: Го спо ди не Сте ва но ви ћу, пре не го што укљу чи мо слу ша о ца, мо же-
те ли ми ре ћи ко ли ко је по ве зан чи тав слу чај око вла ди ке Ар те ми ја са 
ње го вим од би ја њем пре две го ди не да при ми Џо зе фа Бај де на, пот пред-
сед ни ка САД-а?

Гре шни Ми ло је: Зна те шта, ја сам ја ко сре ћан чо век, што ми је Бог учи нио 
ми лост да због овог зла ко је се до го ди ло на шој Све тој Цр кви и због ово га 
што се до го ди ло влади ци Ар те ми ју и због чи ње ни це да се ето сти ца јем 
не ких окол но сти де си ло да ја отво рим сво је ср це и свој дом за ње го ву 
ду хов ну де цу, Бог ми је учи нио ми лост да сам се ду хов но оро дио са вла-
ди ком Ар те ми јем. Али зна те, мој од нос прем ње му ни је та кав да бих 
ја мо гао да му по ста вљам не ка пи та ња ко ја сте Ви са да на зна чи ли, али 
не спор на је чи ње ни ца да он ни је дао бла го слов да онај чо век ко ји је уче-
ство вао у НА ТО агре си ји на Ср би ју, ко ји је о Ср би ма ре као оно што је 
ре као, са да тре ба да бу де удо сто јен да му кле чи мо...

Во ди тељ: И ко ји се ни је огла сио за ру ше ње срп ских све ти ња 17. мар та 2004. 
го ди не?

Гре шни Ми ло је: Та ко је, и ми са да тре ба да му кле чи мо и да му бла го да-
ри мо. И са да од њих тре ба да при ма мо ми ло сти њу. Ало љу ди! Ако ми 
на ше све ти ње не бу де мо пра ви ли од оне две леп те удо ви чи не, ко у вре-
ме оно, ко је се ср цем да ју, џа ба ће нам би ти двор ци ко је они др же. Ово 
што сад они др же кљу че ве од ма на сти ра и цр ка ва... Зна те шта? Мо лим 
Вас, све до чим Вам, ја сам био пре не ки дан у Ба ра је ву на Ли тур ги ји, то 
је био Ћи ри ла и Ме то ди ја, то је био рад ни дан, то је би ла ми ли на јед на 
ви де ти то ли ки свет да се та мо оку пио. Че сто од ла зим у Љу ља ке на Све те 
Ли тур ги је. Зи мус по сне гу љу ди упа да ју у ка на ле пе њу ћи се на оно бр до, 
оста вља ју ко ла и хр ле уз бр до. Ако је ки ша, он да је бла то до ко ле на, ако 
је су во он да је пра ши на да се угу ши те. Кол ко на ро да има у цр кви ко ја 
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је пу на као кутија, то ли ко и још ви ше има на по љу. За што? Осе ћа ју љу ди 
бла го дат Ду ха Све то га. Све до чићу да сам ре ци мо у не ким цр ква ма у цен-
тру Бе о гра да би вао ка да слу же на ши ви со ки цр кве ни ве ли ко до стој ни ци, 
ка да им та мо не ма 20-30 љу ди. И до шо сам до спо зна је да је ва и сти ну 
исти на оно што у Све том Пи сму пи ше: Да ће двор ци не пра вед ни ка опу-
сте ти, а ко ли бе пра вед нич ке про цве та ти. Та ко да се на дам у ми лост Бо-
ж ју... То што они др же са да, гра де двор це, гра де, чу да се до га ђа ју! Ме ни 
су за ме ри ли што сам на пи сао текст. А ка ко не  бих на пи сао! Ја сам је дан 
обич ни срп ски, да ка жем, про вин ци ја лац, је дан чо век ко ји се ба ви прак-
тич ним ства ри ма, али сам схва тио су шти ну... 

Во ди тељ: Је дан до бро твор из ср ца Шу ма ди је...

Гре шни Ми ло је: Схва тио сам да је гро бље њи ва Го спод ња, на ко јој је по се ја-
но нај дра го це ни је се ме на пла не ти, а то је прах ота ца на ших и ма те ра 
на ших. На пра вио сам не дав но и јед ну књи гу, на ко јој сам ра дио са јед-
ним мо јим ро ђа ком, око три го ди не, да ску пи мо по дат ке, и она се зо ве 
Ро до сло вље Сте ва но во. И об но вио сам два срп ска гро бља, где се на ла зи 
прах мо јих ота ца и пра о та ца. У то исто вре ме у Жи чи, пре ко пу та ка пи-
је ма на сти ра, по ру ше но је гро бље, учи ње но је гро бо ло мље, пред очи ма 
Ср ба ља, по ру ше но је спо ме ње и пра ви се не ка го сто прим ни ца.

За ми сли те Ви ка к ва ће бла го дет, под зна ком на во да, вла дати за оне 
љу де ко ји бу ду жи ве ли у тој го сто прим ни ци, и у том ко на ку?Па  љу ди, 
има мо ли очи да ви ди мо, има мо ли уши да чу је мо. Ка жу да ов де, где ги-
ну на Ибар ској ма ги стра ли ко жу ти мра ви, мо ја два при ја те ља су по ги-
ну ла, а би ли су са ве сни. Зна те шта ка жу? Ка жу да је та мо пре га же но не-
ко гро бље. Ми чи ни мо та кве по те зе да на вла чи мо про клет ство на се бе.

Во ди тељ: Зна чи део ма ги стра ле иде пре ко гро бља?

Гре шни Ми ло је: Та мо где сва ке го ди не по ги не по не ко ли ко љу ди. А ми смо 
до пу сти ли да у Жи чи, од то ли ко хек та ра зе мље ко јом ма на стир рас по-
ла же, пра ви мо го сто прим ни цу баш на оном ме сту на ко ме је гро бље 
пра во слав них ра ба Бо ж јих.

Во ди тељ: Го спо ди не Ми ло је, има мо слу ша о ца на ли ни ји. До бар дан.

Слу ша лац 4: До бар дан, Угље ша, те би и на шем го сту. Ја бих на шег це ње ног 
го ста, као истин ског и искре ног вер ни ка, за мо лио да про ко мен та ри ше 
дви је ста ва ри са мо. На Бо го слов ском фа кул те ту пре да је ри мо ка то лик, 
Хр ват, Ју ре Зе че вић у Бе о гра ду. То је јед но. Дру го, ју че на гро бљу у Ле-
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шћу, са хра њен је чо век чи ја је по ро ди ца жи ве ла од со ци јал не по мо ћи, 
о тро шку оп шти не је са хра њен, а све ште ник ко ји је до шао за опе ло, од 
же не по кој ни ка је тра жио 6.000,00 ди на ра. Ка да је ви дио да она то не ма, 
при стао је и на 5.500,00 јер је са мо то ли ко има ла. Па бих мо лио да то 
про ко мен та ри ше те. Хва ла и при јат но.

Во ди тељ: Ка ко ко мен та ри ше те ове по ја ве у СПЦ?

Гре шни Ми ло је: Дра ги мој бра те, Ва шим пи та њи ма ни је по тре бан од го вор. 
Ви сте нај бо ље од го во ри ли. То је та ту жна при ча, ко ју по ку ша ва ју да 
нам уву ку у СПЦ-у. Зна те шта, о поменутој мо јој књи зи об ја вљен је још 
је дан текст, пре де се так го ди на, у „Књи жев ним новинама“ (1-31.5.2004. 
стр. 9) глав ни и од го вор ни уред ник био је Предраг Драгић Ки јук, ко га 
сам ма ло час по ме нуо, као јед ног че сти тог, ча сног, срп ског ин те лек ту-
ал ца. Та мо је све ка за но. Де сет го ди на Бо го слов ски фа кул тет, под ди-
ри гент ском па ли цом Зи зју ла са, упро па сти ти те ља пра во слав них ду ша 
хри шћан ских, де сет го ди на они тру ју на шу де цу. И са да ка да ви ди те ко 
но во та ри је нај ви ше ши ри по зе мљи Ср ба ља, то чи не ови мла ди мом ци, 
ко ји су са да ре ци мо ђа ко ни или мла ди све ште ни ци итд. И зна те шта ћу 
још да Вам за све до чим? Да клем, ни ка да у исто ри ји СПЦ, раз го ва рао 
сам са ста рим све ште ни ци ма, ни ка да ни је би ва ло да на ме ста све ште ни-
ка у ве ли ке гра до ве, као што је Ча чак, до ла зе но ви мла ди љу ди. Мла ди 
су по чи ња ли ка ри је ру не где у не ком се лу, па су се та мо учи ли, па ка да 
су та мо на пра  вили или об новили цр кву, или на пра ви ли зво на ру или цр-
кве ну ку ћу итд., по за слу зи су пре ме шта ни у бо љу па ро хи ју. Не, не, не. 
Сад је кри те ри јум не што са свим дру го. Ово је не га тив на се лек ци ја, исто 
ко у вре мја оно: што си ви ше ју ри шник, што си ви ше упро па сти тељ, што 
си ви ше но во та рац, то ћеш има ти ве ће ча сти и до би ћеш бо ље ме сто. 
Дра ги бра те, све тог аву Ју сти на и ње го ву Дог ма ти ку су ис те ра ли са Бо-
го слов ског фа кул те та. На ро де срп ски, не на се дај мо фар си, мо лим вас 
ле по! Они су на ма на истом Са бо ру на ко ме су аву Ју сти на про гла си ли 
за све ца, у ства ри од ру би ли гла ву ње го вом нај вер ни јем че ду, вла ди ци 
Ар те ми ју. Вра ти те се уна зад и ви ди те ко ја је то лу ка ва играч ка. Да клем, 
Аву Ју сти на про гла си мо за све ца, а у истом да ну и на истом Са бо ру ће-
мо од се ћи гла ву ње го вом че ду. О че му се ов де ра ди? Ви зна те ка да је 
све ти Јо ван Кр сти тељ ре као ца ру Иро ду: Не мо жеш ти по За ко ну има ти 
же ну бра та сво је га. И зна те шта се до го ди ло? Иро ди ја да је тра жи ла гла-
ву Кр сти те ље ву. И ов де ћу Вам не што ре ћи – от кри ћу Вам јед ну ма лу 
тај ну ко ју са свим слу чај но знам. Вла ди ка Ар те ми је је пре не ко ли ко го-
ди на тра жио од Са бо ра да утвр ди од го вор ност јед ног епи ско па ко ји се је 
зло се ме на Бо го слов ском фа кул те ту и у на шој епар хи ји, ко ји ху ли...
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Во ди тељ: А то је ко?

Гре шни Ми ло је: Ја ко ми је жао што ни ко од њих ни је ов де при су тан, али сви 
ће се се ти ти да је то епи скоп бра ни чев ски го спо дин Иг ња ти је, чи је су 
ху ле по зна те ши рој јав но сти. На ко ји год сајт уђе те, ви де ће те чу до не-
ви ђе но. Та мо се и бал не ких ве шти ца одр жа ва у тој епар хи ји, ка жу да у 
тој ор га ни за ци ји уче ству је је дан ње гов бив ши ве ро у чи тељ. Шта хо ћу ти-
ме да ка жем, вла ди ка Ар те ми је је по кре нуо то пи та ње. И шта се са тим 
де си ло? Ни ка да ни је угле да ло све тлос да на на Са бо ру. Ни ка да. Пре ма 
то ме, зна чи не ко ли ко љу ди је за и ста смо та ло власт у СПЦ и чи ни бе за-
ко ње не ви ђе них раз ме ра! Ако бу де мо до зво ли ли да они на ста ве овим 
пу тем, до ћи ће мо у по зи ци ју да има мо стра вич не по сле ди це и тре ба ће 
нам мно го енер ги је, мно го тру да, мно го су за, мно го пат њи да се иш чу-
па мо из тог зла ко је са да по ку ша ва ју да нам на мет ну.

Во ди тељ: По што ва ни слу ша о ци, на ста вља мо са еми си јом „Руд ник“, наш и 
ваш гост је го спо дин Ми ло је Сте ва но вић, у јав но сти по знат као Гре шни 
Ми ло је. Мо је име је Угље ша Мр дић. Пи та ње за го спо ди на Сте ва но ви ћа 
је: го спо ди не Сте ва но ви ћу, пре ма мо јим ин фор ма ци ја ма, Ви не са мо 
да сте кти тор у Срп ској Пра во слав ној Цр кви и до бро твор та ко што сте 
има ње да ли на рас по ла га ње мо на си ма у Шу ма ди ји. Пре ма мо јим ин-
фор ма ци ја ма Ви сте и ку ћу и део има ња да ли из бе глој де ци са под руч ја 
Хр ват ске. Има ју ћи у ви ду да сте то ура ди ли ми мо до зво ле др жа ве Ср би-
је и над ле жних ин сти ту ци ја и ми ни стар ства, а има ју ћи у ви ду за ла га ње 
зва нич ног Бе о гра да за што бо љу ре ги о нал ну са рад њу из ме ђу Ср би је и 
Хр ват ске, да ли са да оче ку је те да ће те има ти же сто ке по сле ди це због 
то га и мо жда Вас са да ис кљу че из др жа вљан ства Ср би је?

Гре шни Ми ло је: Ха-ха. Па ја се на дам да ни смо до тле до шли. Та де ца, то су 
вр сни ци мо јих уну ка, и ја ка да сам ви део њи хо ве су зе, ка да сам ви део 
њи хо ву му ку, њи хов бол, њи хо ву ту гу, њи хо ву пат њу, јед но став но, по ку-
шао сам да на до ме стим оно што је жи вот њи ма од у зео. А жи вот им је 
од у зео све. Од у зео им је за ви чај, од у зео им је ог њи ште род но, од у зео им 
је де тињ ство. Сти ца јем окол но сти упознао сам те де ча ке и одлучио да 
део свог има ња, од но сно ку ћу, је дан еко ном ски обје кат, воћ њак и по ку-
ћан ство итд., да им по да рим и да бар у тој њи хо вој не во љи да им...

Во ди тељ: Вра ти те ве ру у жи вот и на ду...

Гре шни Ми ло је: Та ко је! Са да та де ца већ из ра ста ју у љу де и хва ла Бо гу ушли 
су у не ке нор мал не то ко ве. Они су сад, та мо, до ма ћи ни љу ди.
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Та ша ла или иро ни ја ко ју сте Ви учи ни ли, на дам се... Увек се вра ћам 
при чи о ми ло сти вом Са мар ја ни ну. Тру дим се да у свој жи вот пре то чим... 
Зна те, на ша Ве ра нас учи да ни је до вољ но са мо да чи та мо Је ван ђе ље и 
да зна мо шта та мо пи ше, не го је по треб но да жи ви мо Је ван ђе ље или да 
жи ви мо по Је ван ђе љу. Ја сам се у том сми слу тру дио, од мо мен та ка да 
сам по чео да рев ну јем, ка да сам се пре у мио, ка да сам иза шао из опа на ка 
сво јих мла да лач ких за блу да и вре ме на у ко ме сам од ра стао, тру дим се 
да у свој жи вот уне сем те хри шћан ске вред но сти. У мо ме до му уто чи-
ште је на шла му сли ман ка Се на да, у вре ме не сре ће, по што је она би ла 
у ме шо ви том бра ку и ти љу ди су би ли у по себ но те шким окол но сти ма. 
Она је че ти ри го ди не је ла на су шни хлеб са мном и са мо јом че ља ди , са 
мо јим рад ни ци ма. А мо ја су пру га јој је сва ку дру гу сук њу, сва ку дру гу 
блу зу, сва ки дру ги ка пут по да ри ла, јер они су љу ди избегли, ја ми слим, 
са мо у па пу ча ма. У мо јој ку ћи је ухле бље ње на шла јед на Ма ђа ри ца, ко ја 
је ка тол ки ња по ве ро и спо ве сти. Ми слим да је го ди ну да на ту жи ве ла и да 
је ре ши ла тај про блем у ко ме је би ла и та ко... Пра во је чу до, про сто је не-
ве ро ват но да љу ди ко ји но се ми тру мо гу да по ми сле... Па зи те у мо мен ту 
ка да су се ти мо на си на шли у не во љи, за ми сли те Ви са да да оста не те 
рав но ду шни пред чи ње ни цом, а они су пред ба ха то шћу... Шта се до го ди-
ло, то сам већ јед ном по ку шао да об ја сним: не пра вед но су им сме ни ли 
њи хо вог ду хов ног ро ди те ља, а он да су, за ми сли те ап сур да – за бра ни ли 
да им он бу де ду хов ни отац. Они пре ко то га, љу ди, ни су мо гли да пре ђу. 
Ја сам ствар но по сма трао шта ра де са тим све тим стар цем, па то је Бо гу 
пла ка ти! Ка да по гле да те, од у зе ли су му епар хи ју, па су му ба ха то раз-
ва ли ли ње го ве ке ли је, ње го ве фи о ке, ми сле ћи да ће та мо наћи не знам 
шта. Од куд та мо где је епи скоп Ар те ми је био, од куд та мо де чан ски мо-
на си? Јел зан те од куд? По звао их Ата на си је и по звао их Те о до си је. Она 
гу жва, она ту ча ка да је би ла...

Во ди тељ: Да, да, да!

Гре шни Ми ло је: Са свим је ло гич но да ње го ва ду хов на де ца из Цр не Ре ке 
до ђу и да пи та ју: Оче, шта да ра ди мо са да? Од куд де чан ски мо на си у 
Гра ча ни ци? На то пи та ње ни ко до да нас ни је од го во рио. А ја сад по ста-
вљам јав но пи та ње: Од куд они та мо? Да би се ис пре чи ли на пут овим 
љу ди ма. Шта се он да до га ђа? Он да се до га ђа то, да Ата на си је Јев тић, 
ве ли ко ду шно, про да је за бо га ау то. Зна те, да по мог не си ро ти њи. Као да 
се они во зе на че за ма или на та љи га ма. Са да је до шло вре ме да епи скоп, 
са свим нор мал но, и ја као јед на обич на шу ша имам ау то, па ваљ да и 
епи скоп тре ба да има ау то. За тим су га по сла ли Бо гу иза ле ђа, по сла ли 
су га на крај Фру шке Го ре. Скроз та мо на оне за пад не об рон ке, у се ло 
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Ши ша то вац. Зна те? А он да ка да је на род по чео да до ла зи та мо, на то ду-
хов но све ти ли ште – ја сам лич но од ла зио на бо го слу же ња ско ро сва ке 
не де ље и ви део сам чу до не ви ђе но. То је све та ко на го ри ли ста. Он да се 
огла сио тај јад ни чо век, тај ту жни чо век, не мо гу да ка жем то би се ља-
ци ре кли љу бо мо ра, а то је за вист, то је ве ли ко зло ко је на ме ће ђа во. И 
ка же, Ата на си је Јев тић, ка же: Ар те ми је пра ви ши ша то вач ку епар хи ју, 
ти ме што љу ди до ла зе. И шта се он да де ша ва, су лу до, он је још у чи ну 
епи ско па, за бра њу ју му да слу жи. За бра њу ју епи ско пу СПЦ-е да слу жи 
Слу жбу Бож ју. Зна те ли то?

Во ди тељ: Го спо ди не Сте ва но ви ћу, са мо да ис по шту је мо слу ша о ца, ко ји нас 
че ка ду же на ве зи. До бар дан!

Слу ша лац 5: Ха ло, до бар дан Угље ша. Сла ђа на је ов де, ред је да ис по шту је те 
слу ша о це. Угље ша, сва ка Вам част што сте се до та кли те ме. Ово је те ма 
ко ја се скла ња на мер но у јав но сти срп ској. По што ва ње и по моз Бог Ва-
ма, бра те Ми ло је, по што ва ње пре ма Ва шем стра да њу, да не по ми њем 
ко ли ко сам ужа сну та стра да њем вла ди ке Ар те ми ја. Као вер ни ца се не 
од ри чем ни ка ко Све тог Са ве и Пре да ња на ших све тих Ота ца. Са мо да 
на по ме нем да вла ди ку Ар те ми ја из да ју уче ни ци све тог Аве Ју сти на, као 
што је био и вла ди ка Ар те ми је. Дај да на по ме нем да још 2007. го ди не у 
Ра ве ни је при знат при мат па пи, да је пер ја ни ца еку ме ни зма ов де Ири-
неј Бу ло вић. Ири неј Бу ло вић се ди у Свет ском са ве ту цр ка ва, а ка да сте 
по ме ну ли Бај де на, ја сам про те ство ва ла у Бе о гра ду ка да је до шао. Тај 
чо век, од но сно не чо век, је из го во рио да тре ба све Ср бе у конц-ло го ре, 
а ми смо му ов де цр вен те пих ста ви ли. Још јед на од ства ри ко ја је из у-
зет но ва жна, да ли, љу ди, схва та те: Европ ска уни ја, да ли Вас асо ци ра 
на уни ја ће ње? И тре ба још да се зна, што овај на род ни ка ко не сме да 
са зна, да на ма бра ћа и се стре из Јер ме ни је по ма жу да са зна мо шта се 
у на шој Ср би ји де ша ва. Па са слу же ње са Је вре ји ма, са слу же ње са ка то-
ли ци ма. И мо лим вас ука жи те на то, по што под ме ћу вла ди ци Ар те ми ју 
да он пра ви рас кол. Не, љу ди! Не, бра ћо и се стре, Ср би! Рас кол пра ве 
еку ме ни сти. И та за ме на те за мо ра да се ов де јав но ка же на ро ду, а без 
ду хов не вер ти ка ле са на шим све тим Оци ма, ми смо не ста ли. Не да не-
ста је мо не го смо не ста ли! Сва ко до бро бра ту у Хри сту!

Гре шни Ми ло је: Хва ла ле по! По што ва на се стро, Ви сте прак тич но изговорили 
про по вед. Ви сте од го во ри ли на по ста вље на пи та ња. Са мо бих до дао на 
Ва шу кон ста та ци ју да су уче ни ци аве Ју сти на из да ли свога са бра та, и 
вер но че до Ју сти но во, вла ди ку Ар те ми ја. Ни ка кво чу до, ве руј те, ни ка-
кво чу до. Љу ди ко ји су жељ ни ча сти, сла сти, вла сти, то ће увек учи ни-
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ти. Под се ти ћу Вас да је Ју да био уче ник Го спод њи, па га је из дао за 30 
сре бре ни ка. Они ко ји са да чи не из да ју у Срп ској пра во слав ној цр кви, не 
мо гу да се се те да ће сре бре ни ци ко је ће том при ли ком до би ти, за вр ши-
ти на не кој крв ној њи ви. Ја им то не же лим. Ви де ли сте, ко је про чи тао 
мо је пи смо са Ава ле уну ци ма, да се ја мо јим уну ци ма обра ћам и ка жем: 
Кад се мо ли те за де ду ва ше га, мо ли те се и за про го ни те ље мо је, јер они 
ни су мо ји не при ја те љи. У це лој исто ри ји ро да на ше га би ло је по ку ша ја 
уни ја ће ња. Ја ћу да Вас под се тим, ови мла ђи љу ди то и не зна ју, у на шој 
Чи тан ци је била при ча Си ме Ма та ву ља, Пи ли пен да. То је при ча о чо ве-
ку ко ји је жи вео у кра је ви ма где је вр ше но на сил но ка то ли че ње ро да 
на ше га. И тај Пи ли пен да је дао сво ју по след њу Пир гу, ко ко шку, ко ју 
је мо рао да одво ји од уста своје де це, али ипак ни је хтео да про да ве ру 
за ве че ру. Не ки на ши љу ди у ми тра ма су до те ме ре по ста ли по хлеп ни 
да су на ве ру и за бо ра ви ли. Ту жно је, ве руј те ми. Пла као сам, као ма ло 
де те, мо рао сам ко ла да за у ста вим ка да сам пре шао пре ко Бран ко вог 
мо ста, пре не ко ве че, ка да сам ви део око Па три јар ши је оп сад но ста ње 
Са бор је био у за се да њу. Пр во, та мо је у зад ње вре ме по ста вље на не ка 
по ли циј ска ку ћи ца, што је чу до не ви ђе но. А са дру ге стра не, у вре ме 
Са бо ра је та мо би ло не ко ли ко ма ри ца, па џи по ви са на о ру жа ним љу ди-
ма. Ја ко је ту жно и жа ло сно да не ке на ше вла ди ке, ре ци мо, од ла зе на 
ли тур ги ју, а да су по су сед ним њи ва ма, или по су сед ним ули ца ма, рас-
по ре ђе не је ди ни це на о ру жа них љу ди. И у сам цр кви, лич но сам имао 
јед но та кво ис ку ство, да ме на жу ља пи штољ чо ве ка ко ји је до био за да так 
да се фла сте ри ше за ме не, јер за бо га ја пред ста вљам опа сност за мо ју 
цр кву, за цр кву мо јих оче ва, за цр кву мо јих ђе до ва и за цр кву мо јих уну-
ка. А што се Ва шег дру гог пи та ња тиче – рас ко лу – он постоји у срп ској 
Цр кви. Са мо ни је об зна њен. Али мо ра би ти ја сно ро ду на ше му да тај 
рас кол не пра ви вла ди ка Ар те ми је. На про тив, он чу ва Све то са вље, он 
чу ва све то о тач ко Пре да ње. Рас кол су на пра ви ли они ко ји се ви ше нит 
Бо га бо је, нит љу ди сти де. Ко ји јав но ка жу да су еку ме ни сти. И мо ра мо 
зна ти, све ти ава Ју стин, чи ја се Дог ма ти ка из у ча ва ла на бо го слов ском 
фа кул те ту, ре че да је еку ме ни зам не је рес не го све је рес. Пи там вас, бра-
ћо Ср би и се стре Срп ки ње, ако је еу ме ни зам је рес, шта је онај ко ји ка же 
да је еку ме ни ста? Ја не мо гу дру га чи је да из ве дем за кљу чак, ло ги ка и 
здрав ра зум ми ка жу да је он је ре тик. Па хо ће мо ли ми да тр пи мо да 
нам је ре ти ци вла да ју на шом све том Цр квом? Ту је, да клем, су шти на 
про бле ма и ту је на ша ту га, ту је на ша жа лост. Али ја се уздам у Ми лост 
Го спод њу, ми слим да ће.... Пре не ко ве че по звали су ме у еми си ју ужи-
во на Те ле ви зи ји Ча чак. Требало је да са дру ге стра не је Тре бао да бу де 
чо век ко ји се ди на тро ну све тог Са ве, игу ман сту де нич ки, ар хи ман дрит 
Ти хон. Ме ђу тим, он је но ви нар ки ре као, у зад њи час, да ипак не ће до ћи 



169

у ту еми си ју јер не же ли да да је ме ни ле ги ти ми тет. Обра ти те па жњу! 
Ме ни тре ба не ко да дâ ле ги ти ми тет, стар цу ко ји је пре гу рао 60 го ди на, 
стар цу ко ји је ро ђен у пр вој по ло ви ни про шлог ве ка, ко ји за со бом има 
де цу сво ју, има уну ке сво је. Тре ба не ко да ми да ле ги ти ми тет, за бо га! Не 
ра ди се о то ме, не го се ра ди о то ме да тре ба да су че ли мо ми шље ња, да 
из не се мо исти ну о не ким су штин ским ствари ма. Они љу ди ко ји но во-
та ре у на шој све тој Цр кви, они љу ди ко ји по чи њу да ба та љу ју вра та на 
ол та ри ма, да ски да ју за ве се, не ки чак ски да ју и ико но ста се итд., чи не 
по те зе... Под се тићу вас, у мо јој књи зи, та ко ђе, о то ме се го во ри. Сво је-
вре ме но, у вре ме оно ка да је Ма ри ја Те ре зи ја вла да ла, жа ри ла и па ли ла 
Евро пом, њен му дри ми ни стар ино стра них по сло ва то бих мо лио Ср бе 
да уту ве – ка же: Ср бе не мо же те си лом, дри лом, ни чим на те ра ти у уни-
ју! Ср бе мо же те уве сти у уни ју та ко што ће те се из бо ри ти да на ме сто 
њи хо вих епи ско па до ђу они ко ји су жељ ни ча сти, сла сти, вла сти, ко ји су 
осред ње спо соб ни, и по тру ди те се да ме ђу Ср бе уба ци те се ме раз до ра, 
па ће он да они са ми, ка да се бу ду ме ђу соб но по сва ђа ли, бе жа ти у уни ју. 

Ви ди те, про шле су де це ни је, а ње го ва по у ка је по че ла да се ре а ли-
зу је. И ми, на жа лост, у Си но ду на ше све те Цр кве има мо љу де ко ји су 
жељ ни сла сти, ча сти, вла сти и ко ји су за бо ра ви ли на све то о тач ко пре-
да ње, ко ји су за бо ра ви ли на све оно што је су шти на ро да на ше га. Ка да 
нам бу ду ба та ли ли СПЦ, ми као на род оста је мо без иден ти те та, а ка да 
бу де мо оста ли без иден ти те та, он да ће мо вр ло ла ко би ти по слу шни ро-
бо ви оних ко ји су са бра ли не ко бла го ово зе маљ ско.

Во ди тељ: Го спо ди не Ми ло је, ми има мо но вог слу ша о ца на ли ни ји, ли ни ја 
се за и ста уси ја ла, мно ги на ши слу ша о ци хо ће да Вам по ста ве пи та ње.
До бар дан!

Слу ша лац 6: До бар дан! Ја бих по ста вио јед но пи та ње го сту, по здра вио бих 
га пр во – из ви ња вам се. Ка жу да су вла ди ку Ар те ми ја про ме ни ли за то 
што је про не ве рио не ки но вац. Да ли гост мо же да про ко мен та ри ше ко-
ли ко је нов ца по тро ше но за вла ди чан ски двор у Жи чи и пи тао бих во ди-
те ља, ја се из ви ња вам, да ли би у еми си ју мо гао да по зо ве пред сед ни ка 
ује ди ње ног Рав но гор ског по кре та?

Во ди тељ: Оста ви те по дат ке код мо је ко ле ги ни це Дра га не, па ви де ће мо...

Гре шни Ми ло је: Нај пре, од Бо га Вам здра вље. Што се ти че ва ших пи та ња, 
не бих мо гао да из не сем не ке пре ци зне по дат ке. Из сред ста ва ин фор-
ми са ња  сам чуо да тај вла ди чан ски дом ко ји се пра ви у Кра ље ву има 
не где око 1400 ква дра та. Знам по у зда но да пло че ка ме не ко је су би ле 
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у ма на сти ру Жи чи, по ко ји ма је хо дио све ти Са ва и ње гов брат, Сте фан 
Пр во вен ча ни, ни су ви ше би ле по доб не да се та мо на ђу, па је уме сто 
то га та мо ура ђе на не ка, ка ко се то ка же, ин тар зи ја, у гра ни ту. Оно што 
знам да је на пра вљен кру жни пут и оне гра ђе ви не што су пра вље не по 
гро бљу и око гро бља итд. Оно што по у зда но знам то је да то ни је на пра-
вље но од оне две леп те удо ви чи не и од при ло га на ших бла го че сти вих 
вер ни ка. Ви де ће мо, вре ме ће по ка за ти од ко јих сре бре ни ка зи да мо. И 
у ства ри, шта ће на ма. Ми тре ба да гра ди мо, али шта ће на ма двор ци, 
шта ће на ма на Ко со ву об но вље не све ти ње ко је ће об на вља ти они ко ји 
су их по ру ши ли ко ји су их оскр на ви ли? Ми то тре ба да ура ди мо ср цем 
сво јим, ми то тре ба да ура ди мо љу ба вљу сво јом. А Бо гу се, ве руј те, ја са-
да то ви дим, јер ве руј те сти ца јем окол но сти че сто сам у са пат њи са ра-
шко-при зрен ском де цом Бо ж јом, са ду хов ном де цом вла ди ке Ар те ми ја. 
Ве руј те ми Го спо ду Бо гу се мо же мо ли ти и под вр бом, Го спо ду Бо гу се 
мо же мо ли ти и у ка та ком би. Ни је ло ше да има мо двор це, ни је ло ше да 
има мо злат не по ли је ле је, али ни је нео п ход но да би смо при не ли жр тву 
Го спо ду Бо гу на ше му. Ни је нео п ход но, да гра ди мо двор це и те ма те-
ри јал не вред но сти, јер не сме мо за бо ра ви ти оно што нам је у Све том 
Пи сму ка за но: све оно што црв је де, што рђа на гри за, што ло по ви кра ду, 
не ма не ку на ро чи ту вред ност пред Го спо дом. Ми ће мо та мо по не ти оно 
што но си мо у ср ци ма сво јим, по не ће мо сво је скр ште не бе ле ру ке и по-
не ће мо де ла на ша.

Во ди тељ: Има мо но вог слу ша о ца. До бар дан!

Слу ша лац: До бар дан, Угље ша, из ви ни мо лим те што по но во зо вем, за бо ра-
вио сам да по ста вим још јед но пи та ње.

Во ди тељ: Здрав ко, је л та ко?

Слу ша лац 7: Да Здрав ко. Пи та ње за го ста. А за што наш па три јарх Ири неј не 
ре а гу је на све то? За што не раш чи ни, или на би ло ко ји на чин не ка зни 
еку ме ни сте?

Гре шни Ми ло је: Бра те Здрав ко, мо гу да вам од го во рим на два на чи на. Је дан 
на чин је онај ко ме нас учи наш на род: Вра на вра ни очи не ва ди. А дру ги 
на чин је да не бу де мо ли це ме ри, да не за о би ђе мо исти ну. Лич но сам се 
ја ко об ра до вао ка да је наш Па три јарх хи ро то ни сан и био сам при су тан 
у оном на ро ду у Са бор ној цр кви и ја лич но сам, на  жа лост, ви као: ак си ос 
и: до сто јан. И био сам ја ко ту жан, жа ло стан, до бо ла сам био раз о ча-
ран кад је наш Па три јарх био у Бе чу и ка да је та мо био у не кој по вор ци 
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ка то лич кој и ка да је из ја вио да је он еку ме ни ста и па ци фи ста. Да клем, 
по ста ви ли сте пи та ње за што он не раш чи ни еку ме ни сте? Па ви ди те, ми 
смо са да схва ти ли у ства ри да је то јед на озбиљ на „играч ка“ ко ја се при-
пре ма. Зна те, ја ни сам ни знао, сад са зна је мо да се пра ви тај ве ли ки 
ка то лич ки крст над Ни шом. То ни је до не та од лу ка ју че. Зна чи, они то 
при пре ма ју да ни ма и го ди на ма, зна те. Сад ми је тек ја сно за што по сле 
то ли ко вре ме на... Патри јарх је наш про шле го ди не по стао па три јарх, а 
ни шка епар хи ја ни је мо гла, за бо га, да има но вог епи ско па. И та ко, да 
ја не ула зим у то, су шти на је сле де ћа – да се не ла же мо бра ћо и се стре, 
да се не ла же мо! Наш Па три јарх ка за да је еку ме ни ста, а о еку ме ни-
зму су на пи са не књи ге. Ја ћу да усме рим ва шу па жњу на јед ног чо ве ка, 
ко ји се зо ве Са ва Ја њић и он је са да на сто ја тељ ма на сти ра Де ча ни. Он 
је на пра вио јед ну див ну књи гу пре де се так го ди на, ко ја се зо ве „Еку ме-
ни зам и вре ме апо ста си је“. На жа лост, Са ва Ја њић је прак тич но по чео 
сад да ра ди су прот но од оно га што је у тој књи зи на пи сао, али све јед но, 
оста вио је за со бом траг, као што је за со бом оста вио траг и наш епи-
скоп Ири неј Бу ло вић, на пи сав ши пи смо епи ско пу Ла врен ти ју из да ле ке 
Ати не, да ле ких та мо се дам де се тих го ди на. Да се не огре шим – да лÁ  
то бе ше се дам де сет  дру ге, тре ће, ни је бит но... Пре ма то ме, до га ђа ју се 
тран сфор ма ци је у љу ди ма и у њи хо вим гла ва ма.

Не мо гу ве ро ва ти, да клем, у тој књи зи Са ве Ја њи ћа је са бра на сва 
му дрост све ти те ља ко ји су о тој је ре си, о том злу, на пи са ли то мо ве књи-
га. И са да, у ства ри, ми има мо си ту а ци ју да нам се на ши епи ско пи чак 
хва ле, без стра ха од Бо га и без сти да од љу ди, хва ле се, чак, да су еку-
ме ни сти.

И ту се на ла зи та во до дел ни ца! Та во до дел ни ца ка да го во ри мо о 
ње го вом пре о све штен ству вла ди ци ра шко-при зрен ском Ар те ми ју! Да-
клем, он је бо рац ко ји сто ји чвр сто на бра ни ку све то о тач ког пре да ња. 
Он бра ни Све то са вље ста во ви ма сво јим, жи во том сво јим, све до чи исти-
ну Је ва ђе ља! Они ко ји ње га про га ња ју, они ко ји ње га про гла ша ва ју за 
не при ја те ља ро да на ше га, у ства ри ви чу – Држ те ло по ва, да се Вла си не 
се те, па да по гле да ју на пра ву стра ну. На дам се, бра те Здрав ко, да сам 
ус пео да вам до ту рим сво је ми шље ње на пи та ње ко је сте ми по ста ви ли. 
Же лим вам сва ко до бро од Го спо да.

Во ди тељ: Го спо ди не Сте ва но ви ћу, Ви сте пре три де сет го ди на про гла ше ни 
за не при ја те ља др жа ве, ис кљу че ни сте, је ли та ко, из Са ве за ко му ни ста 
1984. го ди не? Са да сте из оп ште ни из Цр кве?

Гре шни Ми ло је: Не ко је на не ком ра ди ју, ре као: чо век ко ји је сво је вре ме но ис кљу-
чен из пар ти је, а са да и из цр кве – ја дан чо век, ка же, ни ко га не ће... (смех).
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До мог не спо ра зу ма са по ли тич ким вр хом оне др жа ве до шло је пре 
три де се так го ди на. У ства ри, ка да сам схва тио пре ва ру, ја ни сам мо гао 
да оста нем нем пред сво јом са ве шћу и ја сам њи хо ву пре ва ру обе ло-
да нио у Са ва цен тру. Сала је била пре пуна, огро ман број љу ди био. И 
у ства ри, због то га сам по стра дао. Био сам про гла шен за не при ја те ља 
ове др жа ве иа ко сам свим ср цем пре про го на и по сле то га чи нио мно го 
ви ше за сво је оте че ство од мо јих про го ни те ља. Али шта је ов де су шти-
на? Ов де је су шти на би ла да ви не мо же те за тво ри ти очи пред исти ном, 
уко ли ко же ли те да за и ста гле да те се би у очи.

Ово што се сад са м ном до га ђа у окви ру цр кве, зна те, то је иста ме-
то до ло ги ја. Из гле да да ми има мо у Цр кви, код не ких љу ди ко ји су се 
до гра би ли вла сти, исту ме то до ло ги ју. Они ће вас ис пљу ва ти, они ће са-
зва ти кон фе рен ци ју за штам пу, они ће вас осу ди ти... Е, сад мо рам, на 
жа лост, с бо лом у гру ди ма, да вам ка жем сле де ће. Ви ди те, ка да сам ја 
из нео ту сво ју бе се ду, ко ја је тра ја ла 28 ми ну та у Са ва цен тру, на зи ва ју-
ћи и ре кав ши у ства ри да је ми ни стар уну тра шњих по сло ва сла гао, ре-
кав ши ве че пре то га на те ле ви зиј ском Днев ни ку, то је био Ста не До ланц, 
да се не осе ћа од го вор ним за ста ње на Ко со ву за то што, на вод но, ни је 
био ин фор ми сан. Тад су би ли по че ли не ми ри на Ко со ву. То ли це мер је 
ни сам мо гао, јед но став но, да пре жи вим и ја сам осе ћао ду жност да о то-
ме пр о го во рим. Али раз ли ка је из ме ђу тог про це са и овог про це са, гле 
чу да, у ово ме. На жа лост. За и ста на жа лост. ја сам 68 са ти бра нио сво ја 
убе ђе ња.

Во ди тељ: Ко со во и Ме то хи ја је узрок и јед ног и дру гог?!

Гре шни Ми ло је: Та ко је! Зна чи ја сам бра нио сво ја убе ђе ња 68 са ти и од бра-
нио! Осу ди ли су ме за то што је мо ја ди ску си ја уз не ми ри ла јав ност. Све 
дру го што су ми ста ви ли на ду шу, да је мо ја дис ки си ја ово и оно, ус пео 
сам да по би јем. Иа ко је то би ла де мо крат ска фар са, раз у ме се, ипак су 
ис по што ва ли не ку про це ду ру. Ме ни је ов де су дио не на дле жни суд, оп-
ту жио не надле жни епи скоп, оп ту жни цу по ди гао не на дле жни ту жи лац 
итд. Ја сам сво ју жал бу упу тио Ве ли ком Цр кве ном Су ду, али ја не ћу да 
се упу штам у те струч не ства ри... О то ме ће ре ћи струч ни љу ди. Али је 
бит но да је су шти на иста. Ми тре ба да се за ла же мо за јед ну вред ност 
ко ја је искон ска, а то је исти на. Ако се од рек не мо исти не, од ре кли смо 
се ве ре сво је, од ре кли смо се Го спо да Бо га, од ре кли смо се се бе са мих.

Не где, пре не го што је по чео овај Са бор, про чи тао сам из ја ву на-
шег Па три јар ха – да ће Са бор рас пра вља ти о вла ди ки Ар те ми ју, и да ће 
га нај ве ро ват ни је из оп шти ти из Цр кве. То су за и ста об ја ви ла сред ства 
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ин фор ми са ња, и ја чу вам те но ви не ко је су то об ја ви ле. Ре као је, при 
то ме, да је нај ве ћа тра ге ди ја за јед ног пра во слав ног хри шћа ни на да бу-
де из оп штен из све те Цр кве. То је тач но! То је тач но! И не спор но, да је 
то стра шна тра ге ди ја, али уз је дан је услов: да је он за и ста из оп штен из 
Цр кве за то што је га зио Ка но не, за то што ни је по што вао устрој ство. Па-
зи те, то је гра ђе ви на на чи јем че лу сто ји Го спод Исус Хри стос, а не да те 
из оп штим за то што ми се не сви ђаш или за то што бра ниш Све тог Са ву, 
зна те. То је, у ства ри, раз ли ка! 

Пре ма то ме, ја Ва ма, са да, за и ста не ли це мер но пред Ва шим слу-
ша  о ци ма мо гу да ка жем – ме ни је у до но ше њу пр во сте пе не Пре су де 
су де ло вао све ште ник Ми лић Дра го вић из Ужи ца, ко ји бе за ко ну је ду ги 
низ го ди на и ко ме сам ја упу тио ве ли ки број пи са ма, ко ја су та ко ђе об-
ја вље на у овој мо јој књи зи. И по ка зао да он чи ни јед ну са бла зан и да он, 
у ства ри, га зи све то о тач ко пре да ње. У дру го сте пе ном су ду мо је су ди је 
су би ле го спо дин Ири неј Бу ло вић и го спо дин Ам фи ло хо је, о ко ји ма сам 
ја, у ве зи са њи хо вим бе за ко њи ма, на пи сао мно го тек сто ва. Да л´ме раз-
у ме те? И о че му се ов де, у ства ри, ра ди? Мо је су ди је су у бе за ко њу по 
мо јим ду бо ким убе ђе њи ма. Ни ко ми то ни је оспо рио ар гу мен ти ма. За то 
ка жем, упр кос свим при зна њи ма ко ја сам до би јао, и од све тов них и од 
цр кве них вла сти, да је нај ве ће при зна ње ко је сам мо гао до би ти упра во 
ова Пре су да, ко ју у пр вом сте пе ну до но си го спо дин Ми лић Дра го вић, а 
у дру гом сте пе ну го спо дин Ири неј Бу ло вић и го спо дин Ам фи ло хи је Ра-
до вић. Да оста не траг јед ног вре ме на да су, да клем, из оп шти ли из Цр кве 
чо ве ка за то што је имао љу ба ви, чо ве ка за то што је са стра да вао са епи-
ско пом Ар те ми јем, ко ји но си стра дал ни крст Го спод њи. И за и ста, ре као 
сам да оче ку јем да ћу до би ти ко нач но ту од лу ку, и ка да је до би јем, ако 
она естет ски бу де што год уоб ли че на, ура ми ћу је и ста ви ти по ред мог 
све тог Ни ко ле, да оста не и да љу ди ви де да је и у на ше вре ме би ло љу-
ди ко ји су учи ни ли бе за ко ње као што је би ло и у вре ме оно ка да је он 
про тив бе за ко ња устао на Са бо ру чак оша ма рив ши Ари ја. Да не да Бог, 
да не ко из то га из ву че по гре шан за кљу чак, али ми мо ра мо зна ти да се 
за ве ру на шу бо ри мо. На ши све ти Оци ка жу Ћу та њем се из да је Бог. Зар 
ће ка ме ње про го во ри ти, по ре чи Го спод њој, а ми да ћу ти мо, кад је Ве ра 
на ша у пи та њу.

Во ди тељ: Го спо ди не Сте ва но ви ћу, ка ква је уло га Де мо крат ске стран ке и 
ње них са те ли та у вла сти што се ти че хај ке на Вас и вла ди ку Ар те ми ја?

Гре шни Ми ло је: Не, не...

Во ди тељ: Што се ти че спо на по је ди них вла ди ка и вла сти?
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Гре шни Ми ло је: Не, ја не мо гу ду шу да гре шим, ја не мам ни ка квих.... Не ки 
љу ди су по ку ша ли да из ву ку не ки за кљу чак, да су не ке кон тро ле ко је 
су се до го ди ле у мо јој фир ми по сле по кре та ња овог по ступ ка, да је то 
спре га др жав них и цр кве них вла сти. Али ја про сто ми слим да је то јед на 
ко ин ци ден ци ја, не мо гу ду шу да гре шим и да ка жем да ме ни са да и све-
тов не вла сти по ку ша ва ју да учи не не ко зло. Зна чи не мам то ис ку ство и 
у овом тре нут ку не бих мо гао ни шта о то ме ре ћи.

Во ди тељ: А, да ли по је ди не вла ди ке ко је уче ству ју у хај ци про тив Вас иду по 
ми шље ње у ка би нет код Бо ри са Та ди ћа?

Гре шни Ми ло је: Ни то за и ста не знам, ја пре ми слим да они иду на јед но 
дру го ме сто за сво је ми шље ње. Иду код оно га што ка же: Ви Ср би не мо-
же те ићи у Евро пу са Све тим Са вом и ћи ри ли цом. Да иду код оног ко ји 
им је ста вио на пр сни крст и пр стен...

Во ди тељ: То је Ва ти кан?

Гре шни Ми ло је: То је Ва ти кан, то су ва ти кан ски ве ли ко до стој ни ци, да та ко 
ка жем. Љу ди су од лу чи ли да упро па сте Све то са вље. За што то чи не?! Бо-
га пи тај! Ме ни то ва и сти ну ни је ја сно. Али из гле да да то сла сто љу бље, 
да то сла во љу бље не мо же да за о би ђе ни оне љу де ко ји су се чак за кле ли 
на до бро вољ но си ро ма штво, ко ји су се за кле ли при ли ком по стри га да 
се од ри чу ово га и оно га, свет ских ча сти Бо га ра ди, Хри ста ра ди, Ве ре 
на ше ра ди итд. На  жа лост... А и то се мо же об ја сни ти. Мо ра мо знати да 
је то људ ски, за то се и тре ба  мо ли ти Го спо ду Бо гу. Ја бих оти шао да по-
љу бим на шем Па три јар ху не ру ку не го но гу, ка да би по ву као из ја ву да је 
еку ме ни ста, пред ро дом сво јим да ка же: „Ђе цо мо ја, ја сам ма тор чо век, 
ал сам по гре шио. Ево вра ћам се Ва ма, вра ћам се ста ду сво ме и вра ћам 
се оци ма нашим“. Ја бих био спре ман да клек нем у бла то да по љу бим 
не ру ку не го и но гу мо јим су ди ја ма да ка жу: „Ми за и ста овог Бо ж јег 
чо ве ка не пра вед но осу ди смо.“ При то ме ми слим, на рав но, на вла ди ку 
Ар те ми ја. Али из гле да да је су је та људ ска из над то га и сад шта ће се 
до го ди ти? Био сам пред Па три јар ши јом ка да смо бра ни ли на шег па три-
јар ха Па вла да га не лу стри ра ју ови. Ови. Ко ји ни су има ли стр пље ња да 
са че ка ју да чо век умре. Мо ра ли су! Мно го им се жу ри! Обе ћа ли су не-
ко ме не што! Зна те! До го ди ло се! На род Срп ски је од го во рио. Ви сте ви-
де ли ка да се упо ко јио Па три јарх, ни су ор га ни зо ва не по вор ке ау то бу са, 
на род је спон та но до шао. То би тре ба ло да бу де по у ка за ове љу де. Ми 
смо Са бо ру на пи са ли са 11.000 по тр пи са пр ви пут, а са да 14. до 15.000 
пот пи са дру ги пут, ве за но из ме ђу оста лог и за вла ди ку Ар те ми ја, се ћа те 
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се да ни су да ли, по ли ци ја је из ја ви ла, ја чу вам те но ви не, ни су мо гли да 
пре да ју тај апел, од но сно за хвев вер ног на ро да и мо на штва, јер су та кав 
на лог до би ли из Па три јар ши је. 

А ја ка жем на шим љу ди ма ко ји се де у Па три јар ши ји: ни шта им не ће 
по мо ћи ку ћи ца по ли циј ска та мо. 

Јер ко не слу ша ша пат, слу ша ће олу ју. 
Онај ко не ће да чу је глас че ља ди све, ти хи ша пат... Ја сам Вам на по-

чет ку еми си је не где ре као да сам кле чао и пла ко пред јед ним де ча ком 
ко ји је се кре тар вла ди ке, а он да смо до шли у по зи ци ју да ја на пи шем 
не ко ли ко књи га ко је обе ло да њу ју њи хо во бе за ко ње, уме сто да су ме ко 
љу ди при ми ли и да ка же мо: „Аман, забога, љу ди, што то чи ни те?“ И да 
се спо ра зу ме мо да то не чи ни мо. Ова ко су на пра ви ли је дан не по тре бан 
јаз из ме ђу се бе и сво је ду хов не де це и што се ви ше тај јаз бу де про ду-
бљи вао то ће би ти ште та за вас це ли род наш. Али, ми слим, ду го роч-
но гле да но, нај ве ћа ште та за про та го ни сте бе за ко ња. Они ће пре тр пе ти 
огром ну ште ту и у овом, а ако не стиг ну да пла те це ну у овом жи во ту, у 
оно ме ве ку ће пла ти ти са свим си гур но.

Во ди тељ: По што смо на кра ју еми си је, са мо још да пи там. Не ка да сте при-
ми ли број на при зна ња од све тов них ин сти ту ци ја и вла сти, па по том би-
ли про гла ше ни за не при ја те ља. При ми ли сте број не Гра ма те и по хва ле 
од цр кве них ве ли ко до стој ни ка, ме ђу ко ји ма је и од бла же но по чив шег 
па три јар ха Па вла, епи ско па жич ког Сте фа на, од са да шњег вла ди ке жи-
ч ког Хри зо сто ма и дру гих. Да ли Вам је у про це су су ђе ња то узе то за 
олак ша ва ју ћу окол ност?

Гре шни Ми ло је: Не, не, не. Мо ра те схва ти ти. Ов де се ни је... пр во сте пе ни 
и дру го сте пе ни суд... Ка да ви ди те Суд, ви та мо ви ди те те ра зи је. Зна чи 
од ме ра ва се. Та ко нас уче, кад ар хан ге ли та мо др же онај кан тар Све тог 
Пе тра. Па би тре ба ли да ка же мо: До бра осо би на је што си ура дио то и 
то. А ло ша је то. Па да од ме ри мо. Па да ка же мо: „Син ко тво ја рђа ва де-
ла су пре те гла на кан та ру и због то га ми мо ра мо те бе да ка зни мо, да ти 
да мо епи ти ми ју.“

Уме сто то га ми не ће мо де ла ни да ме ри мо, ми ће мо ти от фи ка ри ти 
гла ву, па ти гле дај где ћеш и шта ћеш да ра диш. То је стра шно ту жно. Да 
су ста вља ли на те ра зи је, они би мо ра ли зна ти да су број ни ма на сти ри и 
све ти ње у овој зе мљи мој дру ги дом и да су че љад ко ја жи ве у тим ма на-
сти ри ма мо ја бра ћа и се стре од ср ца! 

Да су ста вља ли на кан тар, ово је сад ру жно, јер Је ван ђе ље нас учи да 
оно што чи ни де сни ца не тре ба да зна ле ви ца. Мо рам да ка жем оно што 
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у жи во ту не бих смео ни ти их тре бало да ка жем, да бих по ка зо њи хо ву 
не прав ду. Ја зад њих пет на е стак го ди на ни ка да ни сам из о стао са Ли тур-
ги је не де љом, цр ве ним сло вом и су бо том, ка да се слу же ли тур ги је за 
упо ко је не на ше прет ке. Мо ји уну ци др же пост то ком це ле го ди не и сре-
дом и пет ком. Ми смо на пра ви ли сво је вр сну ми си ју и у на шој фир ми 
и у окру же њу. Мо ја по ро ди ца је при ве ла Го спо ду на де се ти не љу ди. Ми 
смо се по тру ди ли да се мно го љу ди ис по ве ди у са мрт ном ча су, во ди ли 
смо све ште ни ке да их ис по ве де, да их при че сте. Чи ни ли смо скром ну 
по моћ на шим све ти ња ма, од ла зи ли на хо до ча шћа, по ма га ли бо ле сни-
ма, за то че ни ма... Ор га ни зо ва ли свад бе на кој ма се по 12 па ро ва у истом 
да ну вен ча ва ло. То су љу ди ко ји су жи ве ли у не хри шћан ском бра ку. Не-
ки ум ни љу ди су на пи са ли да су мо је бе се де на свад ба ма, са хра на ма... 
ми си о нар ске бе се де.  

То би сте те ба ли да ста ви те на овај тас. А ова мо да ка же те: ти си Ми-
ло је Сте ва но ви ћу пљу вао на ико не, га зио на кан ди ла, ба та љи во ол та ре, 
ху лио си на Го спо да, ху лио си на Мај ку Бо ж ју... 

Па ка да то од ме ре да ка жу: Ево пре те гло је то и за то ти мо раш да 
из др жиш епи ти ми ју. 

Не, не! Ов де се о то ме ни је рас пра вља ло. Ов де се ре кло: ти си Ми-
ло је при мио мо на хе! Је сте да то пи ше у Је ван ђе љу, али па зи ни си пи то 
Ам фи ло хи ја и Ата на си ја да ли мо жеш ти да учи ниш ми ло сти њу пре ма 
они ма ко је они про го не. 

Ту је про блем. 
Ја ни сам имо про блем кад сам при мио му сли ман ку Се на ду. Ни ко 

ми то ни је за ме рио. Али су ми за ме ри ли што сам при мио оне ко је они 
про го не. 

За тим ка жу: ти си крив за то што се мо лиш Бо гу! 
Мо лим се Бо гу са пра во слав ним љу ди ма. Мо лим се Бо гу са љу ди ма 

ко ји су сво је жи во те по све ти ли ро ду и Бо гу. И ти ме не због то га про га-
њаш из Цр кве мо јих ђе до ва, мо јих оче ва, мо јих уну ка. 

У ре ду је! Си ла Бо га не мо ли. Али, ја се уздам у Ми лост Го спод њу, јер 
сам из Све тог Пи сма на у чио, од све тог ца ра Да ви да сам на у чио, Ко се у 
Го спо да узда у ви со ком за кло ну сто ји. 

Во ди тељ: Го спо ди не Сте ва но ви ћу, хва ла Вам што сте би ли гост еми си је 
Руд ник и гост Фо кус ра ди ја.

Гре шни Ми ло је: Бо гу хва ла! Хва ла и Ва ма што сте ме удо сто ји ли да са Ва-
шим слу ша о ци ма по де лим ове пре див не тре нут ке. И за и ста сам им пре-
сио ни ран раз ми шља њи ма Ва ших слу ша ла ца и то ме учвр шћу је у ве ри и 
у на ди да се Ср би ја ра ср би ти не да!



177

Во ди тељ: Бо гу хва ла! По што ва ни слу ша о ци Фо кус ра ди ја, био је то Ваш и 
наш гост, го спо дин Ми ло је Сте ва но вић, по знат у јав но сти као Гре шни 
Ми ло је. Го во ри ли смо о Срп ској Пра во слав ној Цр кви, о слу ча ју влад ике 
Ар те ми ја, о слу ча ју Гре шног Ми ло ја и о суд би ни јед не од нај ва жни јих 
ин сти ту ци ја срп ског на ро да, Срп ској Пра во слав ној Цр кви.
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КНЕ ЖЕВ ЗА ВЕТ9

У по дје лич ком се лу Ло зни ца код Чач ка, 22. априла/9. ма ја 2012. осве штан 
је ма на стир Све тог Ни ко ле – за ду жби на Ми ло ја и На де Сте ва но вић из Бе о-
гра да. За ТВ Ду гу Ђор ђе Та ракчи ја је оба вио раз го вор са Ми ло јем Сте ва но-
ви ћем, у на ро ду по зна том као Гре шни Ми ло је.

Ђ. Т: По ма же Бог, дра ги гле да о ци. 
Ево, на кон ових при јат них, бо жан стве них де ша ва ња ов де, у ме сту 

Ло зни ца код Чач ка, са на ма је и кти тор, до ма ћин и сла вље ник. До ма-
ћин, пре све га. 

Срећ на сла ва!

Г. М: Хва ла Вам. До бро до шли.

Ђ. Т: Бо ље Вас на шао. Не ка Вас Бог по жи ви ово што сте учи ни ли. И мно го, 
мно го то га још да учи ни те.

Са на ма је, по што ва ни гле да о ци, Ми ло је Сте ва но вић, кти тор овог 
ма на сти ра, ко ји ви ди те иза нас, ко ји је на стао за не ве ро ват них, не са-
мо ма на стир не го и чи тав ком плекс око ло, сме штај за мо на хе, и све 
што сте ви де ли у ка дру, за не пу них 6 ме се ци, и то зим ских, што је ве-
о ма ин те ре сант но и им по зант но.

Да кле, го спо дин Ми ло је Сте ва но вић, кти тор ма на сти ра св. Николе 
ов де у Ло зни ци код Чач ка, чи ја је и кр сна сла ва да нас, а  и ма на сти-
рска је слава.

Го спо ди не Ми ло је, или бра те Ми ло је у Хри сту, хо ће те ли за на ше 
гле да о це... има ли су при ли ке да ви де шта се све де ша ва ло, и чу ли су 
шта сте све ура ди ли, али из Ва ших уста да чу ју шта Вас је то на ве ло на 
ова кав пле ме нит, а пре све га Све то сав ски, гест.

Г. М: Па, ово је пре све га јед но ма ло мо је уздар је Го спо ду за до бра ко ја сам 
од Ње га при мио.

Овај ма на стир је, по ред то га, плод до бро те вла ди ке Ар те ми ја и ње-
го вог мо на штва. 

9  Из вор: www.You tu be Kne zev za vet
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Вла ди ка Ар те ми је је је дан бла го че сти в ста рац, ко ји је за о рао ве о-
ма ду бо ку ду хов ну бра зду у зе мљи Ср ба ља. Из те бра зде, из ме ђу оста-
лог, ни кла су ње го ва ду хов на де ца.

И ја сам сма трао да је грех пред Бо гом и сра мо та пред љу ди ма, 
окре ну ти гла ву пред њи хо вим стра да њи ма. Ја сам ва и сти ну убе ђен да 
су они по стра да ли на прав ди Бо га, да су они прог на ни због из да је, ко-
ја се до га ђа у вр ху на ше Све те Цр кве, и због то га сам на шао за сход но 
да отво рим вра та сво га до ма, и ка пи је сво га ср ца, за те стра дал ни ке. 

И, ето та ко, дру же ћи се и са стра да ва ју ћи са њи ма, од лу чио сам 
да оста так сво га жи во та по све тим до бро чин стви ма та кве вр сте. Да га 
по све тим за ду жби нар ству, ко је је иначе, не ка да би ло, свој стве но ро ду 
на шем, али су де це ни је ко је су оста ле иза нас из бри са ле су се ћа ње на 
ту див ну, да та ко ка жем, осо би ну на ших пре да ка – да од свог су ви шка 
по ку ша ју да оста ве не што за род свој Све то сав ски и Пра во слав ни. 

Ето, то је, у осно ви, раз лог за што сам се опре де лио да, из ме ђу 
оста лог, на пра вим и ову цр кву.

Ђ. Т: Бра те Ми ло је, пре не го што Вас упи там... Ви сте би зни смен, и као што 
смо чу ли у прет ход ним еми си ја ма, али не знам да ли је то би ло у овој 
или прет ход ној, не мој те ме др жа ти за реч, али чу ли смо да Вас је Бог 
об да рио до бро чин стви ма. И до бром ду шом. И до брим ср цем. И Пра-
во сла вљем. И што је нај ва жни је – до бром и здра вом по ро ди цом. По-
ред то га, об да рио Вас је спо соб но шћу да ство ри те и не ка ма те ри јал на 
бо гат ства, ко ја ни сте пр о ће р да ли, на би ло ко ји на чин. У ве зи с тим, 
шта би сте по ру чи ли? По зна то је да у све ту има мно го Ср ба, би зни сме-
на...Шт а би сте им пре по ру чи ли? Да сле де Ваш при мер, или...?

Г. М: Па, не, не мој при мер... Да сле де За вет све тог Кне за Ла за ра. Тре ба да 
има мо на уму да је зе маљ ско за ма ле на Цар ство, а Не бе ско увек и до-
ве ка. 

Да клем, хо да ју ћи овом до ли ном уз ди са ја, не прав ди, су за, ко ја се 
Зе мља зо ве, ми тре ба да по ку ша мо да оста ви мо за со бом не ки траг, 
ко ји ће на ше по том ке на ве сти да раз ми шља ју о та квим вр ста ма, ми-
ло ср ђа, до бро чин ста ва, и та ко...

Ђ. Т: Хва ла, бра те Ми ло је. И за крај, да не узи мам вре ме, сла ва Вам је, још 
јед ном да че сти там сла ву у име гле да ла ца Ду га Сат Те ле ви зи је, у сво је 
лич но име, и у име ко лек ти ва Ду га Сат Те ле ви зи је, и сва ко до бро Вам 
же ли мо.

За крај ћу Вас са мо пи та ти у ве зи Ва шег на дим ка, „Гре шни Ми ло-
је“, јер ово што сте Ви учи ни ли не мо же се ни ка ко на зва ти гре хом. А 
ни оста ла Ва ша де ла.
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Г. М: Па зи те, ја сам од рас тао у јед ном смут ном вре ме ну, ка да је без бо ж је 
вла да ло овим про сто ри ма. Ми смо као де ца у основ ној шко ли, у Бу-
ква ри ма, уме сто Го спо да, Све тог Јо ва на Кр сти те ља, или Мај ке Бо ж је, 
има ли сли ке бе ло свет ских хо хшта пле ра и без бо жни ка. 

И, ка ко је вре ме про ла зи ло, и ка ко сам ја схва тао пре ва ру у ко ју 
сам био уву чен, до шло је до мог ду хов ног пре у мље ња. Пр ва књи га ко ју 
сам на пи сао, „Ка зи ва ња“, у пр вом де лу го во ри о тој вр сти пре у мље ња. 
То је вр ста јав ног по ка ја ња. И ја сам у тој књи зи, у ства ри, из нео сво је 
за блу де, или сво је гре хе. И од лу чио сам да ту књи гу, тог свог пр вен ца, 
пот пи шем са „Гре шни Ми ло је“.

А он да је то кре ну ло сво јим то ком, па сам и оста ле сво је књи ге 
пот пи си вао на тај на чин. А по том се, сти ца јем окол но сти, де си ло да 
сам ја, пре ма не ким офи ци јел ним ста во ви ма и зва нич ним од лу ка ма 
моћ ни ка овог све та, у ства ри, и de ju re, нај гре шни ји од свих. Да кле, од 
Све тог Са ве до на ших да на, го рег од ме не не ма, да кле, гре шни јег од 
ме не не ма, ако ће мо то гле да ти по њи хо вој „пра ви ци“. 

Али, ша лу на стра ну, да клем, осим Го спо да, ни ко још ни је хо дио 
Зе мљом ко гре ха ни је имао. Са мо је пи та ње да ли ми има мо ду хов не 
ку ра жи, ду хов не мо ћи, ду хов не сна ге, да по гле да мо се би у очи, и да 
то се би при зна мо. 

Тај на ди мак, или име, „гре шни“ је, у ства ри, мој по ку шај да љу-
ди ма по ка жем да ни је стра шно па сти у грех, стра шно је у ње му оста ти.

Човек, да кле, мора по ста ти све стан сво јих гре хо ва, и на сто ја ти 
да се од њих очи сти.

Ђ. Т: Хва ла, бра те Ми ло је. Ево, и за вр ша ва мо... Са мо јед но пи та ње. Крат ко. 
Чи ни ми се да је то био Епи скоп Хри зо стом... да Вам је он... кад су Вас 
из оп шти ли из Цр кве, да Вам је он ре као да ће Вам за бра ни ти при ступ 
у цр кву, на шта сте Ви од го во ри ли – „Ја имам цр кву у сво јој авли ји.“

Г. М: Ха, ха... Ни је, ни је. Ја сам, зна чи, на ини ци ја ти ву eпископа Хри зо сто-
ма, ко ји, ина че, ни је та да био мој епи скоп, ми слим – пре ма Уста ву 
СПЦ... На ње го ву ини ци ја ти ву спро ве ден је тај по сту пак, та фар са, у 
ко јој сам ја из ба чен из Цр кве. Зна те, у дру гом сте пе ну, љу ди ко ји су 
по твр ди ли јед ну та кву од лу ку... Па зи те: мој грех је то што сам учи нио 
де ло ми ло ср ђа, да клем, што сам при мио ра шко-при зрен ске мо на хе; 
и мој грех је што сам се мо лио Бо гу са овим Стар цем (Вла ди ком Ар-
те ми јем).

Па зи те, Пре су ду о мом ис кљу че њу из Цр кве до не ли су љу ди ко ји 
се Бо гу мо ле са па пом и ње го вом ко пи ла ди . До не ли су, да клем, љу ди, 
ко ји о сво јим вра то ви ма, ми слим на Ири не ја Бу ло ви ћа и Ам фи ло хи ја 
Ра до ви ћа, но се па пи не на пр сне кр сто ве и па пи но пр сте ње, и та ко да-
ље... Пре ма то ме, тај њи хов чин, у ства ри је је дан по ку шај да за пла ше 
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Ср бе, да ови не би сме ли пру жа ти го сто прим ство овим бла го че сти вим 
љу ди ма, ко је сте да нас ви де ли и на мо ли тви, и ина че, ов де; а са дру ге 
стра не, да се слу чај но са њи ма Бо гу не мо ле.

На рав но, ка да те ђа во тј. ка да их је ђа во на го во рио на та кав по тез, 
он да је ре зул тат био ђа во љи, по њих. 

Шта се де си ло? 
Це ла Ср би ја је по ста ла го сто прим ни ца. Зна те, ви ше Ло зни ца код 

Чач ка ни је но ви на. То ви ше ни је вест. То ви ше ни је но вост. Ми има мо 
са да ши ром зе мље Ср ба ља до ма ћи не, ко ји су сво ја има ња, сво је ку ће, 
сво ју љу бав да ри ва ли вла ди ци Ар те ми ју и ње го вом мо на штву.

А с дру ге стра не, по ку шај „да меч ку упла ше ре ше том“, да на род 
срп ски упла ше ти ме што ће Ми ло ја ис те ра ти из Цр кве, за то што се 
мо ли Бо гу са вла ди ком Ар те ми јем... Ре зул тат то га је, из ме ђу оста лог, 
и ово што сте и да нас ви де ли. 

Мо ји са рад ни ци су де ли ли оне, мо дер но се то ка же, флајерe. То је 
јед на дра га успо ме на на ово зби ти је. И на тај на чин смо мо гли до зна-
ти ко ли ко је љу ди ушло у ову пор ту. Да кле, ми смо, у ства ри, да нас, 
на ка пи ји, де ли ли све ча ни фла јер, на ко ме је и ова По ве ља, ко ју сам 
ја да нас уру чио, пре ко вла ди ке Ар те ми ја, ро ду све то сав ском. Та ко да 
ми има мо ег зак тан по да так да је у пор ту овог на шег ма на сти ра, ушло 
да нас из ме ђу 1.300 – 1.400 љу ди. 

То је ре зул тат њи хо вог бе за ко ња.
То је ре зул тат то га што су хте ли да упла ше Ср бе.10 
Не мо же се са кри ти град што на го ри сто ји!
Је сте ли ви де ли и осе ти ли бла го дат Све то га Ду ха да нас на ово ме 

бла го че сти вом на ро ду. И у хра му. И за вре ме осве ће ња хра ма. И за 
вре ме Ли тур ги је. И за вре ме се че ња слав ског ко ла ча. И за тр пе зом 
љу ба ви?

Ни шта од овог што се де си ло ни је би ло сми шље но уна пред, ве руј-
те ми. Сем што сам ја ка зао мо јим уну ци ма да ће они уме сто де де да 
пре да ју Вла ди ци по кло не, ко је сам при пре мио. 

Све оста ло је иза шло из ср ца ових љу ди. 
Чу ли сте ту пре див ну бе се ду Зо ра на Чво ро ви ћа. Ја ми слим да ће 

она ући у исто ри ју Пра во сла вља. 
Чу ли сте бе се ду оца Жар ка Га ври ло ви ћа...
Ми смо си ноћ ов де има ли је дан та кав до жи вљај, ко ји ће се пам ти-

ти во вјеки вје ков. Има ли смо мо на ше ње. Да кле, цео је дан ма на стир је 
по шао за овим бла го че сти вим стар цем, за на шим вла ди ком Ар те ми-
јем, да све до чи ве ру Ота ца на ших.

10 При мед ба при ре ђи ва ча: би ло је на ро да из Бе о гра да, Но вог Са да, Ни ша, Чач ка, Кра ље ва, Кра гу-
је в ца, Про ку пља, Ужи ца, Ива њи це, Пан че ва, Ра шке, Сме де ре ва, Шап ца, Ла за рев ца, Обре нов ца, , 
Ко  сов ске Ми тро ви це, из Москве и ко зна ода кле све. 
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Не ма це не ка да је ве ра у пи та њу, зна те...
Ми мо же мо од сил ни ка овог све та би ти ка жње ни. 
На ма мо гу оте ти има ња.
Мо гу нас исте ра ти из ку ће.
Мо гу нас оста ви ти без по сла, итд...
Али Бо га из ср ца на шег не мо гу оте ти.
На ро ду, ко ји сте да нас ов де ви де ли, не мо же из ср ца иш чу па ти Бо-

га ни ко!
За то је, у Је ван ђе љу, и ка за но: све вам мо гу чи ни ти, али ду шу вам 

не мо гу узе ти. 
То, на њи хо ву жа лост, а на на шу сре ћу, ни је у њи хо вој вла сти.
И то је оно глав но. 
Ми се не бо ји мо љу ди.
Ми се Бо га бо ји мо!
И ми се не узда мо у љу де.
Ми се узда мо у ми лост Го спод њу, зна те...
Сви ће мо ми јед ног да на по ћи Бо гу на Исти ну! 
По не ће мо та мо не ти ту ле: док тор, ма ги стар... Не функ ци је: ди рек-

то ра, ових, оних... Ни ти на ше ви ле, ку ће, Јан ка, Мар ка... 
По не ће мо на ше бе ле ру ке и на ша де ла, ко ја смо оста ви ли за со бом:
– Да ли жед на на по ји смо?
– Да ли глад на на хра ни смо?
– Да ли не вољ ни ку да до смо кров над гла вом?
– Да ли бо са обу смо?
– Го ле обу ко смо? И та ко да ље.
То ће би ти ар ши ни по ко ји ма ће се ме ри ти на ша це на у вре ме кад 

бу де мо до шли Бо гу на Исти ну.
Ми има мо љу де ко ји су про да ли ве ру за ве че ру... Узми те не дав ну 

бе се ду јед ног на шег Епи ско па, ко јом он... Ин тер вју, у ства ри, ко јим он 
„учи“ вла ди ку Ар те ми ја шта му ва ља чи ни ти. Он, ко ји би, кад би га на 
ме ри ла ту ри ли, са свом ње го вом ми тром и же злом, био лак ши од ни-
шта, ка ко ка же Све то Пи смо.11

Ђ. Т: Хва ла, бра те Ми ло је. По што ва ни гле да о ци, ово је био наш до ма ћин и 
гост, кти тор овог ма на сти ра, Ми ло је, ко јем је да нас сла ва и исто вре ме-
но сла ва ма на сти ра. У име свих вас, ја ћу још јед ном да че сти там сла ву.

Г. М: Хва ла. И до ђи те нам и до го ди не.

Ђ. Т: На рав но да ће мо до ћи.

11 На по ме на при ре ђи ва ча: Очи глед но се ми сли на ин тер в ју епи ско па Да ви да о ко ме је го спо дин Ми-
ло је из нео свој став об ја вљен у Ин тер в јуу да том Но ви на ма срб ским бр. 665, ја ну ар – фе бру ар 2012, 
Ca na da, To ron to.
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 НОЋ ВАМ ПИ РА У МА НА СТИ РУ ВАЗ НЕ СЕ ЊЕ 
– Ин тер вју сај ту Ср би на окуп –

Ју че, на дан св. Си ме о на Ми ро то чи вог 2013. ле та Го спод њег, упр кос при-
вре ме ној ме ри Гра ђан ског су да у Чач ку, ко јом је до зво ље но прог на ним 
ваз не сењ ским мо на хи ња ма да са све ште ни ком по се те гроб свог ду хов-
ног оца и при ре де па ра стос – остра шће ни игу ман Ти мо теј је, пот по мог-
нут при пад ни ци ма по ли ци је, оне мо гу ћио тај чин, услад че га је па ра стос 
од слу жен на пу ту, сто ти нак ме та ра од гро ба оца Са ве. Том при ли ком су 
при пад ни ци по ли циј ске упра ве Ча чак за бра ни ли Ми ло ју Сте ва но ви ћу да 
при не се во шта ни цу на гроб свог ду хов ног оца уз обра зло же ње да им то 
пра во да је пре су да „снаб де ве на из вр шном кла у зу лом“.
То нам да је за пра во да об ја ви мо ин тер вју ко ји смо у сеп тем бру 2012. оба-
ви ли са Гре шним Ми ло јем, а ко ји наш са го вор ник ни је до зво лио да се об-
ја ви до окон ча ња по ступ ка.

– О Спа сов да ну 2012. су Вас по по ви за те кли у ма на сти ру Ваз не се ње, на 
мо ли тви у кле че ћем по ло жа ју, ода кле су Вас из ву кли, на си лу, до ис пред 
ка пи је?

– Да. 
– За ка му фли ра на по ли циј ска ко ла у ко ји ма је швер цо ван епи скоп Хри-

зо стом су Вас по ко си ла, ка ко нам твр де оче ви ци, и Ви сте па ли на ха у бу во-
зи ла. По том су Вас стр па ли у „ма ри цу“, са слу ша ва ли и при ве ли су ду, зар не?

– Да.
– Ни је ли то бру ка и сра мо та за јед ног вла ди ку, за пре ко 100 по по ва и 

по ли ци ју?
– За оне ко ји љу ба ви има ју пре ма па пи, нај па ли јем у грех од Ју де Иска-

ри от ског до да нас, и ко ји па пу зо ву „све ти отац“, то је под виг пар екс е ланс. 
Зна те ка кву су бли ста ву ка ри је ру се би обез бе ди ли по пи ћи ко ји су „ју нач-
ки“ по ба ца ли фо то гра фи је вла ди ке Ар те ми ја и оца Са ве Ваз не сењ ског. Ако 
им по жи ви епи скоп Хри зо стом, ви де ће те ка кве ће бли ста ве ка ри је ре има ти 
не ки по пић Си ни ша из Гу че и ње гов пар ник – ју ри шник из Чач ка што га 
ко ле ге зо ву „пе кар“, јер се од ва жио да но си бе лу ман ти ју. А тек они ко ји су 
се по хва ли ли вла ди ци ка ко су ме ни на би ли шпиц од ци пе ле у ре бра, ка да 
су ме из но си ли, од но сно ву кли из ма на сти ра, по прин ци пу де сет на јед ног.
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Али оно што је мно го ва жни је и што ће оста ти упи са но у књи гу на шег 
зло вре мја, то је пад до бо ла, пад на дно дна у не мо рал, у ан ти хри шћан ство, 
у бе за ко ње. За ми сли те ноћ. За ми сли те те мо на хи ње, ме ђу ко ји ма и не ко-
ли ко та ко ре ћи не по крет них ста ри ца, и игу ма ни ју ко ја је де це ни је из ар чи ла 
гра де ћи ма на стир. За ми сли те, сад, устав но на че ло о не по вре ди во сти ста на 
ко је га зи без ум ни епи скоп и ко га сле ди пре ко сто ти ну по мах ни та лих љу ди 
у ман ти ја ма, из ба цу ју ћи мо на хи ње на по ље у по мр чи ну из њи хо вог ле ги-
тим ног ста на. И то без су да и пре су де! Без ко ре хле ба, по ња ве, ка ши ке, 
ша ке бра шна... И све то, за ми сли те чу до над чу ди ма: пред очи ма ви ше де-
се ти на чу ва ра устав но-прав ног по рет ка, од но сно по ли ца ја ца ко је пред во де 
њи хо ве ста ре ши не. Све ми се чи ни да вла ди ка и ње го ви сле пи по слу шни-
ци, ако се не по ка ју и не за тра же опрост од ваз не сењ ских мо на хи ња, не ће 
мо ћи мир но спа ва ти по сле зло чи на ко ји су по чи ни ли. А мо жда ни умре ти. 
За ми сли те осе ћај по по ва кад бу ду ушу шка ва ли сво ју де цу или уну ке пред 
спа ва ње. Зар ми сли те да им не ће пред очи иза ћи ка лу ђе ри це ко је су ву кли 
по бла ту и из ба ци ли у по мр чи ну? У пла ни ну.

Ето, нај ва жни ји мо ме нат ваз не сењ ске но ћи је чи ње ни ца да је то би ла 
ноћ вам пи ра, ноћ по та ми хо да ју ћих утва ра, ноћ беш ча шћа, ноћ без у мља, 
ноћ гор до сти и та шти не људ ске, ноћ бес кич ме ња штва, ноћ про да је ве ре за 
ша ку мр ви ца о ко ју се ни пси та ко же сто ко не би оти ма ли, ноћ про го на Све-
тог Ду ха из ваз не сењ ске све ти ње, ноћ зла и чо ве ко мр зја... 

Те но ћи је Епи скоп са из бе зу мље ним по по ви ма, уз аси стен ци ју по ли ци-
је, по но во ур лао расп ни их, расп ни. Они су те но ћи од ваз не сењ ске све ти ње 
на пра ви ли Гет си ман ски врт. Они су, чу па ју ћи ко су и ву ку ћи Хри сто ве не ве-
сте по бла ту, по но во рас пи ња ли Хри ста. Те но ћи се за и ста по ва мпи рио дух 
Ју дин и зло дух Алој зи ја Сте пин ца из њи хо ве се стрин ске им цр кве.

– На то без у мље ни ко од зва нич ни ка, ни из цр кве, ни из др жа ве, ни је 
ре а го вао. 

– Ко да ре а гу је? Па три јарх Ири неј ко ме је то за ви чај? Па ви де сте ли га 
ка ко пра зно ва, у је вреј ској си на го ги са по том ци ма оних што не пре по зна-
ше, што ис пљу ва ше, што осу ди ше и рас пе ше Хри ста? Зар не чу сте да се чо-
век са мо про гла сио еку ме ни стом? И зар не чу сте да па пу зо ве „све ти отац“?

– Да се вра ти мо Ва шем слу ча ју. Да ли је су ди ја ко ја Вам је из ре кла ка зну 
би ла на ви си ни су диј ског по зи ва?

– То ни је пи та ње за ме не, не го за хро ни ча ре. И за су ди ју. Њу пи тај те. 
Или про у чи те њен ру ко сад.

– До бро, ал Ви сте у јед ном свом тек сту на ве ли да је још Ду ша нов за ко ник 
про кла мо вао на че ло: Су ди је да су де по за ко ну а не по стра ху од цар ства ми.

– Ми слио сам на су ди је од ча сти, а не на су ди је из вр ши о це во ље вла ст 
и ма ју ћих. На  жа лост, по ред су ди ја од ча сти и за ко на има су ди ја од ка ри је ре.

– У не ким тек сто ви ма сте се по зи ва ли и на за вет мај ке Је вро си ме: Бо ље 
ти је (си не) са гу би ти гла ву не го сво ју огре ши ти ду шу.
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– То ва жи за оне ко ји има ју гла ву. И ко ји зна ју за ду шу. За Бо га.
– У тек сту „Ваз не сењ ска ноћ“, ко ји је об ја вљен у „Пра во слав ном гла су“ 

број 6/2012. Ваш слу чај се по ве зу је са слу ча јем Ђор ђа Мар ти но ви ћа са Ко-
со ва од пре три де се так го ди на. Он је про гла шен кри вим, кад су му Шип та-
ри фла шом на бије ном кроз анал ни отвор ис ки да ли утро бу, са обра зло же-
њем да се са мо за до во ља вао фла шом па се та ко по вре дио. Пи сац по ме ну тог 
тек ста ка же да би, по слич ном сце на ри ју, Ви мо гли би ти про гла ше ни ма зо-
хи стом, те да сте у том по ри ву ма зо хи зма има ли нео до љи ву же љу да по ки-
да те ми шић сво је де сне но ге, те да Вам је нај згод ни је би ло да се су да ри те 
с по ли циј ским ко ли ма ко ја још швер цу ју, тј. од на ро да кри ју упла ше ног, а 
остра шће ног епи ско па.

– Љу ди су сло бод ни да чи не сва шта. Али ни је им све на ко рист, ка ко 
учи апо стол. Зна те, ни чи ја до зо ре ни је  го ре ла. Про ћи  ће и мо је ап са џи је, 
и мо је су ди је, и ја. Про ћи  ће и из у ми тељ овог срам ног ваз не сењ ског зло чи-
на, го спо дин Хри зо стом. Иза нас ће оста ти тра го ви. То су на ша де ла, на ши 
пло  до ви. По њи ма ће нас по зна ти они што ће до ћи иза нас. Ја ве ру јем да је 
Ђор ђе Мар ти но вић му че ник над ко јим су не ча сни љу ди из вр ши ли бе за ко-
ње. То бе за ко ње и зло чин су при кри ле не ча сне су ди је сво јом срам ном пре-
су дом. За што? За то што су то без бо жни ци ко ји не зна ју да ће им се ме ри ти 
њи хо вом ме ром. 

– Суд је по кло нио ап со лут ну ве ру оним све до ци ма ко ји су Вас уда ри ли 
ко ли ма, па вас за тим ухап си ли, па вас оп ту жи ли и по сле чак ме ђу соб но 
кон  тра дик тор но све до чи ли.

– Да. 
– Из ја ва ма Ва ших све до ка суд ни је по кло нио ве ру „ако су у су прот но сти 

са из ја ва ма ко ји ма је по кло нио ве ру“ – ка ко сто ји у Пре су ди.
– Баш та ко је ка за но.
– Али Су ди ја не по кла ња ве ру ни сво јим очи ма. На и ме у за пи сни ку са 

Ва шег са слу ша ња те но ћи, не по сред но по сле хап ше ња, Су ди ја кон ста ту-
је: „Окри вље ни по ка зу је уда рац у лист де сне но ге и за до би је ни крв ни 
под лив ко ји је уоч љив“. Зар то ни је убе дљи ва чи ње ни ца?

– У овом слу ча ју, што је чи ње ни ца би ла убе дљи ви ја, уто ли ко је би ло го-
ре по чи ње ни цу.

– Хо ће те да ка же те да је ов де ва жио прин цип: „Ве жи ко ња где ти га зда 
ка же.“

– Ви ка за сте.
– Ин те ре сант но је да Вас је ста ре ши на по ли ци је оп ту жио за две ства ри. 

Пр ва је да сте се „др ско по на ша ли“.
– Тач но. По ње го вом раз у ме ва њу „ре ал но сти“ ово што сам ре као пред 

на ро дом, по ли ци јом и по слу шним, али не Бо гу но ма мо ну, по по ви ма – сре-
ћом је за бе ле жи ла ка ме ра. И тај ви део за пис сто ји на ју тју бу. Ако ко за ла же, 
рог не ла же. 
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Са ви део записa: gre sni mi lo je stra da nje za ve ru – до слов це ци-
ти рам „др ско по на ша ње“ на шег са го вор ни ка: 

„Они што су по ру ши ли гро бље у Жи чи, и они што су по ру ши-
ли ол тар све тог Си ме о на у Сту де ни ци, они су до шли да ву ку срп ске 
ба бе, срп ске ка лу ђе ри це и срп ску де цу по бла ту, на има њу ко јим је 
хо дио наш ду хов ник, наш отац Са ва Ваз не сењ ски.

Јад ни они!
По мо ли мо се Бо гу за њих да их не стиг не су за оца Са ве!
Да их не стиг не про клет ство!
Го спо де, опро сти им јер не зна ју шта ра де!“

– Дру га ва ша кри ви ца је да сте „на ско чи ли на во зи ло“ по ли ци је ко јим се 
кри ју ћи од на ро да во зио Епи скоп.

– Јед на по кој на ба ба Ву ја на из мог за ви ча ја, не мав ши чиме да уго сти 
ку ма Жи во ра да ко ји јој је из не на да до шао у го сте ка за: „Јој ку ме, да сам 
зна ла да ћеш да ба неш, те ле би за кла ла очи ју ми мо јиг“. Ина че је би ло по-
зна то да кад не ко хо ће да за ко ље пи ле она бе жи гла вом без об зи ра јер ни је 
сме ла да гле да тај при зор. 

Та ко и ово: за ми сли те овај при зор: је дан мла дић и ја – ста рац, ђед ко ји 
има ше сто ро уну ча ди, на ска че мо на ко ла. Чу дом не ким овај мла дић, ко ји 
би те о риј ски мо гао да из ве де ту вир ту о зност, је, хва ла Бо гу, осло бо ђен. А ја 
сам осу ђен. 

Чик по го ди те за што?
– Ко ји су глав ни ар гу мен ти ко је сте на ве ли у жал би на пр во сте пе ну пре-

су ду?
– То мо гу да вам ка жем уз нео по зив услов да овај раз го вор не об ја ви те 

до прав о сна жно сти пре су де, јер то на ла жу до бри оби ча ји. 
– При хва там Ваш услов, јер за исти ну ни кад ни је ка сно. А циљ овог раз-

го во ра је са мо исти на.
У ре ду. У жал би сам, из ме ђу оста лог на вео, не ко ли ко чи ње ни ца ко је пр-

во сте пе ну пре су ду чи не прав ном ла кр ди јом.
Нај пре, Суд по кла ња ве ру они ма ко ји су ме ухап си ли, са слу ша ва ли, 

при ве ли и све до чи ли, док, као што при ме ти сте, ис ка зу истин ских све до ка 
се, апри о ри, не по кла ња ве ра.

Дру го, Суд не за ре зу је чи ње ни цу да све до ци – по ли цај ци „све до че“ 
кон тра дик тор но: је дан твр ди да сам „на ско чио“ на ко ла са боч не, дру ги са 
пред ње стра не...

Тре ће, Суд за бо ра вља, у пре су ди, да је у за пи сни ку кон ста то вао да је ви-
део крв ни под лив на ли сту мо је десн но ге, што би и мен тал но нео б да ре ног 
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мо гло на ве сти на за кљу чак да ме је ау то мо бил по ко сио услед че га сам пао 
на ха у бу, а не да сам „на ско чио“ на ха у бу во зи ла. 

Че твр то, дру го сте пе ном су ду сам пре зен ти рао ме ди цин ску до ку мен та-
ци ју као и ле кар ско уве ре ње о за до би је ној по вре ди због ко је сам био не по-
кре тан три не де ље, а че твр те сам се кре тао уз по моћ шта ка.

– То је ваљ да до вољ но, да дру го сте пе ни суд на ло жи пре и спи ти ва ње пре-
су де.

– Мо жда.
– Ка ко то ми сли те „мо жда“? Ваљ да је исти на са мо јед на?
– Исти на је сте, ал пре су да и исти на на мо ра ју увек да се по кла па ју.
– Али, че кај те. Ни је ли по те о ри ји пра ва прав о сна жна пре су да ап со лут-

на исти на?
– Е, мој си нов че, кад ова ко, као ја, осе диш, ка шће Ти се са мо. Има она 

на род на: Вра на вра ни очи не ва ди. Ако ме не не би ка зни ли бар 1 ди нар, он да 
би Суд обе ло да нио са у че ство ва ње по ли ци је у не ви ђе ном бе за ко њу епи ско-
па и све ште ни ка у га же њу устав ног на че ла о не по вре ди во сти ста на. То по-
ли цај ци из Чач ка не би сме ли учи ни ти са мо вољ но, без на ре ђе ња. А по што 
им је не ко на ре дио да пру же ло ги стич ку по др шку бе за ко њу, ни је те шко за-
кљу чи ти шта ће да се збу де. Да би са кри ли са у че шће у бе за ко њу, мо ра ће се 
по тру ди ти да пре су да оправ да цео по сту пак и очи глед но бе за ко ње. То не ће 
би ти пр ви, а ве ро ват но ни по то њи пут. 

– Али дру го сте пе ни суд не мо же са кри ти ва ше убе дљи ве чи ње ни це.
– Уко ли ко су чи ње ни це убе дљи ви је, уто ли ко го ре по њих. Жи ви би ли па 

ви де ли.

***

Ви ши пре кр шај ни суд је Пре су дом бр: I-115 Прж. 30400/12 од 4.12.2012. 
у це ло сти по твр дио пр во сте пе ну пре су ду. У Пре су ди и ње ном обра зло же њу 
Суд ап со лут но ни не по ми ње че ти ри го ре на ве де не чи ње ни це из жал бе на-
шег са го вор ни ка. Јад не чи ње ни це. 

Осим то га ин те ре сант но је да По ли циј ска упра ва има кла у зу лу право-
сна жно сти Пре су де, па је по сту па ју ћи по њој, за бра ни ла Ми ло ју Сте ва но-
ви ћу да на дан св. Си ме о на Ми ро то чи вог за па ли све ћу на гро бу свог ду хов-
ног оца Са ве, на ма на стир ском гро бљу, на го ди шњи цу ње го вог упо ко је ња. 
Да кле, Пре су да је, по тврд њи по ли ци је, по ста ла из вр шна иа ко још ни је уру-
че на окри вље ном.

Не где смо се сре ли са ми шљу: Пра ве се да ве ру ју у Бо га, а ве ру ју са мо у 
по ли ци ју.





ПО ЛЕ МИ КЕ
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ПО ЛЕ МИ КА ПР ВА

ТАЈ НА БЕ ЗА КО ЊА
– Књига о случају Милоја Стевановића – 

За СРБски ФБРепортер при ре ди ла Биљана Ди ко вић, 26.02.2012. 

Ка да је Ми ло је Сте ва но вић, као 34-го ди шњак и ак ти ви ста Са ве за ко му-
ни ста Ју го сла ви је, у Са ва цен тру, 80-их го ди на про шлог ве ка, из нео исти-
ну о пре те ћој про па сти у ко ју ср ља Ју го сла ви ја, ко ја се, по чев од Ко со ва и 
Ме то хи је, рас па да ла, и ка да је ука зи вао на то да ће све кре ну ти „ђа во љи јем 
тра гом“ (Ње гош), ако се рас пад хит но не за у ста ви, до жи вео је да га власт 
има ју ћи ба це на пар тиј ски суд, и да по сле ду жег пе ри о да са слу ша ва ња и 
ис пи ра ња мо зга, из рек не ка зну и ети ке ту не при ја те ља, што је Сте ва но ви ћа 
у род ном Дра га че ву и Чач ку до ве ло у по ло жај из оп ште ни ка – мно ги се ни су 
усу ђи ва ли да му при ђу, пла ше ћи се да би то ТА МО НЕ ГДЕ мо гло би ти по-
гре шно схва ће но и при хва ће но, јер, по не ти епи тет „Ми ло јев ца“, у то вре ме, 
пред ста вља ло је „је рес“. Та да, да је Ми ло ју Сте ва но ви ћу не ко ре као: „Мно ге 
ће го ди не про ћи и ти, ко ји си по стра дао од ко му ни ста, по ста ћеш пра во-
слав ни хри шћа нин, и он да ћеш, због сво је лу де гла ве, би ти из ба чен – овог 
пу та из Цр кве“, он би био за па њен, не зна ју ћи ка да и ка ко ће сре сти Хри ста, 
а по го то ву не зна ју ћи ка да и ка ко ће не ко да га из ба цу је из Цр кве, ко ју је, 
иа ко о нај дра го це ни јој ри зни ци свог на ро да ни је знао мно го, до жи вља вао 
као про стор у ко ме ве ра, на да и љу бав је су осно ва жи вље ња и де ла ња. Ипак, 
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Сте ва но ви ћу се та ко не што де си ло: прог на ли су га, сво је вре ме но, из пар тиј-
ске ор га ни за ци је, а за тим, го ди не 2о11, и из Цр кве. Ово пoтоње стра да ње 
му се до го ди ло по што је срео Хри ста и на кон јав не ис по ве сти у сво јој књи зи 
„Ка зи ва ња“, у ко јој, опи су ју ћи хо до ча шће по Све тој Зе мљи 1977. го ди не, 
ка же: „Го спо де Бла ги! По ве ро вао у Те бе је сам. Сад ви ше не ве ру јем, Го спо-
де. Сад Те знам!“

Ро дом из Го ра чи ћа, Сте ва но вић се у тој по зи ци ји на шао за то што је, као 
ње го ви се ља ни, ко ји су, у 19. ве ку, ди гли бу ну про тив обре но ви ћев ске вла-
сти ко ја је хте ла да Го ра чи ћи ма от ме оп штин ски пе чат, сма трао да прав да 
др жи зе мљу и гра до ве, и да, ње го шев ски го во ре ћи, „тир јан ству ста ти но гом 
за врат (до ве сти га к по зна ни ју пра ва), то је људ ска ду жност нај све ти ја“. 
На и ме, овом чо ве ку, ко ји је у Цр кви имао углед ве ли ког до бро тво ра, и био 
„на ко рак“ од до би ја ња ор де на Све тог Са ве, ни шта ни је тре ба ло (гле да но из 
зе маљ ске пер спек ти ве) да се „пе тља“ у цр кве не спо ро ве на ших да на. У књи-
зи су об ја вље не фо то гра фи је ње го вих број них цр кве них по хва ла и од лич ја, 
као до каз да је за и ста био це њен ме ђу они ма ко ји упра вља ју Цр квом. Ка-
сни је су га власт има ју ћи, не за до вољ ни ње го вим сло бод ним ста вом и бор-
бом за ве ру, оп ту жи ли да је био ко му ни ста, и, на вод но, го нио Цр кву, (још 
јед на лаж Ата на си ја Јев ти ћа) че га се ни су „се ћа ли“ док је Сте ва но вић ћу тао 
и да вао до бро вољ не при ло ге: тад им је био узор ни пра во сла вац. Ти ме се, по 
ко зна ко ји пут, по ка за ло њи хо во ли це мер је: ако ћу тиш и да јеш при ло ге, уз-
о ран си пра во сла вац; ако диг неш глас у од бра ну све ти ње, гре шник си ко ме 
не ма опро шта ја. Сте ва но вић је, са ве сти сво је ра ди, од лу чио да се укљу чи у 
бор бу – пр во око за шти те бо го слу жбе ног по рет ка СПЦ по Ти пи ку и од лу-
ка ма Са бо ра, а он да и у све до че ње о слу ча ју вла ди ке ра шко -при зрен ског 
Ар те ми ја, укло ње ног здру же ном ак ци јом НА ТО и до ма ћих еку ме ни ста, ва-
ти кан ских пла ће ни ка и пр стен ли ја па пи них. И то му ни је опро ште но. Епи-
скоп жич ки Хри зо стом, ки ван на Сте ва но ви ћа још од 2008, кад су у ча чан-
ској цр кви три све ште ни ка стро го по сти ла, бра не ћи бо го слу жбе ни по ре дак 
(иа ко је Сте ва но вић био са мо је дан од 1600 љу ди ко ји су пот пи са ли зах тев 
да ова тро ји ца све ште ни ка оста ну на сво јим па ро хи ја ма), је два је до че као 
да се об ра чу на са до тич ним: по вод је био чи ње ни ца да је Сте ва но вић на 
сво је има ње у Ло зни ци при мио мо на хе из Цр не Ре ке, од бе гле пред бе за ко-
њем бив шег епи ско па Ата на си ја Јев ти ћа и бив шег срп ског епи ско па (са да 
по тен ци јал ног мон те не гри на) Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа, као и то што је ишао 
на за јед нич ку мо ли тву са вла ди ком Ар те ми јем, у ме ђу вре ме ну „раш чи ње-
ним“ због не по слу ша ња Ири не ју Бу ло ви ћу и ком па ни ји па по по кло ни ка у 
СПЦ. Го ни те љи Сте ва но ви ћа су ве ро ват но ми сли ли да ће ура ди ти оно што 
су на у ми ли, и да ће све би ти пре ћу та но и за бо ра вље но.

Али, ни је. По ја ви ло се све до чан ство. По ја ви ла се књи га.
Књи га до ку ме на та „Тај на бе за ко ња“, ко ју пот пи су ју Мо мир Ла зић, проф. 

др Ми лан Ми ћу но вић, Слав ко Ра до ва но вић и Го ри ца Тр ку ља, ја сно го во-
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ри о срам ном слу ча ју ТРАЈ НОГ ИС КЉУ ЧЕ ЊА из СПЦ јед ног чла на на ро-
да Бож јег, чи ја је кри ви ца са мо у то ме што се усу дио да ста не у од бра ну 
угро же не прав де, при че му је суд ски по сту пак за ис кљу че ње во ђен кр ше њем 
свих ка нон ских про пи са (као и у слу ча ју вла ди ке Ар те ми ја). Па ра докс ове 
си ту а ци је је у сле де ћем: вла ди ку Ар те ми ја и ње го ве мо на хе но ви ин кви зи-
то ри НИ СУ ИС КЉУ ЧИ ЛИ из Цр кве, а Ми ло ја Сте ва но ви ћа, јед ног од мно-
гих, пре мно гих, ко ји су го ње ном епи ско пу и ње го вим мо на си ма пру жи ли 
го сто прим ство и ко ји се мо ле Бо гу с њи ма (и ко је ни ко ни не по ми ње), ис-
кљу чи ше, не ми ло срд но… Књи га се, на рав но, не ба ви са мо Сте ва но ви ћем 
– ње гов слу чај је по вод да се го во ри о ра за ра њу СПЦ, ко је спро во ди кли ка 
еку ме ни ста и но во та ра ца. Ту су  број на све до че ња о чи ње ни ци да је још 1996. 
епи скоп Ири неј Бу ло вић ско вао план да „сло ми кич му Ар те ми ју“, о че му је 
пи са ла „Ду га“, као и о ни зу дру гих бе за ко ња тро ји це епи ско па ин кви зи то ра 
у про це су про тив Сте ва но ви ћа – Хри зо сто ма, Ири не ја и Ам фи ло хи ја.

Слу чај Сте ва но вић, да кле, не би био мо гућ без слу ча ја вла ди ке Хри зо-
сто ма, ко ји је, од ка да је 2003. до ве ден на жич ку ка те дру (уз по моћ свог 
мен то ра, Ири не ја Бу ло ви ћа), иза звао ха ос у епар хи ји Све тог Са ве и вла ди ке 
Ни ко ла ја, на ме ћу ћи бо го слу же ње су прот но Пре да њу Цр кве и бо го слу жбе-
ним про пи си ма, про го не ћи мо на штво вер но уче њу Цр кве и Све том Пре да-
њу, све ште ни ке ко ји се ни су ми ри ли с бе за ко њем, уво де ћи у сво ју прат њу 
те ло хра ни те ље и оби чај да по ли ци ја чу ва ње го ве слу жбе, да би, на кра ју 
уни штио ста ро гро бље ма на сти ра Жи че ра ди не ког фа ра он ског гра ди тељ-
ског по ду хва та… Г. Хри зо стом је по кре нуо про цес про тив г. Сте ва но ви ћа, 
иа ко ни је имао над ле жност да то учи ни, јер је Сте ва но вић, по ме сту ста но-
ва ња и по Уста ву СПЦ, био при пад ник Ми тро по ли је бе о град ско-кар ло вач-
ке, и пр ви, по на ло гу Бу ло ви ћа, пот пи сао смрт ну пре су ду чо ве ку ко ји се 
усу дио да све до чи исти ну о про го ну вла ди ке Ар те ми ја.

Слу чај Сте ва но вић не би био мо гућ ни без му ти во де и пре ли во де, ми-
тро по ли та Ам фи ло хи ја, ва ти кан ског ђа ка, ко ји је, ску па с Бу ло ви ћем, но-
си лац па пи ног кр ста и пр сте на. Ми тро по лит Ам фи ло хи је је, још 1998, 
по др жао Ми ла Ђу ка но ви ћа, а са да чи ни све да ми тро по ли ју цр но гор ско -
при мор ску из дво ји из са ста ва СПЦ, због че га је са мом се би до де лио ти ту-
лу ар хи е пи ско па. Окру жен ули зи ца ма и чан ко ли зи ма, Ам фи ло хи је Ра до-
вић, бив ше мо рач ко чо бан че, но си лац је свих мо гу ћих на гра да за ко је га 
је, углав ном, пред ла гао ро ђе ни брат ње го вог ду хов ног си на и ску то но ше, 
вла ди ке Јо а ни ки ја Ми ћо ви ћа, Ми лу тин Ми ћо вић (та ко је сад Ам фи ло хи је 
по стао и но си лац пе снич ке на гра де, „Из ви и скра Ње го ше ва“, ко ју до де љу је 
епи ско пи ја вла ди ке Јо а ни ки ја, опет на пред лог Јо а ни ки је вог бра та, Ми лу-
ти на, иа ко је Ам фи ло хи је ва по е зи ја да ле ко ис под ни воа „Пла вог чу пер ка“ 
Ми ке Ан ти ћа). Слу чај Сте ва но вић, на рав но, не би био мо гућ ни без ве чи тог 
порт па ро ла СПЦ, си ве еми нен ци је Ири не ја Бу ло ви ћа (у мла до сти још и Ка-
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ра ну ши ћа), ко ји је чо век за сва вре ме на и све ре жи ме, и чи ја моћ у Цр кви 
не по ти че од Цр кве, не го од ње го ве при пад но сти ко зна ка квим и ко зна чи-
јим ло жа ма (да је у ва ти кан ској, то зна мо по кр сту и пр сте ну ко ји је до био 
од па пе). Бу ло вић је чо век ко ји по ста вља и сме њу је епи ско пе, кон тро лор 
свих епи скоп ских до си јеа, пре ко ко јих их и уце њу је, по ве зан са моћ ни ци ма 
ово га све та (што се ви ди из „Ви ки ликс“ де пе ша, а што се зна и ви ди и без 
ика  квих де пе ша, по ње го вим по ступ ци ма у са да шњем вре ме ну СПЦ). По-
ста  вље ник Ца ри гра да, ко ји је у мла до сти ма штао да ће по ста ти ца ри град-
ски па три јарх, са да се на шао у при ли ци да го ни све ко ји му се не укла па ју 
у еку ме ни стич ко -мон ди ја ли стич ке пла но ве: по чев од вла ди ке Ар те ми ја до 
Ми ло ја Сте ва но ви ћа. За то се у До дат ку књи ге „Тај на бе за ко ња“ на ла зи и 
кри вич на при ја ва СА Си но ду СПЦ про тив Бу ло ви ћа, кр ши те ља свих све то-
о тач ких ка но на и пра ви ла, ко јом на род Бож ји у Ср би ји ја сно по ру чу је да не 
мо же је дан над ме ни гор де љи вац би ти из над Хри ста и Све тог Са ве.

Ве о ма дра го це ни при ло зи књи зи су тек сто ви др Де сан ке Кр стић, по-
зна тог на шег на ци о нал ног рад ни ка и бор ца из Ка на де, као и ле ген дар не 
Ко са ре Га ври ло вић, кће ри др Ми ла на Га ври ло ви ћа, срп ског по ли ти ча ра и 
ди пло ма те, ко ја је, под ста ре да не, кре ну ла из сво је аме рич ке пен зи о нер-
ске удоб но сти на Ко со во и Ме то хи ју, да се на ђе при ру ци епи ско пу ра шко-
при зрен ском г. Ар те ми ју и да с њим и ње го вом па ством по де ли до бро и зло 
(ви ше ово дру го) на ше по то ње Ко сов ске бит ке. И Де сан ка Кр стић и Ко са ра 
Га ври ло вић ис та кле су ка кав је ду хов ни зло чин про гон вла ди ке Ар те ми ја и 
ње го вог мо на штва, као и то да је Ми ло је Сте ва но вић осу ђен са мо за то што 
ни је хтео да се при дру жи рас пи ња те љи ма вла ди ке – ко сов ског за вет ни ка, 
не го је ње му и ње го ви ма пру жио го сто љу би во уто чи ште. Књи га је вред на 
не са мо због тек ста, не го и као из ван ред на фо то- до ку мен та ци ја о до бу у ко-
ме жи ви мо, и у ко ме су Ју сти но вим ђа ци ма Ам фи ло хи ју и Ири не ју па па и 
Сте пи нац бли жи од вла ди ке Ар те ми ја и све тог Ју сти на Ће лиј ског. На јед ној 
стра ни, ми гле да мо тро ји цу ин кви зи то ра ка ко бе за ко ну ју, сма тра ју ћи се бе 
и не по гре ши ви ма и без гре шни ма, а на дру гој гле да мо Ми ло ја Сте ва но ви-
ћа ко ји, иа ко гре шан, као и сва ко ко истин ски зна сво ју не моћ пред Бо гом, 
на сто ји да жи ви пра во слав но и да чи ни де ла ве ре, на де и љу ба ви, због че га 
је и из ве ден на суд. Ово је књи га ко ју сва ко тре ба да узме у ру ке да би му се 
отво ри ле очи: да као на дла ну угле да пре ва ру и из да ју.

Исто вре ме но, ово је књи га ко ја по ка зу је да Ср би ја не мо же би ти ра ср-
бље на док год има Ср ба ко ји су, по пут Сте ва но ви ћа, спрем ни да се бо ре за 
исти ну и прав ду пра во слав не ве ре.

 О Сре те њу, 2012.          Исти но љу бац
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На да Об ра до вић

ТАЈ НА БЕ ЗА КО ЊА
– Књи га о из да ји и пре ва ри –
(www.srbinaokup 14.1.2013)

Про чи та ла сам књи гу „Тај на бе за ко ња“ и при каз књи ге ко ји у под на-
сло ву су ге ри ше да је то књи га о слу ча ју Ми ло ја Сте ва но ви ћа.

Исти но љу бац је очи глед но не ко ко по зна је Ми ло ја Сте ва но ви ћа лич но, 
па је из тог угла по сма тра ња та ко до жи вео ову књи гу.

Да кле, мо ја на ме ра ни је да опо ни рам пер цеп ци ји Исти но љуб ца, већ да 
из не сем свој до жи вљај овог из ван ред ног, нео бо ри вог све до чан ства о још 
јед ној ве ли кој пре ва ри, о још јед ној клоп ци ко ја је при пре мље на срп ском 
ро ду и Пра во сла вљу.

Ову књи гу сам, у ства ри, до жи ве ла као сјај но све до чан ство о ве ли кој из-
да ји, све до чан ство ко је ће пред суд исто ри је из ве сти из дај ни ке.

Пре све га, ова књи га је по све ће на вла ди ци Ар те ми ју – Мар ку Ефе ском 
на ших да на. Она под се ћа њем на бо го но сне све те оце Мар ка Ефе ског, вла-
ди ку Ни ко ла ја и Ју сти на Ће лиј ског, и до во ђе њем с њи ма у ве зу вла ди ке Ар  те-
ми ја као до след ног на ста вља ча њи хо вог де ла, пред ста вља сто жер око ко га 
се сла жу сно по ви ове ар гу мен то ва не књи ге.

Пр ви сноп, ко ји је при сло њен уз сто жер ис по ве да ња ве ре пра во слав не, 
сноп ко ји је по ву као ме м лу еку ме ни стич ке је ре си – је све до чан ство о г. 
Хри зо сто му Сто ли ћу, чо ве ку ко ји ими ти ра епи ско па, а у ства ри је ма ри о-
не та у ру ка ма г. Ири не ја Бу ло ви ћа.
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Дру ги сноп, ко ји је при сло њен уз сто жер за у да ра на тра го ве оних ко ји-
ма за кон ле жи у то пу зу. То је све до чан ство о вла сто љу бљу и сла во љу бљу г. 
Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа, ко ји је до те ме ре у вла сти зла, да, чак, ни је мо гао 
ни да са кри је сра мо ту да де сет го ди на, са не ча сним љу ди ма, спре ма зло чин 
бра то у би ства над пра вед ним Ар те ми јем.

Тре ћим све до чан ством ау то ри „Тај не бе за ко ња“ от кри ва ју вр хов ног из-
у ми те ља зла, ла жи, пре ва ре, пре ве ре и из да је у СПЦ – г. Ири не ја Ка ра ну-
ши ћа Бу ло ви ћа.

Са тим све до чан ством ма ске су па ле: нај ве ћи цр кве но ру ши тељ ко ји се 
уву као у сам врх СПЦ и ње не бо го сло ви је пот ко па ва ју ћи ње не те ме ље, обез-
ча шћу ју ћи ње не ол та ре, ква ре ћи ве ру на шу. Ко нач но сам схва ти ла – оно 
што су за Ср бе би ли Броз, Ба ка рић, Кар дељ… за јед но – то је са да г. Ири неј 
Ка ра ну шић-Бу ло вић.

Ов де су ау то ри ве што из ве ли пред суд исти не, на сво је вр сно су о че ње 
два Ири не ја Ка ра ну шић-Бу ло ви ћа, ко ји све до че је дан про тив дру гог. Овај 
пр ви је фа ри сеј ко ји се бе при ка зу је као ве ли ког пра во слав ца и по што ва о ца 
ка но на, док се овај дру ги, бе стид но по но си па по љу бљем и ка но но лом ством, 
по ка зу ју ћи у пу ном „сја ју“ сво је чо ве ко мр зје, ве ро ло мље, гор до у мље, реч-
ју: ду хов ну гр до бу.

У овом бри љант ном су о че њу па по љуб и ср бо мр зац Ири неј Ка ра ну шић-
Бу ло вић ја сно опи су је свој лик и де ло:

– Он сам ли же оно што је по пљу вао пре че тр де сет го ди на, от кри ва ју ћи 
сво ју пре ве ру и сво ју пре ва ру;

– Он сам при зна је, чак се хва ли, па пи ним на пр сним зна ме њем и пр сте ном;
– Он сам, пре ко зва нич ног сај та СПЦ, по ка зу је лич ним при ме ром ка ко 

се ру ши цр кве ни по ре дак и све то о тач ко пре да ње у је вреј ској си на го ги;
– Он сам сво јим ре чи ма, де ли ма и фо то гра фи ја ма по ка зу је да је па по-

љу бац, ср бо мр зац, ка но но ло мац, ве ро ло мац… сву да и на сва ком ме сту.
Че твр ти сноп по кри ва ово при зе мље, по ка зу ју ћи ка квом су ме ром ме ри-

ла три по ме ну та ми тро но сца.
Че твр то све до чан ство, упра во, по ка зу је ка ко су го спо да Ам фи ло хи је и 

Ири неј у ужа су и ста ху да се из њи хо вих зло коб них кан џи не иш чу па не-
ви на жр тва, на ко ју су се на ме ра чи ли и остр ви ли још пре пет на ест го ди на, 
пла ном о ло мље њу кич ме, и о чи јој гла ви ра де чи та вих де сет го ди на. Упла-
ши ли су се, да кле, да вла ди ка Ар те ми је не утек не, њи хо вом зли ко вач ком 
пла ну, ка квом ја та ку. Оту да су упу ти ли сво је до бо ша ре, по број ним епар хи-
ја ма, да те ла ле: ни ко се не сме Бо гу мо ли ти са Ар те ми јем, ни ти Ар те ми ју и 
де ци ње го вој сме да ти ча шу во де, ко мад хле ба, ха љин ку или их при ми ти под 
кров… О ка ко то гор до зву чи – под се ћа ју ћи на онај зли ко вач ки про глас: за 
јед ног Нем ца – сто Ср ба. Ов де, до ду ше, ни је би ло сто – не го је дан: Ми ло је 
Сте ва но вић. 



197

За ко ман ди ра стре љач ког во да Ири неј Бу ло вић је од ре дио свог ду жни ка 
(ко ји му још ни је от пла тио сав дуг за ми тру) Хри зо сто ма, ко ји још ни је ни 
уз вик нуо „па ли“, а ка плар Ми лић Дра го вић, из Ужи ца, је већ по се гао за то-
пу зом. И та ко оста ви ше још је дан смрад ни траг сво га (не)чо ве штва.

Али, на њи хо ву не сре ћу, они ни су осу ди ли Ми ло ја, већ се бе. Они су и 
пред ро дом и пред Бо гом се би до не ли пре су ду ко ја ће све до чи ти њи хов 
страх, муч ни ну ду ха, не моћ, зло бу. Та ко су, ови остра шће ни ка но но лом ци, 
не хо ти це по ди гли веч ни спо мен ве ро љу бљу вла ди ке Ар те ми ја и исто вре-
ме но оки ти ли Ми ло је ве пре ђа шње гра ма те нај ве ћим при зна њем, на пи сав-
ши у пре су ди да је он крив за то што је љу био бли жње га сво га, и за то што 
је из вр шио за по вест Го спод њу, ко ју слу ша смо у Је ван ђе љу о стра шном су-
ду не де ље ме со пу сне. Уз све то њи хо вој зло би отр гао се је дан не хо тич ан 
ком пли мент ко ји су за пи са ли у пр во сте пе ној пре су ди и то овим ре чи ма: 
„…окри вље ни Ми ло је Сте ва но вић ни је не ук пра во слав ни хри шћа нин, 
већ на про тив све стра но обра зо ван чо век и те о ло шки до бро пот ко ван 
хри шћа нин.“ (в. Гре шни Ми ло је, Си не мој, не при стај, Ба јић, Ча чак, 2012, 
стр. 593). Мо жда је Ми ло је, за хва љу ју ћи то ме, и схва тио из да ју, пре ва ру и 
не прав ду и по ди гао глас исти но љу бља. А, мо жда је то раз лог ви ше за ње гов 
од стрел. Јер, шта он има да ми сли? Ње го во је, ваљ да, да бу де по слу шан. 
Али Ири не ју Ка ра ну ши ћу, а не Је ван ђе љу Хри сто вом! Си но ду Ири не је вом, 
а не не ким, та мо, све тим оци ма. Соп стве ном на дах ну ћу сво јих су ди ја, а не 
ка но ни ма.

Пе то све до чан ство – Цр но на бе ло, пред на шу са вест из но си пре ва ру, пад 
и из да ју Ми ло је вих су ди ја обе ло да нив ши ја сно као сун це да су ови љу ди 
от па ли од све те Цр кве, да су се са мо ек ско му ни ци ра ли сво јим шу ро ва њем 
са је ре ти ци ма и хри сто ху ли те љи ма, с јед не, и чи сто ту Ми ло је вог ср ца, ко ји 
го то во две де це ни је са би ра ду хов ни мед у мо ли тве ном са бо ро ва њу са бла-
го че сти вим мо на си ма, с дру ге стра не.

Ре чи др Де сан ке Кр стић – уред ни ка, и Ко са ре Га ври ло вић – ре цен зен та 
ове књи ге, са мо ове ра ва ју све до че ња го спо де Ла зи ћа, Ми ћу но ви ћа, Ра до ва-
но ви ћа и го спо ђе Тр ку ље, ко ји ма ја не до стој на ис ка зу јем нај ду бље по што-
ва ње и за хвал ност за ово све до че ње исти не, а да при овом све до че њу ни су 
тра жи ли ни ти ко ри сти ли „ста тус за шти ће ног све до ка“. Ни ти су се за кло ни-
ли за псе у до ним, већ су зло тво ри ма по гле да ли пра во у очи, не стра ху ју ћи 
од од ма зде.

Књи гу сам до жи ве ла као оства ре ње за ве та мај ке Је вро си ме, од стра не 
по ме ну тих све до ка – истин ских исти но љу ба ца: бо ље ти је (си не) са гу би ти 
гла ву, не го сво ју огре ши ти ду шу.

Ло гич но би би ло оче ки ва ти да остр вље ни, звер ски дух Ми ло је вих су ди-
ја из „цр кве“ (за ко ју они ми сле: „цр ква – то смо ми Ири неј, Ам фи ло хи је и 
по ма ло Хри зо стом“) под хит но из оп ште бар ау то ре, уред ни ка и ре цен зен та 
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ове књи ге, ако не и Осто ју Дра жи ћа, Жељ ка Ко то ра ни на и Зо ра на Чво ро ви-
ћа, о ко ји ма се го во ри, или ко ји го во ре, у До дат ку књи ге. За тај евен ту ал ни 
под виг остра шће них су ди ја, ево и ја се бе кан ди ду јем: Из оп шти те и ме не 
то пу зо но сци и ка но но лом ци!

Кад већ по ме нух До да так књи ге, он по твр ђу је да је прав да спо ра, али 
до сти жна: пре де се так го ди на гру па Но во са ђа на је тра жи ла да се скло ни 
Ири неј Бу ло вић са епи скоп ског тро на – јер су га су гра ђа ни пре по зна ли као 
ку кољ од ко га пре ти опа сност да се за ра зи све то сав ска њи ва.

Из гле да да је до шло вре ме же тве, време да се ку кољ, нај зад, по чу па и 
одво ји од жи та. Али са да Осто ја Дра жић и че тр де се так же те лаца ни су ви ше 
уса мље ни. Уз њих су уста ли же те о ци ши ром Ср би је и ди ја спо ре. Уса мље ни 
глас ва пи ју ћих с Пе тро ва ра ди на пре ра ста у „ја ук“ (што би ре као „гре шни“ 
Ми ло је): Ја ук из зе мље Ср ба ља.

Тај ја ук се про ла ма у об ли ку сло га на: Стоп из да ји пра во сла вља! Стоп 
Ири не ју Ка ра ну ши ћу-Бу ло ви ћу – цр кве но ру ши те љу!

Да кле, „Тај на бе за ко ња“ је ви ше од књи ге. Она је ма ла ри зни ца све до-
чан ста ва. Она је пред ве чер је устан ка про тив из да је, пре ва ре и пре ве ре. Ка-
квог устан ка? 

Устан ка на ро да Бож јег у од бра ну ама не та ота ца на ших: Све за Ве ру, Ве ру 
ни за шта! 

Ових да на, сам се об ра до ва ла још јед ном све до чан ству. На и ме, све тлост 
да на је угле дао филм: Чуј Ср би не бра те, ко ји, та ко ђе, го во ри о упро па сти те-
љу Ири не ју Бу ло ви ћу – оно ме ко ји по ре чи псал мо пев ца: во ли зло, не го до-
бро; во ли ла га ти, не го исти ну го во ри ти; ко ји се узда ше у ве ли чи ну бо гат ства 
свог и утвр ђи ва се зло ћом сво јом. 

Ва и сти ну, стоп из да ји пра во сла вља!
Стоп Ири не ју Бу ло ви ћу!
Ево, сла ва Бо гу, де ца Све тог Са ве уста ју у од бра ну Све то са вља.
При дру жу јем се Исти но љуп цу: ВА И СТИ НУ, СР БИ ЈА СЕ РА СР БИ ТИ НЕ ДА!
 

 Горица Тркуља

О ТАЈНИМ БЕЗАКОЊИМА И ТАЈНАМА БЕЗАКОЊА
(www.no vi nar.de 18.3.2012.)

Не до ку чи ви су пу те ви Го спод њи и ве ли ка је ми лост Ње го ва. Не знам ка-
ко сaм се об ре ла у дру штву љу ди ко ји се сво јим ма лим сна га ма и стал ним 
мо ли тва ма чвр сто, гр че ви то др же Го спо да и Све то сав ског пре да ња ко је нам 
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но си о ци бе за ко ња скр на ве и ква ре, ко је нам оти ма ју и уни шта ва ју… Са ра-
до шћу гле дам ка ко се тај број по ве ћа ва, ка ко се ши ри… и ка ко је све ви ше 
оних ко ји не по ко ле бљи во уста ју про тив бе за ко ња, а у од бра ну Исти не.

Ср би ју де це ни ја ма во де они ко ји, сем же ље за лич ном удоб но шћу и сп-
рем но сти да се би, сво јим су је та ма, сво јим ком плек си ма и стра сти ма уго де, 
дру гих же ља не ма ју… Њих са мо лич не бри ге мо ре … Љу ба ви за Ота че ство 
и од го вор ност пре ма по том ству не ма ју.

Бо ж јих угод ни ка ме ђу вла сто др шци ма већ одав но не ма, они по сто је са-
мо да го не све што се на Бо га по зи ва и у Бо га за кли ње.

Вла ст и ма ју ћи су си лом сво га бе за ко ња ис пи са ли књи гу „Тај на бе за-
ко ња“ ко ја се ши ри Ср Би јом и СрБ ским зе мља ма. Иде из ру ке у ру ку. Као 
дра го це ност се по кла ња, ша па том се по ве ра ва и пре по ру чу је бра ћи и се-
стра ма… Ша пат је по стао жа мор, и све је гла сни ји…

Бе ле жим ми сли ко је су ме во ди ле и до ве ле до то га да бу дем пот пи сник 
књи ге ви ше знач ног на сло ва „Тај на бе за ко ња“, књи ге ко ја и сво јим име ном 
по зи ва чи та о ца да отво ри ко ри це и кре не пу тем ко ји ја сно от кри ва тај на.
Ово је књи га ко ја све до чи о стра да њу за ве ру. Књи га све до чи о, до на шег 
вре ме на, не за ми сли вој са мо во љи, о бе стид но сти и бе за ко њу оних ко ји су се 
пред Бо гом за кле ли да ће Ве ру чу ва ти чи сту и нео ка ља ну, ка кву су је и при-
ми ли од све тих Ота ца. Ова књи га све до чи, на жа лост, са мо о де лу њи хо вих 
бе за ко ња. Бе ле жим ми сли и са зна ња о књи зи ко ја го во ри о тај ни бе за ко ња 
ко ја оста вља пу стош у СрБ ским ду ша ма и по СрБ ским зе мља ма по ко ји ма 
су ми тро но сци по ва ди ли ста ре ме ђе и раз ба цу ју их по раз ро ва ним по љи-
ма и ли ва да ма, по зе мља ма ко ји ма та пи је це па ју, на го не ћи на род да ћут ке 
при ста не на бе за ко ња ко ја од тај них и овим све до чан ством по ста до ше јав-
на, јер је ре че но: „све што је тај но по ста ће јав но“…

Књи га „Тај на бе за ко ња“ не бе ле жи и не но си фик ци ју. Књи га бе ле жи 
ст вар ност. Су ро ва ствар ност бе за ко ња и ин кви зи тор ска не ми ло срд ност по-
све  до че не су и ове ко ве че не пи са ном ре чи и фо то гра фи јом. Књи га је до ку-
мент. Из но си до ка зе. Не су ди. Са мо пи та, с чу ђе њем, у не ве ри ци.

Сва ки чи та лац на по ста вље на пи та ња по ку ша ва да на ђе од го вор, бар за 
се бе. Из при ло же них до ку ме на та од го вор се по ка зу је ја сно, не дво сми сле-
но, као на дла ну.

Ко Исти ну спо зна и ко га „Дух Исти не осве тли“, тај не при ста је на мрак, 
на тми ну, на тму шу или по лу мрак. Са мо Све тло сти стре ми спре ман да за 
њу стра да, јер ду ша са мо у Све тло сти Исти не на ла зи спа се ње.

За то књи га по зи ва на спо зна ју чи ње ни ца, па са мим тим на спо зна ју 
Исти не. Бу ди ин те ре со ва ње, раз би ја мр тви ло, раз би ја апа ти ју ко ја ра за ра 
Ср Би ју. Не ве ри ца са ко јом не до вољ но упу ће ни чи та лац узи ма књи гу, са 
сва ком про чи та ном стра ни цом пре ра ста у од луч ност да Исти ну са зна, да о 
њој го во ри, да се за њу, за Исти ну, бо ри. Да у Исти ни жи ви.
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Као што се, ми Пра во слав ни, жи во том и у жи во ту бо ри мо за Исти ну, та-
ко се ова књи га Исти ном из бо ри ла за жи вот. Да жи ви и да све до чи стра да ње 
бра та нам, Ми ло ја Сте ва но ви ћа. Стра да ње, на прав ди Бо га.

Љу ди тра же књи гу, чи та ју је, пре при ча ва ју, Исти ну раз от кри ва ју, Исти-
ном про гле да ва ју. И го во ре о, за мно ге од њих, но вим до са да не ве ро ват ним 
са зна њи ма.

Књи га је бу дил ник ко ји успа ва ну, ане сте зи ра ну Ср би ју, вој нич ком тру-
бом по зи ва на бу ђе ње, по зи ва Све то сав ску Ср би ју на уста ја ње, по зи ва на 
по стро ја ва ње, по зи ва и ма ло и ве ли ко на уси ље ни марш за од бра ну ста рих 
ме ђа, за од бра ну Све то о тач ке ве ре Пра во слав не. Књи га је по зив, опо ме на. 
Књи га је ама нет си но ви ма и кће ри ма да не при ста ју на бе за ко ња. Књи га је 
и мол ба и мо ли тва СрБ ском ро ду да раз от кри је тај не бе за ко ња… И да чу ва 
Ве ру на шу Пра во слав ну, нај вред ни је што су нам све ти пре ци оста ви ли.

Књи га је до ку мент о на си љу и ла жи ма ко је су еку ме ни сти ма глав но 
оруж је. О „за ко ни ма“ на осно ву ко јих вла ст и ма ју ћи (зар и у Цр кви Све то га 
Са ве?!) су де и пре су ђу ју. Не „по си ли за ко на“, не го по за ко ни ма си ле!

Ово је књи га ко ја све до чи о стра да њу за ве ру. Књи га све до чи о, до на шег 
вре ме на, не за ми сли вој са мо во љи, о бе стид но сти и бе за ко њу оних ко ји су се 
пред Бо гом за кле ли да ће Ве ру чу ва ти чи сту и нео ка ља ну, ка кву су је и при-
ми ли од све тих Ота ца. Ова књи га све до чи, на жа лост, са мо о де лу њи хо вих 
бе за ко ња. А колико је бе за ко ња, и тај них и јав них, по чи ње но у ово на ше 
сра мот но вре ме, са мо у то мо ве књи га мо же ста ти. Ве ру је мо да ће се ме ђу 
чу ва ри ма Ве ре на ћи „за о штре на пе ра“ да и то за пи шу.

Ова књи га све до чи Исти ну о бор би јед ног пра вог Ср би на, „све то сав ца и 
твр до глав ца“, јед ног од оних ко ји сво јим жи во том стре ми вр ли на ма све тих 
нам пре да ка.

По у чен по у ком сви ше, сав пре дан Го спо ду и сво ме ро ду, наш брат Ми-
ло је на сто ји, нај бо ље што зна и уме, да де ли ма до стиг не ви си не и вр ли не 
до брог Ср би на: „слат ку ду шу кра ља Вла ди ми ра, из др жљи вост Не ма њи ну, 
хри сто љу бље Са ви но, рев но ва ње Ми лу ти но во, кро тост Де чан ско га, смер-
ност Уро ше ву, по жр тво ва ње Ла за ре во, ви те штво Стра хи њи но, прав до љу бље 
Мар ко во, ср це Ју го ви ћа мај ке, по уз да ње Ми ли чи но, бла гост Је вро си ми ну, 
ми лост Ко сов ке де вој ке, тр пе љи вост по ро бље ног срб ског ро бља, ви до ви тост 
сле пих гу сла ра, му дрост срб ских све ште ни ка и ка лу ђе ра, сти дљи вост на род-
них де во ја ка, на дах ну ће на род них пе ва ча, да ро ви тост на род них за на тли ја, 
от ме ност на род них тка ча и ве зи ља, ја сно ћу на род них по сло ви ча ра, од ме-
ре ност и уме ре ност срб ских се ља ка, сјај Кр сне Сла ве свих кр ште них Ср ба“. 

На о ру жан ве ром, у стал ном на сто ја њу да до стиг не вр ли не о ко ји ма све-
ти вла ди ка Ни ко лај по у ча ва, брат наш Ми ло је, на шао се пред су дом и су-
ди ја ма ко ји сво јим бе за ко њи ма ру ше ми ле ни јум ски по ре дак. Љу ди су га 
оп ту жи ли и осу ди ли, по „за ко ни ма људ ским“?!, а због то га што је сле дио 
За по ве сти Бо ж је.
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По њи ма, по њи хо вој зва нич ној пре су ди, наш брат Ми ло је, је нај го ри 
Ср бин од вре ме на Све то га Са ве?! А мо же ли то би ти та ко?!

Ко ли ко су бе сми сле ни суд ски по сту пак и пре су да, по твр ђу је то што су 
мно ги љу ди по же ле ли да и са ми по не су ве нац стра дал нич ки и са ми тра же 
да и њи ма до су де исту, смрт ну пре су ду.

Част је да нас, и нај ве ћа мо гу ћа при ви ле ги ја би ти са про го ње ни ма: вла-
ди ком Ар те ми јем, прог на ним мо на штвом, бра том на шим Ми ло јем, вер-
ним на ро дом Све то сав ским, обес пра вље ним и про го ње ним.

По сле мно гих де це ни ја на сил ног обез бо же ња, тј. ате и зи ра ња, ни је нео-
бја шњи во да су се у на ро ду из гу би ле мно ге вр ли не о ко ји ма вла ди ка Ни ко-
лај го во ри, а ко је су „осно ва и по тка“ СРБ ске ду ше. Али, зар се то до го ди ло 
и у цр кве ној је рар хи ји?! Зар се они Бо га не бо је?! Ка ко сме ју да од гра ди-
те ља по ста ну ру ши те љи?! Ка ко сме ју да по ста ну не ми ло срд ни го ни те љи 
ма њин ског бро ја Бо гу вер них и не по ко ле бљи вих СРБ ских па три о та?!

Та ма њи на је увек стра да ла, али је на кра ју и по бе ђи ва ла! Хва ла Бо гу 
да у на шем ро ду и да нас по сто ји та ма њи на! Хва ла Бо гу да, бар та ма њи на, 
не у стра ши во бра ни све то о тач ко пре да ње! Пред во ди је, св. Мар ко Ефе ски 
на ших да на, пре о све ће ни вла ди ка Ар те ми је. Са њим и за њим нео д ступ но 
ко ра ча ње го во вер но мо на штво и бо го љу би ви на род. А ме ђу на ро дом брат 
Ми ло је Гре шни сво јим стра да њем по ка зу је пут и пру жа ру ке да при по мог-
не сва ко ме ко се окли зне или по ср не на уској ста зи Го спод њој.

По сле ди це све оп штег бе за ко ња ко је ха ра све том ко ме за кон ле жи у си-
ли, а не си ла у за ко ну, тр пи вас це ли људ ски род, по нај ви ше Пра во слав ни 
род СРБ ски. Књи га от кри ва бе за ко ње ко је пу сто ши ду хов ну сфе ру… бе за-
ко ње ко је све За по ве сти Го спод ње и вр ли не људ ске га зи…

Зло де ла зли ко ва ца и зло тво ра, уте ме ље на на бе за ко њи ма, пре те да по-
ста ну обра зац по на ша ња. За стра ше ни и збу ње ни, обез бо же ни ћу те да не 
из гу бе не ку од број них при ви ле ги ја…

Књи га све до чи да су во де ћи ми тро но сци уве ли ин кви зи ци ју у све ту Цр-
кву Хри сто ву и Са ви ну. Да они пред во де уни ште ње Пра во сла вља! Али, Бог 
то не ће до пу сти ти!

Књи га све до чи и да је на след ник св. Пе тра Це тињ ско га и ве ли ког Ње го-
ша са ино вер ни ма ва зда у брат ском за гр ља ју, а бра ту сво ме и де ци ње го вој 
– су ро ви, не пра вед ни су ди ја…

Књи га све до чи да оста ли ми тро но сци ћу те!
За што?! Ни су ли нас сво јим про по ве ди ма учи ли да се ћу та њем из да је 

Бог?!
Зар да ћу ти мо док бе за ко њем уби ја ју Бо га у на ма?
Зар да ћу ти мо док бе за ко њем га зе жр тве пре да ка на ших?
Зар да ћу ти мо док нам бе за ко њем из гру ди чу па ју ср це на ше, на ше 

све то  Ко со во и Ме то хи ју?!
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Зар да ћу ти мо док бе за ко њем обе све ћу ју све ту Жи чу и Сту де ни цу, док 
уни зу ју Ви со ке Де ча не, док узе мљу ју не бе ску Гра ча ни цу?

Зар да ћу ти мо док бе за ко њем за ти ру СРБ ско име у Ње го ше вом Ота че-
ству?

Зар да ћу ти мо док нас бе за ко њем из на ших све то сав ских ма на сти ра 
из го не они ко ји сво јим де ли ма от па до ше од све то сав ско га ста бла?

Го спо ду на шем се мо ли мо да са чу ва на шег па сти ра до брог, пре о све ће-
ног вла ди ку ра шко-при зрен ског и ко сов ско-ме то хиј ског у ег зи лу, г. Ар те-
ми ја и не у стра ши ву вој ску Хри сто ву, мо на штво вер но му и ода но.

Го спо ду на шем мо ли мо се да са чу ва бра та Ми ло ја и сав род наш од бе-
за ко ња вла ст и ма ју ћих.

Го спо ду се мо ли мо да СРБ ско ме ро ду по да ри мно го „гре шних Ми ло ја“ 
ко ји ће сво јим „гре си ма“ по пра вља ти свет, а да су ди ја ма да „очи“ да Исти ну 
са гле да ју и сме ло сти да је са оп ште… и да Исти ну жи во том поч ну да ис по-
ве да ју.

Го спо де, спа си и по ми луј …

У Про ку пљу, на дан све те пре по доб но му че ни це Ев до ки је 2012. 

КО МЕН ТАР

На сај ту Ср би на окуп, об ја вљен је иро ни чан ко мен тар ко ји ов де ове ко ве-
чу је мо од сло ва до сло ва. На овај ко мен тар, иа ко то не ра до чи ни, на мол бу 
Уред ни штва по ме ну тог Сај та, од го во рио је Гре шни Ми ло је. Коментар гласи:

Да, сви у слу жби дру га Ми ло ја. Друг Ми ло је је стра дао. Друг Ми ло је је 
је ди ни Ср бин ко ји од свог лич ног из бо ра пра ви Филм, пи ше књи ге и не у-
мор но ре кла ми ра сво је стра да ње. Друг Ми ло је је у сво је вре ме док је био 
члан СПЦ по ну дио цр но ре ча ни ма уто чи ште. Да ни је, ко зна шта би би ло. 
Друг Ми ло је је на го во рио мо на хи ње Ваз не се ња да ди жу по бу ну (без раз-
ло га) и вла ди ку Ар те ми ја ста вио пред свр шен чин. Друг Ми ло је и ње го ви 
мо на си. Не ки мо на си ЕРП-а се ви ше на љу те ка да не ко не што ка же про тив 
дру га Ми ло ја не го ка да на па да ју вла ди ку Ар те ми ја. Вла ди ка Ар те ми је не 
мо же ви ше без дру га Ми ло ја. Го спод, друг Ми ло је и ње го ва „гол го та“ па 
он да сви оста ли.

Новинар

Извор: www. Срби на окуп, 14.1.2013.
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ОДГОВОР

Дра ги, дру же, но ви на ру,
У мо ме за ви ча ју ка жу: Фа ла, ни је тре ба ло. 
Хва ла, дру же но ви на ру, на пи са њу. Ни је тре ба ло. Ал ајд. Здра во сам и 

до    бро, ко је и Ва ма же лим.
Пра штај те што Вам се ни сам обра ћао за до зво лу при пи са њу сво јих 

књи га.
Па ево, да не по но вим гре шку. На ме ра вам, с Бож јом по мо ћу, да об ја вим 

књи гу „Не дај ду шу ро де“.
Про сим Ва ше одо бре ње.
Ако ми се омак не да опет по ме нем сво је стра да ње, пра штај те. Ако ми, 

ме ђу тим, да те при ли ку и ар гу мен те да по ме нем Ва ше стра да ње, учи ни ћу 
то с ра до шћу ве ли ком. 

Ка же те: ко зна шта би би ло да Ми ло је ни је пру жио уто чи ште цр но реч-
ким мо на си ма. 

Не што ми је та при ча ја ко по зна та. Чуо сам је из уста г. Ири не ја Га ври-
ло ви ћа, ко ји је пред 50 – 100 све до ка ви со ко ми сле но ус твр дио: „Да ти, Ми-
ло је, ни си њих при мио не би мо гао Ар те ми је (ми слио је на њ. п. Вла ди ку 
РПиКМ у ег зи лу Ар те ми ја) та ко да се по на ша!“

Ја дан он. Ве сел ни чак. Ми сли да је сви ма пре че ово зе маљ ско. Жа лим, 
дру же но ви на ру, што се при дру жу је те тим јад ни ци ма. Јер, то је за ма ле на.

Зар ми сли те, за име Бо га, да би цр но реч ки мо на си при ста ли да се по-
кло не па пи („нај је зи ви јем про го ни те љу Хри ста...“ ка ко ре че све ти а ва Ју-
стин) и ње го вим слу га ма ко ји тог ђа во љег си на зо ву „све ти отац“ и ко ји но се 
ђа во ље пр сте ње?

Ра до бих Вам за бла го да рио на ком пли мен ту ко ји би ми – да је исти нит 
– за и ста пред ста вљао част. На и ме, Ви твр ди те (?!?) да сам ја на го во рио ваз
не сењ ске мо на хи ње да по диг ну по бу ну.

Че сти там. Ар гу мен ти вам ни су по треб ни. До во љан је суд ко ји сте из ре-
кли. Под се ћа те ме на па пи не пр стено но сце, ко ји по истом прин ци пу осу ђу-
ју, чак и на смрт. Да се не га ди те на мо је „ре клам не“ књи ге, ви де ли би сте 
оби ље нео бо ри вих до ка за за мо ју тврд њу. 

За и ста, Ви сте ге ни је: мајку Је ле ну, че до све тог Са ве Ваз не сењ ског, ко ја 
је пе дест го ди на у тру до ви ма и под ви гу мо на шком, мо гу ће је „на го во ри ти“ 
на не што што је ми мо ње не ве ре, во ље и убе ђе ња. Баш ме чу ди да је Ви ни-
сте на го во ри ли на су прот но.

А дру го, че стит ке Вам упу ћу јем и за то што сма тра те, да су ваз не сењ ске 
мо на хи ње без раз ло га ди гле по бу ну. Ви сте из гле да на да ре ни да пре по зна-
је те зна ке вре ме на. За и ста: пред но во та ри ја ма, пред чи ње ни цом да Хо че-
ва ра уво де у све те ол та ре Епар хи је жич ке, пред гро бо ло мљем у Жи чи, пред 
сру ше ним ико но ста сом у Сту де ни ци, пред про го ном мо на ха, све штен ства 
и мир ја на, пред ис по ве да њем па три јар ха: „Ја сам еку ме ни ста!“, пред па ље-
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њем све ћа пр во све ште ни ка у је вреј ској си на го ги са по том ци ма оних што не 
пре по зна ше, не при зна ше и ра за пе ше Хри ста, пред слу же њем но во тар ских 
ли тур ги ја по мо ћу кор до на по ли ци је и на о ру жа них те ло хра ни те ља... пред 
из да јом и пре ве ром – ва и сти ну: „без раз ло га!“

Оне, за и ста, ни су има ле раз ло га да ди жу по бу ну и да иду стра дал ним 
Го спод њим пу тем. Тре ба ле су, по пут по је ди них, да се гре ју уз ра ди ја то ре и 
го је по мо гућ ству од до на ци је из Ва ти ка на, те да чу ва ју храм и по ла ко га 
при во де на ме ни: да бу де му зеј или га ле ри ја, ка ко их саве то ва ху мно ги. Да 
ли се и Ви при дру жу је те тој пле ја ди са ве то да ва ца?

Ви, ве ро ват но, дру же но ви на ру, не по зна је те вла ди ку Ар те ми ја. 
До зво ли те ми да вас упо знам. Тог бо го љу би вог и бла го че сти вог стар ца 

пред „свр шен чин“ ни су мо гли да ста ве Бај ден, Та дић, Те о до си је све са Са-
вом, Ата на си јем, Ам фи ло хи јем и Ири не ји ма, за јед но са НА ТО оку па то ром, 
шип та р ским те ро ри сти ма и оним што кле чи по ка то лич ким ка те дра ла ма, 
јер он – вла ди ка Ар те ми је као чо век све тог жи во та, у ви со ком – Бож јем 
– за кло ну сто ји.  А ми, ко ји под ње го вим омо фо ром, на ђо смо мир ду-
ша ма сво јим, спрем ни смо да ис тр пи мо још је дан Ваш ша мар о „свр ше ном 
чи ну“. Рас па ли те.

И та ко, кад се на сла ди те пљу ју ћи по они ма ко ји би све да да ду за ве ру, а 
њу ни за шта, се ти те се за ве та мај ке Је вро си ме. А он да, на ста ви те да мир но 
спа ва те. Ушу шкај те се и не мој те ми сли ти ка ко фи ју че ве тар на Ов ча ру, око 
ша то ра ваз не сењ ских мо на хи ња.

У јед но, ме ђу тим, мо же те би ти си гур ни: љу ди ко ва вла ди ке Ар те ми ја, 
игуманије Је ле не, оца Не бој ше и на сто ти не та квих, и на род ко ји их сле ду је 
са чу ва ће ве ру ота ца на ших. Пра во сла вље ће по бе ди ти. Са ма ње или ви ше 
но ви на ра. Са Ва ма, дру же но ви на ру, или без Вас.

 Ако бих ја би рао, ра до вао бих се да се то збу де с Ва ма. 
Ка за но је, дру же но ви на ру, не па да снег да по кри је брег... Са да ка да се ра-

за зна је ку да во де ко јечи ји тра го ви, с ра до шћу и не ли це мер но же лим Вам:
Срећ но Но во 2013. ле то Го спод ње.
И не ка би Бог дао да у овом ле ту, ко је нас се ћа на ца ра Кон стан ти на, 

пре по зна мо ву ко ве у јаг ње ћој ко жи, ла жне па сти ре и на ђе мо раз ло га, за 
све срп ску, све то сав ску по бу ну про тив еку ме ни стич ког зла – те све је ре-
си, ко ју нам по ту ра ју ко ку ка ви ца јај це. С раз ло гом Вас по зи вам: при дру-
жи те нам се.

Бе о град, 16.1.2013. го ди не Го спод ње             С до бро же ље њем,
Гре шни Ми ло је

или ако Вам је дра же
Ваш друг Ми ло је
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П.С.
Нај бо љи на чин да се су прот ста ви те „ре кла ми ра њу мо је га стра да ња“ 

је да ста ви те ем бар го у ва шим но ви на ма, ра ди ју или те ле ви зи ји (ако сте 
ствар но но ви нар) на мо је тек сто ве и на све што је у ве зи са мном. Не мој те 
ку  по ва ти мо је књи ге. Њих ина че ни ко не сме да про да је, осим ча сних из у-
зе  та ка. Ипак, до жи ве ше  број на из да ња.

Та ко ће те Ви би ти си ти, а ја на бро ју.
Уз гред: ме не су ва ше ко ле ге, но ви на ри, по пут Ра де та Ра до ва но ви ћа, Љу-

бо ми ра Кља ки ћа, Пе тра Иг ње, Гру ји це Спа со ви ћа, Ми ли це Осто јић-Пу шар 
и мно ги дру ги спа сли од ап са због зло чи на ко ји сам дав не 1983. по чи нио 
сво јом бе се дом у бе о град ском Са ва цен тру ре кав ши, уз оста ло, да ће, он да-
шњи вла сто др шци, зе мљу од ве сти у про паст и со ци јал не ло мо ве...

Сад кад твр дим да нас вла ст и ма ју ћи пр во све ште ни ци во де у ду хов ну 
про паст, у из да ју ве ре ота ца на ших... Ви не мој те по но ви ти гре шку Ва ших 
ко ле га: не мој те ме бра ни ти!

 На па дај те ме, еда би ме бес по врат но уте ра ли у за клон Го спод њи. 
Љу ди ма по пут Вас иона ко ни сам по тре бан.

(Об јав ње но: www.sr binaokup, 16.1.2013.)
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ПО ЛЕ МИ КА ДРУ ГА 

СРП СКА ЦР КВА У ВЕ ЛИ КОЈ ОПА СНО СТИ
– Из днев ни ка Гре шног Ми ло ја – 16. но вем бар 2012.

Да нас сам се дру жио са уну ци ма, на сла ви, код бакe Ми ле ве у Дра га че-
ву. У Бе о град сти гох у сит не са те. У ди ле ми да ли од мах да лег нем или по-
гле дам по шту, од лу чих се за ово дру го. Се дох за ком пју тер. И, ево, осва нух.

***
Пи смо пр во
Док тор Де са Кр стић из То рон та ша ље по здра вље и пи та за игуманију 

Је ле ну Ваз не сењ ску: Да ли ће ко нак у Ло зни ци сти ћи до зи ме? Да ли ће се 
ма ти Је ле на са се стра ма пре се ли ти та мо? Да ли она има бар нај не оп ход ни-
је за жи вот се стрин ства?

Од го вор се с три Де си Кр стић:
Ко нак ће, с Бож јом по мо ћу и до бро том мно гих бла го че сти вих љу ди, би-

ти го тов уско ро, али ма ти Је ле на и ње но се стрин ство ни куд не ће ићи са 
ваз не сењ ског бр да. Оне оста ју та мо да стра да њем, под ви гом и му че ни ш-
твом сво јим све до че ве ру све то о тач ку, ве ру све то сав ску. И да све до че сра-
мо ту, из да ју, не чо ве штво и ве ро лом ство про го ни те ља сво јих, е да би им тим 
све до чан ством по мо гле да се по ка ју и спа су. А по ка ја ће се, по сти де ти или 
упла ши ти од се бе са мих кад-тад.

А што пи та те да ли има ју што је нео п ход но за жи вот, бла го ве сти ћу Вам 
са ра до шћу: оне не ма ју ни шта, али има ју све што по тре бу ју: бо га то се Бо-
гом бо га те; с Бо гом да њу ју; с Бо гом но ћу ју; у Бо га се узда ју; у Бож јем за-
кло ну сто је...

И Бог им, пре ко до брих љу ди, по ша ље це па ни цу др ва, ша ку бра шна, 
фла  шу уља, и по не ку леп ту.

Има ју јед ну со бу од бр ва на, ко ја им је и спа ва о ни ца, и ве ше рај, и ку-
хи  ња, и остава, и тр пе за ри ја, и ка пе ла... у исто вре ме. Али то ни за трун не 
ума  њу је ра дост ко ју осе ћа ју откад су си лом и без душ јем вла ди ке, пре ко 100 
све ште ни ка и кор до на по ли ци је из ју ре не из свог ста на у по мр чи ну. Устав-
но на че ло о не по вре ди во сти ста на су г. Хри зо стом, по по ви и по ли ци ја, још 
јед ном ока чи ли мач ку о реп. А мо на хи ње су опет за по че ле под виг не ма ју ћи 
ни ка ши ку, као што је то већ чи ни ла њи хо ва игу ма ни ја Је ле на, пре ви ше 
де це ни ја, кад је до шла у ма на стир ко ји ни је имао ни шта. 
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Ти без ду шни љу ди у ман ти ја ма су им оте ли све што су тру до ви ма сво јим 
и му ком пре го ле мом сте кле: и стан, и бра шно, и уље, и ко ко шке, и ко зе... 

Све. Осим нај ва жни јег: ду ше. Ду ше њи хо ве им ни су мо гли оте ти зли-
ков ци! И ду ше њи не, чи сте, по ју: Али лу ја, али лу ја, али лу ја! Сла ва Те би Бо же!

А њи хо ва ша тор-цр ква је пре пу на бла го че сти вог на ро да ко ји се не де-
љом и пра зни ци ма са би ра на све те Ли тур ги је. Том на ро ду се че сто при дру-
жу ју хри шћан ске ду ше са свих стра на: са Ко со ва, из Ре пу бли ке Срп ске, из 
ди ја спо ре, из Ру си је... да ју ћи им по др шку. 

***

Пи смо дру го
Отва рам сле де ће пи смо: Ми ро Ро глић из Ха мил то на ша ље ми сво ју пе сму:

ИС ПО ВЕД НИ КУ ВЕ РЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ
ОЦУ СЛО БО ДА НУ ИЛИ ЋУ

 
Још је дан па стир ста да Хри сто вог

про сла ви Бо га, а ње га Бог.
Сло бо дан Илић сми ре ни све ште ник,

по ста де но ви ис по вед ник.

Од стра не уни ја та, па пи ста и ју да,
об ја вље на је пре су да пи ла тов ског су да;
ми тро но сних ву ко ва у јаг ње ћој ко жи,
ко јом се осу ђу је овај па стир Бож ји.

На тро ну Све тог Са ве глум ци се де,
по том ци Ва ра ве и пре да те ља Хри ста,

њи хов је са да час и област та ме,
и њи хо во га оца ла жи, Ан ти хри ста.

За ва ди ли су зе мљу Ср би ју, са Не бом
и бра та ро ђе но га са сво јим бра том,

а ис по вед ни ке из во де на су до ве,
Ср би ја је пред гра ђан ским ра том.

Хри стос Бог ка зао је у Је ван ђе љу,
ђа во ће чи ни ти, ве ли ка и ла жна чу де са,

зе мља ће та да из ме нит ли це сво је,
а зве зде по чет па да ти са Не бе са.
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Па и та да ко је раб Хри ста Бо га,
као што си ти да нас, Оче Сло бо да не
у ка та ком ба ма сла ви ће Хри ста Бо га,

а Хри стос ће вам пре ви јат ра не.

Од го вор Ми ру Ро гли ћу:
По што ва ни, бра те у Хри сту, Ми ро Ро гли ћу, 
Про чи тах Тво ју пе сму ко ја оста је да као крај пу таш, ста ме но у ве ко ве, све-

до чи о стра да њу јед ног стар ца, ду го го ди шњег све ште ни ка Сло бо да на Или   ћа, 
чи ја је мај ка Цве та, по то ња мо на хи ња Ме ла ни ја,  у мо на шком под ви гу про-
ве ла 30 ље та и пред од ла зак Бо гу на исти ну, сво ме си ну, све ште ни ку Сло бо-
да ну Или ћу, по пут мај ке Је вро си ме, оста ви ла ама нет:

Пре кли њем те си не, мле ком сво јим, не мој се по кло ни ти па пи, не мој слу-
жи ти ни ти се дру жи ти с па пи сти ма и не мој да ти ве ру за ве че ру!

Отац Сло бо дан Илић је ис пу нио за вет мај ке Је вро си ме и ама нет сво је 
мај ке Ме ла ни је.

 Отац Сло бо дан је остао до сле дан уз ви ше ном све ште нич ком по зи ву, и 
на шав ши се у про це пу, из ме ђу ку ка вич лу ка и хра бро сти; ла жи и Исти не; 
зла и до бра; крив де и прав де: бе за ко ња и по рет ка... бо љи део је иза брао. 

Угле дао се на сво ју мај ку Ме ла ни ју, се стру Ана ста си ју ко ја је, та ко ђе, у 
мо на шком под ви гу про ве ла 50 го ди на, на сво ју ба ку – мо на хи њу Хри сти ну.

 Угле дао се на мно ге срп ске учи те ље и све ти те ље, ко ји су све да ли за ве-
ру ота ча ства, све до че ћи је жи во том сво јим. 

Као ма ло, скром но уздар је Тво ме све до чан ству, ево ша љем Ти фак си-
мил тек ста из бе о град ске „По ли ти ке“ од 13.7.2012. у ко ме је фо то гра фи ја 
на ко јој се ви ди спро во ђе ње оца Сло бо да на у слу жа шчим оде жда ма из По-
ли циј ске упра ве у Суд, по на ло гу вла ст и ма ју ћих у Цр кви Све тог Са ве ко ју 
су ис по га ни ли бе за ко њем сво јим, ухап сив ши овог стар ца са још че тво ри-
цом „раз бој ни ка“ на гро бу бла же но по чив шег оца Са ве Ваз несњског. Они 
– ти „раз бој ни ци“ – су за те че ни на „ме сту зло чи на“: на гро бу свог ду хов-
ног оца ка ко се мо ле Бо гу за по кој ње го ве ду ше, са још не ко ли ко де се ти на 
„за блу де лих“ Ср ба ља ко ји још ни су схва ти ли „ре ал ност“ да се у еу РОП СКУ 
уни ју не мо же са Све тим Са вом и ћи ри ли цом.

 И та ко је, по ве ћа гру па по ли ца ја ца, пот хра њу ју ћи хир епи ско па жич ког 
Хри зо сто ма и ње го вих сле пих по слу шни ка, по га зи ла још јед ном Уста вом 
за јем че но пра во вер ни ка, као и за кон ко ји го во ри о то ме да гро бље ни је 
Хри зо сто мо ва пр ћи ја не го јав но до бро – по сту пи ла по на ре ђе њу, са да већ 
остр вље ног и уна пре ђе ног, Ти хо ми ра Са ле ви ћа. Та ко стр па ше у ма ри цу, са-
слу ша ва ше у По ли циј ској упра ви и при ве до ше пред Суд „опа сне раз бој ни-
ке“ ко ји бе ху на ме сту зло чи на за те че ни, до зу ба на о ру жа ни опа сним оруж-
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јем: во шта ни ца ма, та мја ном, ве ром и мо ли твом. Да кле, оруж јем од ко га се 
бе со муч ни ма ко жа је жи, услед че га је г. Ти мо теј у по ли ци ји, ко ју је по звао 
упо моћ, на шао спас.

То што се но ви на ру ома кла гре шка, па ове раз бој ни ке не на зи ва „зи ло-
ти“, по пут гор до у мљем за сле пље них Епи ско па жич ког и Па три јар ха срп-
ског, не го „ста ро ка лен дар ци“, не ума њу је вред ност све до чан ства. 

(По ли ти ка, 13.07.2012. год.)

Јед но је си гур но: про го ни те љи ваз не сењ ских мо на хи ња, оца Сло бо да на 
и дру гих, на че лу са го спо дом Хри зо сто мом Сто ли ћем и Ири не јем Бу ло ви-
ћем, при миће при па да ју ћу им пла ту. Ако не пре, а оно кад кре ну Бо гу на 
Исти ну. Сем, ако су уми сли ли да су бе смрт ни, ко што су уми сли ли да су 
све моћ ни. Смет ну ли су с ума, ве сел ни ци, ре чи све тог Ни ко ла ја: 

 Шта ћеш чи ни ти, Го спо де, са они ма ко ји уме сто да про све ћу ју – засле-
пљу ју, и они ма ко ји уме сто да во де – за во де на род Твој.

 Ни шта им не ћу учи ни ти, јер су они учи ни ли све за про клет ство сво је... 
Слу ша ће у сну и на ја ви, про кли ња ње име на сво га и дрх та ће, – дрх та ће а не ће 
мо ћи умре ти12

12 Tајна бе за ко ња, гру па ау то ра, Рев ни тељ, Ниш, 2012, стр. 77.
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 Отац Сло бо дан ће за сво је стра да ње, та ко ђе, под ле ћи Су ду по Сло ву За-
ко на: Бла же ни прог на ни прав де ра ди, јер је њи хо во Цар ство не бе ско (Мт. 5. 10).

***

Пи смо тре ће
Ка ква ко ин ци ден ци ја: све ште ник М. ша ље ми фо то гра фи ју од лу ке Ве-

ли  ког цр кве ног су да, го во ре ћи да је и она чи та на по цр ква ма и ма на сти ри-
ма Епар хи је жич ке: 

Том од лу ком се, ве ли отац М., „јед но гла сно по твр ђу је од лу ка Цр кве-
ног су да Епар хи је жич ке... да се оп ту же ни (о. Сло бо дан) ка зни ЛИ ШЕ ЊЕМ 
СВЕ  ШТЕ НИЧ КОГ ЧИ НА СА ОД ЛУ ЧЕ ЊЕМ ИЗ ЦР КВЕ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ“

И још – пи ше све ште ник М. – овом пре су дом је по твр ђе на пр во сте пе на 
Од лу ка Су да Епар хи је жич ке, ко ја ка же да је о. Сло бо дан крив за то што је:

– био при су тан на Ли тур ги ји ко ју је слу жио епи скоп Ар те ми је у се лу 
Љу ља ци;

– за то што је пре ло мио ма на стир ски слав ски ко лач у пор ти ма на сти ра 
Бла го ве ште ње има ју ћи на се би епи тра хиљ;

– за то што је од ре као сва ко оп ште ње са епи ско пом жич ким Хри зо сто-
мом и па три јар хом срп ским Ири не јем и ста вио се под омо фор епи ско па 
Ар те ми ја.

Оно што из ове Пре су де са зна је мо то је, ско ро не ве ро ват на вест – пи ше 
све ште ник М. – да је Ири неј Бу ло вић по стао и пред сед ник Ве ли ког цр кве-
ног су да. 

Уз фак си мил Пре су де, све ште ник М. ша ље још фо то гра фи је од ко јих се 
две на ла зе на стр. 47 и 48, под бр.6 и 7 и ову:
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Испод фотографија, свештеник М. пише: Ово је врхунац лицемерја! Оца 
Слобу све штеничког чина лишава и одлучује из црквене заједнице чо  век 
који је ода вно себе одлучио од Српске православне цркве јер све ти канони 
кажу: 

 „Ко се моли са Жидовима да се од лу чи“
(Канон светих Апостола 65).

И до да је: „Ако ко ји Хри шћа нин до не се уље у жи дов ско збо ри ште, или 
у храм је ре тич ки или па ган ски, на пра зник њи хов, или кан ди ло, или све ћу 
уже же да се од лу чи“ (Ка нон све тих Апо сто ла 71).

„Епи скоп, или пре зви тер, или ђа кон, ко ји се са је ре ти ци ма са мо и мо-
лио бу де, не ка се од лу чи, ако им пак до пу сти, као кли ри ци ма, да што ра де, 
не ка се сврг не“ (45. пра ви ло све тих Апо сто ла). 

По ред то га, пи ше све ште ник М., Ири неј Бу ло вић и Ам фи ло хи је Ра до-
вић „са уз бу ђе њем у ду ши“ но се на пр сни крст и пр стен ко је им да ри ва па па 
– оне исте ко је да је ри мо ка то лич ким би ску пи ма, о че му је об ја вљен до каз у 
књи зи „Тај на бе за ко ња“, на стр. 96-98.

Отац М. пи смо за вр ша ва овим ре чи ма: „Да ег зи стен ци ја мо је по па ди-
је и мо је де це не за ви си од ме не и мо је па ро хи је, по сту пио бих исто као о. 
Сло бо дан.“ 
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Од го вор све ште ни ку М.
Оче, бла го сло ви!
Имаш, хва ла Бо гу, по па ди ју и де цу. Не ка су Tи жи ви и здра ви.
А имаш ли Бо га, дра ги оче?
Пра штај што ћу ја, гре шан и не до сто јан, да се усу дим да јед ног пра во-

слав ног све ште ни ка под се тим да Го спод, ко ме, ваљ да, слу жиш, ка за:
„Ко ји љу би оца или ма тер већ ма не го ме не, ни је ме не до сто јан; и ко ји 

љу би си на или кћер већ ма не го ме не, ни је ме не до сто јан. И ко ји не узме 
крст свој и не по ђе за мном, ни је ме не до сто јан. Ко ји чу ва жи вот свој, из-
гу би ће га, а ко ји из гу би жи вот свој ме не ра ди, на ћи ће га. Ко ји вас при ма, 
ме не при ма; а ко ји при ма ме не, при ма Оно га ко ји ме је по слао. Ко ји при ма 
про ро ка у име про роч ко, пла ту про роч ку при миће; и ко ји при ма пра вед-
ни ка у име пра вед нич ко, пла ту пра вед нич ку при ми ће. И ако не ко на по ји 
јед но га од ових ма лих са мо ча шом сту де не во де у име уче нич ко, за и ста вам 
ка жем, не ће му пла та про па сти“ (Мт. 10, 37-42) 

Ако мо жеш да жи виш пред со бом и сво јом са ве шћу, дра ги оче, он да 
на ста ви да се мо лиш (ако то ни је ру га ње, Бо же про сти) да Ири неј Бу ло вић 
„пра вил но упра вља реч ју исти не Бож је“.

Са мо мо раш за пе ти, у мо ли тви, јер кад би се, не дај Бо же, Ири не ју Бу-
ло ви ћу би ло шта до го ди ло – Срп ска Цр ква би би ла у ве ли кој опа сно сти!

У без из ла зу та ко ре ћи!
За што у опа сно сти и у без из ла зу?
То на ме ће тра га ње за од го во ром на не ко ли ко пи та ња. На и ме, кад би 

Ири неј Бу ло вић от пу то вао (на пр. у Ва ти кан или сл.) са ма од се бе се на ме ћу 
те шка пи та ња:

– Ку ку и ле ле, ко ће го во ри ти Па три јар ху шта да при ча по Бе чу, За гре бу 
и ко јеку да?

– Ко ће ло ми ти кич ме де ци Све тог Са ве?
– Ко ће јав ност оба ве шта ва ти о то ме шта (не)ра ди Си нод, и кри ти од ла-

о са Бож јег шта нам ра де но си о ци би скуп ских обе леж ја? 
– Ко ће са чи ња ва ти не бу ло зна са оп ште ња за јав ност, на пр. о лук су зним 

ка та ком ба ма?
– Ко ће вла ди ци Ар те ми ју пре ти ти кри вич но-прав ним про го ном и ап сом?
– Ко ће упра вља ти ка те дром на Бо го слов ском фа кул те ту?
– Ко ће би ти не за мен љи ви де кан?
– Ко ће стра жи ти да се на Бо го слов ском фа кул те ту не вра ти про те ра ни 

св. Ју стин Ће лиј ски?
– Ко ће ука зи ва ти по ча сти Зи зју ла су, ко ји се обе зна ни го во ре ћи да је 

му дар?
– Ко ће из Цр кве Све тог Са ве из го ни ти Ср бље, срп ске ка лу ђе ре и срп ске 

по по ве?
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– Ко ће те па ти па пи: „све ти отац“? 
– Ко ће но си ти и ди чи ти се би скуп ским пр сте њем од па пе на дар при-

мље ним?
– А ко па пи ним на пр сним кр сто ви ма?
– Ко ће бра ни ти пра во слав ној бра ћи и ико ни Мај ке Бож је да уђу у цр кве 

ко је са гра ди ше оци на ши?
– Ко ће уво ди ти је ре ти ке у ол та ре све то сав ских све ти ња?
– Ко ће це па ти Је фи м ијину за ве су и Хри стов хи тон?
– Ко ће срам но пот пи си ва ти ак та о пр вен ству „све тог“ му оца ње го вог?
– Ко ће ту ли ти кан ди ла ве ре Ср би но ве по бач кој и беч кој епар хи ји, а и 

ши ре?
– Ко ће тро ва ти мла де бо го сло ве и те о ло ге, уче ћи их да се ру га ју ка но-

ни ма, све то о тач ком пре да њу, Све том Са ви...?
– Ко ће хи ро то ни са ти гла са че по пут Да ви да, ко ји учи вла ди ку Ар те ми ја 

бо го сло вљу, Ан дре ја ко ји је по ули ца ма еу РОП СКИМ тр чао да це ли ва ру ке 
би ску пи ма и ко ји је, при мив ши па пин пр стен, до био „знак“ да ће за и ста и 
по ста ти Ири не јев би скуп, под име ном „епи скоп“? 

– Ко ће би ти ве чи ти си но да лац?
– Ко ве чи ти порт па рол?
– Ко га ће ав а Ју стин га ђа ти зво ном у Ће ли ја ма и ко га ће нај у ри ти са Ли-

тур ги је ба цив ши га у не свест?
– Ко ће пљу ва ти од лу ку Са бо ра о исту па њу СПЦ из ССЦ?
– Ко ће га зи ти од лу ке Са бо ра о бо го слу жбе ном по рет ку, док не на ра сте 

гла сач ка па до бран ско-да ви до-ан дре јев ска ма ши на?
– Ко ће па ли ти све ће по је вреј ским си на го га ма и идо ло по кло нич ке ва-

тре по еку ме ни стич ко-је ре тич ким ску по ви ма?
– Ко ће би ти у ко ми си ји за ди ја лог са тзв. ри мо ка то лич ком цр квом?
– Ко у ко ми си ји за ди ја лог са лу те ра ни ма?
– Ко у би скуп ској кон фе рен ци ји Хр ват ске и Цр не Го ре?
– Ко у Са ве ту вер ских ли де ра – еу РОП СКОМ – „Ре ли ги ја за мир“?
– Ко ће са чи ња ва ти до си јее о срп ским епи ско пи ма и њи ма звец ка ти да 

би се уте ра ли у еуР ПОП СКИ пап ски тор?
– Ко ће...???13

13 Не дав но је на ви ше сај то ва об ја вљен текст: Бру дер Ири неј и Бру дер Јо зеф, ко ји се за вр ша  ва ре чи ма: 
„За ни мљив су срет бру де ра Јо зе фа са бру де ром Ам фи ло хи јем ми тро по ли  том, ко ји је бру де ру Јо-
зе фу по кло нио ико ну Све тог Ва си ли ја Остро шког, збио се на Дан мла до сти, 25. мај 2008. у Ба ру, 
на ску пу ко ји је по др жао „Кон рад Аде на у ер“ (ма ло је мо но то но, али љу ди стал но да ју ло ву, па је 
ред да им се име по ме не). Скуп је био под на сло вом „Прав ни по ло жај Цр ка ва и вјер ских за јед ни ца 
у Цр ној Го ри да нас“. Ар хи је реј ска ли тур ги ја је јед ног да на би ла слу же на у цр кви Све тог Ни ко ле у 
Ста ром Ба ру, а дру гог да на у па ро хиј ском до му у Ба ру. Пр вог да на је, док је ту био бру дер Јо зеф, 
пао ве ли ки лу стер у цр кви Све тог Ни ко ле, а дру гог да на зво но у па ро хиј ском до му у Ба ру. Да ли је 
бру дер Ам фи ло хи је из ву као ка кву по у ку из то га? Не ве ру је мо. И он во ли „бру дер шафт“.
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Оче,
Ку ку и ле ле, куд би Ти, Тво ја по па ди ја и Тво ја де ца, кад би се, не дај Бо-

же, до го ди ло да Ти Ири неј от пу ту је (на пр. у Ва ти кан).
Ти си, спо ра ди се бе, ста вљен пред из бор: или се мо раш дан-ноћ мо ли ти 

да Ти го спо дар Ири неј Бу ло вић бу де ду го ве чан и да Ти он пра вил но упра-
вља…(та мо Те би), еда  би оп ста ла Тво ја по па ди ја и Тво ја де ца; или мо раш 
тра жи ти не ко дру го ре ше ње.

Мо же би ти, да Ти се чи ни да је го ре ви со ко а до ле ду бо ко, да си у без из-
ла зу, из ме ђу че ки ћа и на ков ња, да си згра бљен у ру ке оно га што др жи нож 
и по га чу.

Шта ћеш, тр пи и ћу ти.
Што ви ко је дан бив ши „рев ни тељ“, ко ји је го ди на ма и де це ни ја ма гр мео 

ис пред две ри све тог ол та ра, про тив еку ме ни зма на сав глас, па утих но и 
окрено пло чу го во ре ћи: „Бу ди му дар“; „Иди му дро, не по ги ни лу до“; „Са-
че кај да се за му ћен из вор из би стри, па тек он да пи“; „Не мо же шут с ро га-
тим“... – што би у пре во ду зна чи ло: Бе жа но ва мај ка не ку ка. 

Кад се у шко ли учио за вет мај ке Је вро си ме, он, из гле да, ни је био на 
ча су. А ону лек ци ју из Је ван ђе ља: Не бој те се оних ко ји уби ја ју те ло а ду шу 
не мо гу... (Мт. 10, 28) за бо ра вио је. Ве сел ник. Он, ко ји се го ди на ма ста рао 
о мо на штву, том древ ном зда њу за ве та с Бо гом, по чео је пре ви ђати да са 
древ ним зда њи ма, кад се об на вља ју и не гу ју, тре ба оба зри во и зна лач ки, 
ина че се мо гу уру ши ти. 

Та ко и Ти, дра ги оче: мо жда Ти се чи ни да не маш ал тер на ти ву: Ири неј 
или ни шта, ко што не по мја ни ци го во ре: еу РОП СКА оп ци ја не ма ал тер на ти-

 Хо ма јер је оти шао са овог све та 2010. го ди не (тим по во дом је бру дер Ири неј 9. апри ла 2010.на 
сај ту СПЦ об ја вио текст „Уме сто во шта ни це за ду шу пре ми ну лог при ја те ља“). Сви ма нам се, сва-
ког да на, бли жи смрт и из ла зак пред Бо га. То се од но си ка ко на нас, са „Бор бе за ве ру“, та ко и на 
епи ско па бач ког го спо ди на Ири не ја. По што зна мо да му ње го ви жби ри ре дов но до ста вља ју ове 
тек сто ве, ми га, искре но, хри шћан ски, мо ли мо: не мој те ви ше, вла ди ко, ако Бо га зна те, тра жи ти 
бру де ре по бе лом све ту, а ски да ти гла ве бра ћи по Срп ској Цр кви! Не мој те, ни ко не зна кад ће Бо гу 
на исти ну! Ка ко ће те Све том Са ви об ја сни ти да сте ви ше во ле ли бру де ра Јо зе фа од бра та Ар те ми-
ја, или бра та Ва си ли ја, или бра та Кон стан ти на, или то ли ких све ште ни ка и мир ја на ко је сте про те-
ри ва ли и го ни ли као Ве ли ки Ин кви зи тор?

 Не мој те, не мој те, не мој те! ITE RIM: не мој те, Бо га ра ди и ду ше ра ди! Ба ци те па пин пр стен и по кај-
те се, ма кар ин тим но, ако не ма те сна ге за јав но по ка ја ње, а кад се по ка ја те, по ву ци те се да ви ше 
не пра ви те овај ха ос по Срп ској Цр кви. Сви зна ју да сте вла ди ку жич ког Хри зо сто ма на ве ли на све 
су ко бе са све штен ством, мо на штвом и на ро дом у жич кој епар хи ји, а он да, кад се чо век раз бо лео, 
пу сти ли сте га низ во ду, па по шли да тра жи те дру ге по слу шни ке! Не мој те, вла ди ко бач ки и беч ки, 
ко ји сте, као и сви ми, PUL VIS ET UM BRA, јер тре ба из ла зи ти пред Све тог Са ву, а та мо не ма ре-
то ри ке, ла тин ског, ITE RI MA & QUO VA DI SA – са мо го ла ду ша, и ми ло ср ђе, ми ло ср ђе, ми ло ср ђе... 
Мо ли мо Вас, вла ди ко: са жа ли те се на срп ски на род и оста ви те га на ми ру – са жа ли те се на сво ју 
ду шу и по ву ци те се из ових зби ва ња, јер сте уве ли Цр кву у не сре ћу... Ви де ће те, мо же се без Вас, 
као и без нас, као и без би ло ко га на овом све ту – са мо не мо же без Бо га и Све тог Са ве...

 (Из вор: bor ba za ve ru.in fo, 30.12.2012.)
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ву. Ни је вам да то да ви ди те да су и еу РОП СКА и Ири не је ва оп ци ја мр ци не 
у са мрт ном роп цу. У аго ни ји. 

Кад би не ко од мо је уну ча ди уцве ље н за пла ка ло, ја бих му ис при чао не-
ку при чу из ли те ра ту ре или жи во та, и та ко би мо је уну че су зи це за ме ни ло 
осме хом.

У Тво јој не во љи, не бих да Ти при чам не ку при чу из све то о тач ких жи ти-
ја, јер Ти то бо ље и ви ше знаш од ме не.

Ис при ча ћу ти јед ну исти ни ту ле ген ду. Она сло ви ова ко:
У вре ме бе за ко ња и беш ча шћа, кад се по ја ви ше но во та ри је, кад го во ре ћи 

да су му дри по лу де ше, кад се по ја ви ше ву ци у јаг ње ћој ко жи са ће ра ва ју ћи 
ве ру у чу ту ру вер ни ма, кад уму ко ше они ко ји су ду жни да го во ре, кад се 
пре да до ше они ко ји су ду жни да се бо ре, кад уда ри брат на бра та и син на 
оца, кад се бра то у би це и оце у би це сли за ше са ве ков ним ду шма ни ма, кад 
из дај ни ци по ве до ше ко ло слу же ћи два го спо да ра, кад сле пе во ђе по че ше 
за во ди ти на род... по ја ви се је дан мла д чо век, ко га ро ди Срп ки ња, ко га от-
хра ни жуљ ним ру ка ма је дан скро ман ма ли-ве ли ки Ср бин.

Елем, кад ста са у мом че, од лу чи он да слу жи Бо гу и ро ду... Он је знао 
да му све ште нич ко до сто јан ство не до пу шта да се по ни жа ва, да из да, да ли-
це ме ри. Он је знао да ко не узме и не по не се стра дал ни крст Хри стов, ни је 
Ње га до сто јан. 

Тај мла ди чо век не хте де да при ста не на но во та ри је, на из да ју све то- 
отач ког Пре да ња. Он се ни је упла шио прет њи сво га ве ро лом ног епи ско па 
ни ти по га но у стја ње го вог по мах ни та лог ко ле ге. Он ни је стра хо вао шта ће 
је сти, пи ти, обу ћи... ње го ва по па ди ја и ње го ва де ца. Он је стао и остао ус-
пра ван на бра ни ку ве ре сво је! 

Ето, дра ги оче,
Мно ги мо на си и мо на хи ње су пре ви ли та бак и не по ко ле бљи во из не ли 

да су они из све та оти шли за рад Бо га и ро да. На пу сти ли су свет еда  би слу-
жи ли Бо гу и ро ду, а не да бу ду слу ге ра ње код еку ме ни стич ких од ро да, ко ји 
сво јом пре ве ром бе ја ху на у ми ли да нас пре ва ре. И одо ше под омо фор бла-
го че сти вог и ве ро љу би вог вла ди ке Ар те ми ја. 

Ве ле:
Бо ље у ег зи лу, не го у Ири не је вом еку ме но ре жи му.
Бо ље у ка та комб ну оску ди цу, не го на Ири не је ву и па пи ну узи цу.
Бо ље гла дан да те шти ти Бог, не го сит и на пит Ири не јев и па пин роб.
Бо ље ус прав но, ма кар и про го њен би ти, не го пред од ро ди ма пу зи ти.
То учи ни отац Ја ков, бив ши на сто ја тељ ма на сти ра Све тог Ни ко ле из 

Пла ни ни це, а за њим сле до ва ше хра бри На та на и ло.
То учи ни ју нак-мо на хи ња ма ти Је ле на Ваз не сењ ска за ко јом у стра да ње 

за ве ру по ђо ше мо на хи ње Ефро си ни ја, Маг да ли на, Ма ри на, Ири на, Ан ге-
ли на, Ев ге ни ја, Хи о ни ја и ис ку ше ни ца Је ле на.
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То учи ни ше је ро мо нах Ва си ли је и мо нах Ни ко лај.
Па мо на хи ње Ни на, Маг да ли на, Га ври ла, Сте фа ни да, Ма кри на...
И дру ги из епар хи ја ра зних, по чев од ни шке, ба нат ске, жич ке, шу ма диј-

ске, срем ске, бач ке, ва љев ске до ми тро по ли је цр но гор ско-при мор ске. 
Знам, по ку ша ћеш да уми риш са вест го во ре ћи се би: ла ко је њи ма – они 

су ино ци. Они не ма ју по па ди ју и де цу.
Бо јим се да Ти овај мла ди све ште ник не ће да ти ми ра. И још не ки све-

ште ни ци по пут про то је ре ја Жељ ка, про то је ре ја Сло бо да на, про то је ре ја Ђо-
р  ђа, све ште ни ка Си ни ше... ко ји на пу сти ше, због бе за ко ња, сво је епар хи је 
скло нив ши се под омо фор бла го че сти вог вла ди ке Ар те ми ја. 

Дра ги оче,
Ако не кад об ја вим ово пи смо, ко је ћу, ина че, сме сти ти у свој Днев ник, 

не ћу по ме ну ти Тво је име. 
По ме ни се сам. 
Ако по стра даш, по стра дај због сво је хра бро сти, због сво је ве ре, а не због 

ме не.
Уме сто по ми ња ња Тво га име на, Тво је по па ди је и Тво је де це, по ме ну ћу 

име оног мла дог све ште ни ка, Твог ко ле ге, ко ји је ис по ве да њем ве ре сво је 
ушао у ср ца и мо ли тве на хи ља де пра во слав них хри шћа на. И у Бож ји за-
клон! Тај мла ди чо век зо ве се НЕ БОЈ ША СТЕ ВИЋ, ко ји не чи та и не пре-
при ча ва Је ван ђе ље по фа ри сеј ском обра сцу: Он жи ви је ван ђе ље! Он жи ви 
по Је ван ђе љу! 

Он и ње го ва по па ди ја Дра га на и њи хо ва де ца Је ле на, Ми ли ца и Сте фан.
Њих ни је упла ши ла ни бом ба ко ју су им на Вас крс 2011. го ди не Го спод-

ње ба ци ли у ку ћу у ко јој се на ла зи ка та ком ба, у ко јој го ри кан ди ло ве ре 
Ср   би но ве. 

Они ко ји су ба ци ли бом бу и они ко ји су их на то на тут ка ли (све што је 
тај но, већ је об зна ње но!) не зна ју оно што отац Не бој ша и ње го ва че љад зна-
ју: не бој се оних који убијају тело а душу не могу!

Ако су тра Тво ја де ца, кад ста са ју у љу де, бу ду у при ли ци да раз ми шља ју 
о то ме да ли су по но сни што си за рад њих при стао на ли це мер је и по ни же-
ње, или би ви ше во ле ли да су оску де ва ли ко де ца оца Не бој ше, од го во ри ће 
тај су тра шњи дан.

Да ли ће Тво ја де ца би ти бо љи љу ди и бо љи хри шћа ни од де це оца Не-
бој ше? – пи та ње је сад.

Не ка и на то пи та ње од го во ри су тра, јер до ста је сва ком да ну зла ње го ва! 
(Мт. 6. 34)

А за да нас је до вољ но да се под се ти мо ре чи стар ца Ми тро фа на Хи лан-
дар ца, ко је је 1972. го ди не упу тио рек то ру бе о град ске Бо го сло ви је и та да-
шњим бо го слов ци ма: 



217

„Бла го ва ма док сте Хри сто ви, а те шко сва ко ме, а на ро чи то ва ма, дра га 
де чи це, ко ји сте при хва ти ли реч Бо жи ју и опре де ли ли се за ње не се ја че, ако 
је не упо тре би те и као вр ши о ци ње ни и као про по вед ни ци ње ни, а на ро чи-
то, ако је, не дај Бо же, зло у по тре би те. А то зна чи, ако од слу гу Бо жи јих се-
бе учи ни те слу га ма сво јим или слу га ма људ ским и ако од ва шег уз ви ше ног 
све ште нич ког по зи ва на пра ви те јед но за ни ма ње ра ди обез бе ђе ња ва шег фи-
зич ког жи во та. Ми смо сла би љу ди док смо са мо се би пре пу ште ни, али, кад 
те жи мо уз ви ше но сти на ко ју нас Го спод кроз це ло Сво је Је ван ђе ље по зи ва, 
он да нам Он Сам по маже  да до ње, до уз ви ше но сти је ван ђел ског иде а ла и 
до стиг не мо.“ (Ово Пи смо је об ја вље но у Пра во слав ном ми си о на ру, 1972.)

Јед но је ве ро ват но: све ште ник Не бој ша Сте вић ће у Књи зи Жи во та и у 
на род ном се ћа њу би ти упам ћен као до бри и вер ни слу га Бож ји. 

И дру го је ве ро ват но. Али, не бих сад о то ме. Не ка о тим дру гим дје ли ма 
по ко ље ња су де. И не ка да ду сви је ма, што је чи је.

По то ња је Го спод ња. Он ће нас раз вр ста ти на до бре и зле слу ге и раз де-
ли ти на де сну и ле ву стра ну Сла ве Сво је.

(Об ја вље но: Ср би на окуп, 25. мар та 2013.)

УТУК ГРЕ ШНОМ МИ ЛО ЈУ
– По во дом тек ста „Срп ска Цр ква у ве ли кој опа сно сти“ – 

Про чи тао сам мно ге тек сто ве и ско ро све књи ге грjешног Ми ло ја ко ји, 
уз пут, при дјев грjешни пи ше ве ли ким сло вом. По шту јем ње го ве жр тве, а 
јав но сам ка зао да су по је ди ни епи ско пи, ко ји су су дје ло ва ли у до но ше њу 
Пре су де, изр је кли Ми ло ју ка зну ко ја је су ро ва и пре тје ра на, јер из Цр кве 
ни је су ис кљу чи ли ни јед ног ма фи ја ша, дро ге ра ша, со до ми сту, ло по ва, ла-
жо ва, уби цу, бо го ху ли тје ља, пр је љу бо чин ца, пе до фи ла... а ура ди ли су то 
чо вје ку за то што је ука зао го сто љу бље Ар те ми ју и ње го вим мо на си ма (као 
што су они то, ру ку на ср це, учи ни ли Бај де ну, ал бан ским во ђа ма, број ним 
ино вјер ци ма и је ре ти ци ма). Дру ги раз лог за ка зну је тај што се он мо лио 
Бо гу с Ар те ми јем (а они то за и ста чи не са ри мо ка то ли ци ма, Је вре ји ма итд).

Али, гр је шни Ми ло је је пре тје рао кад је у пи та њу свје ште ник Не бој ша 
Сте вић, хи пјер бо ли шу ћи ње го ву по бо жност, хра брост, по жр тво ва ност и ст-
ра да ње. Не мам ни шта про тив тог чо вје ка, али он је је дан оср јед ње обра зо-
ван свје ште ник ко ји не ра зу ми је рeалност са вр је ме ног сви је та.

 По грjешном Ми ло ју ис па да као да је код нас „ди вљи за пад“ па се ба ца ју 
бом бе по ку ћа ма по по ва ко ји су ан ти е ку мје ни сти. 
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Са дру ге стра не, гр је шни Ми ло је не до пу сти во и др ско осу ђу је по је ди не 
цр квје не ве ли ко до стој ни ке, до во де ћи у пи та ње њи хо во до сто јан ство. Он је 
за бо ра вио да епи ско пе ва ља по што ва ти као Хри ста, и да он не ма пра во о 
њи ма та ко да го во ри.

 Исто та ко, он је др ско се би дао за пра во да при ли ком јед ног раз го во-
ра са ње го вом свје то шћу Па три јар хом и епи ско пом Јо ва ном шу ма диј ским 
раз го ва ра не узи ма ју ћи од њих бла го слов, а на са бла зан ви ше десjетина 
при сут них вјер ни ка. На истом мје сту (би ло је то у ов чар ском ма на сти ру 
Јо ва ње) истог да на, пред истим свје до ци ма – вјер ни ци ма, узи ма бла го слов 
од ар хи ман дри та Вен ја ми на и је ро мо на ха Ни ко ла ја и Ата на си ја.

 Ма кар да је и од гр је шног Ми ло ја, мно го је. И др ско је.
Ве ли бор

(Об ја вље но: Ср би на окуп 26. мар та 2013.)

УТУК НА УТУК 

По што ва ни г. Ве ли бо ре,
Нај пре, по ча ство ва ли сте ме ти ме што сте про чи та ли „мно ге тек сто ве и 

ско ро све књи ге“ мо је ма лен ко сти. Мо жда сте при ме ти ли да су мо је књи ге 
и тек сто ви об ја вље ни под ау тор ским на сло вом ко ји се са сто ји од две ре чи. 
Оби чај је да се ау тор ски на слов пи ше ве ли ким сло вом, с тим што, на рав но, 
не мам ни шта про тив да ме сма тра те не пи сме ним или не до вољ но пи сме-
ним. Ипак, ја ћу и сле де ће мо је књи ге и тек сто ве, ако ми Бог да де сна ге да 
их ис пи шем, пот пи са ти истим ау тор ским на сло вом: Гре шни Ми ло је. 

За хва љу јем, та ко ђе, што ме, на из ве стан на чин, ни чим иза зва ни, узи ма те 
у за шти ту. У мо јем за ви ча ју се ка же: „Фа ла, ни је тре ба ло.“ За и ста, ни је тре ба-
ло. Чу вај те ре чи. Или, бо ље: не пот це њуј те ре чи. Зна те да је ка за но не ба цај те 
би се ре... Ако сте, за и ста, упу ти ли ре чи, ка ко ус твр ди сте, на ра чун мо јих су-
ди ја, Ви сте у опа сно сти. На то Вас упо зо ра ва Је ван ђе ље. (В. Мт. 7. 6.)

Не мо гу, уз све по што ва ње, а да Вам не ука жем на гре шку (ИЛ НА МЕ РУ 
ТЕ ШКУ!?!) ко ја вам се два пу та ома кла. На и ме, ја ни сам ука зао го  сто прим-
ство и мо лио се Бо гу са „Ар те ми јем“ не го са његовим преосвештенством 
владиком рашко-призренским и косовско-метохијским у егзилу Господином 
Артемијем. Они ко ји су ме не из оп шти ли, а вла ди ци Ар те ми ју си ле џиј ски 
оте ли трон ми мо Уста ва, ми мо ка но на, ми мо па ме ти... су вла ди ци утр ли 
пут ко ји во ди ка Цар ству не бе ском, а на ма, јед но ми сли јем оку пље ним под 
ње гов омо фор, учи ни ше ве ли ку услу гу гур нув ши нас из сво јих је ре тич ких 
кан џи у на руч је и за клон Го спод њи. 
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Ако по не че му бу де упам ће но ово вре ме и љу ди овог зло вре мја, за си-
гур но ће се про го ни те љи бла го че сти вог вла ди ке Ар те ми ја пам ти ти по сво-
јој за ве ри о ло мље њу кич ме14 и де се то го ди шњем тру ду15 да за ве ру до ве ду 
до кра ја и ти ме се при дру же оном со ју (не)љу ди из кла се Ју де из Ка ри о та и 
ње му по доб них.

А што се оца Не бој ше Сте ви ћа ти че, ни ти имам по тре бу, ни ти же љу за 
хи пер бо ли са њем, ни ти сам склон идо ло по клон ству. Сем то га, сма трам да 
то не би би ло на ко рист оцу Не бој ши, ко га искре но це ним и ува жа вам за-
то што је ње го во да, за и ста да, а не не. И још га це ним због то га што је он 
истин ски до бри и вер ни слу га Бо га жи во га, а не слу га па пи них по да ни ка.

А што се „ди вљег за па да“ ти че, ту не мам ко мен тар, ал имам чи ње ни це.
Зна те, го спо ди не Ве ли бо ре, Ви с пра вом ме ни мо же те на ћи мно го ма на 

и то обе ло да ни ти. Не ма рим. Та ко ме мо же те оп ту жи ти да сам ма тор, ру-
жан, гла ват, до са дан, про ждр љи вац, де бео, се би чан, ма ло ве ран, сре бро љу-
бив, горд, ку ка ви ца... У сва кој тој ква ли фи ка ци ји има, бар зрн це, исти не. Ал 
јед но ми не мо же те при пи са ти: не и сти ну. 

Ја, да кле, ни кад не го во рим не и сти ну.
Ако ка жем да су ђа во и ма ни љу ди (чу дом ће те се за чу ди ти јед ног да на 

кад са зна те по чи јем на го во ру) ба ци ли бом бу на ку ћу оца Не бој ше на Вас-
крс и то у вре ме док је он слу жио пра знич ну Ли тур ги ју у ма на сти ру Љу ља-
ци, спре ман сам да Вам то до ку мен ту јем цр но на бе ло.

Ако ка жем да је Ири неј Бу ло вић на пи сао пи смо из Ати не пре 40 го ди-
на ис по ве да ју ћи ве ру пра во слав ну (или глу ме ћи ис по вед ни ка) у ко ме рас-
крин ка ва је рес еку ме ни зма, а да нас ра ди су прот но то ме – ту тврд њу за сни-
вам на чи ње ни ца ма ну де ћи нео бо ри ве до ка зе.

 Ако ка жем да су г. Бу ло вић и г. Ам фи ло хи је при ми ли од па пе, би скуп-
ско пр сте ње и на пр сне кр сто ве, што је њи хов про блем, а при том ни су ски-
ну ли па на ги је и ми тре, што је наш про блем, те та ко чи не не мо гу ће: слу же 
два го спо да ра, што је Бож ји про блем – то ка зи ва ње за сни вам на нео бо ри-
вим чи ње ни ца ма. (Не знам да ли сте чу ли за св. Ју сти на Ће лиј ског? Тај 
све ти чо век нас учи да је па пин пад, по сле Ју ди ног, нај ве ћи пад у исто ри ји 
људ ског ро да, те да се па па тим сво јим па дом из јед на чио с ђа во лом. Ако се 
па па из јед на чио с ђа во лом, с чим су се из јед на чи ли они што га зо ву „све ти 
отац“ или, пак они што при ми ше пр стен ње гов?) 

Ако ка жем да су чла но ви Си но да и још по не ки епи скоп, ужа сним бе-
за ко њем са уми шља јем, из вр ши ли гну сно де ло бра то у би ства над бла го че-
сти вим епи ско пом Ар те ми јем те та ко по чи ни ли не би ва ло бе за ко ње, то ка-
зи ва ње те ме љим на исти ни. Уо ста лом, о том зло чи ну је об ја вље но мно го 
тек сто ва и не ко ли ко књи га.

14 „Сло ми ћу ја кич му Ар те ми ју“ (Ири неј Бу ло вић, „Ду га“, 30.3.1996).
15 „Па, Си нод на ту од лу ку че ка пу них 10 го ди на“ (Ам фи ло хи је Ра до вић, „Ку рир“, 23.11.2010).
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 Да кле, ја не осу ђу јем цр кве не ве ли ко до стој ни ке, ка ко твр ди те, већ бе-
за ко ња ко ји ма су они по га зи ли ка но не, исти ну, прав ду... и ти ме ур ни са ли 
сво је епи скоп ско до сто јан ство. Зва ти „све ти отац“ па лог на ни во ђа во ла, 
не ма ама баш ни ка квих до дир них та ча ка са до сто јан ством пра во слав ног 
епи ско па. Не знам ка ко, он да, ме не мо же те оп ту жи ти да др ско до во дим у 
пи та ње не што што не по сто ји?

Тач но је да епи ско пе тре ба по што ва ти као Хри ста. Та ко и чи ним. Али не 
и ла жи е пи ско па, ву ка у јаг ње ћој ко жи, цр кве но ру ши те ља, ка но но лом ца, бра-
то у би цу, све је ре ти ка-еку ме ни сту, пр стен ли ју и но си о ца на пр сног кри жа при-
мље ног од чо ве ка нај па ли јег у грех у исто ри ји људ ског ро да, од Ју де до да нас, 
па пе. Зар не зна те да је це ли ва ње пр ља вих (је ре тич ких) ру ку и узи ма ње бла го-
сло ва од све је ре ти ка – еку ме ни ста про клет ство, ка ко нас уче све ти оци? 

 
*

Да ли сте чу ли, г. Ве ли бо ре, за св. Мар ка Ефе ског?
Он ка же: „Бе жи те, да кле, од њих, бра ћо и од сва ког оп ште ња са њи ма. 

Та кви су ла жни апо сто ли, лу ка ви по сле ни ци пре ру ше ни у апо сто ле Хри-
сто ве, што ни је чу до, јер се и сам Са та на пре ру ша ва у ан ђе ла све тло сти. 
Ни је он да, да кле, ни ка кво чу до што се ње го ве слу ге пре тва ра ју као слу ге 
пра вед но сти, чи ји ће крај би ти по де ли ма њи хо вим...

Но ка ко вам је све тим апо сто ли ма од ре ђе но, стој те др же ћи пре да ња ко-
ја сте при ми ли ка ко пи са на та ко и не пи са на!“

А за св. Гер ма на Но вог?
Он је из ри чит: „На ла жем свом на ро ду Бож јем на Ки пру, ко ји сте истин-

ска де ца Цр кве, да бе жи те гла вом без об зи ра од све ште ни ка ко ји су па ли у 
ла тин ску об ма ну и да не за ла зи те у њи хо ве цр кве, ни ти да бла го слов из њи-
хо вих ру ку слу чај но при ма те. Јер, бо ље је да се са ми у ку ћа ма Бо гу мо ли те, 
не го ли да са ла ти но ми сле ћи ма за јед но у цр кве иде те, да не би сте за јед но 
са њи ма на сле ди ли па као.“

А за св Јо ва на Крон штатског? Он је го во рио:
Узрок свих ла жи ри мо ка то лич ке цр кве је гор дост и при зна ње па пе за гла ву 

Цр кве, и то још не по гре ши ву. 
Ода тле све роп ство за пад не цр кве.
Роп ство ми сли и ве ре, јер је па па на све ста вио сво ју те шку ру ку: 
– ода тле – ла жни дог ма ти, 
– ода тле – дво лич ност и лу кав ство у ми шље њу, ре чи ма и де ло ва њу,
– ода тле – ра зна ла жна пра ви ла и уста но ве при ли ком ис по ве да ња гре ха, 

ода тле ин дул ген ци је;
– ода тле – уна ка жа ва ње дог ма та...
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– ода тле – мр жња пре ма Пра во сла вљу, фа на ти зам и про го ни пра во слав-
них, уби ства;

– то је цр ве на нит кроз све ве ко ве жи во та ка то ли ци зма. 
Код ка то ли ка гла ва Цр кве уоп ште ни је Хри стос, не го па па... и њи хо ва рев-

ност у ве ри увек пре ла зи у стра стве ни, чо ве ко мр зач ки фа на ти зам, остр вље-
ни фа на ти зам, фа на ти зам кр ви и ма ча (ло ма че), не по ми рљи во сти, дво лич-
но сти, ла жи лу кав ства.

***
 
Да ли сте икад за ви ри ли у Ка но не? На пр. у 37. Пра ви ло Ла о ди киј ског 

са бо ра?
Та мо сто ји: Од је ре ти ка се не узи ма бла го слов јер је то про клет ство а не 

бла го слов.
На дам се да по сле на ве де них ци та та све тих Ота ца раз у ме те за што ни сам 

узео бла го слов од ми тро но са ца ко је сте по ме ну ли. А од је ро мо на ха ко је по-
ме ну сте сам узео, јер не ве ру јем да ће они ду го тр пе ти да је ре ти ци упра вља ју 
реч ју Исти не Бож је. 

За ви ри те, г. Ве ли бо ре, у све то о тач ке књи ге и ви де ће те да би ти по слу-
шан (што је вр ли на) не зна чи би ти глуп или ли це мер (што ни је вр ли на, већ 
глу пост или ли це мер је). Јер, они ко ји че ка ју Хри ста, а не бо ље вре ме, тре ба 
да сле ду ју му дрим, а не лу дим де вој ка ма. Они зна ју да се не мо же исто вре-
ме но слу жи ти Бо гу и ђа во лу, Цр кви и ла жи цр кви. 

Не знам на шта ме на го ва ра те? Да по шту јем све те ка но не и све те оце 
или еку ме ни сте ко ји су је ре ти ци? Зар ни су? Ако то ни сте зна ли пи тај те 
игу ма на де чан ског Са ву Ја њи ћа. Он је то об ја снио у књи зи „Еку ме ни зам 
и вре ме апо ста си је“. А то Вам је об ја снио и г. Ири неј Бу ло вић го во ре ћи да 
је еку ме ни са ње тј. „мо ли тве, за јед ни ча ре ње с ино слав ци ма... под прет њом 
раш чи ње ња и од лу че ња из ри чи то и не по пу стљи во за бра ње но сви ма на ма, 
од Па три јар ха до обич ног кр ште ни ка (ср. са мо 45. апост. Пра ви ло а и то ли-
ка дру га)...“ (В. „Тај на бе за ко ња“, Рев ни тељ, Ниш 2012, тре ће из да ње, стр. 
92-95).

***

Ина че, сла жем се да не би тре ба ло да бу де мо без бо жни „ди вљи за пад“. 
Али бе за ко ње не ких на ших ми тро но са ца по ку ша ва да пре тво ри ба шту Све-
тог Са ве у ко ров и аврик. У зми јар ник. У „ди вљи за пад“. Ако ме не окри-
вљу је те за ту по ја ву, Ви ми са мо вољ но уда ра те ша мар. Ни сте ни пр ви, ни 
по след њи. И Ва ма ћу окре ну ти дру ги образ: рас па ли те!
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А што се обра зо ва ња оца Не бој ше ти че пре по ру чу јем да се не ди ви те 
пре ви ше они ма ко ји го во ре да су му дри, јер по сло ву Је ван ђе ља зна де мо да 
мно ги го во ре ћи да су му дри по лу де ше (Рим. 6, 22). Осим то га, ве рујем да је 
све ти Ни ко лај с раз ло гом ус твр дио: Обра зо ван је онај ко ји има обра за. Јер, 
ве ли, ко ни је ус пео да очи сти свој је зик од гад них ре чи (не што ми па до ше на 
ум го спо да Ата на си је и Да вид) и сво је ср це од смрад них же ља (н пр. „еј, да 
ми је злат ни ва ти кан ски пр стен“) и свој ум од без бо жних ми сли (н пр. „сло-
ми ћу му кич му“) – ко то ни је ус пео – ње му шко ла са мо по ма же да на у че ном 
ве шти ном за ра ђу је хлеб као што (на свој на чин) шко ло ван ме двед за ра ђу је 
сво јом ве шти ном игра ња.16

И још не што, за из да ју Ве ре, за га же ње Пре да ња нај лак ше је ићи ши ро-
ким пу тем на ко ме су по ста вље ни пу то ка зи на ко ји ма пи ше: „До бро до шли 
у ре ал ност“! „До бро до шли у еу РОП СКУ уни ју“...

 Има, ме ђу тим, је дан те сан пут ко јим не иду ме ђе ди и ко ји, исти на, не 
во ди у „ре ал ност“ не го у јед но дру го ме сто. 

Чик по го ди те ко је?
Да Вам по мог нем?
У Цар ство не бе ско!
Или мо жда ми сли те, ка ко уче по је ди ни пре у че ни, али без обра за, лже-

еп и ско пи, да је и то бај ка?

С до бро же ље њем,
Гре шни Ми ло је

(Об ја вље но: Srbinaokup 27. мар та 2013.)

16Вла ди ка Ни кол чај: О Бо гу и о љу ди ма
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Отац Не бој ша Сте вић, стра дал ник, пр во бо рац у бор би за очу ва ње ве ков ног  
бо го слу жбе ног по рет ка ко ји ни је бри нуо шта ће ње го ва де ца је сти, пи ти...  

не го је нај пре искао Цар ства Бож јег и прав де Ње го ве... жи ве ћи жи во том је ван ђел ским  
ка ко и при ли чи ње го вој па стир ској слу жби.У ње го вом ср цу и у ње го вој ка та ком би  

го ри не у га си во кан ди ло ве ре Ср би но ве.

Напомена:
У часопису Свети кнез Лазар (званичном гласилу Епархије рашко-

призренске и косовско-метохијске у егзилу) у броју 9 (75), Београд 2013, 
објављен  је текст  који следи.

Протојереј Небојша Стевић

ИСПОВЕДНИЧКО СВЕДОЧЕЊЕ СРПСКОГ СВЕШТЕНИКА

По благослову епископа Рашко-призренског и косовско-метохијског у 
егзилу, др Артемија, а зарад истине о збивањима у Српској православној 
цркви у последње време, пишем ово како би моје сведочење можда било 
нашим потомцима на корист. Да нису претходили немили разлози, никада 
не бих писао о овоме што следи.
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Најпре ћу изложити неколико речи о својој породици и о себи. Рођен 
сам 1970. године у Приштини, од оца Велимира и мајке Радиславе Стевић. 
Одрастао сам у Врњачкој Бањи. Апсолвент сам Богословског факултета 
Српске православне цркве у Београду (дипломираћу, ако Бог да, када 
учење на поменутом факултету буде строго православно, што, на жалост, 
сада није, јер је из наставе избачена догматика аве Јустина, а уведена 
“догматика“ не ког Зизјуласа). 

Моја жена Драгана, рођена је 1972. године у Мркоњић Граду од оца Ра-
де и мајке Миље Вучковић. Апсолвент је Богословског института Ср пске 
православне цркве у Београду. 

Драгана и ја смо се упознали на Богословском факултету СПЦ за време 
студија. Хвала Богу наше је познанство крунисано браком и на дар од Бога 
смо добили троје деце: Јелену, Милицу и Стефана.

Рукоположен сам у чин ђакона 15. августа 1999. године у манастиру Ни-
кољу, на Руднику, а 16. августа исте године, у чин свештеника, на Оп ле нцу. 
Рукоположио ме је блаженопочивши епископ шумадијски Сава.

Духовни савети оца Тадеја (Витовничког) много су ми значили, а посе-
бно они које сам од њега добио пред рукоположење.

Прва ми је парохија била у Крагујевцу. На моју молбу да добијем сео-
ску парохију, епископ Сава ми је дао благослов да одаберем једну од три 
понуђене. Одабрао сам Венчанску која се налази између Лазаревца и Аран-
ђеловца.

Догађаји који су се одиграли у венчанској парохији за време мог служ-
бо вања у њој, од историјске су важности јер је у њој почео отпор против 
но вотарија у богослужењима и против екуменизма. Неколико месеци пре 
увођења новотарија у богослужењима отишао сам са породицом у посету  
архимандриту Петру у манастиру Денковац. Он је тада лежао у постељи. 
Дуго смо разговарали о духовном животу. У току нашег разговора неколико 
пута ми је рекао: „Када стигне папир треба иступити.“ И дан данас се за-
чуђено питам како ми је тада промакло да нисам питао оца Петра о каквом 
ми папиру говори, с обзиром на то да сам га за све остало увек и одмах 
питао до детаља. 

После неколико недеља, отац Петар се упокојио у Господу. Било је то 
пред Божић 2006. године.

Исте те 2006, у јуну, стигао ми је папир од епископа шумадијског Јована 
у којем наређује да се света богослужења скрате. Одмах сам се сетио оца 
Петра и његовог благослова да „када стигне папир треба иступити“. И уп-
раво је то тај папир о којем је пророчки мени говорио. Тада се, наиме, то 
ис  пунило.

Написаћу неколико реченица о оцу Петру иако је својим животом за-
служио да се о њему и књиге пишу. Био је велики подвижник, строг пре-

28
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ма себи, а мало мање према другима. Његова строгост и праведност је 
многе учврстила у православној вери. Говорио је да света богослужења 
ни када не смемо мењати. По старом календару је Свети Сава служио и 
никада не смемо да прихватимо нови календар, јер бисмо се, у противном, 
одрекли православља и православног светосавља. Волео је да му епископ 
рашко-призренски и косовско-метохијски др Артемије буде на опелу, што, 
наравно, епископ шумадијски Јован није дозволио.

Враћам се на папир који сам од епископа Јована добио. У јуну 2006. 
епископ Јован доноси акт којим званично започиње реформу богослужења 
у Епархији шумадијској: „Наређујемо свем свештенству да убудуће на Св. 
Литургији молитве имају читати наглас, јасно и разговетно, почев од прве 
молитве верних па до краја Св. Литургије. Такође, наређујемо да се Царске 
двери све време Св. Литургије имају држати отворене.“ С обзиром на то 
да део свештенства и монаштва наставља да службе врши по Уставу СПЦ, 
епископ Јован убрзо доноси нови акт у којем се између осталог каже:

„Свако даље непоштовање ове одлуке санкционисаћемо забраном слу-
жења Св. Литургије“. У наредном периоду поједини свештеници и ма на сти-
ри бивају кажњавани, а међу верницима долази до спонтаних реа го вања на 
насилно увођење новотарија у служењу Свете Литургије.

У склопу Венчанске парохије је и село Тулеж.
У селу Тулежу је на Павловдан 13. јула 2006. епископ Јован ос вештао 

темеље нове цркве, посвећене Светом Николају Мирликијском. За време 
Свете Литургије вређао је народ речима: „ Марш напоље!“, зато што је 
народ певао у току Свете Литургије оно што треба да се пева (по правилима 
Цркве), не прихватајући насилно наметање новотарија са његове стране. 
То је био први случај, забележен камерама, у српском народу, где се види и 
чује глас народа светосавског који не жели да прихвати издају православнe 
вере. Да је свака генерација наших предака мењала понешто, питање је да 
ли би од вере православне и правилног богослужбеног поретка ишта до 
данас остало. Зато су ти славни наши преци строго пазили да све примљено 
од Светога Саве неизмењено предају потомцима, тј. нама, а ми даље нашим 
потомцима. Ето разлога због којег не треба обраћати пажњу на Јована шу-
ма дијског и њему сличне, који немају страха Господњег, па зато мењају 
утврђени богослужбени поредак и веру, руковођени својим умовањем а не 
Ду хом Светим.

Извесно је једно, а то је да је у историји Цркве Христове било много оних 
који су, слично Јовану шумадијском новотарили, али је, такође, извесно и 
то – да је вера Христова остала у правоверним душама непромењена док су 
новотарије осуђиване, раније или касније, на њихову пропаст.

Дешавало се да ме свештеник пред почетак Свете Литургије пита: „Да 
ли ћемо служити по правилу или на нови начин?“, што је у мени изазивало 
дубоку тугу.
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Када сам на једном свештеничком састанку поставио питање сабра ћи 
свештенослужитељима: „Могу ли да кажу да су претходних десет, два десет 
и тридесет година погрешно богослужили зато што су се држали Слу же-
бника, а да сада тј. откад је стигао акт Јована шумадијског о преиначеном 
и скраћеном начину, служе исправно?“ Одговор сам добио после неколико 
минута од једног свештеника који је рекао да је претходних 35 година слу-
жио исправно, по Служебнику, али, пошто се боји да не изгуби пензију, при-
хватио је новотарије. Слично одговара већина свештеника када их питате 
зашто не служе онако како треба да се служи. Не помишљају да ли ће уопште 
дочекати те пензије и да ли је пензија важнија од свештеничке заклетве 
коју свесно крше. Не помишљају на Јуду који је ради „пензије“ у износу од 
30 сребрних новчића (које није стигао да потроши), издао Господа Исуса 
Христа Сина Божјег!

Почетком октобра 2006. године одржано је јесење заседање Сабора 
ар хијереја СПЦ, на којем је донета одлука у којој се каже: „Умолити Ви-
со копреосвећену и Преосвећену Господу епархијске архијереје да се у 
погледу служења Св. Литургије и других богослужења држе до даљњег ус та-
ље ног црквеног поретка.“

На први поглед изгледала ми је ова одлука исправна, али сам убрзо сх-
ватио да је недоречена и двосмислена, јер није изричито наређено да се 
Света Литургија мора служити по тада важећем Служебнику. Остављена је 
могућност да новотарци и даље служе на неуобичајен начин, говорећи како 
је новотарење устаљени поредак.

Јован шумадијски, знајући да не служим на новотарски начин, сходно 
његовој самовољној одлуци, брзо ми је изрекао забрану свештенослужења 
и та ми је забрана трајала дуже од три месеца.

Могло му се тако јер нема осећај страха од супротстављања свештеним 
канонима Цркве Христове.

Ради историје Српске цркве, поменућу још један пример за сведочанство 
о томе како је Јовану шумадијском кршење канона постало нешто са свим 
нормално. А ево о чему је реч. Иако канони најстроже забрањују ка ма та-
рење, зеленаштво или лихварство (прилаже се копија признанице) у Епар-
хији шумадијској постоји „Фонд Свети Јован Милостиви“ који ради по 
бла гослову епископа Јована, и уместо да помаже свештеницима Епархије 
шумадијске, у стварности намена му је каматарење тако што се новац (из 
фонда) позајмљује свештеницима на одређено време (најчешће ради из-
гра дње њихових приватних кућа), који при враћању позајмљеног новца мо-
ра ју да плате и камату. То је светогрђе које је, по свештеним канонима, за 
најстрожу осуду. Познато је да Свети Јован Милостиви није каматарио, већ 
је делио милостињу.
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Документовано сам обавестио Свети архијерејски сабор СПЦ о не ка-
нонском деловању епископа шумадијског Јована који ми је без разлога из-
рекао забрану свештенослужења. Обавестио сам и о томе да ми је из цр-
кве украдена комплетна архива и матични печати за које сам задужен; 
да је крађа пријављена полицији (постоји документ); да је два дана после 
нестанка поменуте архиве свештеник из села Раниловића издао крштеницу, 
за чије је састављање морао имати пред собом украдену моју архиву, јер је 
из ње преузео неопходне податке. Напомињем да смо само тај свештеник и 
ја имали кључеве од цркве из које је архива украдена. Крађа архиве је вешто 
изведена, тако што су црквена врата после крађе била закључана. Полиција 
ме никада није обавестила да ли је пронађен лопов моје архиве, али сам 
зато ја обавестио Свети архијерејски сабор СПЦ и послао им крштеницу 
коју је, као што сам већ поменуо, написао два дана након крађе свештеник 
из Раниловића, не знајући да ће та крштеница доћи у моје руке. 

Сабор архијереја сам, такође, упознао са податком да се „Фонд Св. Јо-
вана Милостивог“, на чијем је челу епископ Јован, бави каматарењем. 

О много чему сам још упознао Свети архијерејски сабор СПЦ што се 
односи на штетна чињења Јована шумадијског, не би ли одговарао али вајде 
од тога није било. Чак је, управо као рушитељ вере и богослужбеног поретка 
награђен тако што је постављен за администратора Епархије жичке којом је 
некада управљао Свети Сава. А сада? Јадни ли смо, ко нам је све на трону 
Светога Саве!

У светлој седмици 2007. у моју парохију дошао је епископ Јован са 
пра тиоцем Атанасијем Јевтићем. Са њима двојицом око 200 специјалаца. 
По кушали су, пред око 1.000 верника, да ме представе као непослушног 
свештеника, али народ је у њима видео људе непослушне Цркви, који уз 
пратњу толико специјалаца полиције више личе на државне функционере, 
неголи на архијереје СПЦ. Колико нам је познато, никада архијереји нису 
имали потребу да их полиција чува од верника који их издржавају; увек су 
архијереји водили и предводили народ а не полицију.

Срећом, видевши да их је народ прочитао, убрзо су отишли. По завршетку 
мајског заседања Сабора СПЦ 2007. године, обратио сам се епископу Јо ва-
ну писмом, у којем сам од њега затражио одговор на питање да ли жели 
или не жели да останем у његовој епархији? Одговорио ми је да одобрава 
пре лазак у другу епархију. Скинуо ми је забрану свештенослужења коју ми 
је накононски наметнуо, а која је, како сам већ поменуо, трајала дуже од 
три ме сеца.

Извршена је примопредаја парохије, приликом које је констатовано да 
сам у венчанској благајни оставио више од 1.500 евра, пун магацин црквене 
робе и све остало уредно. Растанак са народом венчанске парохије био је 
уз обострани плач.
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Прешао сам у Банатску епархију код епископа Никанора који је мене 
и моју породицу родитељски примио. Епископ Никанор је православац у 
срцу и у души, али ће му екуменизам, у који га полако увлаче, велику штету 
нанети. 

После три и по године мог служења у парохији Гај (Епархија банатска) 
десило се нешто што ме је обавезало да одем од мени драгог владике Ни-
ка нора.

Наиме, „патријарх“ Иринеј је отишао у јеврејску синагогу и паљењем 
све ће учествовао у њиховој молитви, што је црквеноканонски прекршај за 
који је прописана казна извргнућа, односно рашчињења.

Тај његов поступак био је непосредни повод да се писмом обратим 
епископу Никанору, рекавши му да ми смета то што на Светој архијерејској 
Литургији помиње екуменисту „патријарха“ Иринеја, јер и ја на Светој 
Литургији, помињући свог подручног архијереја, помињем, у ствари, иако 
индиректно, и екуменисту „патријарха“ Иринеја. 

Знамо, међутим, да нам Црквена правила строго забрањују да се мо-
ли  мо за екуменисте и да служимо са њима. Ужасан су пример на Светој 
Го ри двојица нераспаднутих монаха, ђаволског изгледа, који су се молили 
са јеретицима па су им тела остала нераспаднута, за сведочанство свима о 
томе како завршавају они који молитвено опште са јеретицима.

Тако сам ја, на основу канона Светих Отаца, донео одлуку да са сво-
јом породицом пређемо код епископа рашко-призренског и косовско-ме-
то хијског у егзилу, др Артемија, који не прихвата екуменизам и не помиње 
„па тријарха“ Иринеја, екуменисту, већ све правоверне архијереје који на 
делу, као и Он, исповедају Православље.

Много се тога издешавало од када сам прешао код владике Артемија. 
Поменућу само део тога. Много пута нам је долазила полиција и саслушавала 
ме, и код куће и у полицијској станици, а имао сам утисак да је њима 
сасвим јасно да се ради о црквеним питањима за која нису надлежни да 
их решавају. Долазила ми је и комунална инспекција која ми је рекла да је 
Епархија шумадијска поднела тужбу против мене зато што ми је неуредно 
двориште. С обзиром на то да је око осам километара удаљеност између 
епархијског двора и моје сеоске куће, с разлогом се питам: на који начин 
моје двориште може да смета епархијском седишту? Да ли им можда више 
сметамо ја и моја породица само због тога што се трудимо да правоверно 
служимо Српској православној цркви? 

Рекао сам инспекторима да је непознато лице на Васкрс те исте године 
бацило некакав експлозив у нашу кућу и изазвало пожар, приликом којег је 
изгорела дечја и наша гардероба, као и већи део кућних апарата. Рекао сам, 
такође, да је случај пријављен полицији и да је истрага у току. На жалост, 
ниједне новине нити било који медиј нису то објавили. Као да се ништа није 
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ни десило, и то у центру Шумадије. Приликом експлозије стакло је летело 
по дворишту па је можда некоме из Епархије засметало то стакло које је 
наше двориште учинило неуредним. Зато сам том приликом комуналној 
инспекцији рекао: „Поручите онима у Епархији шумадијској да ћемо сре-
ди ти двориште од стакла када истрага буде завршена, а до тада нећемо ни-
шта уклањати.“

Чувши све то, инспекторима је било непријатно када су сазнали да нам 
је бачен експлозив у кућу од стране непознатог лица, и то на Васкрс 2011. 
године око поноћи док смо моја породица и ја били на васкршњој Светој Ли-
ту ргији у манастиру Светог Јована Крститеља у селу Љуљаци. Починиоцу 
овог недела, као и његовим налогодавцима, нека Бог опрости.

Истрага поводом тог случаја је, према речима инспектора криминалне 
полиције, у току, као што је у току и истрага за све остало. После неколико 
дана, добили смо папир из комуналне инспекције у којем се каже да се 
обу  ставља тужба која је покренута против нас због нашег, наводно, „неу ре-
дног“ дворишта.

Мирна нам је савест јер, хвала Богу, моја породица и ја никоме не ду гу-
јемо и ни са ким нисмо у свађи, а ђаво преко њему подобних људи ради свој 
посао, што је и у нашем страдању вере више него очевидно.

Из свега реченог може се закључити да је у Српској цркви стање хао ти-
чно које Свети архијерејски сабор пропраћа ћутањем и одобравањем.

Нико никоме не полаже рачуне, ради ко шта хоће!
Сваки се епископ у својој епархији понаша као мали папа, јер зна да 

ће сваку његову одлуку морати сви у његовој епархији да прихвате као не-
по грешиву, а ако се неко и са много доказа успротиви, биће по кратком 
по ступку кажњен, без могућности да се брани. Све се то спроводи по при н-
ци пу: „Владичанска се не пориче“, што представља чист папизам.

Свака епархија је као засебна црква. Нико од епископа не жели да про-
блем у једној епархији схвати као проблем свих епархија. Епископи оби чно 
кажу: „Врана врани очи не вади.“ Због тога се не замерају међу собом, а 
по следица тога је да епископи који заслужују да буду рашчињени остају 
не   кажњени. И тако, мало по мало, дођосмо до овог хаоса у СПЦ, за који су 
нај  одговорније владике. Њихова самовоља се огледа у следећем:

– Не служе Свету Литургију и остала богослужења по правилима Цркве;
– Одлазе у јеврејске синагоге, у џамије, у Ватикан код папе и Бог зна 

куда још;
– „Скромно“, кажу, живе, а епархијски дворови, епархијски намештај, ау-

томобили и много шта друго показују да не испуњавају „завет сиромаштва“ 
дат пред Богом;

– Претње и проклињања могу се редовно чути из њихових уста: претње 
свештеницима Црквеним судом, па премештајем на сиромашну парохију, 
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затим рашчиње (све су то начини помоћу којих модерни епископи изграђују 
култ сопствене личности сејући страх и трепет међу свештенством и ве ру-
јућим народом);

– Проклињање свакога ко неће да прихвати екуменизам. А где је бла-
госиљање, где су благе речи, благе поуке? Према њиховом схватању, као да 
је све то застарело;

– Кад свештеника или верујући народ хоће да казне, онда се позивају 
на каноне и Устав СПЦ, а кад греше не дозвољавају да им неко каже да је 
то противно канонима и Уставу Цркве Христове. Не поштујући Црквена 
правила, на жалост, остају, некажњени и тако постају непослушни Богу, а 
захтевају да их сви слушају. Таквом непослушном владики не треба бити 
послушан јер је лош пример архипастира који стадо Божје усмерава ка 
пропасти.

Једини лек за оздрављење од свега тога је покајање.
После епископске одговорности, на ред долази свештеничка од гово р-

ност за хаотично стање у СПЦ. Заклетва коју свештеник полаже Богу (а не 
владици) обавезује свештеника да поштује Црквена правила и да буде по-
слу шан епископу само уколико епископ даје послушања која су у складу 
са Црквеним правилима. Уколико епископ даје наређења која су противна 
Црквеним правилима, тада је свештеник (као и народ) обавезан да одбије 
послушност таквом епископу, зато што их води кривим путем. 

Епископ ће одмах, највероватније, казнити свештеника, као јединку, 
зато што не поштује његову самовољу, али ако се више свештеника сложи и 
одбије послушност самовољном епископу, не може их он све казнити, зато 
што ће народ стати уз те свештенике и, наравно, може се очекивати да се 
такав епископ уразуми, да одустане од своје самовоље и постане послушан 
Цркви Христовој.  

Претња самовољног епископа упућена свештенику да ће га преместити, 
рашчинити или на други начин казнити, изазива код свештеника велики 
страх од којег почиње да се тресе. 

Не тресе се због тога што крши заклетву положену Богу, већ због тога 
што се плаши епископа. Зашто то, брате свештениче, дозвољаваш себи?

На Страшном суду неће ти судити епископ већ Бог. Зато угоди прво Богу, 
свештениче Божји, знајући да ће и тај епископ пред истим Богом стајати на 
Страшном суду. Не бој се човека, већ се бој Бога, српски свештениче. Бог 
ће ти помоћи на путу праведничком, пут грешнички и самовољни води у 
пропаст. Не брини се шта ћеш јести, пити и у шта ћеш се оденути. Бог ће ти 
све то дати. Непослушном и самовољном епископу помоћи ћеш да постане 
послушан Цркви само уколико га не следиш.

А шта рећи правоверном народу Божјем?
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Да ли треба слушати епископе и свештенике који не поштују Црквена 
правила? Не, браћо. Таквима треба отказати послушност. На тај начин их 
уразумљујете, враћате вери православној, зато што су они без вас нико и 
ништа. Јер, владика који нема уз себе народ – коме је владика? Коме је 
свештеник – свештеник ако уз себе нема народ? Зато, прави верници, знајте 
да за ово хаотично стање у Српској цркви и ви имате велику одговорност, али 
мању од њихове. Свако одступање епископа и свештеника од православља 
дужни сте и обавезни да не прихватите. То вам је света обавеза, јер тако чу-
вате веру православну, а залуталим епископима и свештеницима по ма жете 
да се врате православљу.

Сва одступања у СПЦ плод су екуменизма који увелико упливава да 
разори српско православно стадо, јер према речима аве Јустина Ћелијског, 
реч је о свејереси.

Екуменизам, поред осталог, значи молити се са неправославнима, а 
Све ти Сава нам је као завештање оставио Беседу о правој вери у манастиру 
Жичи 1221. године у којој између осталог каже:

„... а примамо и све Свете саборе који су се Божјом благодаћу у разна 
времена и места сабирали ради утврђивања јеванђеоског учења, које прима 
Саборна Црква. А оних којих се одрекоше ови Свети Оци, одричемо се и 
ми; и које проклеше они, проклињемо и ми.“

Следујући Светога Саву и сваког епископа који није изневерио учења 
која нам је он предао, молимо се и верујемо да ће Бог помоћи да пропадну 
сви планови екумениста и сличних њима, а да ће народ србски благодаћу 
Божјом очувати: 

– Веру, предату нам од Апостола и светих Отаца;
– Свету Литургију и сва остала богослужења онако како су нам предата;
– Манастире, свете иконе и иконостасе у њима;
– Своју крсну славу;
– Стари календар;
– Постове и све што је свето. Амин.
 Богу слава и хвала за све!
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ПО ЛЕ МИ КА ТРЕ ЋА

Вла ди мир Ди ми три је вић
СР БИ ЈА ЈЕ ВЕ ЛИ КА ТАЈ НА  

ИЛИ 
СЛУ ЧАЈ МИ ЛО ЈА СТЕ ВА НО ВИ ЋА 

(WWW. НО ВИ СРАН ДАРД. РС, 25. и 26. фе бру ар 2013.)

1. део
 

Исти чо век је из ба чен и из пар тиј ског ко ми те та и ис кљу чен из Цр кве. 
Оста ло је да се ис тра жи ка ко се де си ло и јед но и дру го.

ПРЕ ЧИ ТА ЊА ОВОГ ТЕК СТА 

Чо век о ко ме је ов де реч зо ве се Ми ло је Сте ва но вић (по зна ти ји као „Гре-
шни Ми ло је“), при ват ни је пред у зет ник ро дом из Го ра чи ћа код Чач ка. Го-
ра чи ћи су зна чај но дра га чев ско се ло. У ње му је, 20. фе бру а ра 1893. го ди не, 
из би ла Го ра чић ка бу на. На и ме, на ме снич ки ре жим Ри стић –Бе ли мар ко вић 
(краљ Алек сан дар Обре но вић био је ма ло ле тан) по ку шао је пре ко ми ни-
стра по ли ци је Ри бар ца да у це лој Ср би ји спре чи не за у ста вљи ви три јум фал-
ни по ход Па ши ће вих ра ди ка ла, ко ји су у оно до ба би ли мно го ви ше на род-
ни по крет не го по ли тич ка пар ти ја. По што је власт у Дра га че ву при па да ла 
ра ди ка ли ма, а сма тра ло се да су Дра га чев ци ме ђу нај бун тов ни јим у Ср би ји, 
кре ну ло се у об ра чун с овим кра јем. Ло кал ни ра ди ка ли су од би ли да про тив 
за ко на, ко ји је био на њи хо вој стра ни, пре да ју оп штин ски пе чат ли бе рал-
ској вла сти, оли че ној у окру жном на чел ни ку Љу бо ми ру Ка мен чи ћу. Због 
то га је до тич ни по слао на Го ра чи ће вој ску, ко ја је пу ца ла на го ло ру ки на род 
и уби ла осам на е сто ри цу при сут них.

И ка сни је је Дра га че во би ло не по кор но: у ње му је за вре ме Дру гог свет-
ског ра та би ло са мо ср це Рав но гор ског по кре та. И Дра га чев ски са бор тру-
ба ча на стао је као не ка вр ста на ци о нал ног от по ра ти то и за ци ји Ср би је: тру-
ба је Ср би ма до шла из хе рој ских отаџ бин ских ра то ва 1912-1918, а ти то и сти 
у Ср би ји су се ше зде се тих го ди на 20. ве ка, кад је Гу ча за тру би ла, свим си-
ла ма бо ри ли про тив „ре ак ци о нар ног со лу на штва“. Дра га че во је би ло ода но 
ка ко Срб ству, та ко и пра во сла вљу. Пре Дру гог свет ског ра та у ње му је би ло 
јед но од ог њи шта бо го мо љач ког по кре та Вла ди ке Ни ко ла ја, и мно го по сле-
рат ног срб ског све штен ства и мо на штва по ти ца ло је са ових про сто ра.
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Ми ло је Сте ва но вић је Дра га че вац ко ји је спле том окол но сти ка рак те-
ри стич них за на ше до ба до жи вео да га ка жња ва и Са вез ко му ни ста и суд 
Срб ске пра во слав не цр кве. Ка ко је то би ло мо гу ће? Чи та лац од го вор мо же 
да по тра жи у ре до ви ма ко је има пред со бом; они се ба ве „слу ча јем Сте ва-
но вић“ до 2011, ка да је Ве ли ки цр кве ни суд до нео пре су ду о ње му и кад су 
усле ди ле ре ак ци је.

О РАЗ ЛО ЗИ МА ЗА ПИ СА ЊЕ 

Овај текст је на стао из по тре бе да се су о чим с чи ње ни ца ма слу ша ју ћи 
ра з не при че о „глав ном ју на ку“ ре до ва ко ји сле де – Ми ло ју Сте ва но ви ћу 
– на  ро чи то о ње го вој „ко му ни стич кој про шло сти“ (ко ја је би ла ко му ни сти-
ч ка, а он да, ка да се чо век обра тио у хри шћан ску ве ру, за и ста по ста ла про-
шлост), ре шио сам да по дроб но ис тра жим о че му је реч и да чи та о ци ма 
на увид ста вим при чу ко ја, пре све га и из над све га, го во ри о на ма, на шим 
ис  ку ше њи ма, за блу да ма и тра же њи ма пу та у до ба бес пу ти це.

Ово ни је при ча ко ја бра ни Сте ва но ви ћа или на па да оне ко ји су се у ње-
го вом слу ча ју на шли с дру ге стра не. Иа ко ни ко ко пи ше ни је са свим објек-
ти ван (чо век је та кав са мо као леш јер се пре тва ра у обје кат), тру дио сам 
се да пи шем sine ira et studio. Чи та о цу оста вљам из во ђе ње за кљу ча ка, али, 
на рав но, и мо гућ ност за на ста вак ис тра жи ва ња.

Та ко ђе, овај чла нак има и на ме ре оп шти јег ка рак те ра не го што је то 
лич на зна ти же ља. Он се ба ви и на шом цр кве но-на ци о нал ном си ту а ци јом у 
до ба кад нам, као да смо бе сло ве сна мар ва, под ме ћу при чу о сјај ној ЕУ бу-
дућ но сти ко ју ће мо до би ти ако се од рек не мо нај све ти јег – Ко со ва и Ме то-
хи је. Слу чај Ми ло ја Сте ва но ви ћа је, упра во због по ве за но сти са „Слу ча јем 
Ар те ми је“, па ра диг ма ти чан јер се из ње га ви ди шта мо же да сна ђе чо ве ка 
ако се на овај или онај на чин на ђе на пу ту Им пе ри је, ко ја уре ду је у Срб ској 
цр кви и срб ској др жа ви.

Он је пи сан за јед ну књи гу, још увек у на ста ја њу, чи ји је рад ни на слов 
„Го ње ни као Ср би“. У њој ће, ако Бог да, би ти опи са ни и слу чај вла ди ке 
Ар те ми ја и Во ји сла ва Ше ше ља, већ де сет го ди на ха шког за то че ни ка због 
„вер бал ног де лик та“, и Би ља не Ђо ро вић, чи ја је еми си ја „Атлан тис“ на Ра-
дио Бе о гра ду би ла угу ше на, и Мла де на Об ра до ви ћа, ко ме је су ђе но због 
хри шћан ског ста ва пре ма геј па ра ди... Али, по ред ових по зна ти јих слу ча је-
ва, би ће и оних ма ње по зна тих – ре ци мо, Вла ди ми ра Ери ћа, ко ји је до био 
от каз јер је на сли ци Ва ти ка на ока че ној у ше фов ској кан це ла ри ји фир ме 
на пи сао да је па па не при ја тељ Ср ба, или Аца Ђе на ди ћа, ко ји ни је хтео да 
пла ти ка зну за са о бра ћај ни пре кр шај за то што је по ли ца јац при ја ву пи сао 
ла ти ни цом итд. Јер би ти Ср бин је, увек и сваг да, би ло од го вор но и зах тев-
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но, и под ра зу ме ва ло је су о ча ва ње са пре пре ка ма ко је пред став ни ци мно гих 
дру гих на ро да ни ти су има ли ни ти су о њи ма мо ра ли да ми сле.

Слу чај Сте ва но ви ћев је са став ни део ове књи ге у на ста ја њу.

ИЗ ВЕ ШТАЧ „ПО ЛИ ТИ КЕ“ ДВА ПУ ТА О ИСТОМ ЧО ВЕ КУ

У сре ду 8. фе бру а ра 1984. го ди не, Гво зден Ота ше вић, до пи сник „По ли-
ти ке“ из Чач ка, об ја вио је у „По ли ти ци Екс прес“ чла нак под на сло вом „Се-
кре тар ис кљу чен из ко ми те та“. У ње му из ме ђу оста лог, пи ше:

„За де сет по след њих да на Ми ло је Сте ва но вић, се кре тар Пред сед ни штва 
Оп штин ског ко ми те та СКС у Лу ча ни ма, два пу та је пар тиј ски ка жња ван 
и пре кју че је ис кљу чен из Ко ми те та и ка жњен по след њом пар тиј ском опо-
ме ном. Ка ко и због че га? На сед ни це Ре пу блич ке кон фе рен ци је Са ве за со ци-
ја  ли стич ке омла ди не Ср би је, одр жа ној у Бе о гра ду 24. но вем бра про шле го ди-
не, Сте ва но ви ће ва бе се да при ву кла је по себ ну па жњу. Се кре тар Оп штин ског 
ко  ми те та из Лу ча на го во рио је та да по ред дру гог, о ка дров ској по ли ти ци у 
Пар ти ји и дру штву на не сва ки да шњи на чин и ре чи ма и ста во ви ма ка кви 
су рет кост на зва нич ним ску по ви ма. По сле то га је Пред сед ни штво Ме ђу оп-
штин ске кон фе рен ци је СК у Кра ље ву осу ди ло по је ди не ста во ве из Сте ва но ви-
ће ве бе се де.“

По сле ни за пе ри пе ти ја, одр жа на је сед ни ца Ко ми те та у Лу ча ни ма, на 
ко јој су, из ме ђу оста лих, би ли и Мом чи ло Ви ћен ти је вић, члан Пред сед ни-
штва ЦК СКС, и Ми лен ко Пе тро вић, се кре тар пред сед ни штва ЦК СКС. Ота-
ше вић пи ше:

„Став ве ћи не на пре кју че ра шњем са стан ку био је ова кав: Сте ва но вић ни-
чим не по ка зу је спрем ност да при хва ти кри ти ку или из ра зи са мо кри ти ку 
због, ка ко је ре че но, не га тив них по сле ди ца ње го вог из ла га ња на сед ни ци Ре пу-
блич ке кон фе рен ци је ССО. Ве ћи ном гла со ва је ис кљу чен из Ко ми те та, што 
зна чи и да је сме њен са ме ста се кре та ра, и ка жњен по след њом опо ме ном, а 
Ко  ми тет се огра дио од ње го ве бе се де, из ре че не но вем бра у Бе о гра ду“.

Исти овај но ви нар 20. ма ја 2011. у „По ли ти ци“ об ја вљу је текст „Пр во 
ис   кљу че ње вер ни ка у исто ри ји СПЦ“:

„Ар хи је реј ски на ме сни ци и упра ве па ро хи ја и ма на сти ра на под руч ју Жи-
ч ке епар хи је до би ли су по ру ку из се ди шта ове епар хи је у Кра ље ву да је Ми-
ло је Сте ва но вић (62), пред у зет ник из Чач ка, ко нач но ис кљу чен из цр кве не 
за јед ни це. То  је са оп штио про то је реј Са ша Јо ло вић, ар хи је реј ски на ме сник 
тр нав ски и гра да Чач ка, ју че на кон фе рен ци ји за но ви на ре. Он је про чи тао 
од лу ку Ве ли ког цр кве ног су да о ко нач ном ис кљу че њу Сте ва но ви ћа, ко ји је био 
оп ту жен да је осно вао ма на стир на сво ме има њу и уче ство вао на бо го слу же-
њи ма раш чи ње ног вла ди ке Ар те ми ја. Се кре тар Цр кве не оп шти не у Чач ку, 
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пре зви тер Вла де Ка пла ре вић, са оп штио је да је у исто ри ји Срп ске пра во-
слав не цр кве Ми ло је Сте ва но вић пр ви ла ик, од но сно вер ник, ко ме је из ре че на 
ка зна ко нач ног ис кљу че ња.“

Слу чај је, по на вља мо, крај ње за ни мљив: исти чо век је из ба чен и из пар-
тиј ског ко ми те та и ис кљу чен из Цр кве. Оста ло је да се ис тра жи ка ко се де-
си ло и јед но и дру го.

ГО ВОР У СА ВА ЦЕН ТРУ 1983.

 У Са ва цен тру у Бе о гра ду Са вез со ци ја ли стич ке омла ди не Ср би је је 24. 
но вем бра ор га ни зо вао три би ну на те му ста ња дру штве ног мо ра ла, и са пи-
та њем: „За што ћу ти мо?“ Ми ло је Сте ва но вић, лу чан ски пар тиј ски се кре тар, 
у тре ћој де це ни ји жи во та, ис ту пио је на три би ни сле де ћим го во ром:

„Зар не ви ди мо ка ко нам пред очи ма от ка зу ју устав не функ ци је по је ди-
них ор га на и дру штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја? Јед на од тих функ ци ја је 
и јав ност ра да. На три би на ма Са ве за ко му ни ста, Со ци ја ли стич ког са ве за, 
омла ди не, не ма јав не кон тро ле но си ла ца по ли тич ких и дру гих дру штве них 
функ ци ја. Та устав на оба ве за ни је са мо иш ча ше на не го, ре као бих, ам пу ти-
ра на, обо га ље на до кра ја. Зар не ви ди мо скла па ње бра ко ва из ра чу на из ме ђу 
по ли тич ке би ро кра ти је и тех но бо го ва, што има за по сле ди цу да нам овај 
огро ман ин сти ту ци о на ли зо ван апа рат, уме сто при ме не устав них на че ла, 
игра она ко ка ко та ти це ка жу – и на ни воу оп шти не, Ре пу бли ке и Фе де ра ци је. 
То се де ша ва и у СУП-у, упра ви, Слу жби дру штве ног књи го вод ства, па чак и 
у пра во су ђу. И не ка ни ко, мо лим вас, не ми сли да ја ове ства ри го во рим на па-
мет, јер сам спре ман да по ну дим и кон крет не ар гу мен те. Ви ди те, дру го ви, 
ми ће мо др вље и ка ме ње на се кре та ра основ не ор га ни за ци је СК за то што је 
до пу стио да му три де ма го га по диг ну рад нич ки са вет и да про би ју по ли ти ку 
рас по де ле. И сла жем се – тре ба на ње га др вље и ка ме ње. Али по ста вљам пи-
та ње: мо же мо ли ми ма кар пе сак и стру го ти не на оног се кре та ра го ре, што 
му, ба ја ги, Ен вер Хо џа по ди гао кон тра ре во лу ци ју у зе мљи? По це ну да ов де 
до би јем ети ке ту де фе ти сте или ко зна ко ју (јер нам се ина че уна пред од ве-
ли ких зва нич ни ка за кри ти ку би ло че га а на ро чи то би ло ко га – де ле лек ци је 
и ети ке те), же лим да ка жем јед ну ствар ко ја ме, као бив шег омла дин ског 
ру ко во ди о ца, чо ве ка и ко му ни сту – му чи. На и ме, осе ћам да ако ова ко на ста-
ви мо да ћу ти мо, у овој зе мљи мо ра до ћи до озбиљ них со ци јал них ло мо ва. И 
не ка до ђе! Ре во лу ци ја ће ти ме до би ти но ви им пулс, и то је уо ста лом ње на 
ди ја лек ти ка и ло ги ка. 

Али шта ће би ти су тра кад рад ни ци кре ну, што ре че онај ско је вац из 
ИМТ-а, са пај се ри ма? Ако кре ну – шта ће би ти ако нас не бу де ме ђу њи ма – 
или пред њи ма (ми слим на нас из ор га на, из ру ко вод ства)? И по ста вља се још 
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јед но озбиљ но пи та ње – ко ће то уло ви ти у мут ном? И, док ми ку ка вич ки 
ћу ти мо на пи та њи ма на ко ји ма ће рад ни ци ма, сви су из гле ди, и за Ре во лу ци-
ју, сва сре ћа, по пу ца ти сва тр пи ла, док ми ћу ти мо, ра ди сва ка ала и вра на, 
и клер, и на ци о на ли сти, и ко све не... Ми смо у Лу ча ни ма из гра ди ли став да 
хо ће мо де мо крат ску кон ку рен ци ју спо соб но сти и нај ма ње два кан ди да та за 
сва ку функ ци ју.И зна те ко ји су от по ри од уми шље них „ота ца“ у оп шти ни, 
ре ги о ну, па чак и у Ре пу бли ци! За што? За то што они ко ји ми сле да су увек 
пр ви, а не же ле да то из ло же ри зи ку про ве ре – зна се шта је њи хов мо тив... 
Ми смо сви пље ска ли Ти ту кад се за ла гао за два или ви ше кан ди да та, а на ро-
чи то ка ко иде мо на ви ше, он да на ла зи мо раз ли чи та об ја шње ња. Јер, зна се, у 
тр ци у ко јој уче ству је са мо је дан коњ, он је увек пр ви, осим ако у пи та њу ни је 
та ква дра ске ла да ни со ло хо дом не мо же да до ђе до ци ља! (апла уз де ле га та). 
Не мој те, мо лим вас, ја се бо јим да не до би јем још јед ну ети ке ту по сле овог 
апла у за...“

Овај део го во ра он да шња штам па је сме ла да об ја ви. Али Сте ва но вић је 
ре као и што шта дру го: по име ну и пре зи ме ну на пао је Ста не та До лан ца, у 
то вре ме пр вог по ли цај ца СФРЈ, оп ту жио нај ви ше ру ко во ди о це да си лу ју 
де мо крат ску про це ду ру док не бу де иза бран не ко ко им је у во љи, ре као 
при сут ни ма да су у пар ти ји углав ном ку ка ви це јер не сме ју да ка жу стар-
ци ма из „гор њих еша ло на“ вла сти да је вре ме да оду, из го во рио да мно ги 
рас про да ју ре во лу ци ју за при ви ле ги је док рад ни ци је два са ста вља ју крај с 
кра јем, и да од ла зе на За пад тр бу хом за кру хом, ус твр дио да је сме шна 
устав на по став ка да су рад ни ци у СФРЈ на вла сти кад се зна ка ко та во ре. 
Нај ви ше ру ко во ди о це је оп ту жио да жи ве од про да је фра за, ле ту ју на Бри-
о ни ма и окру жу ју се „чо по ри ма го ри ла“ (тим ре чи ма). Је дан од при сут них 
је иде о ло шки стро го устао и пи тао га – у чи је име он све то при ча, на шта је 
Сте ва но вић ре као да го во ри у сво је лич но име.

ВРЕ МЕ ЗА ИН КВИ ЗИ ЦИ ЈУ 

Та ко је 1983. го ди не бе се дио Ми ло је Сте ва но вић као ис кре ни вер ник 
марк си стич ке ква зи ре ли ги је, ко ји је ве ро вао у ње не иде а ле. Из пер спек ти ве 
тих иде а ла про го во рио је о ла жи ма дру штва ко је је за се бе твр ди ло да је ху-
ма но и да се кре ће у прав цу ко му ни зма, као, по Ен гел су, „ско ка из цар ства 
ну жно сти у цар ство сло бо де“. У из ја ви за „Ду гу“ (5-19. мај 1984) Сте ва но-
вић је ре као да је на осно ву те о риј ске ли те ра ту ре и раз го во ра са 630 љу ди у 
оп шти ни ис ту пио пред јав но шћу. Ње гов го вор је у тзв. ба зи био при хва ћен 
од лич но. Али Ме ђу оп штин ски ко ми тет СК Кра ље во га по зи ва на од го вор-
ност и во ди с њим два ви ше ча сов на раз го во ра, тра же ћи од Сте ва но ви ћа 
„са мо кри ти ку“. Он од би ја да по рек не оно што је ре као, ну де ћи ар гу мен те 
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из ис ку ства, на шта му ка жу да „при ме ри из прак се ни су до бри јер се њи ма све 
мо же ла ко до ка за ти“. По сле ци ти ра ња „кла си ка марк си зма“, ка жу му да је 
то те о ре ти са ње за три би не. Кад се по звао на по зна те ко му ни стич ке функ-
ци о не ре и њи хо ве ста во ве, ре кли су му да ни је реч о њи ма, не го о ње му. 
Рад на гру па фор ми ра на око „Слу ча ја Сте ва но вић“ за кљу чу је да до тич ни 
„не на уч ним и не при хва ти љи вим ме то дом уоп шта ва ња по је ди нач них слу ча-
је ва, не гатив них по ја ва и не до след но сти до ла зи до оце не да у на шем дру штву 
ни шта ни је до бро и да су дра стич но угро же не основ не те ко ви не ре во лу ци је, 
при че му се слу жи не у ме сним и увре дљи вим тер ми ни ма и асо ци ја ци ја ма у ве-
зи с ка дро ви ма у на шем дру штву“.

На сед ни ци ОК СК Лу ча ни Сте ва но вић опет по на вља сво је ста во ве, па 
је дан од при сут них ак ти ви ста, из вр шни сек те рар Оп штин ског ко ми те та, 
ка же да „штет ни ји ру ко во ди лац ни је био на че лу Пар ти је у Дра га че ву“, при 
че му је реч о „чо ве ку бо ле сних ам би ци ја“, а мо жда о „уто пи зму“ или чак 
„не при ја тељ ској де лат но сти“. Но ви нар „Ду ге“ је раз го ва рао са но во и за бра-
ним се кре та ром, ко ји је твр дио да му је нај ве ћа гре шка у то ме „што ни је 
ре као ни шта афир ма тив но о то ме шта смо све по сти гли у по сле рат ном пе-
ри о ду“. Кад су га укло ни ли са функ ци ја и ка зни ли тзв. „по след њом опо ме-
ном“, у обра зло же њу је на ве де но да је од го во ран за де ло ве свог ис ка за у Бе-
о гра ду, при че му је ње го во из ла га ње на раз ли чи те на чи не ин тер пре ти ра но 
и ко ри шће но у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња и јав но сти, укљу чу ју ћи и 
по  ку ша је зло у по тре бе и ма ни пу ли са ња. ОК СК је оце нио да је Ми ло је Сте-
ва но вић од го во ран што је „ство рио мо гућ ност та квих ин тер пре та ци ја и 
ма ни пу ла ци ја“. Ипак, вре ди ис та ћи да су ру ко во ди о ци ком пар ти је Ми ло ју 
Сте ва но ви ћу омо гу ћи ли да пре ко ше зде сет са ти бра ни сво је ста во ве. Ка ж-
њен је, али је са слу шан.

ШТА СЕ МО ГЛО ДЕ СИ ТИ У „ВУ НЕ НА ВРЕ МЕ НА“? 

Оно што је Сте ва но вић та да ре као, три де сет го ди на по сле овог слу ча ја 
из гле да као не ка бе за зле на при ча. Ме ђу тим, они ко ји су жи ве ли у ко му ни-
зму, зна ју да ни је та ко. Сте ва но вић се усу дио да по ме не и рад ни ке ко ји мо гу 
да про тив вла сти кре ну пај се ри ма, а про звао је До лан ца, „се кре та ра го ре, 
што му је ба ја ги Ен вер Хо џа на пра вио кон тра ре во лу ци ју на Ко со ву“, при че-
му је до тич ни био „нео ба ве штен“. То је би ло до ба кад је тај „се кре тар го ре“, 
шеф ју го сло вен ске по ли ци је и на ло го да вац УД БЕ, ско ро све моћ ни Ста не 
До ланц, мо гао да мак не ко га је хтео и ка да су се до га ђа ји са шип тар ском 
по бу ном на Ко сме ту 1981. го ди не на ста вља ли, пре те ћи да уру ше СФРЈ. У 
ко му ни зму је чо век мо гао да на стра да за по ступ ке и из ја ве ко је нам сад из-
гле да ју сме шно. Али та да...
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Углед ни наш фи ло лог, осни вач „Рас ков ни ка“, по кој ни Дра ги ша Ви то ше-
вић је у сво јој књи зи „Ја ми слим друк чи је“ об ја вио текст „Уса мље ни ја хач – 
на ни ша ну“ из 1976. го ди не о из ве сном Бла жу Ке цо је ви ћу из Ко то ра, ко ји 
је „због јав но из ре че не кри ти ке из ве сних по ја ва у свом пред у зе ћу, сме њен је ту 
са свих ду жно сти (се кре тар ак ти ва СК, пот пред сед ник рад нич ког са ве та и 
др.), ис кљу чен из СК, из ба чен са по сла, па чак оп ту жен на су ду и то са, ни 
ма ње ни ви ше, че ти ри ту жбе“.

Ви то ше вић у истом члан ку опи су је и слу чај ин же ње ра Раст ка За ки ћа 
(ка сни је по зна тог не за ви сног из да ва ча и афо ри сти ча ра), ко ји је у но ви на ма 
„Мла дост“ и „Јеж“ ре као не што о не пра вил но сти ма у свом пред у зе ћу, због 
че га је про тив ње га по кре нут по сту пак за из ба ци ва ње са по сла. То се, да кле, 
де си ло са љу ди ма ко ји су се бу ни ли због не прав ди у пред у зе ћи ма. А шта 
је мо гло би ти с чо ве ком ко ји је пред це лом Ср би јом ре као да ће рад ни ци 
уско ро кре ну ти да сво је не за до вољ ство из ра зе пај се ри ма? Ис под ис кре не 
ре то ри ке ко му ни стич ког вер ни ка Сте ва но ви ћа кри ло се, та ко ђе искре но, 
не за до вољ ство жре ци ма јед не ква зи ре ли ги је.

Не за до вољ ство је би ло иза зва но про ва ли јом из ме ђу ко му ни стич ких ре-
чи и ко му ни стич ких де ла. Та да су ње го ви по зна ни ци пре ла зи ли на дру гу 
стра ну ули це кад га ви де, да не би би ли про гла ше ни за „ми ло јев це“. Са мо 
дво ји ца су јав но сме ла да се пи та ју с њим. Сте ва но вић има раз у ме ва ња за 
тај све оп шти страх од дру же ња са „ди си ден том“:

„Ви ди те, си стем вред но сти је био та кав да вам је ваш ком пле тан жи вот 
за ви сио од њих. Зна чи, ваш по ло жај, ва ша функ ци ја, ва ше рад но ме сто, ваш 
стан, ва ше об да ни ште за де те или сти пен ди ја за ње го во шко ла ва ње, све је то 
би ло у њи хо вим ру ка ма.“

Што се ти че До лан ца, на пад на ње га мо гао је да бу де ве о ма опа сан. По-
зна то је да је он по кре нуо Про цес ше сто ри ци ин те лек ту а ла ца 1985. го ди не 
у Бе о гра ду, ко ји ма је су ђе но са мо за то што су се оку пља ли по ста но ви ма и 
др жа ли пре дав ња ко ја се ни су укла па ла у зва нич ну сли ку све та. Са ме ста 
ше фа Са ве зног МУ П-а ка сни је је пре шао на ме сто пред сед ни ка Са ве та за 
за шти ту устав ног по рет ка Пред сед ни штва СФРЈ.

Да се под се ти мо још ма ло ка ква су то „ву не на вре ме на“ би ла. Те  1983. 
у Па дин ску Ске лу на из др жа ва ње ка зне од ве ден је пе сник Гој ко Ђо го; уни-
ште на је књи га о ње го вом слу ча ју ко ју је при ре дио но ви нар Дра ган Ан тић. 
Суд ски је за бра ње на (из ме ђу оста лих) књи га Не бој ше По по ва „Дру штве ни 
су ко би – иза зов со ци о ло ги ји“, ча со пис „Те о ри ја“ је ста вљен под ем бар го 
због ре ме ће ња при ја тељ ских од но са СФРЈ и СССР, пре пис Ђо го вих „Ву не-
них вре ме на“ штам пан у Лон до ну за бра њен је за уно ше ње у зе мљу због вре-
ђа ња име на и де ла дру га Ти та. Књи га Ми о дра га Се ку ли ћа „Узро ци еко ном-
ске кри зе у Ју го сла ви ји“ за пле ње на је у штам па ри ји по на ло гу бе о град ског 
Град ског ко ми те та, цен зу ри сан је „Ра до ван Тре ћи“ јер глу мац „пре ви ше 
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ли чи на Шип та ра“, дра ма „Обе ше њак“ Бо ри сла ва Пе ки ћа ни је из ве де на у 
Кру шев цу  јер су ло кал ни ко му ни сти сма тра ли да је Пе кић по ли тич ки ди-
си дент и е ми грант, за бра њен је унос Ђи ла со ве књи ге „Власт“, као и збир ка  
ро до љу би вих пе са ма Во ји сла ва Или ћа Мла ђег „Ср би ја и Цр на Го ра у Бал-
кан ском ра ту“, штам па на у Лон до ну – због ср бо ва ња.

СТЕ ВА НО ВИЋ О СЕ БИ ОН ДА ШЊЕМ

 Ка сни је ће сам Сте ва но вић, као по кај ник и хри шћа нин, го во ри ти о се-
би из тог до ба, се би као вер ни ку јед не ла жне ре ли ги је:

„Ја, гре шни Ми ло је, про ћер дах улу до нај бо ље го ди не жи во та сво је га. (...) 
Што сам ви ше ди пло ма сти цао, што сам ви ше од лич них оце на до би јао, што 
сам ви ше при зна ња и од ли ко ва ња са ку пљао, што сам на ви шим по ло жа ји ма 
би вао – то сам све ду бље то нуо у ду хов ни мрак, у сле пи ло. Ћо рав код очи ју. 
Сле пац ко ји је до зво лио да га во де слеп ци: без бо жни ци, љу ди без Бо га, љу ди без 
ве ре, љу ди без ко ре на, љу ди без стра ха Бож јег, љу ди без мо ра ла. (...) Ни у јед ној 
мо јој књи жу ри ни, а би ло их је на хи ља де, не ви дех реч јед ну о Ису су Хри сту, о 
Мај ци Бож јој, о Јо ва ну Кр сти те љу.“

РЕ АК ЦИ ЈЕ ИЗ БА ЗЕ

Обич ни чла но ви Са ве за ко му ни ста би ли су на Сте ва но ви ће вој стра ни. 
Шеф ме сне кан це ла ри је из Го ра чи ћа из ја вио је: „На ша пар тиј ска ор га ни-
за ци ја др жа ла је са ста нак не ко ли ко са ти. Ре као сам, и не са мо ја, да је Ми-
ло је у пра ву.“ Је дан рад ник тр го вин ске ор га ни за ци је „Дра ча – Гу ча“ из ја вио 
је: „Ми ло је је сме њен и ка жњен за то што ни је ћу тао, за то што је го во рио 
исти ну. На жа лост, чла но ви СК не мо гу ни да се ин фор ми шу шта је за и ста 
ре као, јер дру го ви из Ко ми те та не да ју пот пу ну ин фор ма ци ју. Ма кар ми се 
де си ло исто што и Ми ло ју, би ћу уз ње га до кра ја, јер не мо гу и не ћу да ћу тим.“ 
Управ ник по ште у Гу чи је из ја вио: „Не ма две исти не. Мој је ути сак да су се 
са Ми ло јем об ра чу на ли они ко ји су на ви кли да ра де шта хо ће и ка ко хо ће, а да 
за то ни ко ме не од го ва ра ју.“ Је дан рад ник Елек тро ди стри бу ци је: „Ски ну ли 
су на шег нај бо љег ко му ни сту.“ Рад ник оп штин ског се кре та ри ја та за на род ну 
од бра ну: „По сле 12 го ди на, ис ту пио сам из СК. Ди рек тан по вод је не сла га ње 
са они ма ко ји су од лу чи ли да за Ми ло ја не ма ме ста у ко ми те ту.“
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НО ВИН СКИ НА ПИ СИ 

Сте ва но вић сма тра да су га од да љих про го на из ба ви ли но ви на ри. О 
ње му су пи са ли Пе тар Иг ња, Ра де Ра до ва но вић, Гру ји ца Спа со вић и дру-
ги. Сло бо дан Кља кић је у „Књи жев ним но ви на ма“ 10. мар та 1984. об ја вио 
текст „Бор ба про тив ми шље ња“. У ње му је ис та као:

„Сте ва но ви ће вом слу ча ју упра во за то по све ћу је мо па жњу јер до јав но сти 
одав но ни је до шла ин фор ма ци ја у ко јој се ка же да члан Са ве за ко му ни ста (уз 
то на од го вор ној функ ци ји) ни је при хва тио на лог да се са мо кри ти ку је, ни ти 
је при хва тио кри ти ку. Све то нео до љи во под се ћа на по јам 'при зна ња' ко ји се 
пре тво рио у сим бол оне љу ђе ног со ци ја ли зма и уну тар пар тиј ске 'де мо кра ти-
је' у ко јој не ма ме ста за дру гост би ло ко је вр сте“.

ОБРА ЋЕ ЊЕ 

Де ве де се тих го ди на про шлог ве ка Ми ло је Сте ва но вић по ста је пра во-
слав ни хри шћа нин. То ме је, ка ко он сам пи ше у „Ка зи ва њи ма“, до при-
не ла смрт ње го вог оца, ко ја му је по ста ви ла пи та ње сми сла жи во та у свој 
ње го вој озбиљ но сти. Сте ва но вић схва та да је из вор бе смрт но сти у Бо гу, и 
по ста је пра во слав ни вер ник. Као што је ра ни је искре но ве ро вао у уче ње 
ко му ни зма о мо гућ но сти оства ре ња пра вед ног дру штва на зе мљи, са да ве-
ру је у хри шћан ске иде а ле; као што је сво ју бив шу ве ру све до чио уче шћем 
у „дру штве но-по ли тич ком жи во ту“, рад ним ак ци ја ма, бор бом за марк си-
стич ке иде је, та ко са да на сто ји да бу де пра во слав ни вер ник. До би ја мно го-
број на цр кве на при зна ња и гра ма те за сво је при ло жни штво: гра ма ту да је 
до бро твор хра ма Све тог Са ве на Вра ча ру, за хвал ни цу ма на сти ра Сту де ни-
ца, по хвал ни цу епи ско па жич ког Сте фа на, две гра ма те при зна ња епи ско па 
жич ког Хри зо сто ма, за хвал ни це цр ка ва у Го ра чи ћи ма, Ате ни ци и Ус пе ња 
Пре све те Бо го ро ди це у Чач ку, за хвал ни цу ма на сти ра Стје ник, Срп ског ле-
кар ског дру штва, Ко ла срп ских се ста ра итд. Бра ћи Пе тру и Ми ло шу Ми ли-
ћу, ко ји су у ра то ви ма на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је оста ли без ку ће, 
Сте ва но вић по кла ња сво ју ку ћу са пла цом,из ра жа ва ју ћи у те ста мен ту же љу 
да их Бог во ди кроз жи вот и да по ста ну до бри и по бо жни љу ди. Сте ва но вић 
у тим да ни ма об ја вљу је књи гу „Ка зи ва ња“ са при ча ма о свом за ви ча ју и 
жи вот ном пу ту, и на ме ром да књи га де лу је на обра ће ње чи та ла ца Бо гу. Це-
ла ње го ва по ро ди ца по чи ње да ре дов но иде у цр кву и на мо ли тву. По ма же 
си ро ти њу. На гро бљу Чер го ви ште у Го ра чи ћи ма об на вља спо ме ни ке сво јих 
пре да ка, а на ла зи и гроб пре тка Сте ва на, ко ји се у Го ра чи ће до се лио и ко-
га су раз бој ни ци уби ли 1789. го ди не (од тог Ду гач ког Сте ва на по ре клом су 
Сте ва но ви ћи).
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У ДО БА ЦР КВЕ НЕ СМУТ ЊЕ

А он да до ла зи 2007. го ди на, ка да се у СПЦ, по сле тро стру ке од лу ке СА 
Са бо ра да се ли тур гиј ска ре фор ма за у ста ви док се не до не су од лу ке при-
хва тљи ве за це лу Цр кву, рас плам са ва ју су ко би тим по во дом. Огла ша ва ју 
се и епи ско пи, ко је на род већ де ли на „но во тар це“ и за го вор ни ке ве ков ног 
на чи на бо го слу же ња. У Епар хи ји жич кој, где под ути ца јем по кој ног вла ди-
ке Хри зо сто ма, след бе ни ка иде је ре фор ме у скла ду са „пр ва три ве ка хри-
шћан ства“, је дан део све ште ни ка слу жи „по но вом“, а дру ги „по ста ром“, 
су ко би су на ро чи то из ра же ни. Кра јем ја ну а ра и по чет ком фе бру а ра 2008. 
у хра му Све тог Ваз не се ња Го спод њег до ла зи до оно га што јед ни на зи ва ју 
стро гим по стом, а дру ги штрај ком гла ђу, у че му уче ству ју тро ји ца све ште-
ни ка, ко ји твр де да је вла ди ка Хри зо стом хтео да их пре ме сти са ме ста слу-
жбо ва ња за то што слу же по од лу ци Са бо ра. У Чач ку се тим по во дом осни ва 
Удру же ње гра ђа на „За ко но пра ви ло“, чи ји је Сте ва но вић ак тив ни члан (ма-
да ни је био пред сед ник Удру же ња, као што су не ки твр ди ли). О Тро ји ца ма 
2008. у се лу Ду шков ци код По же ге гру па вер ни ка, ме ђу ко ји ма је био и 
Сте ва но вић (по зван на осве шта ње цр кве јер је био при ло жник за ње ну из-
град њу), про те сту је кле ча њем и пе ва њем бо го мо љач ких пе са ма за то што 
се је дан све ште ник, чи та ју ћи за ам во ну мо ли тву, окре нуо, уме сто Ис то ку, 
За па ду. До ла зи до гу жве у ко јој по је ди ни све ште ни ци у бо го слу жбе ним оде-
жда ма уда ра ју на род. Све је би ло сни мље но и ви де ло се на Ин тер не ту. Сте-
ва но вић пи ше књи гу „Не по ми чи ста ре ме ђе“, где из ла же сво је ви ђе ње до-
га ђа ја око ре фор ме. Већ та да про тив ње га по кре ћу ту жбу на Цр кве ном су ду 
Епар хи је жич ке, али је по вла че. Из гле да да се ствар сми ру је...

СЛУ ЧАЈ ВЛА ДИ КЕ АР ТЕ МИ ЈА 

И то сми ри ва ње тра је до зи ме 2010, ка да се по кре ће про цес за укла ња ње 
епи ско па ра шко-при зрен ског г. Ар те ми ја са ка те дре. Ми сле ћа јав ност Ср-
би је це лу при чу, упа ко ва ну у тврд њу да је вла ди ка Ар те ми је про не ве ра вао 
цр кве ни но вац, до жи вља ва као из вр ша ва ње на ло га Аме ри ке и НА ТО да се 
укло ни „не ко о пе ра тив ни вла ди ка“ пре не го што поч не ко нач но од у зи ма ње 
Ко со ва и Ме то хи је Ср би ји. Епи скоп Ар те ми је би ва оте ран са ка те дре спор-
ном од лу ком мај ског СА Са бо ра СПЦ, на ста лом на осно ву пре гла са ва ња 
и на те за ња, и мо ра да на пу сти Гра ча ни цу и пре ђе у ма на стир Ши ша то вац 
на Фру шкој Го ри. Цр кве не вла сти му од у зи ма ју пра во да ду хов но ру ко во-
ди и ис по ве да сво је мо на штво, што до во ди до од ла ска сто ти нак мо на ха и 
ис ку ше ни ка са те ри то ри је Епар хи је ра шко-при зрен ске у „ег зил“. Они су 
пре то га мо ли ли да им се да ка нон ски от пуст из Епар хи је на чи је је че ло, 
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по сле са бо ра у но вем бру 2010. до шао епи скоп Те о до си је, бив ши ду хив ни 
син Ар те ми јев за ко га из де пе ша Ви ки лик са са зна је мо да је био пре по ру чен 
аме рич кој ад мини стра ци ји као уме ре ни „глас ра зу ма“ (за раз ли ку од Ар те-
ми ја, ко га су аме рич ке ди пло ма те на зи ва ле „твр до ли ни јаш са се ди штем у 
Гра ча ни ци“). Мо на си ни су до би ли ка нон ски от пуст и кре ну ли су са ми, због 
че га им је за пре ће но цр кве ним су дом. Епи ско пи ма СПЦ отво ре но пи смо 
пи ше гру па углед них ин те лек ту а ла ца (ау тор тек ста је био по кој ни Пре драг 
Р. Дра гић Ки јук), мо ле ћи их да из бе гло мо на штво при ме. У пи сму је из ме ђу 
оста лог ста ја ло и сле де ће:

„Пру жи те ми лост они ма ко ји су прог на ни због од бра не Пре да ња на ше 
Све те Цр кве, јер ће те та ко по твр ди ти ре чи Све тог вла ди ке Ни ко ла ја,да  
та мо 'где има пра ве ве ре, има и пра ве ми ло сти'. (...) У све том за дат ку удо-
мље ња из бе глог ра шко-при зрен ског мо на штва, чи ји ће број пре ва зи ћи уку пан 
број мо на ха и мо на хи ња по је ди них По ме сних Цр ка ва, не ма мо пра во на страх, 
ма ло ду шност и оду го вла че ње (...).“

Ва пај је, кад су ар хи је ре ји у пи та њу, остао не у сли шан, а Ми ло је Сте ва-
но вић је на сво је има ње у Ло зни ци код Чач ка, ко је је тре ба ло да бу де ту-
ри стич ка атрак ци ја (ет но-се ло) дао за сме штај мо на си ма ма на сти ра Цр на 
Ре ка, на че лу са њи хо вим ду хов ни ком оцем Ни ко ла јем.

Отац Ни ко лај је о то ме од мах оба ве стио вла ди ку жич ког, твр де ћи да 
мо на си не ће оба вља ти бо го слу же ња, не го ће са мо че ка ти да им се да ка-
нон ски от пуст. И Сте ва но вић је оба ве стио вла ди ку Хри зо сто ма, ко ји му је 
пре по ру чио да мо на хе вра ти ода кле су и до шли, јер су пре кр ши ли ка но не.

Си ту а ци ја се до дат но ком пли ко ва ла у но вем бру 2010, ка да је вла ди ка 
Ар те ми је, ко ји ни је по зван на Са бор СПЦ, оти шао са сво јим мо на штвом 
и бо го слу жио у ко сов ском ма на сти ру Ду бо ки По ток (иа ко под си нод ском 
за бра ном бо го слу же ња, на ста лом у ча су кад је сеп тем бра ме се ца те го ди-
не, он, упр кос пре ђа шњем ста ву „не сла жем се, али при хва там“, ре као да не 
при зна је са бор ске од лу ке о ње го вом уми ро вље њу, сма тра ју ћи да оне ни су 
до при не ле цр кве ној сло зи, не го су са мо на ру ши ле ка нон ски по ре дак). По-
сле то га, опет гла са њем, СА Са бор СПЦ до но си од лу ку да га вра ти у ред 
мо на ха (и та од лу ка је, пре ма др Ми о дра гу Пе тро ви ћу, пре во ди о цу За ко но-
пра ви ла Све тог Са ве на са вре ме ни срб ски је зик, би ла не ка нон ска), а он ту 
од лу ку не при зна је, и огла ша ва да је на че лу „Епар хи је ра шко-при зрен ске у 
ег зи лу“.

Цр но реч ко брат ство оста је на има њу ко је им је по кло нио Сте ва но вић. 
Епар хи ја ра шко-при зрен ска по кре ће суд ски про цес про тив Сте ва но ви ћа 
по ди за њем оп ту жни це. Сте ва но вић, ко ји се из Чач ка у Бе о град од се лио по-
чет ком ју ла 2010, по зи ва се на цр кве на пра ви ла ко ја за ње гов слу чај над ле-
жним од ре ђу ју не Епар хиј ски суд жич ки, не го онај Ми тро по ли је бе о град-
ско-кар ло вач ке. Ње гов ар гу мент се не ува жа ва.
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У ме ђу вре ме ну, гру па ин те лек ту а ла ца опет пи ше пи смо, овог пу та јав но-
сти Ср би је (пот пи су ју га не ко ли ки про фе со ри Уни вер зи те та, али и по зна ти 
пи сац Гој ко Ђо го), у ко ме под се ћа да је Сте ва но вић „при мио у свој брат ски 
за гр љај пра во слав не срп ске мо на хе, ко ји су оста ви ли све Хри ста ра ди, и ти ме 
по ка зао да се др жи све то о тач ког пре да ња о ми ло ср ђу (ко је се огле да и пре ма 
ино вер ни ма а ка мо ли пре ма јад но вер ни ма). Не за бо ра ви мо: уче ни ци Све тог 
Ни ла Сор ског, јед ног од нај ве ћих ру ских под ви жни ка, скри ва ли су од др жав ног 
про го на чак и је ре ти ке (иа ко се ни су сла га ли с је ре сју), пру жа ју ћи при мер љу-
ба ви пре ма бли жњем (...) Ми ло је Сте ва но вић ни је пру жио уто чи ште је ре ти-
ци ма, не го сво јој бра ћи по кр сту и кр ви, по том ци ма Све тог Са ве.“

Ни је вре де ло. Оп ту жни ца Епар хи је жич ке оста ла је на сна зи.

2.  део

Мно ги ће се чу ди ти кад ви де да је исти чо век ка жњен и од Пар ти је и  
од Цр кве са мо за то што се бо рио за исти ну и био ми ло стив.

ПРАВ НИ ИСТО РИ ЧАР О СЛУ ЧА ЈУ 

Прав ни исто ри чар мр Зо ран Чво ро вић (ба ви се про бле ми ма пра во слав-
ног цр кве но-др жав ног пра ва Ви зан ти је и Ру си је) у свом огле ду о Ми ло ју 
Сте ва но ви ћу, као „бо го тра жи те љу на цр кве ном су ду“, дао је ка нон ску ана-
ли зу овог слу ча ја. На по чет ку тек ста он се по звао на јед ног од нај ве ћих 
пра во слав них ка но но ло га, вла ди ку дал ма тин ског Ни ко ди ма (Ми ла ша), ко-
ји ис ти че да цр кве ни ка но ни не ма ју исти циљ као др жав ни за ко ни:

„Цр ква има од ре ђе но јој Бо гом устрој ство, и то устрој ство она без у слов-
но мо ра сваг да чу ва ти; др жа ве на про тив има ју она ква устрој ства, ка ква на-
род не и ми је сне при ли ке зах ти је ва ју, и ми је ња ју сво је устрој ство пре ма про-
мје ни тих при ли ка. Цр ква има за да ћу, да учи ни чо вје ка срет ним на зе мљи и 
да га спре ми за бла же ну вјеч ност; др жа ве ме ђу ти јем огра ни ча ва ју се са мо ти-
ме, да обез бје де зе маљ ско до бро сво јим чла но ви ма, не бри не ћи се о по смрт ном 
ње го вом ста њу. И пре ма та кво ме сво ме зна ча ју и за да ћи цр кве, раз лич ној од 
за да ће и зна ча ја др жа ва и зе маљ ских дру шта ва, и за ко ни су цр кве ни у осно ви 
сво јој раз лич ни од др жав них и дру гих дру штве них за ко на: они су не про мјен-
љи ви, а ови про мјен љи ви; они се осни ва ју на Бож јој во љи, а ови на људ ској; 
из вор је пр вих вјеч ни за кон, из вор дру гих за кон вре ме ни ти; они су од ре ђе ни да 
спре ме чо вје ка да бу де сре тан и са да њег и бу ду ћег ви је ка, а ови те же да обез-
бје де мир и до бар ред са мо у са да шњо сти“.
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Чво ро вић сма тра да су у на ше да не ме ста ту жи ла ца и оп ту же них у Цр-
кви за ме ње на. Пре ма ње му: „Оп ту же ни се бо ре да, реч ју про фе со ра А. С. Па-
вло ва, 'у од но си ма пре ма Бо гу ис кљу чи во вла да за кон Бо жи ји, а не људ ски, 
ни ти др жав ни', док цр кве ни ту жи о ци и су ди је, ту ма че ћи и при ме њу ју ћи 
цр  кве не за ко не ло ги ком ре фор ми са ног ср би јан ског пра во су ђа, ме ња ју њи хо ву 
при ро ду и циљ, на ру ша ва ју ћи та ко са мо стал ност це ле По ме сне Цр кве.“

Пре ма Чво ро ви ћу, „не ка нон ском и про тив у став ном сме ном Епи ско па ра-
шко-при зрен ског Ар те ми ја от по че ло се са во ђе њем чи та вог ни за цр кве но суд-
ских по сту па ка про тив мо на штва, чи ја се сва кри ви ца са сто ја ла у то ме 
што су 'твр до гла во' бра ни ли 'не про мјен љи вост цр кве них за ко на' и што су 
сма тра ли да Цр ква сво је 'устрој ство без у слов но мо ра сваг да чу ва ти'. Та ко се 
об и сти ни ла слут ња прав ни ка-пот пи сни ка Апе ла за од бра ну прав ног по рет-
ка СПЦ да ће 'вла ди ка Ар те ми је би ти тек пр ва жр тва ова квог бес по рет ка, 
јер ће исто стра да ње за де си ти све оне ко ји бу ду слу ша ли за по вест све тих 
ка но на, на су прот во љи гла сач ких ве ћи на'. Буд ној хри шћан ској са ве сти 'оп-
ту же них', ко ја је стра жа ри ла над цр кве ним по рет ком, јем цем и чу ва ром ве-
ре Ота ца, су про ста ви ла се кле ри кал на, ста ле шка свест ту жи лаца и су ди ја. 
За то су по је ди ни цр кве но суд ски ор га ни у 'оп ту же ни ма', ко ји су по ди гли глас 
про тив узур па ци је ве ков ног по рет ка Цр кве, ис кљу чи во ви де ли узур па то ре 
соп стве них 'не при ко сно ве них' и 'нео ту ђи вих' ста ле шких при ви ле ги ја, и то у 
вре ме ну не при ви ле го ва ном за ве ћи ну пра во слав них Ср ба. Док су се 'оп ту же ни' 
лич ном жр твом тру ди ли да опо ме ну и нај ма њег у му че нич ком све то сав ском 
ста ду, да се, реч ју епи ско па Ни ко ди ма Ми ла ша, 'спре ми за бла же ну вјеч ност', 
та ко што 'не ће про да ти ве ру за ве че ру', до тле су се цр кве ни ту жи о ци и су-
ди је, жр тву ју ћи це ли ну пре да тог им ста да, па шти ли да 'обез би је де зе маљ ско 
до бро сво јим чла но ви ма'. Ка ко зе маљ ско до бро ни ка да ни је мо гло да се за до би-
је без на кло но сти и по кро ви тељ ства зе маљ ске вла сти, то су се цр кве ним ту-
жи о ци ма и су ди ја ма учи ни ли пре те жни јим хар мо нич ни од но си са све тов ним 
вла сти ма, од ми ра и по рет ка у Цр кви Св. Са ве. След стве но, цр кве но суд ски 
по ступ ци су, уме сто да од бра не је дин ство СПЦ, по ста ли кли ца раз до ра и де-
о ба у овој је ди ној, још не у ру ше ној и не по у ни ја ће ној на ци о нал ној уста но ви Ср-
ба. А све за рад то га што су ини ци ја то ри цр кве но суд ских по сту па ка по же ле-
ли да 'ми је ња ју сво је устрој ство пре ма про мје ни при ли ка' и по во љи Ве ли ког 
ин кви зи то ра. Ова ква ре во лу ци о нар на ло ги ка цр кве них ту жи ла ца и су ди ја, 
су прот ста ви ла се кон зер ва тив ној (пре дањ ској) ло ги ци по рет ка и ико но ми је, 
на ко ји ма се ве ко ви ма те ме љи ла прав на свест у СПЦ – мај ци све у куп ног срп-
ског пра ва.“

Чво ро вић сма тра да је реч о сво је вр сној „ре во лу ци о нар ној прав ди“, и да 
је Сте ва но вић жр тва исте. Ре во лу ци ја, па и ова цр кве но суд ска, ко ја се од ви-
ја у сен ци евро а тлант ске оку па ци је Ср би је, има сво је жр тве. Јед на од жр та-
ва је и Ми ло је Сте ва но вић, ко ји је „ег зем плар но ка жњен“ да би се оста ли ма 
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по ка за ло шта их че ка ако бу ду „ши шта ли на све ца“, као онај гу сан из ба сне 
ко га је про ждрао ли сац ре шен да се за ка лу ђе ри.

Ево ка ко Чво ро вић опи су је про цес про тив Сте ва но ви ћа:
„Од луком о по кре та њу цр кве но суд ског по ступ ка од 21.1.2011. го ди не, 

Епи скоп жич ки на ла же да се про тив Ми ло ја Сте ва но ви ћа по диг не оп ту жни-
ца, за то што је 'при мио на сво је има ње у се лу Ло зни ца код Чач ка од бе гле 
мо на хе из Епар хи је ра шко-при зрен ске' и што је по сле њи хо вог раш чи ње ња 'и 
да ље на ста вио да пру жа го сто прим ство', као и због то га што је 'уче ство-
вао на њи хо вим бо го слу же њи ма'. Пре сту пи ко ји се на во де у епи ско по вом ак ту 
о по кре та њу цр кве но суд ског по ступ ка, пре у зе ти су, у не из ме ње ном об ли ку, 
и у Оп ту жни цу цр кве но суд ског ту жи о ца Епар хи је жич ке. Да кле, цр кве но-
прав ни ту жи лац пре сту пе Ми ло ја Сте ва но ви ћа ве зу је за кр ше ње цр кве них 
про пи са ор га ни за ци о но-ди сци плин ског ка рак те ра. Ови про пи си у хи је рар хи-
ји цр кве них ака та има ју дру го ра зред ни ка рак тер, јер су про мен љи ви и сто је 
ис под дог ма та – не про мен љи вих за ко на ко ји утвр ђу ју исти не хри шћан ске 
ве ре и мо ра ла. Упра во, ова ква ин кри ми на ци ја Оп ту жни це нај бо ље све до чи о 
мо рал ној хи по кри зи ји јед ног цр кве ног ту жи о ца. Ми ло је Сте ва но вић би мо гао 
да од го ва ра пред цр кве ним су дом за удо мље ње пра во слав ног мо на штва и уче-
ство ва ње у пра во слав ном бо го слу же њу, али тек он да ка да бу ду цр кве но суд ски 
од го ва ра ли они кли ри ци СПЦ, ко ји су са слу жи ва њем са је ре ти ци ма и ино ве-
р ни ма, ши ре њем је ре тич ких књи га и уче ња, кр ше њем про пи са о бо го слу же њу, 
из бо ром на све тов не функ ци је, по чи ни ли нај те же вер ске пре сту пе и са бла-
зни ли хи ља де 'оних ма лих' што су по ве ро ва ли у Хри ста. Та квим гру бим иг но-
ри са њем на че ла прав не јед на ко сти, ко је је за ве том мај ке Је вро си ме – ни по 
ба бу ни по стри че ви ма, већ по прав ди Бо га исти но га – по ло жен у хри шћан ски 
етос срп ског на ро да, сва ки цр кве но суд ски по сту пак, па и онај во ђен про тив 
Ми ло ја Сте ва но ви ћа, пре тва ра се у обич ну фар су и ја ло ву де мон стра ци ју си-
ле, пло до но сну са мо за ства ра ње но вих брат ских ме ђу со би ца и омра за, а све 
на ра дост Ве ли ког ин кви зи то ра. Цр кве но ка зне но пра во у усло ви ма ова кве 
се лек тив не фор мал не за ко ни то сти и од су ства хри шћан ске прав не све сти, 
ко ја, по ре чи ма Иљи на, лич но под чи ња ва над лич ном, пре тва ра се, из ору ђа за 
за шти ту Цр кве, у ору ђе за рас та ка ње Цр кве. 

Цр кве но суд ски по сту пак про тив Ми ло ја Сте ва но ви ћа по кре нуо је сво јим 
Ак том, 21. ја ну а ра 2011. го ди не, Епи скоп жич ки, Оп ту жни цу је 14.2.2011. 
по ди гао цр кве но суд ски ту жи лац Епар хи је жич ке и пр во сте пе ну пре су ду је 10. 
3. 2011. г. до нео та ко ђе Цр кве ни суд Епар хи је жич ке, а да све то вре ме, по чев 
од 8.7.2010. Ми ло је Сте ва но вић ни је био епар хи јот ове Епар хи је, већ Ми тро-
по ли је Бе о град ско-кар ло вач ке. По чл. 64. Пра ви ла и по сту па ка за цр кве не 
су до ве СПЦ, ко ји сто ји у ве зи са чл. 25. Уста ва СПЦ, за по сту пак у цр кве-
ним кри ви ца ма над ле жан је 'суд оне епар хи је на чи јој те ри то ри ји су вер ни ци 
стал но на ста ње ни'. 
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По јам стал не на ста ње но сти раз ја шња ва чл. 66. ст. 2. Пра ви ла и по сту-
па ка за цр кве не су до ве СПЦ, ве зу ју ћи га за гра ђан ско прав ну ка те го ри ју пре би-
ва ли шта, од но сно бо ра ви шта. Сви на ве де ни про пи си пот пу но не дво сми сле но 
ука зу ју да је пр во сте пе ни цр кве но суд ски по сту пак про тив Ми ло ја Сте ва но-
ви ћа во ђен од не на дле жне епар хи је СПЦ, јер већ од 8. ју ла 2010. Сте ва но вић 
ни је имао пре би ва ли ште у Чач ку, већ у Бе о гра ду. О ову чи ње ни цу се оглу шу је 
и нај ви ша суд ска ин стан ца у СПЦ, Ве ли ки цр кве ни суд, иа ко је eh officio био 
ду жан да о њој во ди ра чу на и да због ове бит не по вре де по ступ ка не из о став но 
по ни шти пр во сте пе ну пре су ду (чл. 82. тач. 1. Пра ви ла и по сту па ка за цр-
кве не су до ве СПЦ).  

Прав но је пот пу но не у те ме ље на фи шкал ска гим на сти ка чла но ва Ви со ког 
цр кве ног су да, ко ји у Обра зло же њу дру го сте пе не Пре су де про ши ру ју ин кри-
мин ци је и на до га ђа је ко ји су се до го ди ли у Жич кој епар хи ји 2008. го ди не и у 
ко ји ма је на вод но уче ство вао и Сте ва но вић, ка ко би по кре та ње цр кве но суд-
ског по ступ ка по ве за ли са вре ме ном ка да је он имао пре би ва ли ште у Чач ку 
и не спор но био епар хи јот Епар хи је жич ке. У чл. 64. ст. 2. на ко ји се по зи ва 
Ви со ки цр кве ни суд, за и ста сто ји да 'суд ко ји је био над ле жан за по кре та ње 
по ступ ка за др жа ва сво ју над ле жност до свр шет ка по ступ ка', али про тив 
Ми ло ја Сте ва но ви ћа по сту пак ни је по кре нут у вре ме до га ђа ја из 2008. го ди-
не, већ Од лу ком о по кре та њу цр кве но суд ског по ступ ка Епи ско па жич ког од 
21.1.2011, и то за са мо за оне пре сту пе ко ји се на во де у Оп ту жни ци, као и у 
из ре ка ма пр во сте пе не и дру го сте пе не пре су де. Ова кво од ре ђи ва ње мо мен та 
по кре та ња цр кве но суд ског по ступ ка пот пу но од го ва ра нор ми чл. 67. ст. 2, у 
ко јој сто ји: 'Ка да над ле жни ар хи је реј при ми при ја ву о цр кве ним кри вич ним 
де ли ма, или до ње га до пре глас о њи ма, оце ни ће ве ро до стој ност истих и ако 
на ђе да је при ја ва осно ва на на ре ди ће по кре та ње по ступ ка..' Сва ко дру го ту-
ма че ње не са мо да би би ло из вр та ње је зич ки пот пу но не дво сми сле не од ред бе, 
већ би по зи ци ју Ми ло ја Сте ва но ви ћа при бли жи ло прав но пот пу но не за вид ној 
по зи ци ји оп ту же ног у сред ње ве ков ној ри мо ка то лич кој – Indusitio haereticae 
pravitatis, у ко јој је оп ту же ни сма тран ди фам ним (не ча сним) то ком тра ја-
ња це лог по ступ ка, ни је знао ни име на ту жи о ца, ни све до ка, а оба ве шта ван 
је са мо о ре зул та ти ма ис тра ге. 

Ипак, ка да је у пи та њу цр кве но суд ска над ле жност у слу ча ју Ми ло ја Сте-
ва но ви ћа још увек не ма мо од го вор на кључ но пи та ње. За што су се чла но ви 
нај ви шег су да у СПЦ још јед ном од лу чи ли да очи глед ни про це сни не до ста-
так по кри ју сво јим ау то ри те том, уме сто да из вр ше сво ју слу жбе ну оба ве-
зу и пред мет Ми ло ја Сте ва но ви ћа пре да ју над ле жном су ду – Цр кве ном су ду 
Ми тро по ли је бе о град ско-кар ло вач ке? За што се не ми ли це тро ши, не ау то-
ри тет по је ди них лич но сти, већ ау то ри тет њи хо вих зва ња, срп ских ар хи-
је ре ја и про фе со ра Пра во слав ног Бо го слов ског фа кул те та – чла но ва Ве ли ког 
цр кве ног су да? Јер бе зна чај на име на про вин циј ских све ште ни ка у Кра ље ву, 
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ко ји су осу ди ли свог бив шег до бро тво ра, Ми ло ја Сте ва но ви ћа, јав ност је већ 
за бо ра ви ла, али име на су ди ја Ве ли ког цр кве ног су да, ко ји су по твр ди ли пре су-
ду не на дле жног су да и те  ка ко до бро зна.“

Чво ро вић се ба вио и на чи ном на ко ји је су ђе но Сте ва но ви ћу. Он ка же:
„Ка ко у хри шћан ској ак си о ло ги ји исти на сто ји из над свих дру гих вред но-

сти, јер је Гла ва Цр кве, Го спод Исус Хри стос – Исти на, то је од нај ра ни јих 
вре ме на циљ цр кве но суд ског по ступ ка био да се утвр ди ма те ри јал на, а не 
фор мал на исти на. За то је Цр ква свој суд ски по сту пак из гра ди ла на на че ли-
ма ког ни ци о ног (са знај ног) по ступ ка по зне Рим ске Им пе ри је. Цр кве ни су до-
ви су у слу ча ју Ми ло ја Сте ва но ви ћа по сту пи ли пот пу но про тив но ова квој 
ви ше ве ков ној прак си, јер су фор мал ну исти ну прет по ста ви ли ма те ри јал ној 
исти ни. На и ме, цр кве ни су до ви ни су узе ли у об зир слу жбе не до ку мен те ко је 
им је до ста ви ло удру же ње 'За ко но пра ви ло', а ко ји су ука зи ва ли на не на дле-
жност цр кве но суд ских ор га на Епар хи је жич ке, услед про ме не пре би ва ли шта 
г. Сте ва но ви ћа, и то са мо за то што су би ли под не ти од ли ца ко је не ма ак-
тив ну ле ги ти ма ци ју у по ступ ку. Ти ме су цр кве ни су до ви за не ма ри ли сво ју 
оба ве зу да пре ма чл. 67. и чл. 68. eh officio при ку пља ју све до ка зе, и то ка ко 
оне ко ји ма се по твр ђу је кри ви ца оп ту же ног, та ко и оне ко ји иду у при лог оп-
ту же ном. Ова кав по сту пак цр кве них су до ва у слу ча ју г. Сте ва но ви ћа, ко ји 
је ко нач но ис кљу чен из цр кве не за јед ни це, ни је са мо фор мал но прав но не за-
ко нит већ се ко си са ети ком све ште но слу жи тељ ске слу жбе, ко јој пр ви циљ 
тре ба да бу де спа се ње сва ке „из гу бље не ов це“ (Лк. 15, 4). Да ли се со те ри о ло-
шка ди мен зи ја цр кве но суд ског по ступ ка губи скри ва њем иза нај ба нал ни јих 
фор ма ли за ма?“

Зо ран Чво ро вић је ука зао и на крај њи ап сурд по ступ ка кад је са да шње 
ста ње Цр кве у Ср ба у пи та њу. На и ме, ни ко не про зи ва, а ка мо ли да ка жња-
ва, дру го ср би јан ске цр кво мр сце, док се из Цр кве ис кљу чу је због ми ло ср ђа 
чо век ко ји је вер ник:

„Ми ло је Сте ва но вић, истин ски ис по вед ник и бо го тра жи тељ, о чи јим де-
ли ма ми ло ср ђа све до че број не гра ма те, али и број на на хра ње на уста, у пр вом 
цр кве но суд ском по ступ ку ка жња ва се нај те жом ка зном – екс ко му ни ка ци јом, 
ко јом у исто ри ји СПЦ ни је ка жњен ни је дан мир ја нин. И то у вре ме ка да ана-
те мом ни је, ма кар за пре ће но, ни јед ном од срп ских из дај ни ка и бра то у би ца, 
ни јед ном од пра во слав них Ср ба, ко је су кр сти ли по је ди ни ар хи је ре ји, а ко ји су 
са да сва ко днев ни бо го хул ни ци свих све ти ња на ро да Св. Са ве. Ру га чи свих фе ла, 
сло бод но на ста ви те да ру жи те пра во слав ну ве ру, јер је бо го мољ ци ма за бра-
ње но да је шти те – то је по ру ка ка зне ко ја је из ре че на Ми ло ју Сте ва но ви ћу. 

Пре све га то га, ова ква ка зна је ду бо ко су прот на свр си цр кве ног ка жња ва-
ња, а то је 'на пр вом мје сту', реч ју Ни ко ди ма Ми ла ша, 'да би се пре ступ ник 
по пра вио'. О то ме го во ри 102. пра ви ло трул ског са бо ра, ко ји, по еп. Атана-
си ју Јев ти ћу, пред ста вља 'син те зу пра во слав не па стир ске, те ра пев тич ке 
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Ка  но но ло ги је'. Реч је, ка ко је при ме тио еп. Ни ко дим Ми лаш, о пра ви лу ко-
је де фи ни ше свр ху ка жња ва ња у Пра во слав ној Цр кви. Пре у зи ма ју ћи пра ви ло 
Ју сти ни ја но вог За ко ни ка, по ко ме је свр ха ка жња ва ња мо рал но по пра вља ње 
љу ди (Poena constitur in emendationem hominum), оци трул ског са бо ра сва ки 
ка нон ски пре ступ де фи ни шу као бо лест ко ју тре ба ле чи ти. Исто она ко ка ко 
ће сто ти на ма го ди на ка сни је, али у ду ху истог Пре да ња, Св. Пе тар Це тињ-
ски у свом За ко ни ку фор му ли са ти уло гу пре су де све тов них су до ва – су дом ли-
је чи ти. Ко мен та ри шу ћи ре че ни цу 102. пра ви ла, ко ја от по чи ње ре чи ма – Јер 
Бо гу, и оно ме ко ји је до био па сти р ску упра ву, сва ки је сми сао у то ме: да се по-
вра ти за лу та ла ов ца и зми јом ра ње на из ле чи – еп. Ата на си је до да је сле де ће: 
'И ова ре че ни ца овог Св. Ка но на по ка зу је ве ли ку му дрост и Цр кве но ду хов но 
ис ку ство Све тих Ота ца, ко ји на бо го по до бан на чин при сту па ју чо ве ку гре-
шни ку, као бо го ли ком би ћу до стој ном љу ба ви и ми ло ср ђа, ко ме је спа се ње нај-
ве ће до сто јан ство, и за то до сто јан ство они се чо ве ко љу би во, хри сто по доб но 
тру де и бо ре и ста ра ју'.“

По сле све га Чво ро вић се пи тао:
„Да ли су су ди је ка зном ана те ме по сла ли по ру ку Ми ло ју Сте ва но ви ћу да 

не спа да, ни у 'за лу та ле ов це' ко је тре ба по вра ти ти, ни и 'зми јом ра ње ну' 
ко ју тре ба из ле чи ти? Ко су пра вед ни ци ко ји су би ли спрем ни да се ма ше ова к-
ве ка зне? Да ли рев но сним бра ни о ци ма кле ри кал них, ста ле шких при ви ле ги ја 
тре ба ју са мо сол вент ни, али вер ски и на ци о нал но ин ди фе рент ни Ср би, ко ји 
ће ћу та ти и ка да се бу де из да ва ла Не бе ска Ср би ја? Да ли ће се истим су дом 
и истом ка зном про го ни ти и дру ги не у тих ну ли бра ни те љи Пре да ња: пр о то-
је реј др Ма те ја Ма те јић, Пре драг Дра гић Ки јук, проф. др Љу бо мир Про тић, 
проф. др Дра ги ша Бо јо вић, мр Вла ди мир Ди ми три је вић, а по себ но сви они 
епи ско пи, игу ма ни, је ро мо на си, све ште ни ци ко ји, не од ју че, во де му че нич ку 
бор бу за очу ва ње чи сто те пра во слав не ве ре? Да ли ће у тим по ступ ци ма ин-
кви зи тор ски ин вен тив ни дух, као и до са да, ко ри сти ти са мо она сред ства 
ко ја су у нај ве ћем не са гла сју са пси хо ло шким про фи лом и жи вот ним при ли-
ка ма оп ту же ног, ка ко се не би па шти ли око ње го вог спа се ња?“

Ни ово ни је вре де ло. Ве ли ки цр кве ни суд по твр дио је 29. апри ла 2011. 
пре су ду ко јом је Ми ло је Сте ва но вић „ко нач но ис кљу чен (екс ко му ни ци ран) 
из цр кве не за јед ни це“.

РЕ АК ЦИ ЈЕ НА ПРЕ СУ ДУ 

Ре ак ци је ни су из о ста ле. Пи сац и из да вач Мо мир Ла зић је овим по во-
дом за бе ле жио: „Они ко ји су до не ли нај стра шни ју осу ду Ми ло ју Сте ва но ви-
ћу да га из оп ште из СПЦ са мо за то што је сво је има ње усту пио мо на си ма 
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ра шко-при зрен ске епар хи је, што је брат ску ру ку пру жио вла ди ци Ар те ми ју, 
по твр ђу ју по ра зну чи ње ни цу да су у Ср би ји до шла по след ња вре ме на“. Но ви-
нар ка На та ша Јо ва но вић је ре кла: „Шта сам по ми сли ла кад сам чу ла да је 
по диг ну та оп ту жни ца про тив јед ног чо ве ка са прет њом ис кљу че ња из СПЦ? 
По ми сли ла сам да је у ре ду да за тра жим то исто. У име исте оне исти-
не, оних про те ра них ман ти ја, оног из да тог Ко со ва!“ Др Ми о драг Пе тро вић, 
наш углед ни ка но но лог, ре као је: „Прет ње и уте ри ва ње стра ха у бо го бо ја-
жљи ве пра во вер ни ке пред ста вља ме тод ко ји је ап со лут но стран при ро ди Цр-
кве Хри сто ве. Та кав ме тод је од у век обе ло да њи вао где, ко, и са ким сто ји у 
Цр кви Хри сто вој. Ми ло срд ни хри шћа ни се не ће упла ши ти жед них за осве-
том. Искре но ве ру ју ћи у Бо га не ће устук ну ти пред пре кр ши те љи ма уче ња и 
прак се Јед не, Све те, Са бор не и Апо стол ске Цр кве. Оп ту жбе или суд оних ко је 
су цр кве ни Оци осу ди ли због пре кр ша ја све ште них ка но на не ма ју ни ка кву 
су штин ску ва ља ност. Шта је осло бо ди ло блуд ни цу до ве де ну пред Хри ста? 
Осло бо ди ле су је не прав де и гре си ње них ту жи те ља.“ Пре во ди лац и пи сац 
Ран ко Гој ко вић ци ти рао је ру ског цр кве ног ана ли ти ча ра Вла ди ми ра Се-
мен ка, ко ји је ука зао на сле де ће: „За цр кве ну 'ели ту' или, бо ље ре ћи, цр кве ну 
би ро кра ти ју, глав ни не при ја тељ је на род Бо жи ји, ти уи сти ну пра во слав ни 
љу ди ко ји осе ћа ју се бе пред ли цем Хри сто вим, ко ји на жи вот гле да ју са по-
зи ци је ве ре, а не по ли тич ке це лис ход но сти, при ми тив не ко ри сто љу би во сти 
и ет но-кла нов ских рас по де ла.“ Гој ко вић до да је: „Цр кве на би ро кра ти ја је на 
до бром пу ту оства ре ња свог ци ља – сме не са ме па стве. Јер шта има за јед-
нич ко све тлост са та мом?“ Ка но но лог Жељ ко Жу гић Ко то ра нин је ис та као: 
„Без су да и су ђе ња вла ди ка Ар те ми је је не ка нон ски од гур нут у ег зил пра ћен 
па ством сво је епар хи је“, при че му су они ко ји су то ура ди ли „ру ши те љи 
цр кве ног је дин ства за сно ва ног на све тим ка но ни ма Цр кве“. Др Ми лан Ми ћу-
но вић, про фе сор у пен зи ји Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, ре као је: „Ево ње го ве 
кри ви це. При мио је љу де – пра во слав не хри шћа не на ко нак, дао им пар че хле-
ба, за шти тио од зи ме без ика кве зе маљ ске на кна де. (...) Го сто прим ство се и 
код ди вљих на ро да це ни ло из над све га.“

Зо ран Чво ро вић је био го рак: „У вре ме све оп ште пљач ке и гра бе жи на род-
ног има ња, Ми ло је се окри вљу је за ми ло ср ђе. Крив је јер је раз дао сво је има ње 
мо на шком збе гу, али и це лој Жич кој епар хи ји. Крив је јер при ла же као бо го-
тра жи тељ, а не као ку пац опро штај ни ца. Крив је, јер је ор де не и пла ке те 
схва тио као по зив на бо го тра же ње, а не као ку по ви ну ме ста ме ђу моћ ни ци ма 
ово га све та. Крив је, јер је са сла би ма, а не са сил ни ма.“

Слав ко Ра до ва но вић из Лу ча на је ука зао да Ми ло ја Сте ва но ви ћа „ни ко 
не ви де да се мо ли са је ре ти ци ма, са при пад ни ци ма дру гих ве ро и спо ве сти, 
што је пак по ка но ни ма стро го за бра ње но и ка жњи во, а што се за про го ни те-
ље пра во вер них у на шој Све тој Цр кви не би мо гло ре ћи“. Ру ски ана ли ти чар 
Па вел Ти хо ми ров је на гла сио да су „Ми ло ју ре ши ли да 'сло ме кич му' за плот-
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њач ком ме то дом, не обра ћа ју ћи уоп ште па жњу на јав но мне ње, а ка мо ли бри-
ну ћи о то ме да Ми ло ја ана те ми шу у скла ду с не ким ка но ном ко ји би Ми ло ја 
до вео под удар ана те ме“. Пре ма Ти хо ми ро ву, реч је о упо зо ра ва ју ћој, пре-
вен тив ној ка зни, да би се за стра ши ли дру ги. Проф. др Љу бо мир Про тић је 
упо зо рио да је за вер ни ка ка зна ис кљу че ња из Цр кве „дра кон ски ја од смрт-
не ка зне“, јер чо ве ка од лу чу је од При че шћа. Др Де сан ка Кр стић је ре кла: 
„Гре шни Ми ло је се ка жња ва за то што им је (мо на си ма из Цр не Ре ке, на п. В. 
Д.) отво рио вра та сво је ку ће, да гла ву скло не... И за то што је при су ство вао 
ли тур ги ја ма вла ди ке Ар те ми ја. У исто вре ме су ди је се љу бе са је ре ти ци ма, 
са ино ве р ни ма... док сво ју бра ћу про го не? Зар је то 'де лат на љу бав' на де лу?“

Ко са ра Га ври ло вић, књи жев ни ца, ћер ка по зна тог срб ског по ли тич ког 
де лат ни ка Ми ла на Га ври ло ви ћа, ре кла је да је Ми ло је Сте ва но вић „ко ла-
те рал на ште та“ про го на вла ди ке Ар те ми ја, и до да ла: „За ка кав је грех гре-
шног Ми ло ја Цр ква осу ди ла ње го ву ду шу на веч не му ке? За то што је на хра-
нио глад не? За то што је при хва тио бес кућ ни ке? Ту не што ни је на ме сту“.

У до ба из оп ште ња Ми ло ја Сте ва но ви ћа из Цр кве, Ду шан Чкре бић, чо-
век ко ји је био на че лу ко му ни ста Ср би је кад је Сте ва но вић пар тиј ски ка-
жња ван због го во ра у Са ва цен тру, до био је од Си но да СПЦ ор ден Све тог 
Са ве јер је сво је вре ме но дао до зво лу да се на ста ви са зи да њем хра ма на 
Вра ча ру. Као да је то би ла ње го ва ба бо ви на, а не по сле ди ца исто риј ске нео-
п ход но сти да се ис пра ви јед но ве ли ко бе за ко ње.

ПО СЛЕ СВЕ ГА

Оно што се да нас де ша ва у СПЦ не би ва ло је у ње ној исто ри ји: ка да др-
жав ни врх, оп те ре ћен сво јом „ба на на про шло шћу“ и уце њен ко зна чи ме, 
на нај не до стој ни ји на чин тр гу је Ко со вом и Ме то хи јом (а је дан од кључ них 
тре ну та ка ко ји је ту тр го ви ну омо гу ћио збио се у зи му 2010, кад је вла ди ка 
Ар те ми је ли шен сво је епар хи је), врх Цр кве ћу ти или из да је не му шта са-
оп ште ња. По де ле у на ро ду, усло вље не бе зо бал ним еку ме ни змом кли ра и 
ли тур гиј ском ре фор мом, све су ве ће и кра ја им се не на зи ре. Та мо где се 
оче ку је без у слов на ода ност прав ди и исти ни, све то сав ском и све то ла за рев-
ском за ве ту, гле да мо мно же ње скан да ла, углав ном ве за них за при чу о нов-
цу и ње го вој зло у по тре би, при че му уоп ште не зна мо да је у пи та њу ствар но 
но вац или не што дру го (јер и вла ди ка Ар те ми је је, на вод но, „про не ве рио“ 
не ка кав но вац). У свој тој смут њи, де сио се и „слу чај Сте ва но вић“, слу чај 
ко ји смо на сто ја ли да опи ше мо у прет ход ним ре до ви ма. Не тре ба за бо ра-
ви ти: љу ди по пут Ми ло ва на Ђи ла са, ко ји је Цр но гор це 1945. го ди не про-
гла сио по себ ном на ци јом, прет ход но тво ре ћи стра шна не по чин ства (тзв. 
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„ли је ва скре та ња“) у име ре во лу ци је, са хра њен је по пра во слав ном об ре ду 
у род ној Цр ној Го ри – ње га ни ко ни је ни пи тао за по чи ње не гре хе, а опе ло је 
до био иа ко се за њих ни кад јав но ни је по ка јао. Ми ло ја Сте ва но ви ћа су, пре 
но што је из оп штен из Цр кве, оп ту жи ли да је го во рио оштре ре чи на ра чун 
је рар хи је, а Мир ка Ђор ђе ви ћа, Да ни цу Дра шко вић, Че до ми ра Јо ва но ви ћа и 
цр кво фоб не „дру го ср би јан це“, ко ји су ко зна шта све ре кли на ра чун Цр кве 
и вер ни ка, ни ко ни кад ни је ни пр стом дир нуо. На про тив!

О то ме пи ше про фе сор др Дра го љуб Пе тро вић из Но вог Са да, ко ји је у 
до ба ти то то пи је, сад већ да ле ке 1985, због члан ка у „Књи жев ним но ви на-
ма“ о не де ли ма ком пар ти је, до био ка зну од два ме се ца за тво ра. Он, у по го-
во ру за Сте ва но ви ће ву књи гу „Ка зи ва ња“ ве ли:

„Ср би су, да кле, дав но оста ли без вла сти, а сад их по ла ко на пу шта и Цр-
ква и из гле да да је све то по сле ди ца не чи је мут не стра те ги је усме ре не на то 
да им се оду зме нај чвр шће упо ри ште око ко га су се, у ду гим ве ко ви ма роп ства, 
оку пља ли и одр жа ва ли (...) За Ср би ју је дав но ре че но да је обе ле же на 'фа тал-
ним де фи ци том на ци о нал ног праг ма ти зма' и, по све му су де ћи, она је про пу-
сти ла и мно го вре ме на и сва ку при ли ку да се над том чин ње ни цом за ми сли 
и да се по ку ша отре зни ти од за блу да о братству са сво јим крв ни ци ма; она 
је, не кад, те за блу де под ми ри ва ла Ја се нов ци ма и Ау шви ци ма, у но ви је вре ме 
'бље ском' и 'олу јом', Ко со вом и Ме то хи јом, а да нас јој је оста ло да се узда у 
де мо кра те и пе де ре, ко ји јој је ди но мо гу га ран то ва ти да ће се мо ра ти од ре ћи 
свог 'Ара ра та'. И уто ли ко ће им би ти лак ше да то учи не ако ка жу да им је 
за  то СПЦ већ по рав на ла пут: пред во ђе на 'срп ским кар ди на ли ма', она се по-
ла ко од ри че сво је исто ри је и Све то сав ске тра ди ци је и кре ће у за гр љај Све тог 
Алој зи ја и ње го вих 'фра Со то на'.“ 

Пре ма Пе тро ви ћу, Сте ва но ви ће ва књи га, под се ћа ју ћи на то ка кви су 
љу ди би ли у про шло сти Ср би је, ука зу је на њих као на уз о ре и на оне ко ји су 
оти шли та мо где ће има ти „Нај ви шу За шти ту“.

Слу чај Ми ло ја Сте ва но ви ћа је, по на вља мо, па ра диг ма ти чан. О ње му, 
ако ни шта дру го, тре ба раз ми шља ти. Јед ног да на ће и он би ти зна ме ње до ба 
у ко ме смо жи ве ли. А мно ги ће се чу дом чу ди ти и кр стом кр сти ти кад ви де 
да је исти чо век ка жњен и од Пар ти је и од Цр кве, са мо за то што је у скла-
ду са сво јим мо гућ но сти ма по ку шао да се бо ри за исти ну (у оба слу ча ја) и 
да бу де ми ло стив – због че га је од цр кве ног су да ка жњен нај те жом ка зном.
То , на рав но, не зна чи да Ми ло је Сте ва но вић ни је гре шио или да не гре ши 
у по је ди ним сво јим по ступ ци ма и ре чи ма. Уо ста лом, на не за блу ди вост и 
без гре шност пре тен ду је са мо па па рим ски, и, по све му су де ћи, они ко ји га, 
иа ко фор мал но при па да ју Цр кви од Ис то ка, сле де и сма тра ју пр вим у хри-
шћан ској ва се ље ни.

За то, не ка по след ња, као и увек, бу де Бо жи ја.
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Је ро мо нах Мак сим

 „НЕ МА НИ ШТА ТАЈ НО ШТО НЕ ЋЕ БИ ТИ ЈАВ НО“  
 ИЛИ СЛУ ЧАЈ ВЛА ДЕ ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋА (1) 

(www.sr binaokup.in fo 4.3.2013.)

Ових да на чи та мо но ве стра ни це ис пи са не ру ком пра во слав ног пу бли-
ци сте Вла ди ми ра Ди ми три је ви ћа (у да љем тек сту В. Д.). На са мом по чет ку 
мог обра ћа ња, ко је не ће би ти то ли ко си сте ма тич но као ње гов текст „Ср би ја 
је ве ли ка тај на или слу чај Ми ло ја Сте ва но ви ћа (1)“, ко ји ме је по та као да 
ово на пи шем, мо рам ис та ћи све оно што сма трам да је до бро, а што је учи-
ње но или на пи са но ру ком В.Д.

Пре све га ње го во ба вље ње Пра во сла вљем и ње го во пи са ње о пра во слав-
ним те ма ма и про бле ма ти ци, са мим тим ње гов ми си о нар ски рад је за ува-
жа ва ње. У та квом свом по ду хва ту В. Д. је као пре га лац пра во слав не ре чи 
и сло ва у овим те шким вре ме ни ма за Цр кву мо рао до ћи у су коб са з ли ма 
ко ја уда ра ју на ту исту Цр кву и на то исто Пра во сла вље ко је брат В.Д. про-
мо ви ше и бра ни, вр ло ак тив но и пло до но сно. Нај ду бља и за Цр кву нај зна-
чај ни ја бо го слов ска де ла упра во су и пи са на у пе ри о ди ма же сто ке бор бе 
Цр кве и цр кве них па сти ра са је ре си ма и је ре тич ким ан ти па сти ри ма, тј. на-
јам ни ци ма. Пра во слав ни дог ма ти и све пра во слав но бо го сло вље је за пра во 
пре ци зно уоб ли ча ва но упра во кроз бор бу Цр кве, тј. кроз све ште ну бор бу 
Све тих Ота ца за очу ва ње Пра во сла вља, ко је је кроз ве ко ве би ва ло на уда-
ру од стра не мно гих је ре ти ка, је ре тич ких уче ња и дог мат ских за стра ње ња. 
Брат В.Д. је, као и сви ми са да у Цр кви, упра во у пе ри о ду ка да се она и ње ни 
пра во слав ни па сти ри и вер ни ци су о ча ва ју са је ре сју над је ре си ма, а то је 
еку ме ни зам (јер је то син те за свих је ре си ко је да нас по сто је у све ту). По што 
по сво јим ака дем ским ква ли фи ка ци ја ма В. Д. ни је те о лог, ње го во ба вље ње 
те о ло ги јом у ње го вом на сто ја њу да се бо ри са злом но во та ри ја и еку ме-
ни зма, до ве ло га је у си ту а ци ју да бу де на сво је вр сном те о ло шком ис пи ту 
пред на шом пра во слав ном јав но шћу.

Еку ме ни зам, као и све је ре си има сво ју прет ход ни цу у жи во ту Цр кве 
и сво ју прак тич ну про ја ву ко јом на ру ша ва бла го ље пи је Не ве сте Хри сто-
ве – Цр кве. Упра во као што су ико но бор ци уни шта ва ли ико не, да нас еку-
ме ни сти на ру ша ва ју ле по ту Цр кве Хри сто ве сво јим бо го слу жбе ним шар-
ла тан ством и но во та ри ја ма, ко је за со бом но се не пра во слав на но ва че ња и 
у оста лим сег мен ти ма Све тог Пре да ња, а ко је по ста ју део сва ки да шњи це 
у жи во ту Срп ске пра во слав не цр кве. Но во та ри је у бо го слу же њу и цр кве-
ној прак си пред ста вља ју, да кле, прет ход ни цу еку ме ни стич кој је ре си. До каз 
ово ме је то да не ма но во тар ца, ко ји ујед но ни је и еку ме ни ста, јер ре ла ти-
ви стич ки од нос пре ма бо го слу жбе ном ти пи ку до но си са со бом исти та кав 
од нос пре ма све тим ка но ни ма и све тим дог ма ти ма на ше ве ре. И све ти дог-
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ма ти и све ти ка но ни и бо го слу жбе ни ти пик су да нас тра гич но јав но по га же-
ни од стра не еку ме ни ста наочи глед свих нас.

Да кле, хтео то или не, све стан то га или не, В. Д. је по пут свих нас, ње го-
вих са вре ме ни ка, су о чен са на ве де ним з ли ма ко ја уз др ма ва ју на шу Цр кву 
из те ме ља. За то је ово вре ме у ко ме смо су о че ни са бо го слу жбе ним из о па-
че њи ма и са је ре сју еку ме ни зма, за пра во вре ме у ко ме сва ко ко по ку ша ва 
да се ба ви пра во слав ним бо го сло вљем (ма кар и ла ич ки, по пут В. Д. као што 
на ве дох) мо ра прак тич но по ло жи ти два вр ло бит на бо го слов ска ис пи та: ис-
пит из пра во слав не ли тур ги ке (те о ло шке на у ке о бо го слу же њу) и ис пит из 
пра во слав не екли си о ло ги је (те о ло шке на у ке о Цр кви). Из ли тур ги ке, јер 
смо ду жни бо ри ти се про тив бо го слу жбе ног бес по рет ка, ко ји је у на шу По-
ме сну цр кву уве ден као „пра ви ло“, а из екли си о ло ги је, јер се су о ча ва мо са 
екли си о ло шком је ре сју – еку ме ни змом, ко ја ху ли и уста је на са му при ро ду 
Цр кве, на ње ну ЈЕД НОСТ и је дин стве ност као бо го чо ве чан ског ор га ни зма 
он то ло шки уте ме ље ног на Са мо ме Хри сту и на Ње го вој Бо го чо ве чан ској 
Лич но сти. Јед ност и је дин стве ност Лич но сти Бо го чо ве ка Хри ста те о ло шки 
је и он то ло шки фун да мент и га рант јед но сти и је дин стве но сти Цр кве ко ју 
је осно вао. Јав но ис по ве да ју ћи по сто ја ње ви ше цр ка ва, и не при зна ва ју ћи 
јед ност и је дин стве ност Цр кве Хри сто ве, је рес еку ме ни зма сва ка ко ху ли и 
уста је на Са мо га Хри ста и на Ње га као је дин стве ну и не по но вљи ву Бо го чо-
ве чан ску Лич ност. Ти ме ујед но еку ме ни зам им пли ци ра по сто ја ње не Јед-
ног, већ ви ше Хри сто са. Да кле, ко ис по ве да да не по сто ји јед на, већ ви ше 
Цр ка ва, ти ме ис по ве да да не по сто ји Је дан Хри стос, већ ви ше Хри сто са. О 
ка квој се стра хот ној је ре тич кој ху ли ов де ра ди, ја сно је.

Пр ви ис пит из пра во слав не ли тур ги ке В. Д. је по ло жио са ве ли ким успе-
хом, иза се бе је оста вио из ван ред не ре до ве пра во слав но уте ме ље них од бра-
на осве шта ног бо го слу жбе ног по рет ка у на шој По ме сној цр кви. Ме ђу тим, из 
овог дру гог ис пи та, из пра во слав не екли си о ло ги је, брат В. Д. ни је до био ни 
пре ла зну оце ну. Ово сам у јед ној од лич них пре пи ски бра ту В. Д. већ по ру-
чио ре чи ма: Пра те ћи уне ко ли ко Ва ше пи са ње уо ча ва се вр ло до бро сна ла же ње 
по пи та њу от по ра про тив ли тур гиј ског бес по рет ка, ко ји се др ско спро во ди 
у на шој По ме сној цр кви. Ме ђу тим, ка да се про блем са ли тур гиј ске пре нео на 
екли си о ло шку ра ван Ва ша те о ло шка не у те ме ље ност је по ста ла вид на… 

У при лог ово ме иду мно ги ре до ви ис пи са ни ње го вом ру ком, а ко ји се 
ти чу тре нут ног дра ма тич ног ста ња у на шој еку ме ни зи ра ној Цр кви, оку пи-
ра ној и узур пи ра ној од стра не еку ме ни ста – је ре ти ка. У тим ре до ви ма В. 
Д. по ка зу је свој дво сми сле но-не дво сми сле ни став о епи ско пу Ар те ми ју, а 
сва ко да нас мо ра при зна ти да став о ње му и ње го вој лич но сти и де лу, у са-
вре ме ној исто ри ји бор бе про тив еку ме ни зма, пред ста вља глав ни по ка за тељ 
ис прав но сти са мог ста ва. Не мо гу ће је да нас пи са ти озбиљ но о еку ме ни зму 
и бо ри ти се про тив ње га, а не бо ри ти се про тив еку ме ни ста, са јед не стра-
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не, и не по др жа ти вла ди ку Ар те ми ја, го ње ног од еку ме ни ста и су о ча ва ног 
са њи ма, са дру ге стра не. У тек сто ви ма В. Д. ре чи вла ди ка и епи скоп ис пред 
име на Ар те ми је (уко ли ко се уоп ште на ђу) ва зда су за ма гље не и за тр па не 
не ким на вод ни ци ма, не ким дво сми сле ним кон струк ци ја ма, не ким пре у зи-
ма њи ма и ци ти ра њи ма и по зи ва њи ма на овог, или оног ау то ра. Упра во та 
дво сми сле ност по ка зу је не дво сми слен став В. Д. о епи ско пу Ар те ми ју, тај 
став је исто ве тан ста ву еку ме ни ста, про го ни те ља по ме ну тог епи ско па Ар-
те ми ја, а то је: да је он рас кол ник, во ђа „по га не сек те ар те ми је ва ца“, ка ко 
се о на ма из ра жа ва во ђа фа на ти зо ва не је ре тич ке фа лан ге у СПЦ епи скоп 
Ири неј Бу ло вић. Чо век ко ји је у свом је ре тич ком екс тре ми зму из гу био 
осно ве пра во слав не екли си о ло шке све сти и са ве сти. Та ко се, да кле, В. Д. 
бо рио про тив но во та ри ја да би на кра ју до шао на исту ли ни ју, на исти те-
о ло шки став са еку ме ни сти ма (но во тар ци ма) по пи та њу нај ве ћег ан ти е ку-
ма ни сте и ис по вед ни ка у Срп ској цр кви – епи ско па Ар те ми ја. Ова кав свој 
став по твр ђу је за кључ ци ма у сво јим члан ци ма о екс пан зи ји еку ме ни зма и 
еку ме ни ста у на шој Цр кви у ко ји ма као ре ше ње ну ди, да нам је оста ло са мо 
да се мо ли мо да нам Бог по ша ље пра ве па сти ре ко ји ће нас по ве сти у бро бу 
про тив ове је ре си. Ова квим ста вом све сно на ме ће то да епи скоп Ар те ми је 
ни је та кав па стир, и да тре ба дру го га да че ка мо.

И та ко, вре ме про ла зи, а В. Д. се ди и да ље на оба ла ма Ду бо ког По то ка 
„брч ка но ге у ње му“, за му ћу је во ду и у исто вре ме го во ри љу ди ма, „јој, ви-
ди те ка ко је мут на ова во да, си гур но је ду бље не го што из гле да, не сме мо 
за га зи ти, ‘ај мо на зад да се ’бо ри мо’ на су вом“ тј. са без бед ног од сто ја ња. Ово 
под се ћа на „ар гу мен те“ ко ји ма је во ђа за ве ре ни ка Ка си јус из ме ђу оста лих 
убе ђи вао Бру та да му се при дру жи, ре кав ши ка ко је Ју ли је Це зар већ осла-
био од епи леп си је и да га он, Ка си јус, ни је јед ном при ли ком спа сао, овај би 
упао у Ти бар. Ка си јус је Бру та сво јим „ар гу мен ти ма“ при до био, а епи лог ове 
при че сви зна мо. Да не бих остао не ја сан, осим што је ов де Ду бо ки По ток по 
те о ло ги ји В. Д. за пра во ре ка Ти бар из прет ход не при че и осим што В. Д. по-
ку ша ва да спа си „вла ди ку Ар те ми ја“ (са на вод ни ци ма, ка ко он во ли да пи ше) 
да се не уда ви у ње му, по ја сни ћу ко је у овој па ра диг ми за пра во наш Брут.

У при лог по гре шном, бо ље ре ћи не зре лом екли си о ло шком при сту пу, у 
ко ме је вла ди ка Ар те ми је ви ђен, не као бо рац про тив еку ме ни зма и про тив 
рас та ка ња Цр кве Све тог Са ве, већ као рас кол ник, ов де бих из нео још јед ну 
по све бол ну те му. Ова те ма ти че се ма на сти ра Пре о бра же ња Ов чар ског, оца 
ар хи ман дри та Ве ни ја ми на и ње го вог у Хри сту брат ства, а на шег „Бру та“ из 
го ре на ве де не па ра диг ме.

У мо ру са вре ме не срп ске ду хов не сце не по ја ви ло се мно го ла жних ду-
хов ни ка, ко ји се по ка зу ју као под јед на ко штет ни, као и са ма је рес еку ме-
ни зма и је ре ти ци еку ме ни сти. У ре до ви ма ових ду хов ни ка има по ка ја них, 
на дам се, ал ко хо ли ча ра, ка ми он џи ја и про чих, ко ји су про жи ве ли овај жи-
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вот ве се ло у „Ти ти ном ра ју“ на зе мљи, па у за ла ску свог жи во та до шли у ма-
на стир и убр за ним „ду хов нич ким кур сом“ без по треб ног мо на шког под ви га 
у по слу ша њу, тр пље њу и сми ре њу, пре ко но ћи по ста ли „ду хов ни ци, про-
зор љив ци, от кри ва чи Бож је во ље и чу до твор ци“. О то ме ко ли ко су ова кви 
„ду хов ни ци“ увек, а осо би то у овом вре ме ну штет ни, ни то мо ви књи га не 
би опи са ли, јер сво јим де ла њем или не де ла њем пот по ма жу еку ме ни стич ко, 
је ре тич ко зло де ло уру ша ва ња Пра во сла вља и Цр кве Бож је. Ла жни ду хов-
ни ци успа вљу ју про бу ђе не са ве сти сво јих ду хов них ча да ко ји осе ћа ју да је 
пре ста ло вре ме пи са ња и убе ђи ва ња и да је до шло вре ме прак тич ног де ла-
ња и огра ђи ва ња од је ре ти ка, јед ном реч ју, отво ре ног по др жа ва ња епи ско па 
Ар те ми ја и ње го ве бро бе. Док Све ти Са ва сво јим ог ње ним мо ли тва ма пред 
пре сто лом Ви шње га за жи же са ве сти сво јих по бо жних Ср ба, рас па љу ју ћи у 
њи ма рев ност за очу ва ње ве ре, до тле „ду хов ни ци“ успа вљу ју те са ве сти, а 
еку ме ни сти ши ре и утвр ђу ју сво ју је рес ме ђу успа ва ни ма, јер, не тре ба за-
бо ра ви ти – ин ди фе рент ност је нај бо ља под ло га за уз гој еку ме ни зма. Ови 
„па сти ри“ и „ду хов ни ци“ бо је ћи се за сво је ухље би је и кон фор ми зам то-
плих ма на стир ских ко на ка, ко је су, авај(!), го ди на ма гра ди ли, не ма ју сме-
лост да отво ре но по др же вла ди ку Ар те ми ја, иа ко су, док је то би ло без бед но 
по њи хо ве по ло жа је и чи но ве, би ли мно го гр ла ти ји од епи ско па Ар те ми ја 
у ис по ве да њу исти не да је еку ме ни зам је рес и да су еку ме ни сти је ре ти ци. 
Са да ка да су еку ме ни сти утвр ди ли сво је по ло жа је и оси ли ли се, за у зе ли сву 
Срп ску Па три јар ши ју, ка да сва ко ме ко им се ус про ти ви „ле ти ка ми лав ка“ 
то јест, сле ди раш чи ње ње, ти исти „гр ла ти ду хов ни ци“ ћу те. Да би ствар би-
ла го ра, они ућут ку ју и сво ја ду хов на ча да и успа вљу ју њи хо ве са ве сти, иа ко 
та ча да го во ре и чи не са мо она ко ка ко су од тих „ду хов ни ка“ го ди на ма пре 
слу ша ли и учи ли. Та иста ду хов на ча да су „ду хов ни ци“ са бра ли око се бе 
упра во глу ма та њем рев ни те ља за ве ру, а са да сво ја ду хов на ча да без сти да 
и обра за спре ча ва ју да и да ље, ка ко су ра ни је уче на, бра не сво ју ве ру, и то у 
овом исто риј ском мо мен ту ка да је нај по треб ни је.

Јед на сјај на ду хов на зве зда ко ја се го ди на ма ис ти ца ла у мра ку ла жног 
ду хов ни штва у СПЦ био је ма на стир Пре о бра же ње Ов чар ско, са осве до че-
ним ду хов ни ком и брат ством ко је је но си ло не у га слу бук ти њу све то сав ске 
ду хов но сти и др жа ло је ви со ко из над гла ве, да се ви ди и све тли као град 
ко ји на го ри сто ји (Мт 5,4). Ово брат ство има ло је ду хов но и стар че ско пре-
јем ство од бла же не успо ме не стар ца Јев ста ти ја, ко га је за ме нио до стој ни 
ду хов ни син, ар хи ман дрит Ве ни ја мин. Ипак, су штин ска гре шка ко ју је ду-
хов ник ове оби те љи, Ве ни ја мин, на пра вио је сте осла ња ње у сми слу бо го-
слов ског са ве то ва ња и усме ра ва ња у мо мен ту стра шне бу ре на мо ру са вре-
ме не исто ри је на ше Цр кве, упра во на В. Д. ко ји се сва ка ко усрд но бо рио, 
до ста пи сао, али, све јед но, по што мир ја нин не мо же би ти ду хов ни ји од свог 
ду хов ни ка, ни ти фи ло лог мо же са мо не у мор ним пи са њем по ста ти те о лог, 
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В. Д. сва ка ко ни је био ка дар да из не дри до бар са вет и смер ни цу у овим те-
шким вре ме ни ма за Цр кву, ка ко се то и по ка за ло. Ни је му за ме ри ти што 
ни је умео да усме ри свог ду хов ни ка на пра ви пут, јер то и ни је ду жност ла-
и ка, али му се сва ка ко мо же за ме ри ти што се ика да усу ђи вао да усме ра ва и 
ту то ри ше ду хов ним ли ци ма, уме сто да од њих, као ду хов но по тре бит, тра-
жи усме ре ње и са вет. Ов де је да кле на пра вљен је дан про те стант ски обрт и 
ду хов но че до, тј. В. Д. по стао је за пра во „ду хов ник“ сво ме ду хов ни ку17 што 
је сва ка ко не до пу сти во, а по сле ди ца ова квог пре се да на је за стра шу ју ћа. Та 
по сле ди ца је да нас очи глед на: Пре о бра же ње ви ше ни је „ба сти он Пра во сла-
вља“, отац Ве ни ја мин слу жи ли тру ги ју са па три јар хом-де кла ри са ним је ре-
ти ком,18 а са слу жу је са но во тар ци ма на по ме ни ма и па ра сто си ма епи ско пу 
Хри зо сто му, ко ји је за ње га био оли че ње све у куп ног но ва тар ског зла, про-
тив ко га се Ве ни ја мин го ди на ма бо рио у Епар хи ји жич кој. У Пре о бра же њу 
се про тив еку ме ни зма и но во та ри ја ви ше не го во ри, већ са мо ша пу ће, јер 
је то по ста ло не до зво ље но, опа сно, за бра ње но. За ма на стир Пре о бра же ње 
епи скоп Ар те ми је и ње го во мо на штво ни су на пра вом пу ту, што отво ре но 
го во ре сво јим ча ди ма. Нај но ви ји став брат ства (не це лог) овог ма на сти ра 
је сле де ћи: си ту а ци ја у Цр кви ни је алар мант на (као што су то доско ра твр-
ди ли) а и па три јарх ни је ми слио баш она ко ка ко го во ри и ис по ве да (је рес) 
(ово је нај но ви ји „бренд“ срп ских па ци фи ста). У јед ном пи сму оцу Ве ни ја-
ми ну са си нов ским по што ва њем сам га упо зо ра вао на по ме ну те про пу сте 
ко ји су га до та квог ста ња и ста ва до ве ли, ње га и ње го во брат ство.

Ов де бих по ста вио пар пи та ња.
Ако по ме ну ти „ду хов ни ци“ и не по др жа ва ју вла ди ку Ар те ми ја, не при-

сту па ју ње го вом фрон ту, ко ји је ви ше не го ја сно фор ми ран про тив на је зде 

17 Ово је иста ду хов на зам ка у ко ју су упа ли про те стан ти и са вре ме ни еку ме ни сти-но во тар ци ко ји 
ду хов ност по и сто ве ћу ју са ака дем ским зна њем. Том ло ги ком је и В. Д. очи то се бе пре по знао као 
ду хов но ве ћег ау то ри те та од свог ду хов ни ка, а ка ко се из ње го вих по сту па ка да ви де ти, се бе сма-
тра ве ћим и од вла ди ке Ар те ми ја, бу ду ћи да му је ви ше крат но слао то мо ве сво јих „ду хов них и 
ду ше по ље зних“ спи са и пи са ма. По у ча ва ти епи ско па, пре ка ље ног у ду хов но сти и те о ло ги ји, у ис-
по ве да њу и од стра да ва њу ве ре пра во слав не, зна чи по ка за ти пот пу ни ду хов ни не у кус и не до ста так 
по што ва ња и сми ре ња

18 Ов де бих по ја снио је дан де таљ ве зан за де кла ри са ње па три јар ха Ири не ја као еку ме ни сте и па ци-
фи сте. На и ме, 2010. го ди не у штам па ним ме ди ји ма је осва нуо па три јар хов ин тер вју са на сло  вом 
„Ја сам еку ме ни ста и па ци фи ста“, у са мом ин тер вјуу ни је би ло ди рект ног де кла ри са ња па три јар-
ха као еку ме ни сте и па ци фи сте, иа ко се из са мог са др жа ја ин тер вјуа то мо же са пот пу ном си гур-
но шћу за кљу чи ти. У при лог то ме је чи ње ни ца да ова кав на слов ин тер вјуа па три јарх ни ка да ни је 
де ман то ва, као и до га ђај ве зан за јед ног кли ри ка на ше Епар хи је ра шко-при зрен ске у ег зи лу, не-
ка да шњег кли ри ка Епар хи је ни шке. Ка да је по ме ну ти кли рик са знао за овај ин тер вју па три јар ха 
Ири не ја, та да шњег ад ми ни стра то ра Епар хи је ни шке, оти шао је код па три јар ха и пи тао га, да ли 
је он за и ста еку ме ни ста и па ци фи ста? На кон што је по ме ну ти кли рик до био по твр дан од го вор од 
па три јар ха, ре као му је: „Е, он да Ви од са да ви ше ни сте мој епи скоп!“ Овај кли рик је та да мир не 
са ве сти за тра жио ка нон ски при јем од епи ско па Ар те ми ја, под чи јим је са да омо фо ром. При мер 
овог кли ри ка и мо на ха је смер ни ца за све оста ле кли ри ке и мо на хе у на чи ну по сту па ња и за у зи-
ма њу свог ста ва у овим вре ме ни ма на је зде еку ме ни стич ке је ре си и је ре ти ка, ко ји оп се да ју на шу 
Цр кву по пут зло ду ха.
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је ре си еку ме ни зма, за што су се ућу та ли, за што и да ље не го во ре она ко јав-
но про тив еку ме ни зма и но во та ри ја као ра ни је?

За што су од јед ном за у зе ли став „ми смо ма ли да би се са тим бо ри ли, 
Бог ће раз ре ши ти ову бор бу“?

Не мо ра ју да при сту па ју епи ско пу Ар те ми ју, али за што су се ућу та ли, 
за што не ис по ве да ју ве ру са да ка да је пре ко ме ре угро же на од стра не је ре си 
и је ре ти ка?

Шта би се до го ди ло ако би ре ци мо је дан са ве сни вер ник, ду хов но че до 
оца Ве ни ја ми на устао у сред пу не тр пе за ри је по сле пра знич не ли тру ги је у 
Пре о бра же њу и пи тао оца Ве ни ја ми на: за што ћу ти те, за што са да не чи-
ни те оно че му сте нас де це ни ја ма учи ли, го во ри ли сте и тра жи ли са мо јед ног 
„ге не ра ла“ (епи ско па) да кре не у бро бу про тив је ре ти ка и Ви сте ре кли да ће-
те кре ну ти за њим, го во ри ли сте да не ће те слу жи ти са но во тар ци ма, а са да: 
ни ти сте кре ну ли за њим, ни ти ви ше отво ре но го во ри те про тив но во та ри ја 
и еку ме ни зма, па још и нас ућут ку је те и од вра ћа те од бор бе са њи ма?

Да ли уоп ште по сто ји од го вор на ово пи та ње?
Но гно стич ко-гу ру и стич ки „апе тит“ В. Д. се ни је за у ста вљао са мо на 

Пре о бра же њу, под ру ко вод ством оца Ве ни ја ми на је и ма на стир Сре те ње. 
Но ни то му чак ни је би ло до вољ но. Сво јом те о ло ги јом умрт вљи ва ња са-
ве сти и „ан ти е ку ме ни стич ког“ па ци фи зма и ин ди фе рен ти зма по ку шао је 
да „про све тли“, бо ље ре ћи да сму ти и ма ти Је ле ну из ма на сти ра Ваз не се-
ње, ко ја је, иа ко же на, је ди на смо гла сна ге да на ста ви оним пу тем и оним 
отач ким, ду хов ним кур сом ко јим је не ка да ишло сво мо на штво ов чар ско- 
-ка блар ских ма на сти ра, пред во ђе но оцем Са вом ваз не сењ ским и Ве ни ја-
ми ном пре о бра жењ ским. Ето, ка ко се чу де сно ев на ђел ска исто ри ја та ко 
жи во и ја сно пре цр та ва на стра ни ца ма исто ри је Цр кве, као што су же не 
ми ро но си це у свом сме лом иде њу за Хри стом пре ва зи шле том сме ло шћу 
и све те апо сто ле, та ко је игу ма ни ја Је ле на сво јом од ва жно шћу и јед но став-
ним од сто ја ва њем на пу ту Све тог Пре да ња пре ва зи шла игу ма не ов чар ских 
ма на сти ра. За то је ње но име ме ђу успа ва ним са ве сти ма тих игу ма на по ста-
ло омра же но, ваљ да као и име свих ко ји не при хва те па ци фи стич ку екли си-
о ло ги ју В. Д. ко ји се, ка ко ви ди мо, по ка зу је као spi ri tus mo vens у де лу успа-
вљи ва ња са ве сти ду хов ни ка и ду хов них ча да.

Ка да је не дав но отац Си ме он, наш ар хи ман дрит, у не ко ли ко тек сто ва 
ука зи вао на те о ло шка за стра ње ња В. Д. сма трао сам да су те ње го ве ана ли зе 
би ле пе да го шки не так тич не, али сва ка ко ис прав не. Ис прав ност тих ана ли-
за ка сни је је, на жа лост, сво јим по ступ ци ма и пи са њем по твр дио и сам В.Д. 
о ко ме је отац Си ме он и пи сао и, што је нај жа ло сни је, и да ље их по твр ђу је. 
Као и та да, та ко се и са да искре но на дам да ће В. Д. ко нач но схва ти ти да 
исто ри ју на шег по сто ја ња не ис пи су је мо са мо ма сти лом и не ис пи су је мо 
са мо на па пи ру, већ сво јим це ло куп ним по сто ја њем и це ло куп ним де ла њем 
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или не де ла њем, да кле, не са мо ли те рар ним. Но, В. Д. из гле да сле ди Ови ди-
јев стих из Три сти је ис кле сан на Де кар то вом гробу Bene vi xit qui be ne la tu it19 .

Ка да кроз при зму све га на ве де ног по гле да мо го ре по ме ну ти текст у ко-
ме В. Д. ве ли ча под виг ис по вед ни штва и стра да ња бра та Ми ло ја Сте ва но ви-
ћа, ду хов ног си на вла ди ке Ар те ми ја, по ста је не ја сно јед но – ка ко је мо гу ће 
ни по да шта ва ти, отво ре но или при твор но, под виг ис по вед ни штва вла ди ке 
Ар те ми ја, а ве ли ча ти под виг ис по вед ни штва бра та Ми ло ја, чи је стра да ње 
је за пра во са мо на ка ле мље но на стра да ње епи ско па Ар те ми ја? Про гон бра-
та Ми ло ја је про ду же так про го на епи ско па Ар те ми ја, јер, упр кос мом ве-
ли ком по што ва њу бра та Ми ло ја, пи там се, шта је де ло бра та Ми ло ја или 
би ло ко га од нас у од но су на де ло епи ско па Ар те ми ја у под ви гу чу ва ња и 
од стра да ва ња ве ре пра во слав не? Ни смо ли сви ми, као са рад ни ци епи ско па 
Ар те ми ја са мо коц ки це у мо за и ку ко јим он сво јим де лом ис по вед ни штва 
нај сјај ни је укра ша ва исто ри ју на ше по ме сне Цр кве? На про тив, В. Д. стра-
да ња бра та Ми ло ја на из глед пред ста вља као ве ће од стра да ња епи ско па Ар-
те ми ја, по ње го вом пи са ни ју мо же се ла ко схва ти ти да је епи скоп Ар те ми је 
све чи нио што чи ни, са мо да би брат Ми ло је имао при ли ку да се су ко би 
са еку ме ни сти ма и да бу де екс ко му ни ци ран. За то и на во дим да В. Д. на-
из глед ве ли ча под виг бра та Ми ло ја. За пра во у кон тек сту по гле да В. Д. на 
пут и де ло вла ди ке Ар те ми ја у са мој су шти ни В. Д. ни по да шта ва и под виг 
бра та Ми ло ја и свих нас оку пље них око вла ди ке Ар те ми ја, јер не мо гу ће је 
ве ли ча ти ис по вед ни штво бра та Ми ло ја, ко ји стра да по др жа ва ју ћи вла ди ку 
Ар те ми ја, а при том вла ди ку Ар те ми ја и ње гов под виг сма тра ти ду хов ним 
за стра ње њем, по ли тич ком ко ла те рал ном ште том, слу чај ним са др жа јем де-
пе ша Аме рич ке ам ба са де, или чи ме већ.

Ова ква по став ка ства ри В. Д. је за пра во под смех истин ском труд бе ни-
ку у де лу ис по ве да ња на ше све те ве ре, у де лу ис по вед ни штва ко је под ру ку 
са епи ско пом Ар те ми јем и ње го вим мо на штвом де ла дра ги брат Ми ло је. 
Ка жем, под ру ку са њи ма, не ис пред њих, ка ко се то пред ста вља од стра не 
В. Д. јер у на шој Епар хи ји ра шко-при зрен ској, као здра вој ду хов ној оа зи, 
је рар хиј ски по ре дак сто ји ка ко Цр ква за по ве да, да кле, пр во па сти ри, па па-
ства, а не обр ну то. Јер ако си ов ца не мој се гра ди ти па сти ром – ка же све ти 
Зла то уст. Не до след но је и по ра жа ва ју ће да са јед не стра не В. Д. за тва ра јав-
но сти очи на су шти ну стра да ња епи ско па Ар те ми ја (ко ји по В. Д. стра да не 
као ис по вед ник ве ре, не го као не ки по штен и до бри стар чић од не ких та мо 
„ло ших љу ди“), по ти ру ћи ло гич ки ти ме и сам основ и узрок стра да ња бра-
та Ми ло ја, ко је пре на гла ша ва ју ћи обе сми шља ва и по ку ша ва да отрг не из 
кон тек ста ис по вед нич ког под ви га епи ско па Ар те ми ја, као sui ge ne ris, као 
изо ло ва ни фе но мен ко ји је са мо на стао, ни чим по так нут, већ од јед ном уда-
рио гром са не ба. Ов де еван ђел ском ло ги ком во ђе ни до ла зи мо до пи та ња: 

19 Добро је поживео ко се добро прикрио.
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зар мо же не ко по што ва ти си на, а при том не по што ва ти оца? Зар брат Ми-
ло је упра во сво јим ис по ве да њем и од стра да ва њем не ис пу ња ва ме ру ота ца 
сво јих (Мт 23,32), ме ру свог не гда шњег ду хов ног оца Са ве ваз не сењ ског и 
са да шњег ду хов ног оца епи ско па Ар те ми ја?

Бе сми сле на је и па ра док сал на ло гич ка по став ка тврд њи В. Д. по овом 
пи  та њу. Јер она по ра ђа дру го пи та ње: ка ко мо же са јед не стра не би ти скеп-
ти чан у од но су на ис прав ност пу та вла ди ке Ар те ми ја (а је сте скеп ти чан 
сво јом дво сми сле но шћу ко јом се из ра жа ва о ње му), а са дру ге стра не то ли-
ко убе ђен у ис прав ност пу та бра та Ми ло ја? Ко ме то да нас ни је ја сно да је 
пут стра да ња бра та Ми ло ја упра во пут ко јим све нас во ди и њи ме пр ви иде 
епи скоп Ар те ми је?

Пут вла ди ке Ар те ми ја је те мељ, пут бра та Ми ло ја је на до град ња на тај 
те мељ. В. Д. ру ши овај те мељ, а хва ли зи до ве ко ји су на ње му по диг ну ти, а 
ти ме за пра во ру ши и са ме зи до ве. У на ве де ном па ра док су В. Д. ви ди мо да 
је та кав при ступ су штин ски гле да но увре да и са мог бра та Ми ло ја и све га 
што он чи ни на фрон ту бор бе за ве ру и Цр кву, та ко да је по све му су де ћи 
ово пи са ни је В. Д. ко је на по чет ку овог члан ка на ве досмо ме две ђа услу га за 
ко ју ве ру јем и знам да ће је брат Ми ло је пре по зна ти и ре ћи оно што је Го-
спод ре као Пе тру, ка да Га је овај од вра ћао од стра да ња: иди од ме не… је р не 
ми слиш оно што је Бож је не го оно што је људ ско (Мт 16,23; Мк. 8,33). Да кле, 
па ра док сал ност ста во ва ко је гра ди В. Д. ње га са мог до во ди у си ту а ци ју да 
не ма ле ги ти ми тет да се ба ви бор бом у ко јој уче ству је брат Ми ло је, а ко ју је 
у стар ту осу дио као про па лу, бор бу у ко јој је де зер ти рао и не са мо да се не 
ка је због то га, већ свој де зер тер ски вод по ку ша ва да умно жи, и успе ва, што 
је нај жа ло сни је. Сад уна о ко ло сму ћу је ис кре не бор це за ве ру, те њи ма ме ђу 
че ти ри зи да при ча ка ко по др жа ва вла ди ку Ар те ми ја, а у јав но сти пи шу ћи о 
вла ди ци так ти зи ра, кал ку ли ше, за ви ја у „облан де“, му ти и сму ћу је. Бо ље је 
да о вла ди ци Ар те ми ју ни шта не пи ше, не го да сво јим дво сми сле ним пи са-
њем збу њу је про сте, али ис кре не ду ше. Во лео бих да је В. Д. по слу шао мој 
брат ски са вет у пи сму ко је сам му на пи сао, по ру чив ши му: Брат Ми ло је 
Вас ја ко це ни и још ви ше во ли, угле дај те се на ње га.

Ако ти са гре ши брат твој по ка рај га…ако те не по слу ша ка жи Цр кви 
(Мт 18,15). У по ме ну тој при ват ној пре пи сци по ка рао сам бра та В. Д., а он је 
на ста вио јав но да из но си сво је те ол шке ста во ве ко ји ни су у скла ду са ре ал-
но шћу у ко јој смо и у ко јој је на ша Цр ква. Ја са да исто та ко јав но ука зу јем 
на те по гре шне ста во ве, на њи хо ву, у овој си ту а ци ји, не до пу сти ву дво сми-
сле ност и на њи хо ве тра гич не по сле ди це.

На кра ју, мо ја је мол ба сви ма ко ји ни су спрем ни да стра да ју за оно у 
шта ве ру ју, у овом слу ча ју  за ве ру на шу пра во слав ну, да се не по ду хва та-
ју бор бе за њу, јер ће је сво јим ку ка вич лу ком са мо сра мо ти ти и још ви ше 
уни зи ти, а на кра ју се ње и од ре ћи. Ово је вре ме ка да је сва ко ко ис по ве да 
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и др жи ве ру че сно рас пет на кр сту ко ји нам је Го спод по слао као дар. Ко-
рак ком про ми са ко ји је В. Д. ску па са сво јим ду хов ни ци ма, или ду хов ним 
след бе ни ци ма (не зна се ја сно ко је ко ме шта) на чи нио, је сте за пра во ко рак 
ко јим су они сви ску па си шли са по ме ну тог кр ста на ко ме смо сви ми пра-
во слав ни да нас рас пе ти. Стра да ти за Го спо да је Ње гов дар, а си ла же ње са 
кр ста ко ји нам је дат је сте при бро ја ва ње се бе ме ђу оне ко ји су Га ра за пе ли, 
ме ђу ју деј ске пр во све ште ни ке, фа ри се је, са ду ке је и оста ле ли це ме ре, та ко 
их је на звао Го спод, а не ја.

По след њи ме ђу сво јом стра дал ном бра ћом – про то син ђел Мак сим
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Ми ло је Сте ва но вић

УСТАЈ ТЕ ДЕ ЦО, ЖЕ ТВЕ ЈЕ МНО ГО А ПО СЛЕ НИ КА МА ЛО 
(www. Sr bi na okup.in fo 5.3.2013.)

Tек ст „Ср би ја је ве ли ка тај на“, иза шао је из пе ра (и ве ру јем: из ср ца) 
ме ни дра гог чо ве ка, пр вог ве ро у чи те ља жич ке епар хи је, ве ли ког по сле ни ка 
на њи ви Го спод њој, из чи јих сам књи га ко је је на пи сао или при ре дио мно го 
на у чио. А мо ја де ца и мо ји уну ци су за хва љу ју ћи та квом про фе со ру про ши-
ри ли сво је ви ди ке и у њи хо вим ср ци ма се још ви ше рас па ли ла љу бав пре ма 
ота че ству и Све то са вљу. Они ка жу да је њи хов нај бо љи учи тељ упра во про-
фе сор Вла де. И не само они.

Же лим ов де да ис так нем да је мр Вла ди мир Ди ми три је вић пр ва жр тва 
еку ме ни стич ког зла у епар хи ји жич кој: оте ран је из ре дак ци је Ло гос те ле ви-
зи је без обра зло же ња и сме њен са ме ста ве ро у чи те ља при хра му Ваз не се ња 
Го спод њег у Чач ку, та ко ђе без ика квог пи са ног ак та, да не би остао траг 
тог не ча сног и без ум ног чи на. Про сто је нај у рен. Ње го ва бор ба про тив но-
во та ри ја у СПЦ за слу жу је по себ ну па жњу, и ја се на дам де ће до ћи вре ме 
ка да ће се о то ме на пи са ти озбиљ на сту ди ја. Потписник је бројних апела 
српских интелектуалаца који су се залагали за отклањање безакоња који је 
врх СПЦ починио према владици Артемију и његовом монаштву.

Ре а го ва ње на овај текст тек стом „Не ма ни шта тај но што не ће би ти јав-
но“ – је ро мо на ха Мак си ма, ме ни, та ко ђе, дра гог и по што ва ног чо ве ка, ос-
ве  до че ног ве ро љуп ца и без ком про ми сног стра дал ни ка на све то сав ском те-
сном пу ту, иза зва ло је број не по ле ми ке. 

Сма трам да ову бор бу ми шље ња тре ба при сло ни ти уз текст вла ди ке Ар-
те ми ја: „Да се раз у ме мо“ и у том фрон ту бор бе за Исти ну угле да ти за гр ље-
не, а не за ва ђе не (не дај Бо же) бор це за ве ру на шу све то сав ску: оца Мак си-
ма и бра та Вла ди ми ра. 

Не ка би им Го спод по да рио здра вља, сва ког до бра и сна ге да мно га ја 
ље та ра де на њи ви Го спод њој исти ну ју ћи у љу ба ви! 

А ко љу ба ви има, не ка про чи та и не ка раз у ме по ру ке на шег све тог стар-
ца – вла ди ке Ар те ми ја ко ји ду хов ним го ро ста сјем сво јим, жи во том сво јим 
над ра ста све на ше раз ми ри це и ди ле ме, све на ше не спо ра зу ме и спо ти ца-
ња. И ко ји нас бла го шћу сво јом бо дри да не ма лак ше мо до ви ку ју ћи нам: 
устај те де цо све то сав ска: жетве је много а посленика мало! 

Тај текст вла ди ке Ар те ми ја при ла жем ов де, еда  би се над њим уса гла си-
ла раз лич ја и рас плам са ла охлад не ла љу бав.
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Вла ди ка Ар те ми је

 ДА СЕ РАЗ У МЕ МО
(www.eparhija-prizren.org, 27.12.2010.)

Од по чет ка на стан ка про бле ма зва ног „слу чај Ар те ми је“, би ло је до ста 
оних ко ји су На ше ста во ве у пот пу но сти раз у ме ва ли и све срд но по др жа ва-
ли. У но ви је вре ме код не ких од њих до шло је до из ве сног ко ле ба ња, збу ње-
но сти, нео д луч но сти да Нас сле де. Ка ко са зна је мо, на овај или онај на чин, 
у по след ње вре ме њих, као вер ни ке, му че не ка пи та ња и не до у ми це, ко ја за 
њих пред ста вља ју „ка мен спо ти ца ња“, те ни су у ста њу да Нас и да ље она-
ко отво ре но по др жа ва ју и сле де на На шем ли тур гиј ском и екли си о ло шком 
пу ту. У нај бо љој же љи да тим На шим при ја те љи ма и до бро же ла те љи ма по-
мог не мо да раз ре ше и пре ва зи ђу сво је не до у ми це, по ку ша ће мо да у нај кра-
ћем об ја сни мо не ке На ше по те зе и ста во ве, ко ји упра во и пред ста вља ју за 
њих „ка мен спо ти ца ња и сте ну са бла зни“. Уве ре ни да су они, и по ред то га, 
оста ли На ши при ја те љи, исти на, мо мен тал но у не во љи, у ди ле ми „ко ме ће 
се при во ле ти цар ству“, Ми им се као та кви ма и обра ћа мо у на ме ри да им, 
као при ја тељ при ја те љу, по мог не мо да пре ва зи ђу мо мен тал ну кри зу.
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Сто га, дра ги при ја те љи, ка ко чу је мо и са зна је мо, пр ви „ка мен спо ти-
ца ња“ за Вас је сте ДУ БО КИ ПО ТОК. Иа ко са мо „по ток“, он се за вас по-
ка зао пре ду бок и не пре мо стив. Наш од ла зак та мо за вас је био пре ла зак 
из ста ту са „МУ ЧЕ НИ КА“ у ста тус „БУН ТОВ НИ КА“, што за Вас пред ста вља 
про блем, јер не ви ди те оправ да ност то га чи на. За Вас је, мо жда, би ло бо ље 
да Ми и да ље оста не мо у ста ту су „му че ни ка“, ка ко би сте Нас Ви, и мно ги 
дру ги, мо гли „са жа ље ва ти“ све срд но и „бра ни ти“ по жр тво ва но. На ма, пак, 
ни је био циљ, ни ти би то би ло на до бро Цр кве Бо жи је, да глу ми мо „му че ни-
ка“, не го да за Цр кву и вер ни на род (од Бо га Нам по ве ре ну па ству) не што 
кон крет но и ура ди мо. За то Наш од ла зак у Ду бо ки По ток ни је био пре лаз 
у ста тус „бун тов ни ка“, не го у ста тус „ис по вед ни ка“, оно га ко ји отво ре но, 
јав но и од луч но ис по ве да ВЕ РУ пре да ту Нам од Све тих Апо сто ла, Све тих 
Ота ца, Све тих Ва се љен ских Са бо ра, ко ји са чи ни ше и Цр кви на сва вре ме на 
оста ви ше СИМ ВОЛ ВЕ РЕ, у ко ме, из ме ђу оста лог, ис по ве да мо ве ру „У ЈЕД-
НУ, СВЕ ТУ, СА БОР НУ И АПО СТОЛ СКУ ЦР КВУ“.

Да се „Ду бо ки По ток“ до го дио тек по сле са бор ске од лу ке о „раш чи ње-
њу“, он да би то за и ста био од ла зак у „бун тов ни ке“. Ова ко, тај Наш по тез 
је екли си о ло шки и ка нон ски пот пу но оправ дан, јер смо Ми, као ка нон ски 
и ле ги тим ни Епи скоп Eпархије ра шко-при зрен ске, по сту пи ли сход но 15. 
пра ви лу Пр во-дру гог ца ри град ског Са бо ра, у ко ме Све ти Оци на ла жу Пра-
во слав ним Хри шћа ни ма да пре ки ну по ми ња ње и цр кве но-ли тур гиј ско оп-
ште ње са Епи ско пом или Па три јар хом „због ка кве је ре си, ко ја је осу ђе на 
све тим Са бо ри ма или све тим Оци ма, а ко ју он (Eпископ или Па три јарх) 
јав но про по ве да или отво ре но учи о њој у Цр кви“. У том слу ча ју на ло же но 
је не са мо На ма, као пра во слав ном Eпископу, не го и сва ком Пра во слав ном 
Хри шћа ни ну, да се огра ди „од оп ште ња са та квим Eпископом (или Па три-
јар хом) и пре са бор ског раз ма тра ња“.

Ми смо по тез „Ду бо ки По ток“, и све ка сни је што је усле ди ло, по ву кли 
не да би смо „рас ко лом раз ру ши ли је дин ство Цр кве“ (не дао Бог), већ на-
про тив – по хи та ли смо да би „Цр кву са чу ва ли од рас ко ла и раз де ље ња“, као 
што и об ја шња ва ју све ти Оци у на ве де ном 15. пра ви лу Пр во-дру гог Са бо ра. 
Јер по њи ма, ка да је је рес у пи та њу (а зар има не ко ко ме још ни је ја сно да 
је да нас је рес еку ме ни зма ду бо ко ушла на ши ро ка вра та у Срп ску Пра во-
слав ну Цр кву), та кав по тез огра ђи ва ња не зна чи „да су се та кви (ко ји су се 
огра ди ли) одво ји ли од Eпископа, већ од псев до е пи ско па и псев до у чи те ља“, 
те „ни су на пра ви ли рас кол у Цр кви, већ су, ко ли ко је то од њих за ви си ло, 
осло бо ди ли Цр кву од рас ко ла“.

Сход но то ме, по ка за ло се, у крат ком вре ме ну, да је Наш по тез по стао 
ве ли ка уте ха и ве ли ка на да за све Пра во слав не вер ни ке. Јер увек су кроз 
исто ри ју Цр кве по сто ја ли љу ди ко ји ни су би ли рав но ду шни ка да је у пи та њу 
суд би на Цр кве и чи сто та ње ног уче ња. При ме ра има мно го и они су ма ње-
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ви ше по зна ти сви ма, па и Ва ма. Ми се и у овом вре ме ну тру ди мо да сле ди-
мо те све тле при ме ре, по на вља ју ћи ре чи све ште но му че ни ка Јо си фа Пе тро-
град ског: „Ја ни у ком слу ча ју ни сам рас кол ник (а по го то ву не ’сек таш’, Еп. 
А.) ни ти по зи вам на рас кол, не го по зи вам на очи шће ње Цр кве од оних ко ји 
се ју рас кол и ко ји га иза зи ва ју“ сво јим не пра во слав ним уче њи ма и ста во ви-
ма, јер, по ре чи све тог Гри го ри ја Бо го сло ва, „ћу та њем се из да је Бог“.

Дру го бол но пи та ње за Вас, дра ги при ја те љи, је сте На ше (не)по ми ња ње 
Па три јар ха на Ли тур ги ји, јер по Ва ма, то „озна ча ва не са мо не при зна ва ње 
не ка нон ских од лу ка Са бо ра, не го не при зна ва ње це ли не СПЦ, у ко јој има“, 
ка ко ка же те, „и кли ра и ла и ка ко ји ни су од сту пи ли од Хри ста“.

Пре све га, мо ра мо да ка же мо, да не по ми ња ње Па три јар ха је сте са мо 
На ша до след ност гор њем ста ву, ко ји смо, на да мо се, у прет ход ној тач ки до -
вољ но об ја сни ли. Што се ти че, пак, не при зна ва ња „це ли не СПЦ“, што Нам 
не ко пре ба цу је, то ниг де и ни ка да до са да ни смо ни ре кли ни на пи са ли. 
Та кав за кљу чак се из На ших до са да шњих ста во ва не мо же из ву ћи, а да не 
по ста не јед на од мно гих кле ве та ис фа бри ко ва них на Наш ра чун. Пи та ње 
бла го да ти у СПЦ још ни ко ни је по ста вио као не што о че му се тре ба из ја-
шња ва ти. За са да су у пи та њу са мо ин ди ви ду ал не из ја ве, по ступ ци, ис по-
ве да ње пра ве ве ре или је ре си. Ства ри ће се ис кри ста ли са ти у сво је вре ме. 
У том сми слу, ни ко не до во ди у пи та ње пра во слав ност На ших „са бо ра ца“, 
ко ји се сви тру де на истом по слу, „сва ки пре ма сво јим мо ћи ма“, као што 
ка же Све то Је ван ђе ље. За то сма тра мо да се тре ба уз др жа ва ти од те шких 
ре чи и ква ли фи ка ци ја би ло ко га из на ших ре до ва за „из да ју“, „ку ка вич лук“ 
и слич но, јер то мо же са мо на не ти ште ту пра вед ној бор би за од бра ну Ве ре 
Пра во слав не у ко ју смо сви укљу че ни.

Оно што би смо ов де још до да ли је сте да је до шло вре ме да се „одва ја 
ку кољ од пше ни це“. Ми ниг де ни смо не ги ра ли ва лид ност Тај ни у СПЦ. Али 
по је дин ци, очи глед но, ви ше ни су у Цр кви Сим во ла Ве ре. Тре ба ли Вас под-
се ћа ти на го во ре и из ја ве Па три јар ха Ири не ја у Бе чу у сеп тем бру ме се цу, на 
еку мен ским су сре тима и за јед нич ким мо ли твама не ких на ших Aрхијереја, 
на не дав ни слу чај ХА НУ КЕ у бе о град ској си на го ги, и... да не иде мо да ље. 
Фор му ла ци је се тек кри ста ли шу. У овом пе ри о ду си гур но ни је сва ки из раз 
(и са На ше стра не) дог ма сам по се би.

Пи та ње оп ште ња са још не ки ма од бра ће Eпископа и оста лих кли ри ка 
је са мо пи та ње вре ме на. Ако не пре, то ће си гур но би ти ре ше но 2013. го ди-
не. Јер и сва де ца не про хо да ју и не про го во ре у истом ме се цу. Не ка ра ни-
је, не ка ка сни је. Сва ко у сво је вре ме. Та ко и у овом на шем пи та њу. Кад ко 
схва ти Исти ну, он да тре ба да је и при хва ти, и по чи ње да је ис по ве да ре чи ма 
и жи во том. Ра зу мљи во. До та да Ми је смо и оста је мо са мо – Епар хи ја ра-
шко-при зрен ска у ег зи лу.

Еку ме ни зам је све је рес од са мог за чет ка сво га. Ни ка ко не тек од слу-
ча ја „Те о до си је вог по ста вље ња“, чак не ни од та кве фор му ла ци је од стра не 
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Пре по доб ног Ав ве Ју сти на. Про тив те све је ре си смо се бо ри ли го ди на ма и 
де це ни ја ма из ну тра, из Цр кве. Та ко је би ва ло и са мно гим дру гим је ре си ма 
кроз ду гу исто ри ју Цр кве. Све су оне у по чет ку, не ко вре ме, жи ве ле у са мој 
Цр кви. А кад је до ла зи ла „пу но ћа вре ме на“, кaда је вре ме „са зре ли ло“, оне 
су од стра не Цр кве од се ца не и ана те ми са не. Та ко ће би ти и са све је ре сју 
Еку ме ни зма. Та је рес у на шој Цр кви, као и све не ка нон ске од лу ке Си но да и 
Са бо ра СПЦ то ком це ле 2010. го ди не, за кључ но са по ста вља њем Eпископа 
Те о до си ја на трон Епар хи је ра шко-при зрен ске, при На ма жи вом и здра вом 
ка нон ском Eпископу, био је пре лом ни тре ну так ка да је тре ба ло по ву ћи од-
лу чу ју ћи по тез. Они су тим зад њим чи ном пре се кли, у ства ри, пуп ча ну врп-
цу оп ште ња. Сва ки вид да љег оп ште ња био би оза ко ње ње ка ко са ме је ре си, 
та ко и свих бе за ко них и не ка нон ских од лу ка, па и – раш чи ње ња.

На да мо се, дра ги при ја те љи, да ће ово не ко ли ко ре чи до при не ти да бо ље 
схва ти те На шу бор бу, те да не ста не збу ње но сти код Вас, „и не ких дру гих“, 
јер, ка ко се чу је, Ви „не зна те ку да Ми на ме ра ва мо ићи да ље“. Ако Вам не-
што зна чи, ево Вам На шег од го во ра: Ми, за и ста, не на ме ра ва мо ићи би ло 
куд, не го оста ти где смо и до са да би ли – у је дин ству са Цр квом Сим во ла 
Ве ре, са Све тим Апо сто ли ма, са Све тим Оци ма, са Све тим Ва се љен ским 
Са бо ри ма, са на шим Све тим Са вом, Све тим Вла ди ком Ни ко ла јем, Све тим 
Ав вом Ју сти ном Ћелиjским, и оста лим Све ти те љи ма ко ји жи во том сво јим 
Бо гу уго ди ше и на ма све тао при мер оста ви ше. Ве ру је мо да се по том пи-
та њу и Ви, ко ји сте мо мен тал но збу ње ни, у пот пу но сти са На ма сла же те, и 
да ни ко од нас не на ме ра ва да тра си ра не ки но ви пут или осни ва не ку но ву, 
сво ју „цр кву“. Јер са мо та ко у за јед ни ци ме ђу соб но и „са сви ма Све ти ма“, 
има мо на ду да ћемо до стићи циљ ко ји је Го спод по ста вио пред нас – Жи вот 
веч ни.

На кра ју, иду ћи у су срет Ви тле јем ском Бо го мла ден цу, че сти та мо Вам, 
дра ги при ја те љи, срећ не и Бо гом бла го сло ве не Бо жић не и но во го ди шње 
пра зни ке уз све ра до сни по здрав

Мир Божји! Христос се роди! 
Срећна Нова 2011. година!

Ваш у Хри сту Бо гу +Артемије
Епи скоп ра шко-при зрен ски 

у егзилу
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Слав ко Ра до ва но вић

НЕ ЋЕ СЕ СПА С ТИ КО ЈИ ЗНА ЈУ,  
ВЕЋ ОНИ КО ЈИ ВЕ РУ ЈУ 

(www.srbi na okup, 18.3.2013.)

У јед ном обра ћа њу срб ском ро ду о стра да њу вла ди ке Ар те ми ја и ње го-
вог мо на штва ја сам мо на штво ра шко-при зрен ске епар хи је у ег зи лу на звао 
„рав но ан ђел ни ма“.

Је дан од тих „рав но ан ђел них“, отац, про то син ђел Мак сим, сво јим тек-
стом „Не ма ни шта тај но, што не ће би ти јав но“ под ста као ме је да се и ја 
гре шни и не пи сме ни ја вим.

Оче Мак си ме, бла го сло ви! Да Бог да дâ Ти се по зла тилâ ру ка ко јом си 
на пи сао овај пре див ни ко мен тар!

Пра штај, ни сам ли це мер и не ћу те ви ше хва ли ти, јер не же лим да те 
ви ше спа љу јем. Сва тво ја опа жа ња и брат ска кри ти ка упу ће на на „ВД“ су и 
ви ше не го на ме сту.

У при лог твом пи са њу о ве ли чи ни ма на сти ра св. Пре о бра же ња (срб ске 
све те Го ре) ре као бих не ку реч.

На и ме, ма на стир Пре о бра же ње, на че лу са ар хи ман дри том оцем Ве ни-
ја ми ном је био Ба сти он срб ског Пра во сла вља. На сто ти не нас ра сла бље них 
ду хов но и дог мат ски не у ких је вас пи та вано и по ди зано под ду хов ним вођ-
ством оца Ве ни ја ми на.

Од ње го вих бе се да тре сла се срб ска Све та Го ра. Учио нас је, од то га ка ко 
да се пре кр сти мо, јер ни то ни смо зна ли (кр сти ли смо се као ми тро по лит 
Ам фи ло хи је, Бо же опро сти, ко да те ра мо му ши це) па све до то га ка ко се 
рев ну је и бра ни ве ра пра во слав на. Отац Ве ни ја мин је бе се дио про тив еку ме-
ни ста, хо ћу ре ћи про тив је ре ти ка го во ре ћи: узми те мот ке, удри те по њи ма, 
ски ни те им ми тре са гла ве – ми сле ћи на вла ди ке рас кол ни ке и је ре ти ке.

Шта би сад, дра ги оче Вен ија ми не?
Има ли две исти не? Јед на кад сте нас гур ну ли у бој и дру га кад из при-

крај ка по сма тра те ка ко ги ну ва ша ча да?
За што са слу жу је те са нај го ри ма од нај го рих?
На че лу са „Јо ха ном од Шу ма ди је“ ко ји на свој го ло ру ки на род у се лу Ту-

леж из ве де спе ци јал це под пу ном рат ном опре мом, са Ти мо те јем (ко ји под-
се ћа на ба ро на фон Мин ха у зе на, ко ји би Тимотеју по за ви део на ла жи ма).

Да ли је исти на у еку ме ни сти ма (ар хи је ре ти ци ма) Ири не ју Ка ра ну ши-
ћу, Ам фи ло хи ју Ра до ви ћу, Ири не ју Га ври ло ви ћу ко ји отво ре но твр ди да је 
еку ме ни ста и па ци фи ста, у мр тво ду шном Иг ња ти ју Ми ди ћу (Зи зју ла со вом 
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по да ни ку) у Си но ду, па у Ата на си ју Јев ти ћу... Да ли је исти на у мр твој ва ти-
кан ској ле ши ни ко ју хо ће да нам на ка ле ме на здра во плућ но кри ло.

Са су за ма у очи ма и је ца јем у ду ши по ста вљам ова пи та ња. Осе ћам ужа-
сну од го вор ност за сва ку из го во ре ну реч јер сам ста рац ко ји има пе то ро 
уну ча ди (Бо гу хва ла).

Тра жим оче Ве ни ја ми не од го вор, јер и ми смо Ва ша ду хов на де ца, ни-
смо ко пи лад.

Ја ви ше не идем у Све то Пре о бра же ње, због то га сам нај ту жни ји чо век 
на све ту, та мо не ма ме ста за пра ве ис по вед ни ке ве ре, ми слим на ра шко-
при зрен ско мо на штво, на бра та гре шног Ми ло ја, ко га ни ти јед ном реч ју не 
за шти ти сте од џе ла та цр кве ног су да на че лу са Ми ли ћем Дра го ви ћем.

Јед ном при ли ком отац Ве ни ја мин ре че: Из вор ка да се за му ти, па ме тан 
чо век че ка да се из би стри. Бе ше то пре три го ди не, на има њу Сре тењ ском, 
ка да смо тра жи ли бла го слов да иде мо у Љу ља ке да че сти та мо сла ву вла ди-
ци Ар те ми ју. Па још ре че, за та да но во на ста лу при ли ку, да се че ка ге не рал 
– вој ско во ђа.

Оче Ве ни ја ми не, ду го смо че ка ли, све се ви ди: „ге не ра ла“ има мо. Нај-
ве ћи жи ви стра дал ник за Хри ста, нај ве ћи тре нут но ис по вед ник ве ре пра во-
слав не и све то о тач ког пре да ња. вој ско во ђа бо го мољ не Хри сто ве вој ске је 
вла ди ка Ар те ми је.

Има ли су не ка да Је вре ји та ко ђе два пу та. Је дан је био Хри стов, а дру ги 
је био Ва ра вин. Иза бра ше овај дру ги.

Ни јед ног мо мен та не раз ми шљам ни ти се пла шим да ка жем ко ји је пут 
исти на и жи вот.

Оче Ве ни ја ми не, пре кли њем Вас ре ци те нам за рад хи ља де очи ју ко је 
су упр те у Вас – ре ци те нам је ли наш пут за они ма ко ји па пу зо ву „све ти 
отац“, за би ску пи ма или за вла ди ком Ар те ми јем? Све то Пре о бра же ње је 
град на врху бр да. Ко на бр ду сто ји ви ше ви ди но онај под бр дом.

Знам да ће ме мно ги чак и пљу ва ти, ка ко се усу ђу јем, ја ни ка кав, гре-
шни и пр ља ви да би ло шта ка жем јед ном ду хов ни ку. Под не ћу све, јер се 
обра ћам свом ду хов ном оцу.

Ве ли ко све ти ло и кћи оца Са ве ваз не сењ ског, ми ро но сни ца ма ти Је ле на 
по ка за ла нам је сви ма да је исти на јед на и да ла је при мер спрем но сти да 
по стра да за Го спо да. Ни је се ве за ла за ма на стир ске зи ди не и ком фор, ни је 
хте ла да бу де у ла жном са гла сју са рас кол ни ци ма и ар хи је ре ти ци ма.

Сла ва Го спо ду на да ру, у Ср би ји ни чу, као пе чур ке, ка та комб ни ма на-
сти ри. Та со ће осо ли ти срп ску зе мљу.

Не бој те се бра ћо! Ва зда је Хри сто во ста до би ло ма ло. 
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СРА МО ТА МИ ЛО ЈЕ ВА 
(www. srbi na okup, 8.3.2013.)

Твр дим да ду ги низ го ди на ни је би ло не де ље и пра зни ка да гре шни Ми-
ло је са су пру гом ни је био у Пре о бра же њу. Сто ти на ма пу та је, по бла го сло ву 
оца Вени ја ми на чи тао Вје ру ју и Оми ли је, на Ли тур ги ја ма, од ла зио с њим, 
ње го вим мо на си ма и сретењским мо на хи ња ма на хо до ча шћа не бро је ним 
све ти ња ма. Та ко ђе, твр дим да је, бар у то вре ме, био је у од лич ним од но си-
ма и са вла ди ком Ни ка но ром. 

Не оспо ра вам ње го в лич ни при мер у бор би за ве ру, али Ми ло ја тре ба да 
је сра мо та што је њи хо ву па сив ност одо бра вао ку ка вич ком ћут њом. Он је 
био ду жан да го во ри (јер се ћу та њем из да је Бог) и да по гле да у очи тим љу-
ди ма и да их с пра вом пи та, или да им на пи ше пи смо, по пут бра та Слав ка 
Ра до ва но ви ћа, с пи та њи ма:

Зар вла ди ка Ар те ми је не чи ни оно што сте ви про по ве да ли? 
Да ли, са да, ћу та њем из да је те и се бе, и ве ру, и Бо га, и сво ја ду хов на ча да? 
Да ли ћу та њем гур ну сте сво ју ду хов ну де цу у ва тру, а ви се удоб но сме-

сти сте у за ве три ну?
Ђор ђе

УДРИ ЂОР ЂЕ 
(www. srbi na okup, 8.3.2013.)

Дра ги, бра те, Ђор ђе,
Ево и Те би окре ћем дру ги образ: удри!
Не чи ним то по сми ре њу сво ме, већ за то што смо од Го спо да ту лек ци ју 

на у чи ли: Ако сам крив – до ка жи, ако ни сам – за што ме уда ри. 
Ни сам ја, дра ги Ђор ђе, по зван да стра жим над би ло чи јом са ве шћу, ни-

ти сам, пак, до сто јан да са ве ту јем па мет ни је од себе, као што су отац Вен-
ија мин, вла дика Ни ка нор, од ко јих сам учио ду хов ну азбу ку.

Грех је, бра те Ђор ђе, осу ђи ва ти и кле ве та ти не ког да не што чи ни или, 
пак, да не чи ни – ка да та тврд ња ни је у са гла сју са исти ном.

Исти не ра ди, под се ти ћу Те да ни сам ћу тао, не го го во рио и пи сао. Не што 
од мо јих пи са ни ја и го во ран ци ја је обе ло да ње но и у мо јим књи га ма. А ка да 
сам на пи сао књи гу „Си не мој, не при стај“ – до ту рио сам, по при ме рак исте, 
ме ни ве о ма дра гим љу ди ма, ме ђу ко ји ма и они ма ко је по ми њеш у свом ата-
ку на мо ју са вест, уз по све ту. Ево, две та кве по све те, ко је Ти ша љем у при ло-
гу овог тек ста, не да бих се ти ме правдао, не го да бих Тво је ли це са чу вао од 
Те бе, дра ги, до бри, ис кљу чи ви и не стр пљи ви бра те, Ђор ђе. 

Ка за но је: Ис пе ци па ре ци. 
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И још је ка за но: Три пут ме ри, јед ном се ци. 
Чу вај се ма ни ра не ких ата на си ја, ам фи ло хи ја, ири не ја, да ви да и слич-

них гор де љи ва ца ко ји су де без су да, без ва ља них до ка за, без утвр ђе ног по-
рет ка, већ по соп стве ном на дах ну ћу, она ко, пре ко ко ле на. 

Чу вај се то га јер је ка за но: Ко јом ме ром ме риш, оном ће Ти се ме ри ти.

С до бро же ље њем,
Ми ло је Сте ва но вић

При лог 1

Дра гом Оцу Ве ни ја ми ну Пре о бра жењ ском 
на мо ли тве но се ћа ње а у знак бла го дар но сти за из о бил ну до бро ту 

Ње го ву 

Хва ла Ти, Оче Ве ни ја ми не, 
што си нас на у чио да све тре ба да ти за ве ру, а ве ру ни  за  шта;
Xвала Ти за су зу ко ја се ско тр ља ла низ Тво је све то ли це ка да си нам у 

бе се ди на две ри ма Све тог пре о бра жењ ског ол та ра 2007. го ди не раз ја снио 
да су но во тар ци ву ко ви у јаг ње ћој ко жи, упро па сти те љи ко ји хо ће да нас 
лу ка во при ве ду ар хи је ре ти ку па пи, да нас пре ве ду жед не пре ко во де;

Хва ла ти што си нас на у чио да је на ша нај све ти ја ду жност да без ком-
про ми са бра ни мо на шу све ту, све то сав ску ве ру, па ма кар мо ра ли и мот ку 
по ди ћи на ми тро но сце-из да ји це, па пи сте и еку ме ни сте; 

Хва ла ти што си га јио на ду да ће се ме ђу ар хи је ре ји ма на шим на ћи 
„ге не рал“ (епи скоп) ко ји ће ста ти на че ло ма лог ста да Хри сто вог, за ко јим 
ће по ћи „офи ци ри“ (је ре ји) да по ве ду бо го мољ ну вој ску Хри сто ву (вер ни 
на род) у бој за чи сто ту ве ре на ше Пра во слав не, а про тив је ре си -све је ре си 
еку ме ни зма, па пи зма, гло ба ли зма у чи је смрад не во де нас (за)во де по је-
ди ни ми тро но сци.

Ево, да де нам Бог ге не ра ла – (ње го во пре о све штен ство вла ди ку Ар те-
ми ја); да де нам Бог хра брог и од ва жног „ма јо ра Га ври ло ви ћа“ (Те бе, ча-
сни Оче – ко ји си сваг да из ра жа вао спрем ност да ус клик неш ча ди ма сво-
јим: вој ни ци, ју на ци... на пред у бор бу за ду шу... за крст пра во слав ни, све то-
сав ски); а ево и нас вој ни ка (ду хов ног по ро да Твог) да за То бом кре не мо 
про тив по га ни уни ја ће ња ко је нам (ка ко си го во рио) лу ка во под ме ћу кроз 
но во та ри је, кроз пот пи си ва ње при ма та па пе у Ра ве ни, кроз не спро во ђе ње 
од лу ке Све тог ар хи је реј ског са бо ра о исту па њу на ше По ме сне Цр кве из 
Свет ског са ве та цр ка ва, кроз из ба ци ва ње Ју сти но ве Дог ма ти ке и се ја ње 
злог се ме на Зи зју ла сова по срп ским бо го сло ви ја ма, кроз га же ње Ка но на 
и све то о тач ког Пре да ња...
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И ево: ва и сти ну куц нуо је час да са бе реш сво је ја то и да се са њ. п. 
вла ди ком Ар те ми јем и сво јом ду хов ном са бра ћом, удру же ним сна га ма 
– по пут Све тог Мар ка Ефе ског, су прот ста ви те и за у ста ви те на ум зли ко ва-
ца да ло ме кич му јед ном по јед ном бо го љу бу – све то сав цу, да за у ста ви те 
њи хов зло коб ни план да по то пе брод на ше Све то сав ске цр кве у смра дне 
во де еку ме ни зма и па пи зма. 

Тво ју бе се ду о то ме да гре хов ни смрад ар хи је ре ти ка па пе не би мо гао 
опра ти ни Атлант ски оке ан (на бо го мо љач ком са бо ру у Твом род ном 
се лу) ту ви мо и зна мо да се Ти не ћеш по ми ри ти ни ти при ста ти на ак те 
из да је ко ја је за по че ла у вр ху на ше По ме сне цр кве од стра не по је ди них 
ми тро но са ца ко ји но се би скуп ска зна ме ња око сво јих вра то ва и на сво јим 
пр сти ма и оних ко ји су се у беш ча шћу с њи ма сли за ли, са бла знив ши нас, 
го во ре ћи, без стра ха од Бо га и сти да од љу ди, да су еку ме ни сти. 

На дам се и ве ру јем да не ка Тво ја по ср ну ла и упла ше на ду хов на че да 
не ће уга си ти жар Тво је бо го на дах ну те од луч но сти из ко је смо на у чи ли да 
је зе маљ ско за ма ле на цар ство...; да онај ко љу би оца или ма тер... ни је Го-
спо да до сто јан...; да онај ко хо ће за Го спо дом да иде не роп ће под те ре том 
кр ста ко ји но си...

Ча сни Оче,
При ми ову књи гу као скром но уздар је Тво је ду хов не де це, за сву до-

бро ту Тво ју ко јом си нас да ри вао.
 Ако у овој књи зи има до бра, ма кар за јед но зр но го ру ши чи но, он да је 

то плод Тво га ру ко са да. 
Ако у њој има зла, то је плод гре хо ва на ших.

О Илин да ну, 2011. го ди не Го спод ње
 Це ли ва ју ћи Тво ју Све ту де сни цу,

 Ми ло је и На да Сте ва но вић
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При лог 2

Пре о све ће ном вла ди ци Ни ка но ру
у знак бла го дар но сти за не за мен љи ву по др шку ко ју ми је дао на по-

чет ку мо је ма ле бор бе за Све то о тач ко Пре да ње.

Ва ше Пре о све штен ство,

Ви сте ме бла го че шћем сво јим охра бри ли кад сам Вам про чи тао мо је 
Пи смо све ште ни ку и Пи смо је ро мо на ху го во ре ћи: „Та ко се хри шћа нин 
бо ри за ве ру сво ју.“

Ви сте оте ра ли мој страх кад сте ми на пи та ње: Пре о све ће ни, шта ћу 
ако ме од лу че од Све тог При че шћа, умре ћу, ова ко ма тор, не при че шћен? – 
ре кли: „И ако би то без у мље учи ни ли, ја ћу те при че сти ти, овом де-
сни цом!“

Ви сте по ло ми ли мој ку ка вич лук кад сте ми на пи та ње: Ако ба це ана-
те му на ме не, шта ћу и ка ко ћу он да? – ре кли: „Ја ћу да ти је ски нем!“

Вра ћа ју ћи се са тог са бра ња на ко ме су са на ма би ли оци Ве ни ја мин 
(Пре о бра жењ ски) и Си ме он (Ру ку миј ски), ма ти Акви ли на (Сре тењ ска)... 
од лу чио сам да сву сво ју сна гу по све тим бор би за Све то о тач ко Пре да ње, 
јер сте ме Ви, од луч но шћу Ва шом, учвр сти ли у то ме на у му. Знао сам: док 
има мо та квих ар хи па сти ра, не мо же мо и не ће мо про па сти.

И за то Вам, бла го да рим!
Ре зул тат мог скром ног за ла га ња за очу ва ње све то о тач ког на сле ђа су 

књи ге „Не по ми чи ста ре ме ђе“, и ова ко ју Вам, као уздар је Ва шој до бро-
ти, да ру јем, на да ју ћи се да ће те се при дру жи ти ње го вом пре о све штен ству 
вла ди ци Ар те ми ју у бор би про тив оних ко ји без стра ха од Бо га и без сти да 
од љу ди го во ре да су еку ме ни сти (да кле: је ре ти ци), и они ко ји бе стид но 
око сво јих вра то ва но се би скуп ске кр сто ве, а на сво јим ру ка ма би скуп-
ско пр сте ње ко је им је по кло нио ар хи је ре тик па па, ко ме се они кла ња ју и 
чи ји при мат ами ну ју – це па ју ћи та ко хи тон је дин ства на ше Све то сав ске 
Цр кве.

О Илин да ну, 2011. го ди не Го спод ње 
      

Це ли ва ју ћи Вам Ва шу  Све ту де сни цу
и мо ле ћи Ваш ар хи је реј ски бла го слов,

одан Вам у Го спо ду, 
 Ми ло је Сте ва но вић
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ПОЛЕМИКА ЧЕТВРТА 

ПОВОДОМ ОТВОРЕНОГ ПИСМА  
ИРИНЕЈУ БУЛОВИЋУ

Писмо са стране 127. ове књиге изазвало је доста коментара на сајту 
Срби на окуп.

Издвајамо једно интересантно мишљење које противуречи аутору пи-
сма. Тај аутентични коментар и одговор на њега износимо у целости:

Др Никола

КОМЕНТАР 
(12.4.2013.)

Лично познајем брата Милоја, годинама. Заиста оно што су му урадили 
комунисти, пре 30 година, прогласивши га непријатељем државе зато 
што им је у брк (у београдском Сава Центру) скресао истину, је неправда. 
Ништа мања неправда није ни оно што је Свети архијерејски Синод учинио  
владици Артемију који такође пострада због Истине. Ништа мања неправда 
није ни то што су  црквене судске власти због праведног владике Артемија 
осудиле на духовну смрт брата Милоја.

Али, упркос томе, није тренутак да се напада епископ Иринеј Буловић 
који je пре неки дан објавиo на сајту СПЦ писмо СА Синода упућено ру ко-
водству земље, а у коме се СА Синод залаже за одбрану Косова. Косово је 
сада прече и од  Владике Артемија, и од Милоја, и од тамо неке пресуде која 
није достављена.

Сматрам да сада када Синод, најзад, креће у борбу за одбрану Косова 
треба да заборавимо неке ситнице, које нису од општег интереса. А поготову 
у време поста.
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ОДГОВОР
– Крупне ситнице или ситне крупнице – 

(12.4.2013.)

Драги докторе,

Праштај ако сам  својим ситницама нашкодио Твоме тиховању у ове да-
не Великог, Часног поста. Али, ето, десило се да сам ја баш у ове дане, пре 
две године, екскомунициран из наше Свете Цркве, што сам дознао најпре из 
световних средстава информисања, затим   од моје  деце и унука која су на 
Ли тургији чули ту одлуку која је читана на дан моје Крсне славе  и од неких 
јереја који су изразили жаљење што су одлуку о мојој екскомуникацији 
морали да прибију на огласне табле својих цркава. Међутим, Велики цр-
квени суд ме о томе није обавестио до данашњег дана, иако сам  до сада два 
пута смерно молио да то учине. Јер, тек кад добијем ту одлуку, ја бих према 
Кривичним правилима СПЦ од надлежног епископа, односно СА Сабора 
могао тражити тзв. ублажење моје смртне казне.

Тачно је, поштовани докторе, да сам, како рекосте,  преживео једну 
ана тему пре 30 година. Тада су важила два основна правила: да је општи 
ин  терес важнији од појединачног, да општем интересу треба све да буде 
подређено јер он обезбеђује друштво „у коме ће свако радити према мо-
гу ћностима а добијати према потребама”; и да се не треба придржавати 
закона ко пијан плота. Не личи ли оно њихово у компартији (онда)  на ово 
у цркви двају Иринеја (сада): Каноне мачку о реп? И није ли та Твоја прича 
о приоритету општег над посебним у судару са учењем светих отаца да је 
једна хришћанска душа вреднија од много чега?

То једно. А друго, драги мој докторе, независно од тога што се деценијама 
знамо, желим да Те нешто упитам.

Да ли твоји пацијенти свакодневно, без обзира на важност својих по сло-
ва, дишу?

Верујем да ћеш ми потврдно одговорити. Та моја вера би била узалудна, 
ако ми докажеш  супротно.

Е, сад: ако смо истинољупци, зар не бисмо  морали истиновати, као што 
морамо дисати, и кад имамо преча посла?

Наравно да је Косово прече од којечега. Поготову од мене грешног. 
Ко сово је наша колевка, наша историја, наш Завет, наш образ, мера наше 
савести...

Али, драги докторе, Истина је изнад дневних збитија. Истина је наш ар-
шин према коме се сравњује наше расуђивање, наши судови. Тај аршин бих 
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желео да Ти ставим на срце, па њиме одмери своју добронамерну осуду 
мојега чина у ове дане Поста. Трипут мери па одсеци. И ја ћу након Твог 
премера, ако останеш при свом ставу с разлогом, послати јавно извињење 
и Теби и г. Иринеју Буловићу. 

Дакле, да почнемо премеравање.

Мера прва
Патријарх СПЦ, не тако давно у својим празничним посланицама ни 

једном једином речју није поменуо Косово (а знамо ко му је срочио По-
сланицу), о чему је написано море текстова чуђења. Погледај хронологију 
зби тија и уверићеш се.

Тад су имали преча посла: распињали су бескомпромисног и не по-
ко лебљивог браниоца Косова и Косовског завета – владику Артемија. То 
је био важнији посао јер им је пре њихове одлуке представник оку па-
торских снага на Косову поставио мету: Владика Артемије ће бити замењен  
кооперативнијим епископом!

Тачка! 
Где газда оком, ту верне слуге скоком!
Опет: тачка!
Дакле, како је представник окупаторске силе над  Косовом (читај: 

Србијом) најавио,  тако је Синод и поступио – довео је кооперативнијег 
епископа (читај: оцеубицу).

Мера друга
У време кад хрватском председнику бејаше испод части да дође на 

инаугурацију српског Председника, два Иринеја са све Синодом му одоше 
на канабе. Добише  похвалу за екуменизам, а поглавар СПЦ понови мисао 
и убеђење свог имењака Буловића називајући папу “свети отац”.

Премер тог бешчашћа можеш видети, поштовани докторе, на више 
сајтова тог времена, укључујући и ово понижење: наш дични Синод испод 
“иконе” блаженог им Алојзија .

Од силних обавеза по лепој њиној немадијаху времена да сврате у 
Јасеновац.

 А и што би тамо код глупих и задртих зилота који нису разлучили ко 
је у праву, како рече поглавар СПЦ у свом високоумном интервјуу НИН-у. 
Да су они били ,,просвећенији” они би лепо, ко Иринеј Буловић, папу звали 
“свети отац”, ишли на њихове мисе, баталили своје иконостасе и позивали 
бискупе на своје литургије, па не би ни били у Јасеновцу, него би се као 
лојални католици шетали лијепом њином. 
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Мера трећа
Твој драги бискуп, борац за истину и Косово, г. Иринеј Буловић, каза:

Казивање прво:
„Атина, 26. нов. / 7. дец. 1972.
Од стварања света 7480.

... опростите ми, но из црквене штампе видим, а и иначе се чује, да ви, 
владико свети, којег иначе и ја и толики други уважавамо због несебичне и 
безрезервне преданости делу ширења речи Божје, прилично „екуменишете“ 
по Западу на начин који не предвиђају св. Канони. Наиме, може се, и треба 
бити пријатељски расположени према сваком, и бити отворен за разговор 
са сваким и омогућити сваком да упозна Св. Православље. Но све је то ја-
сно. Молитве, заједничарење с инославцима је друго. Оно је, под претњом 
раш чињења и одлучења изричито и непопустљиво забрањено свима нама, од 
Патријарха до обичног крштеника (ср. само 45. апост. Правило а и толика 
друга). Забрањена је и приватна заједничка молитва с инославним, а камоли 
учешће, активно учешће иноверних у православној св. Литургији, том изразу 
и печату црквеног јединства у вери, а не средству за постизање тог јединства.

... Ако се сећате, пре годину, о. Атанасије и ја смо, мада с горчином и 
болом у души, били приморани, по савести, да одбијемо част саслужења с 
Вама баш због тога активног присуства инославних у Литургији... 

Но, молим, чујте и почујте најљући бол мој, и љуту тужбалицу. Дознадох 
наиме, да сте учинили нешто што се једва усуђују да учине и најлевичарскији 
„фанариотски екуменици“ а то је, авај, не само молитвено општење с ино-
славцима, што се још можда може и појмити због прилика у којима сте 
на Западу, већ „светотајинско, причасно општење, општење у Трпези Аг не-
цевој“. Конкретни податак гласи да сте на служби у Аугсбургу, јуна 1971. 
причешћивали или почели причешћивати све одреда, ко год је хтео: пра-
вославне, Латине и протестанте. Ако је то тачно, онда леле и куку! Жао ми 
је што овако зборим, но моје речи извиру из бола мога срца и из протеста 
целог мога бића, и као монаха и као човека који покушава да богословствује 
из Св. Отаца и по њима. И то да учини ко? Наш омиљени и познати Владика 
Лаврентије! Ако је горња вест тачна (а оне претходне о заједничком мољењу 
су тачне, јер сам и сам видео), ја Вас молим, не у своје име, већ у име Светог 
Саве и Св. Симеона, бораца за чистоту вере православне и за очишћење 
српских земаља од сваке духовне куге, тј. јереси и кривоверја, у име 
српских мученика и исповедника, а нарочито у име новомученика наших 
из последњег рата који у НДХ падоше јер претпоставише Православље 
јереси, у име свих Св. Отаца и Учитеља Цркве; у име Светог и неизмењеног 
Предања Цркве; у име свих прошлих и будућих векова историје црквене, у 
име самог Господа Христа, Началника и Савршитеља свете и непорочне и 
савремене вере наше Православне; немојте, Владико, Бога ради немојте!

...Немојте, преклињем Вас, да преко Вас и за Вас нама једноверна браћа 
помисле да се, ето и чеда Св. Саве утопише у баруштинама пуним муља и 
жабокречине духовне, које се зову милозвучним именом „екуменизам“, и 
да стану нарицати: „Како падоше силни“ (израз еп. др Данила).
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Надам се да ћете разумети моје мотиве за ово писмо и да се нећете 
озлобити нити пак оскорбити због оваквог мог призива к Вама. Да Вам не 
написах ове речи и не упутих ову вапајну молбу, сматрам да ми то не би 
опростио св. Марко Ефески, чије учење изучавам и о којем припремам тезу, 
помоћу Божјом и светих Ваших молитава. Послушник...

Казивање друго:
1. „...Надамо се и молимо се Духу Светом да ће поново кад-тад доћи 

време постојања јединствене хришћанске васељене, када ће, ако се то у 
историји оствари, као што се надамо и молимо, поново, по древном ка-
но нском поретку епископ града Рима, бити први епископ хришћанске ва-
сељене.“

2. „Говорити, дакле, о том првенству, имам утисак, и дозволите да га 
по делим са Вама, да је данашњи папа римски, Његова Светост Јован Павле 
Други и лично доживео и пред читавим светом сведочио своје служење и 
своје првенство, пре свега управо као службу и служење у име љубави Хри-
стове.“

5. „...Ми смо били, морам то да нагласим, импресионирани током тих 
разговора добром обавештеношћу и жељом Његове Светости (папе) да 
прати до у појединости живот и проблеме наше цркве и других пра во сла-
вних цркава. Из питања која је постављао то се могло видети и осетити. 
Наравно, наши одговори су били аналогни и ми смо са узбуђењем у души, 
констатовали управо то, да у нама не види неке странце, неке мање вредне 
хришћане.“

6. „То је показао поклоновиши нам и епископски крст који даје ри мо-
католичким бискупима и један од његових блиских сарадника нам је ка-
сније рекао, једноставно, братски, с љубављу: © Немојте мислити, да је то 
само куртоазија. Да је куртоазија, добили бисте нешто друго, можда, на по-
клон књигу или нешто пригодно. Али, пошто сте добили крст и прстен то 
вам је порука да у Вама види законите епископе цркве Христове као што 
види у својим бискупима© . Нас је тај чин још више гануо.“

8. „...Главно је да се нађе времена и могућности за братски разговор са 
двојицом блиских сарадника Његове Светости Јована Павла Другог. Ја сам 
ето и на тај начин, недавно био његов гост и могу и то да кажем у толиком 
мноштву послова и брига, ношења крста животног и пастирског, ипак, је 
као што су ми рекли, налазио времена да упита: © Где су они весцови Серби 
- српски епископи који су били код њега© ... То је такође било дирљиво и за 
владику Амфилохија и за мене.20“

Казивање треће:
Фотографија из Јеврејске синагоге на јеврејски празник (в. стр. 48, фо-

тографију бр. 7) казује  како се канони (65. и 71. Апостолски) каче мачку о 
реп. Од кога? 

20„Тајна безакоња“, група аутора, Ниш, 2012. стр. 92-98.
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Од онога који се позива на каноне кад ломи кичме и сеје смртне пресуде.
Верујеш ли  казивању Иринеја Буловића?
Којем?
 Првом, другом, трећем или неком четвртом, петом...?
 Ни једно није порекао, нити се покајао јавно, како је јавно ражалостио 

и саблазнио многе. 
Па би Ти за њим???
Па би још признање да му дадеш? 
Мислиш ли да му папин прстен и напрсни крст нису довољна плата?

Мера четврта
Патријарх СПЦ шаље честитку новоизабраном папи – језуити Фрањи 

говорећи: ...,,испуњени радошћу...” (ваљда што га) ,,Дух Свети призва”... (па 
ће он – језуита ) „остати на трагу братољубиве подршке српском народу”... 
(Види детаљније званичан сајт СПЦ од 14.3.2013.) Нећу да Ти кажем, 
докторе, ко је Патријарху СПЦ сачинио текст честитке. Кашће Ти се само 
једног дана. А можда и пре. 

Ни о језуитима, такође, нећу да Ти приповедам. А  да  ли на њих ,,слази 
Дух Свети,” не би смео да Ти речем ништа, јер хула на Духа Светога је ствар 
са којом  се не шегачи.

Хоћу само да те питам, драги докторе:
Знаш ли ко су језуити?
Зини да Ти кажем! Без увреде, молим. Кад сам Те, у Твојој ординацији, 

пре много година питао: Што ме боли грло? – рекао си : „Зини да Ти кажем”. 
Ја зинух, а ти ми даде одговор: ,,Ангина”. И даде ми рецепт. Ниси Ти из ми-
слио тај лек. То си чуо од  професора или прочитао у некој књизи. 

Тако ћу учинити и ја. Ево Ти, докторе, дијагнозе коју сам чуо, или про-
читао од других. 

На пример:

Џон Адамс (1735-1826; други председник САД):
,,Обнова (Језуитског реда 1814. године, од стране папе Пија VII) заиста 

представља корак ка мрачњаштву, окрутностима, деспотизму, (и) смрти… 
Не волим изглед језуита. Ако постоји неко ко заслужује вечно проклетство 
на земљи и након ње, онда је то ово Друштво (Игњација) Лојоле.“

Маркиз Лафајет (1757-1834; француски државник и генерал) :
„Моје мишљење је да ако неко угрози слободу ове земље – Сједињених 

Америчких Држава – да ће то бити учињено интригама језуитских све ште-
ника Римокатоличке цркве, зато што су они највештији и најопаснији не-
пријатељи свих цивилних и религијских слобода. Они су изазвали ВЕЋИ НУ 
ратова у Европи“.
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Абрахам Линколн (1809-1865; 16. председник САД):
„Овај рат (тј. Амерички грађански рат 1861-1865) никада не би ни почео 

да није било великог утицаја језуита“.

Самјуел Морс (1791-1872; амерички изумитељ телеграфа): 
„Језуити… су тајно друштво – попут масонског реда – с тим да су они 

још гори и још опаснији.“

Едмонд Парис (аутор књиге „Тајна историја језуита“):
„Јавност је скоро потпуно несвесна улоге Ватикана и његових језуита у 

започињању два светска рата.” 

Р. В. Томпсон (бивши државни секретар Америчке морнарице):
„(Језуити) су смртни непријатељи грађанске и религијске слободе“.

Наполеон Бонапарта (1769-1821):
„Језуити су ВОЈНА организација, а не црквени ред. Њихов вођа је ге не-

рал једне армије, а не обичан старешина неког манастира. Циљ ове ор га-
низације јесте да стекне моћ – у правом смислу те речи – апсолутну моћ, 
универзалну моћ, моћ контроле над целим светом, којим ће владати један 
човек (тј. Црни папа, Главни генерал језуита). Тај ‘језуитизам’ је најгори од 
свих деспотизама, и истовремено, највећа превара од свих превара…“

Фјодор Достојевски (1821-1881):
„Језуити… су просто војска која помаже Риму да стекне власт над 

целим светом, којим би у будућности владао сам римски папа као цар… То 
је њихов крајњи циљ… То је једноставно само жудња за моћи, за прљавим 
земаљским богатствима, и доминацијом; сви би људи требало да постану 
њихови робови (тј. робови језуита), они се само за то боре. Они чак можда 
и не верују у Бога.“

Роберт Џеферсон Брекинриџ (1800-1871; политичар и свештеник):
„Друштво Исусоваца (тј. Језуитски ред) је непријатељ човечанства. 

Сви људи света би требало да се уједине у борби против њих… Јер или ће 
они бити у потпуности уништени, или ће доћи до потпуне искварености и 
деградације човечанства.“

Ф. Тупер Соси (Аутор књиге „Владари зла“):
„…Римску инквизицију… предводили су језуити још од 1572. године.“

Папа Климент XIV (папа који је „заувек“ укинуо Језуитски ред 1773. 
године):
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„Авај, знао сам да ће ме они (језуити) отровати, али нисам очекивао да 
ће то учинити на тако спор и окрутан начин“ (1774).

М. Ф. Кузак (бивша калуђерица, аутор књиге „Црни папа“:
„У круговима Римске цркве поуздано се зна да се израз ‘Црни папа’ 

одувек користио за језуитског генерала, пошто он носи црну одећу, за 
ра злику од папе, који носи белу. Они римокатолици који не симпатишу 
језуите, а њихов број није мали, сматрају да тај Црни папа контролише ‘Бе-
лог папу’… 

Генерал Томас М. Харис:
„Организацијска хијерархија (Римске цркве) представља потпуни ми-

литарни деспотизам, којим привидно влада папа, а у ствари Црни папа 
(је зуитски генерал) је стварни вођа. Црни папа је дакле вођа Језуитског 
реда. Зову га генералом. Он не само да предводи тај ред, већ контролише 
и општу политику (Римске) цркве. Он стоји на престолу, налази се на 
врху хијерархије. Читава та машинерија је под строгим правилима војне 
дисциплине, и све што она мисли, чини, планира и извршава, долази са врха. 
Ту нема појединачних мишљења или акција, сви су подређени том врху. 
Најважнија дужност сваког свештеника је подразумевана и беспоговорна 
послушност надређенима…“

Адолф Хитлер (1889-1945):
„Највише сам научио од језуита, исто као и Лењин, колико ми је познато. 

Свет никада није спознао нешто тако величанствено попут хијерархијске 
структуре (Римо-) Католичке цркве. Постоје и ствари које сам просто 
преузео од Језуитског реда и унео их у своју  партију...

… Химлера (вођу нацистичког СС реда) видим као нашег Игњација 
Лојолу (оснивача Језуитског реда).“ 

(Види детаљније: Васељенска ТВ, Језуити владари света, Јован Вукић)

Ето, драги докторе, то би била дијагноза.
НамерноТи не цитирах православне (сем Достојевског), јер би ме Синод 

вероватно прогласио задрвеним, непоправљивим зилотом. 
Или можда као бискуп ерцеговачки: православним вехабијом.  
Или као један њихов саборац у борби за рушење Светосавља: 

православним фундаменталистом...

Мера пета
Поглавар СПЦ, г. Иринеј Гавриловић, на Сретење 2010. године Господње  

гледајући у камеру чачанске телевизије, не трепнувши, каза гласно и ја-
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сно: Артемије је добар и честит човек, него су његови сарадници правили 
проневере...

Кад га касније уфркљести имењак, а Врховни суд Грчке оца Симеона  
Виловског, владикиног сарадника, прогласи невиним, окренуће плочу и 
започети другу арију: Ако Артемије настави овако да се понаша (читај: 
да се искрено моли Богу и исповеда веру православну, светосавску) 
биће изопштен из Цркве, што је највећа трагедија која може да се деси 
хришћанину!

А његов имењак Буловић ће придодати  љубвеобиље преко телевизије: 
,,Уколико Виловски тврди да није одговоран за кривична дела за која је 
оптужен, онда се мора наћи ко ће за то кривично одговарати. На жалост 
епископ Артемије је свесни добровољац за ту неславну улогу” (в. Тајна 
безакоња, Ревнитељ, Ниш. 2012. стр. 189). 

После ових неколико премера (нећу да ти помињем 6 томова књига из 
библиотеке Братољубље,  нити филм Чуј Србине, брате, ни текст на Гуглу 
који ће се отворити кад укуцаш: Новинар.де 11.02.2011, нити текст који 
ћеш угледати ако на Гуглу укуцаш: Цр(к)вени пуковник на жутом задатку), 
дакле,  на основу горњег малог премера, хоћу да Те питам драги докторе: 

Да ли Ти заиста верујеш да Иринеји и Синод искрено брину о Косову, на  
коме  су уништили оно што је со соли те наше духовне колевке?

И да ли Ти сматраш да због њиховог писма које је у функцији дневно- 
-политичке игранке, треба одустати од дисања тј . истиновања?

С  доброжељењем.
Милоје Стевановић



НЕ ТРА ЖИМ ПО МИ ЛО ВА ЊЕ, 
ТРА ЖИМ ПРЕ СУ ДУ





283

ПР ВИ ДЕО

ПИ СМО МО ЈИМ СУ ДИ ЈА МА,  
АМ ФИ ЛО ХИ ЈУ РА ДО ВИ ЋУ И ИРИ НЕ ЈУ БУ ЛО ВИ ЋУ

Ве ле ва жна го спо до,
упу тих вам 22. ју на про шле, 2011. мо ље ње да ми до ста ви те ваш суд – 

Пре су ду о из оп ште њу мо је ма лен ко сти из Цр кве мо јих пре да ка о ко јој су 
ва ши са рад ни ци те ла ли ли по кон фер енци ја ма за штам пу, па чак и на све-
тим Ли тур ги ја ма, али ме не удо сто ји сте мо је га мо ље ња.

Про цес про тив ме не, да вас под се тим, по кре ну г. Хри зо стом, ко ји, по 
Уста ву СПЦ и ка но ни ма, ни је био мој епи скоп, оп ту жни цу је на пи сао не на-
дле жни ту жи лац, а пр во сте пе ну пре су ду до нео не на дле жни суд. Ви ту Пре-
су ду по твр ди сте, до да ју ћи ми ми мо оп ту жни це још не ке кри ви це.

Ни је би ва ло, ба рем по мо јим са зна њи ма, ниг де и ниг да где се су ду је, да 
те суд ко ме се жа лиш оп ту жи ми мо оп ту жни це, што вас дво ји ца (оне што се 
по ред вас убе ле жи ше у су ди је не ра чу нам) учи ни сте.

Јер ваш са бо рац у овом ви те шком прав до ва њу, г. Хри зо стом оп ту жи ме 
за два гре ха:

1. за то што сам на сво је има ње (па зи те: не на ње го во, но на сво је) при-
мио мо на хе из Епар хи је ра шко-при зрен ске и

2. за то што сам се са њи ма и вла ди ком Ар те ми јем мо лио Бо гу у Љу-
ља ци ма (па зи те: не у Ва ти ка ну, не у За гре бу, но у Љу ља ци ма, у Шу ма ди ји, 
усред зе мље Ср би је).

То мо гу да раз у мем, јер овим пр вим мо јим „гре хом“ сам из вр ша вао Је-
ван ђе ље (Ма теј 25,31-46), што г. Хри зо сто му као чо ве ку еку ме ни стич ког 
ду ха и чо ве ку ко ји во ју је по та ми ни је им по но ва ло, јер би угле да ју ћи се на 
ње га тре бао да при мам ваљ да Хо че ва ра и дру ге је ре ти ке, а ни сам.

Мо гу да раз у мем и дру ги мој грех у ва шим очи ма: мо лих се Бо гу са вла-
ди ком Ар те ми јем, уме сто да сле дим при мер мо јих су ди ја, па да се мо лим 
са ка то ли ци ма и дру гим је ре ти ци ма ра зних бо ја, са ју деј ци ма у њи хо вој 
си на го ги... у инат ка но ни ма. Јер, вла ди ка Ар те ми је је пра во слав ни чо век, 
да кле, чо век све тло сти От кро ве ња, а хте ње ла жних па сти ра је да се ми, де ца 
све то сав ска, дру жи мо и мо ли мо са си но ви ма та ме, је ре си и ино вер ја, ко је 
ни је от крио Бог, не го су људ ске из ми сли це.
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Да кле, имам раз у ме ва ња за што је тра же но од г. Хри зо сто ма да ме за ова 
два де ла про це су и ра и ста ви свој пот пис – са гла сје на пр во сте пе ну пре су ду, 
ко ју ви по твр ди сте.

Али, не раз у мем за што ме ви, ве ле ва жна го спо до, у Пре су ди оп ту жи сте 
и осу ди сте за још две ства ри, а да ми при том, опет су прот но Уста ву СПЦ 
и ка но ни ма, не омо гу ћи сте да се на те оп ту жбе из ја сним, а ка мо ли од њих 
бра ним.

Да кле, ви ми, по мо јој жал би, до дат но на ка ле ми сте: 
Пр во, „отво ре ну ан ти цр кве ну де лат ност у вре ме кад је био (од но си се 

на ме не) оп штин ски се кре тар СКЈ у Лу ча ни ма“.
Дру го, „вре ђа ње над ле жног Епи ско па, све ште ни ка, цр кве них и цр кве-

но суд ских вла сти у сво јим тек сто ви ма и књи га ма“ (ци та ти пре у зе ти из: 
Пре  су да Ве ли ког цр кве ног су да бр. 42/11. од 29. апри ла 2011). 

 
Да се разјаснимо.
Пр во о пр вом:
а) Не ка ми бу де опро ште но, узо ри та го спо до, али ви из го во ри сте јед ну 

убо гу лаж о мо јој „ан ти цр кве ној де лат но сти“, не ре кав ши кад, где, на ко ји 
на чин... то чи них. Та кво кле ве та ње не при ли чи ва шим се дим вла си ма, а по-
го то ву ми тра ма, под ко ји ма су ду је те. 

б) Али, да је та ко као што твр ди те (а зна се да ни је), тре ба зна ти: кад сам 
ја, на крат ко, био се кре тар оп штин ског ко ми те та, пред сед ник ЦК СК Ср би је 
је био го спо дин Ду шан Чкре бић.

Е, сад, ве ле ва жна прав до де ли лач ка го спо до, пред Исти ном, пред Бо гом 
и ро дом, ви бисте мо ра ли ис пра ви ти мо рал ни рас ко рак (уко ли ко, по еку-
ме ни стич ком уче њу, и мо рал ни је са ка но ни ма ока чен мач ку о реп): 

– Јер, ја, ваш осу ђе ник, уста дох јав но про тив ко му ни стич ке ажда је у 
пре пу ном Са ва цен тру пред чи та вим еста бли шмен том срп ске по ли тич ке 
сце не и пред чи та вом он да шњом ју го сло вен ском јав но шћу, го во ре ћи им, у 
брк, да ла жу о зби ва њи ма на Ко со ву, да зе мљу во де у про паст, у со ци јал не 
ло мо ве, у рас пад, да су огре зли у при ви ле ги је и не мо рал, да их од на ро-
да чу ва ју чо по ри го ри ла... (да нас, не ки од мо јих прав до де ла ца нео до љи во 
под се ћа ју на њих). Та да они, слич но ва ма да нас, ба ци ше ана те му на ме не, 
те по ста дох не при ја тељ др жа ве и пар ти је. Имао сам та да 34 го ди не, све сно 
сам се од ре као све га да бих их упо зо рио да др жа ву во де у про паст. И ни је 
ми жао. И да нас бих то ура дио, по це ну по нов ног стра да ња.

А ви? Ви та да, прав до де ли лач ка го спо до, иа ко ни сте би ли ма ли, бе ја-
сте ма њи од ма ко вог зр на, вр ше ћи пред њи ма кли мо гла вље ко је нео до љи во 
под се ћа на ва ше ср дач не су сре те са ва шим „све тим оцем“ у Ва ти ка ну, као 
и на ва ше да на шње љуб ве о би ље са ра зним еку ме ни стич ким и дру гим је ре-
ти ци ма, као и моћ ни ци ма ово га све та.
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– Сем то га, ви пр вом чо ве ку Са ве за ко му ни ста Ср би је, (из вре ме на мо-
јег стра да ња, и не са мо ње му) опро сти сте ко му ни зам, што вам не оспо ра-
вам, јер сва ки чо век (сем ме не, зар не?) има пра во на по ка ја ње, и још га 
оки  ти сте Ор де ном Све тог Са ве.

Да не ис пад нем нео д го во ран пред ва шом са ве шћу(?) и се ћа њем – по-
што ви обич но за бо ра вља те оно за шта сте се за ла га ли, пи са ли, чи ни ли... а 
Бог ми је све док, и за кли ња ли – ево да ру јем вам за успо ме ну и ду го се ћа ње 
јед ну од мно штва под сет ни ца. (На дам се да су ди ја Ири неј пам ти чи ји је 
све „нај о ми ље ни ји“ епи скоп би вао, и да му све до чан ства, за сад, ни су нео-
п ход на.)

Пред сед ник Ве ли ког цр кве ног су да да ру је Ор ден Све тог Са ве г. Чкре би ћу ко ји је био во ђа 
срп ских ко му ни ста у вре ме стра да ња Ми ло ја Сте ва но ви ћа, а чи ји „грех“ бе ше обе ло да њи-

ва ње исти не о по гре шном пу ту пу то во ђа.

А са да о дру гом, (на ка ле мље ном ми, од вас, со гре ше ни ју):
Ви ка за сте да сам вас вре ђао у сво јим тек сто ви ма и књи га ма.
Ево, на стра дав ши у ваз не сењ ској но ћи, о Спа сов да ну овог 2012. ле та 

Го спод њег, ка да ме је уда рио по ли циј ски ау то у ко ме је швер цо ван ваш са-
брат г. Хри зо стом, ко ји хо де ћи по та ми, ви те шки, уз аси стен ци ју кор до на 
по ли ци је и пре ко сто ти ну све ште ни ка, хра бро из ба ци ваз не сењ ске мо на хи-
ње из ме ста њи хо вог ле гал ног ста ни шта, без су да и пре су де (о, ка ко до след-
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но опо на ша сво је идо ле и учи те ље, ко ји су ту на у ку утвр ди ли из го ном свог 
бра та Ар те ми ја) – ево, бу ду ћи због по вре де, да ни ма ле же ћи не по кре тан – 
узех да пре гле дам своје тек сто ве и књи ге те да у њи ма по тра жим увре де 
ко је вам упу тих, са на ме ром да вам се, кад их про на ђем, из ви ним. Јав но.

И та ко, ли ста ју ћи, за и ста на ђох мно го кон ста та ци ја ко је пред ста вља ју 
бру ку за сва ког чо ве ка ко ји има до сто јан ство и ве ли ку сра мо ту за би ће ко је 
но си зна ме ња пра во слав ног епи ско па. 

Та ко ре кох да сте вас дво ји ца са ви ли вра то ве пред па пом и ока чи ли би-
скуп ско на пр сје, да сте на та кли па пи но пр стење на ру ке ко је су тре ба ле да 
бла го си ља ју де цу све то сав ску, да ко ва сте зле пла но ве о ло мље њу кич ме Ар-
те ми ју и да 10 го ди на ра ди сте на спро во ђе њу свог жи вот ног де ла. Да узе сте 
у за шти ту ко сто лом це у Де ча ни ма. Да мир но гле да сте ка ко г. Хри зо стом 
из вр ши гро бо ло мље у Жи чи. Да са на о ру жа ним љу ди ма иде те ме ђу де цу 
Бож ју, и да вам но во тар ско ру га ње све то о тач ком пре да њу на ва шим ли тур-
ги ја ма чу ва ју те ло хра ни те љи и по ли ци ја. Да јед но при ча сте и пи са сте пре 
40 го ди на, а да сад ра ди те су прот но то ме. Да па ли те све ће по си на го га ма 
ру га ју ћи се ка но ни ма на ко је се, из о бил но, по зи ва те кад про го ни те пра-
вед ни ке. Да пот пи са сте при мат оног не по мја ни ка у Ра ве ни. Да шу ру је те 
са Светским саветом цркава на су прот са бор ској од лу ци. Да бо го слу жи те 
бе за ко но. И то ме слич но. Ниг де још ни сам ре као да су не ки од вас ишли 
на по кло ње ње хр ват ском пред сед ни ку, ко ме бе ше ис под ча сти да до ђе на 
ина у гу ра ци ју ше фу др жа ве Ср ба ља, те да се љу би сте са след бе ни ци ма бла-
же ног Алој зи ја Сте пин ца, про шав ши по ред Ја се нов ца, не свра тив ши, не по-
мо лив ши се, не за па лив ши све ћу...

Што је сте, је сте. Ви сте у пра ву. Та гр ди ла, те ру го бе, те бру ке, те „увре-
де“ за и ста сто је у мо јим тек сто ви ма и књи га ма. 

Са мо је пи та ње, ве ле ва жна го спо до, ко је ов де крив?
Ка ко на род ка же: Не би крив онај што... (се обру ка) но онај што чу?
Ако па жљи во по гле да те до ку мен та у мо јим пи са ни ја ма ви де ће те нај ма-

ње две исти не.

Исти на пр ва.
Пре не го би ло шта, о бе за ко њу у на шој Све тој Цр кви, мо ји исто вер ци и 

ја, гре шни, об ја ви смо – ми смер но тра жи смо, мо ли смо, пи са смо, кле ча смо, 
пла ка смо... пред ста ре ши на ма цр кве ним.

А они нас не удо сто ји ше, не са слу ша ше, не од го во ри ше, не при ми ше!
Тек он да смо пред ро дом и Бо гом по че ли да обе ло да њу је мо ва ше ла кр-

ди ја ње и бе за ко но ва ње, по у че ни све то о тач ким уче њем да се ћу та њем из-
да је Бог. 
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Исти на дру га.
Ни јед на је ди на „увре да“ ни је из ми шље на! 
Са мо је пи та ње сад, да ли сам ја крив што сте ви са ви ли сво је вра то ве 

пред па пом – по че му се раз ли ку је те од слав но га Ње го ша?
Да ли сам ја крив што ви при ми сте па пи но кар ди нал ско пр сте ње – по 

че му се раз ли ку је те од па три јар ха Га ври ла? 
Да ли сам ја крив што се ви „уто пи сте у ба ру шти на ма пу ним му ља и жа-

бо кре чи не ду хов не, ко је се зо ву ми ло звуч ним име ном Á екуменизамÁ “ – по 
че му се раз ли ку је те од ав е Ју сти на?

Да ли сам ја крив што не по шту је те соп стве не од лу ке о Светском савету 
цркава, о бо го слу жбе ном по рет ку, што га зи те Пре да ње ота ца на ших – по 
че му се раз ли ку је те од вла ди ке Ар те ми ја?

Да ли ја имам кри ви цу за зли план кич мо ло мља и ко сто ло мља?
Да ли сам ја крив што Си нод 10 го ди на че ка да из вр ши зло де ло бра то-

у би ства? 
Да ли сам ја крив што г. Хри зо стом бе за ко ну је и гро бо ве пре да ка са ти ре?
Да ли сам ја крив што г. Бу ло вић, као мла дић ис по ве ди пра ву ве ру и 

уста де на је рес еку ме ни зма из Ати не 1972, а да нас ра ди су прот но то ме, на-
ру гав ши се се би са мом? 

Да ли сам ја крив што Па три јарх срп ски на Сре те ње 2010. ка за да је 
Ар те ми је по штен и че стит чо век, а да по том г. Ам фи ло хи је ка за да је он 
ђа во и ман, ома ђи јан?

Да ли сам ја крив што се ви по је вреј ским си на го га ма ру га те Го спо ду и 
са бо ри ма Све тих Ота ца?

Да ли сам ја крив за ваш пот пис у Ра ве ни? 
Ви ка за сте да сам ја крив!
У ре ду. То је у ва шој вла сти.
Не ту гу јем због Пре су де ва ше, јер она је ваш ру ко сад из ко га је по ни као 

још је дан плод по ко ме ће вас (нас) по зна ти они што ће иза нас до ћи. 
Али ми је жао што ми Пре су ду не да до сте, ка кав је ред, да је ока чим 

крај све тог Ни ко ле и се тог Мар ка Ефе ског, да сто ји као све до чан ство ве ре 
ва ше, љу ба ви ва ше, прав де ва ше, па и док то ра та ва ших. И да сто ји, та ва-
ша пра ви ца, као још јед но све до чан ство стра да ња ње го вог пре о све штен ства 
вла ди ке Ар те ми ја и ње го ве ду хов не де це, у ко ју ме, Бо жи јом ми ло шћу, ви 
увр сти сте, да са ра до шћу ве ли ком са стра да вам с њи ма.

Ве ле ва жне су ди је, имам две мол бе:
Пр во, не тра жим по ми ло ва ње, већ тра жим Пре су ду ко ју сте ми до не ли, 

и ко ју ми ду гу је те, ина че ћу мо ра ти по но во да је иштем. 
Дру го, за ви ри те у де ла и ре чи све тих апо сто ла чи ја про ду же на ру ка би 

тре ба ло да је сте. Не мој те са мо слу ша ти шта вам при ча ваш „све ти отац“ јер 
ви ни сте до шли на ме ста ар хи је ре ја због ње га (ва шег све тог оца), не го због 
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нас – де це Бо жи је. (Ваљ да ни сте због са мих се бе, да, ка ко ре че ста ро за вет ни 
про рок, се бе на па са те, а ста ду гу ли те ко жу с ле ђа?)

Јер, апо сто ли уче.
Ко га уче? 
Уче вас, али авај, ви их одав но већ не слу ша те, бу ду ћи пре у че ни, го во-

ре ћи да сте му дри.
Али уче и нас, на ва шу жа лост, а на ра дост ла о са Бож јег, не да ју ћи та ко 

да нас пре у че ни и му дри за ве ду за Го леш пла ни ну.
 

22. ју на 2012. го ди не Го спод ње  
(Го ди ну да на по сле првог искања)

С до бро же ље њем,
Ми ло је Сте ва но вић

(Објављено: srbinaokup.info, 30.6.2012.)

29
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ДРУ ГИ ДЕО

САН И ЈА ВА
ИЛИ 

ШТА ВАМ КА ЗУ ЈУ АПО СТО ЛИ

На ле тех на не ком сај ту на за пис: „Ам фи ло хи је ва пред ста ва на гро бу 
оца Ју сти на“ и, фа сци ни ран по кај ним кри ком ју на ка те мо но дра ме, се тих 
се ње го вог слич ног „бо ла“ ко ји ис ка за са оп шта ва ју ћи вест о смр ти па три-
јар ха Па вла, чи ју је лу стра ци ју тра жио, не мо гав ши да иш че ка да чо век 
умре. Не ко ли ко пу та од слу шах „пред ста ву“ и она ме вра ти у да не ра ног де-
тињ ства, ка да су се же не у Сте ва но ви ћа џе ма ту са би ра ле сва ко ју тро и ве че 
у авли ји где се не ко упо ко јио, да от ку ка ва ју. 

До ђу та ко, кад из гре је сун це, по слу же се – ше ћер, во ду и ка фу. Ста ри је 
по пи ју и по ча ши цу му че ни це. Ко ли ко се ва ља. За по кој ду ше. И он да иза ђу 
у авли ју да от ку ка ју. Обич но не кол ко њих ку ка, а оне дру ге про збо ре ко ју. 
Баш она ко као г. Ам фи ло хи је: за пла ка – па он да не што др ско до ба ци не ком. 
Ђа ко ну, ваљ да. Па на ста ви опет да „по кај но“ нари че. 

Е, та ко су ти ра ди ле оне же не из мог род ног кра ја. По сле оне што су 
при ча ле, рас па ле да ку ка ју, док оне пр ве мал ко од мо ре и пре тре су абро ве. 
И та ко от ку ка ва ју оне, да се чу је с оне стра не по то ка. Што да ље, то бо ље. То 
по но ве и у сми рај да на. И та ко све до че тре сни це.

При ча ли ми не ки мо ји при ја те љи ка ко у њи ном кра ју ни су ра ди ли та ко. 
Та мо су, ка же, по сто ја ле же не на ри ка че. Зов неш их, пла тиш по ште но и оне 
ку ка ју ме сто те бе. На ри чу. Оне су ти би ле, те на ри ка че, пр о фе си о нал ци, 
што би ре кли. Без ма ло као наш ју нак. Њих по ша љеш и оне за те бе ку ка ју, на-
ри чу, опла ку ју. Ко та кве има за вр шио је по сао. За сит не па ре. Не ма да не ма.

Та ко ти ја не ко ли ко пу та од гле дах – од слу шах по ме ну ту Пред ста ву и 
уто нух у сан.21

И у сну, кô ука за ми се не ко про стра но по ље. Она ко, на лик на Ко со во 
по ље. Али то по ље пре тво ре но у грд но су ди ли ште. 

На јед ном из бре шку кô се де су ди је за ве ли ким аста лом. На сре ди ни 
пред сед ник. Ди чан и по но сан она ко ка ко и до ли ку је ве ли ка ну. Не ку ка. С 
ње го ве де сне стра не глав ни су ди ја са на о ча ри ма и спу ште ним ле вим оч ним 

21 Сва ка по ду дар ност овог сна са Де ли ма и По сла ни ца ма апо стол ским ни је слу чај на.
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кап ком, а с ле ве још је дан с ми тром на гла ви и још по је дан на ле вом и де-
сном кри лу, ко је (ову по то њу дво ји цу) осло вља ва ју са г-дин про фе сор. Али 
онај тре ћи с ми тром и ова два про фе со ра као да су ту слу чај но. Фор ми ра ју, 
што ка же на род. Не ме ша ју се. А где би им па ло на ум да се ме ша ју крај две 
нај му дри је гла ве?

Де сно од њих се де ту жи о ци. Ли че на оне, не мо гу да се се тим ка ко се 
зва ху, што ло ме ко сти по ма на сти ри ма. С њи ма и онај што но си грч ку ми-
тру и што про си па бљу во ти не по но ви на ма, ла жу ћи та ко да и сам ми сли да 
је исти на. Шта ће, си ро мах, пла ћен да ла же. Не ко пла ћен да ла же, не ко да 
ку ка, не ко да гро бо ло мљу је, не ко да ве ро ло ми, не ко да кич мо ло ми... Кол ко 
се ла, но л ко аде та, што ка же на род.

До ле, ис пред су ди ја, крај по то ка сто ји је дан ста рац, мно штво мо на ха и 
си лан на род. Ве ле: њи ма су де. До шао им цр ни пе так, ка же.

На дру гој оба ли по то ка, смо трих, у про ла зу за ста де 12 ста ра ца, из бле-
де лих ха љи на, по ха ба них сан да ла, али сва ки са злат ном књи гом у ру ци. 
Бе ја ху све тлих ли ца.

Из ме ђу су ди ја, с јед не, и оног стар ца, мо на штва и на ро да, с дру ге стра-
не, по ста вље ни тен ко ви, бор на ко ла и не ко ли ко еша ло на до зу ба на о ру жа-
них љу ди.

Глав но ко ман ду ју ћи оне ору жа не си ле по ди же де сну ру ку.
Пред сед ник су да уста де. 
Све су ди је уста ше. 
Глав но ко ман ду ју ћи на не ком стра ном је зи ку ре че пред сед ни ку: „Ај де, 

пр во стар ца“. 
Пред сед ник су да (уда ри че ки ћем о астал): Бо гу ми, ве љу, с њим нем ни-

шта. Ми смо ње му у чор бу пир ну ли има 10 го ди на, ни је про шло ни 5 од 
кад је ова му дра гла ва (по ка зу је на глав ног су ди ју) ре кла да ће му сло мјет 
кич му. Сем то, он је ђа во и ман и ома ђи јан, чо вје че. С та ки јем ја не раз го ва-
рам, сем у по зо ри шни ко мад. Ал он не иде у по зо ри ште, но се лук су зи ра по 
лук су зни јем ка та ком ба ма. Ни је скро ман ка ми. 

При го вор ча сни су де, уз вик ну је дан од ста ра ца, с оне стра не по то ка.
Пред сед ник: Са мо нам још вас 12 фа ли. Ма ло нам је ови лу ди на род што 

е по ма ни то за ти јем ва шим књи жу ри на ма. И за ови јем оман ђи ја ним. Оне 
мое прел је пе књи ге, што про мо ви шем по цје лом сви јету, пре ста ли да ку пу-
ју, ка да им је свра ка мо зак по пи ла.

Ајд, (обра ти се пред сјед ник оном стар цу с оне стра не по то ка) алÁ  скра ти.
Ста рац: По ка но ни ма а и по чла ну 112 ва шег Уста ва, ни сте мо гли да га 

скло ни те без су да, без до ка за, без од бра не...
Пред сед ник: Му чи ја до, оја ђе ни. Ми смо то одав но обје си ли мач ку о реп.
Ста рац: За шо са та на ис пу ни ср ца ва ша? Ни сте ви сла га ли љу ди ма не го 

Бо гу.
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Предсд ник: Му чи! Они што бри ну о на ма и зду шно нам се стрин ски гу-
ра ју у ко ла су та ко шће ли. А бо гу ми беж њиг ни до бла же ног Алој зи ја не 
би мо гли доћ, а јад но ти до Ва ти ка на и до све тог оца ко ји нам да ри ва ови ја 
ље по та. (Ста вља сво ју ша ку крај ша ке глав ног су ди је, на ко ји ма бље шти 
кар ди нал ско пр сте ње, па по ка зу је на пр сне кр сто ве на ње го вим и на гру ди-
ма глав ног су ди је.) А о не бро је ном бла гу да и не збо рим.

Ста рац: Нов ци ва ши с ва ма на по ги бао, зар сте по ми сли ли да се дар 
Бож ји мо же до би ти за нов це. Ср ца ва ша ни су пра ва пред Бо гом. За то по-
кај те се од зло ће сво је, јер вас ви дим у гор кој жу чи и у око ви ма не прав де.

Глав ни су ди ја: Ми, стар че, не ма мо вре ме на да се рас пра вља мо са ва шим 
ри бар ским до ко ли ца ма. Ми же ли мо да при хва ти мо ре ал ност. Осим то га, 
ми смо про фе со ри, док то ри на у ка...

Ста рац: Ја вам ка жем да Бог не гле да ко је ко, не го му је мио онај ко ји 
га се бо ји и тво ри прав ду.

Пред сед ник: Јок, ти ћеш да нас учиш.
Ста рац: О, пре пу ни лу кав ства и под му кло сти, си но ви ђа во љи, не при ја-

те љи прав де, зар не ће те пре ста ти да ква ри те пу те ве Го спод ње?
Пред сед ник: У на шој вла сти су на ше епар хи је и не мој да се мје ша те.
Ста рац: Ви сте по ста вље ни за епи ско пе да па зи те на ста до и на па са те 

Цр кву ко ју Го спод сте че кр вљу сво јом.
Пред сед ник: Ве љу, не мје шај се.
Ста рац: Знао сам да ће до ћи гра бљи ви ву ци ко ји не ште де ста да и да ће 

ме ђу ва ма уста ти љу ди ко ји ће го во ри ти на о па ко да од вла че уче ни ке за со бом.
Глав ни су ди ја: Наш све ти отац ће ује ди ни ти ва се ље ну, то је ре ал ност.
Ста рац: Го во ре ћи да сте му дри, по лу де сте. 
И ис пу ни сте се сва ке не прав де, зло ће, ла ком ства, не ва љал ства, за ви сти, 

сва ђе, лу кав ства, зло ћуд но сти... До шап та чи, опа да чи, бо го мрз ци, на сил ни-
ци, гор де љив ци, хва ли сав ци, из ми шља чи зла...Не ра зум ни, не ве ре, нео се-
тљи ви, не по мир љи ви, не ми ло сти ви...

Пред сед ник: Му чи. Виш да тре ба да су ди мо, ови јем што би ре ко наш 
брат, до зла бо га срам ни јем про па ли ца ма, за ве де ни им не зна ве ним бо го мо-
љ  ци ма, огав ним ухо да ма и ови јем зи ло ти ма -зур ло ти ма, мо на си ма -не мо-
на  си ма, апа чи ма и бан ди ти ма, лу да ци ма и не срећ ни ци ма.

Ста рац: У че му су ди те дру го ме, се бе осу ђу је те. По ми шља те ли, о љу ди, 
да ће те ви из бе ћи суд Бож ји?

И да не по ка ја ним ср ци ма са би ра те се би гнев за дан гне ва и от кри ва ња 
пра вед но га су да Бож јег? 

Сма тра те ли да сте во ђе сле пи ма, вас пи та чи не ра зум ни ма? Зар ви, ко ји 
учи те дру ге се бе не учи те? 

Зар ви ко ји се хва ли те за ко ном, пре сту па њем за ко на вре ђа те Бо га? Зар 
не зна те да ни су пра вед ни они ко ји слу ша ју за кон, не го ће се оправ да ти они 
ко ји ис пу ња ва ју за кон?
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Што за стра ни сте? Што не ва ља ли по ста сте? Што гр ла ва ша по ста ше 
гроб отво рен, што је зи ци ма ва ра те? От куд вам отров аспи дин под усна ма?

Уста су вам пу на кле тве и гор чи не. Пу стош и бе да вам ја на пу те ви ма ва-
ши јем. Пу та мир ног не по зна сте. Са гу би се страх Бож ји пред очи ма ва ши јем.

Зар не зна те да то што чи ни те чи не гре си ко ји жи ве у ва ма?
Пред сед ник (до шап нув ши се са глав ним су ди јом), лу пи пе сни цом о 

астал: На ре ђу је мо ти: му чи!
Ста рац: А ко сте ви да се пре пи ре те с Бо гом? Зар лон чар не ма вла сти 

над гли ном, да од исте сме се на чи ни је дан суд за част, а дру ги за срам?
Не ми сли те о се би ви ше не го што ва ља. Не мој те гор до ми сли ти, не го се 

дру жи те са сми ре ни ма. Не сма трај те се бе му дрим. Имај те мир с љу ди ма.
Јер, ноћ по од ми че а дан се при бли жа ва. Од ба ци те де ла та ме и обу ци те 

се у оруж је све тло сти: не хо ди те у сва ђи и за ви сти.
Јер, ко сте ви да су ди те ту ђем слу зи? За што осу ди сте бра та сво га? За што 

се не ста ра те да не по ста вља те бра ту спо ти ца ње или са бла зни? Зар не зна те 
да ће сва ко од нас да ти од го вор Бо гу за се бе?

За што чи ни те раз до ре и са бла зни про тив на у ке ко ју на у чи сте, док не 
за стра ни сте?

Зар сте смет ну ли с ума да ће сва чи је де ло иза ћи на ви де ло?
Зар не зна те ако не ко ра за ра храм Бож ји да ће ње га ра зо ри ти Бог? А ви 

га ра за ра те јер не сто ји те чвр сто и не др жи те пре да ња ко ји ма сте на у че ни, 
ми сле ћи да сте му дри у ово ме ве ку! Зар не зна те да је му дрост ово га све та 
лу дост пред Бо гом? 

Глав ни су ди ја: Ми смо на Си но ду јед но гла сно утвр ди ли пут ко јим ће мо 
ићи. У то ме има мо по др шку и др жа ве и...

Ста рац: Све вам је до зво ље но, али вам све не ко ри сти
Зар не зна те да не пра вед ни ци не ће на сле ди ти Цар ство Бож је?
Зар не зна те да на тр ка ли шту тр че сви, а је дан до би ја на гра ду?
Зар не зна те да не мо же те пи ти ча шу Го спод њу и ча шу де мон ску?
Пред сед ник: Е, у то ме нам не маш што за мје ри ти, јер ми сваг да сви је ма 

ну ди мо и зо ве мо да при ђу ча ши. Ту смо не се бич ни.
Ста рац: Зар по лу де сте? Зар не ка за смо ко ји је де овај хлеб или пи је ча-

шу Го спод њу не до стој но, суд се би је де и би ће крив те лу и кр ви Го спод њој?
Глав ни су ди ја: Ти ћеш нам, про сти ри ба ру со ли ти па мет, а ми има мо ви-

ше док то ра та не го ти ко се на гла ви.
Дру ги ста рац: Не про по ве дај те се бе, не го Хри ста. Не гле дај те на оно 

што се ви ди, јер је то при вре ме но, а оно што се не ви ди је веч но. 
Те ско бу осе ћа те, јер вам је те сно у ср ци ма ва шим.
И пре ста ни те да се ме ри те со бом јер то чи не не ра зум ни. Не го се ме ри те 

пра ви ли ма чи ју нам ме ру Бог до де ли.
Не пре тва рај те се у слу ге пра вед но сти, јер ће вам свр ше так би ти по де-

ли ма ва шим, која су неправедна.
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О, не ра зум ни, ко вас оп чи ни да се не по ко ра ва те исти ни?
Зар по чев ши ду хом (се ћам се, глав ни су ди јо, твог пи сма из Ати не пре 

че ти ри де се тле ћа) сад те лом за вр ша ва те? Зар по стра да сте уза луд? 
Зар не зна те да ко ми сли да је не што, а ни је ни шта, ва ра се бе? Не ва рај-

те се, Бог се не да об ма њи ва ти, јер што чо век по си је оно ће и по жње ти. Ко 
сије те ло, по жње ће тру леж а ко си је дух, од Ду ха ће по жње ти жи вот веч ни.

Што оту пе сте чи не ћи не чи сто ту?
Што се гње ви те? Сун це да не за ђе у гње ву ва ше му.
За што да до сте ме сто ђа во лу? За што вас об у зе гор чи на и гњев и љу ти на 

и ви ка и ху ла са зло бом? 
Пред сед ник: Ми смо епи ско пи, стар че, а ти збо риш ка да смо ђе ца.
Дру ги ста рац: Али епи скоп тре ба да бу де без ма не, му дар, по штен, го-

сто љу бив, до бро то љу бив, пра ве дан, уз др жљив, по бо жан, ка дар да по у ча ва у 
здра вој на у ци, кро так, ми ро љу бив, не сре бро љу бив...

А ви? Од сту пи сте од пре да ња, од ве ре све то о тач ке, слу ша ју ћи ду хо ве 
пре ва ре и на у ке де мон ске. Сро за сте се у ли це мер је ла жљи ва ца спа ље не 
са ве сти.

Пред сед ник: Од у зи мљем ти реч, стар че, јер га пре ће ра!
Дру ги ста рац: Чуј те ме гор де љив ци: оне ко ји гре ше по ка рај пред сви ма, 

да и оста ли има ју страх! 
Ви при ста до сте на до бро вољ но си ро ма штво. Ал вас пре ва ри зло сре бро-

љу бља ко је је ко рен свих за ла и уву че вас у про паст и по ги бао.
Оку пи сте се би уче ни ке да вас че шу по уши ма и од вра ти сте уши од исти-

не. Го во ри те да зна те Бо га, а де ли ма га се од ри че те.
За то ће вас се љу ди кло ни ти, зна ју ћи да сте се из о па чи ли и са ми се бе 

осу ди сте.
Глав ни су ди ја: Да исти ну го во риш, Бог би нас ка знио. 
Дру ги ста рац: Ко га љу би Го спод, оно га и ка ра. Ако ли сте без ка ра ња, 

он да сте ко пи лад а не си но ви. 
Ка ква вам је ко рист, ако ре че те да има те ве ру а де ла не ма те. Јер ве ра, 

ако не ма де ла, мр тва је са ма по се би.
Јер ви све ту и моћ ни ци ма све та уга ђа те. Зар не зна те, пре у че ни, да ко ји 

хо ће све ту при ја тељ да бу де, не при ја тељ Бож ји по ста је?
И зар не зна те да се Бог про ти ви гор ди ма, а смер ни ма да је бла го дат?
По ко ри те се, да кле, Бо гу, а ус про ти ви те ђа во лу! Очи сти те ру ке, по пра-

ви те ср ца ва ша, дво ду шни.
Смех ваш не ка се пре тво ри у плач, и ра дост у жа лост, по ни зи те се пред 

Го спо дом, и уз диг ну ће вас.
Пред сед ник: Ти ћеш да нам ка жеш. Знаш ли ти чо че да сам ја, ни је да се 

ва лим, над ма ши ја и Ње го ша и Пе тра Це тињ ско га? То је ре ка је дан од нај о-
бра зо ва ни јех љу ди пред мо ре свје до ка. 
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Тре ћи ста рац: Би ло је ла жних про ро ка у на ро ду, ко што је ме ђу ва ма ла-
жних учи те ља, ко ји ће уне ти је ре си по ги бли и до ве шће се би на глу по ги бао. 
И мно ги ће по ћи за њи хо вим не чи сто та ма. 

Али њи хов суд не ка сни, и по ги бао не дре ма. Њи ма се до го ди оно што 
ве ли по сло ви ца: Пас се вра ћа на сво ју бљу во ти ну, и: Сви ња се оку па ла па се 
у бла ту ва ља.

Укла њај те се од зла и чи ни те до бро, уз др жи те је зик свој од зла, и усне 
ва ше да не го во ре пре ва ре.

Глав ни су ди ја: Ти си стар че у вре ме ну оном кад су се кр пи ле ри бар ске 
мре же. Сад је но во вре ме, но ва ре ал ност. Ми ту ре ал ност мо ра мо при хва ти ти.

Че твр ти ста рац (обра ти се оном стар цу, мо на штву и на ро ду): Де цо, као 
што чу сте, Ан ти христ до ла зи и са да су се по ја ви ли мно ги ан ти хри сти.

Од нас иза ђо ше, али не би ја ху од нас. Иза шли су мно ги ла жни про ро ци 
у свет.

(А он да упре по глед на су ди је и ту жи о це): Чу сте по ру ку од по чет ка, да 
љу би те јед ни дру ге. А ви? Учи ни сте као Ка ин што бе ше од не ча сти во га и 
за кла бра та сво је га. 

А за што Ка ин за кла Аве ља?
За то што де ла ње го ва бе ху зла, а бра та му пра вед на!
Ра зу ми те за што ви учи ни сте овом пра вед ни ку зло. (По ка зу је на стар ца 

ме ђу мо на си ма и на ро дом). Јер не ма до сте љу бав Бож ју у ср ци ма сво јим. 
Но се у ср ци ма ва шим за ца ри мр жња, за вист, зло.

Не ла жи те: не љу би те реч ју и је зи ком, не го де лом и исти ном.
Не пре тва рај те се да пла че те и мо ли те опро штај, а на но во уби ја те бра та свог.
Не ре че ли Го спод: те шко ва ма ли це ме ри!
Ви жи ви те у стра ху. За што? У љу ба ви не ма стра ха, не го са вр ше на љу бав 

из го ни страх на по ље. Ви се му чи те, јер је у стра ху му че ње.
Пред сед ник: Ни је смо ми ње га за кла ли ка Ка ин. Са мо смо га про ће ра ли, 

јер смо се за вје то ва ли пре ко ове му дре гла ве (по ка зу је на глав ног су ди ју) 
при је 15, а озбиљ но на том по ра ди смо 10 го ди на. Ни је смо по бе на ви ли па 
да нам труд бу де уза луд.

Пе ти ста рац: Те шко ва ма, си њи ку кав ци, јер пу тем Ка и но вим по ђо сте 
и у пре ва ру Ва ла а мо ве пла те упа до сте, и по бу ном Ко ре је вом из ги бо сте.

Ви сте ру гло на ва шим ве че ра ма љу ба ви!
Ви сте обла ци без вод ни ко је за пад ни ве тро ви ви тла ју!
Ви сте др ве та је се ња, бес плод на, умр ла, и из ко ре на иш чу па на!
Ви сте по бе шње ли та ла си ко ји се пе ну ша ју сво јим сра мо та ма!
Ви сте зве зде лу та ли це, за ко је се мрак та ме чу ва за на век!
Ви сте ру га чи ко ји хо ди те по сво јим без бо жним же ља ма! 
Ви сте они што ства ра ју раз до ре! 
Ви сте они што су чул ни и што Ду ха не ма ју!
За то, по кај те се и ве руј те Еван ђе ље! 
Јер и се ки ра већ до ко ре на др ве ту сто ји!
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ТРЕ ЋИ ДЕО

РАЗ БУ ЂИ ВА ЊЕ
ИЛИ 

ЧЕМУ НАС УЧЕ АПО СТО ЛИ

У је дан мах, сав на род и мо на штво са оним стар цем окре то ше ле ђа су-
ди ја ма. И ту жи о ци ма. И на о ру жа ним љу ди ма. 

Њи хо ва ли ца се оза ри ше и упре ше очи, пу не су за ра до сни ца ка стар ци ма 
с оне стра не по то ка. Ср ца њи хо ва се ис пу ни ше на дом и ми ли ном не ком.

Ме ђу њи ма крену раз го вор. 
Глас из на ро да: Од све тих ота ца на у чи смо да се ћу та њем из да је Бог. Али 

кад власт има ју ћим ка же мо да су из да ли ве ру на шу, го во ре да смо им не по-
слу шни и не по кор ни. 

Глас ста ра ца: Бо гу се тре ба по ко ра ва ти ви ше не го љу ди ма!
Глас из на ро да: За бра њу ју нам да по ма же мо прог на не.
Глас ста ра ца: Ре че Го спод: Бла же ни ми ло сти ви. За то, ко чи ни ми ло сти-

њу не ка чи ни ра до сно. 
Глас из на ро да: Пре те нам из оп ште њем из Цр кве ота ца на ших ако смо 

при ста ли це Стар ца ко ји сто ји на бра ни ку Све то са вља. А на шем Стар цу пре-
те, из оп ште њем из Цр кве, па чак и др жав ним кри вич ним про го ном... 

Глас ста ра ца: Ако је Бог с на ма, ко ће про тив нас? 
Ко ће нас ра ста ви ти од љу ба ви Хри сто ве? Го ње ње, или глад, или го ло ти-

ња, или опа сност, или мач?
Зар не чу сте Бож ји од го вор: Оста вих се би се дам хи ља да љу ди, ко ји не 

при кло ни ше ко ле на пред Ва а лом?
Глас из на ро да: Ка жу да ми не ма мо љу ба ви за бра ћу из се стрин ских цр ка ва.
Глас ста ра ца: Ли це ме ри го во ре о се стрин ским цр ква ма. Бла го че сти ви 

оци ко ји са чу ва ше Пре да ње оста ви ли су вам Сим вол ве ре, да ве ру је те у Јед-
ну, Све ту, Са бор ну и Апо стол ску Цр кву. 

За то, љу бав ва ша да не бу де ли це мер на!
Глас из на ро да: Они кле че по ка те дра ла ма, па ле све ће по си на го га ма, 

уво де у ол та ре је ре ти ке, са слу жу ју с њи ма... а на ма ша љу ак те ко ји ма нам 
за бра њу ју да се мо ли мо са пра во слав ним љу ди ма.

Глас ста ра ца: А ви, мр зе ћи зло др жи те се до бра!
И не слу шај те не по слу шне Пре да њу, јер су они про кле ти, да не на ву че те 

про клет ство њи хо во на се бе.
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Глас из на ро да: Из вр ши ше бра то у би ство и кле ве та ју нам Стар ца.
Глас ста ра ца: А ви у бра то љу бљу, ча шћу чи ни те јед ни дру ге ве ћим од 

се бе!
Глас из на ро да: Ка жња ва ју нас због го сто љу бља.
Глас ста ра ца: А ви бу ди те го сто љу би ви!
Ра дуј те се са ра до сни ма, и пла чи те са они ма ко ји пла чу! 
Не дај те да вас зло по бе ди, не го по бе ди те зло до брим!
При мај те је дан дру го га, као што је и Хри стос при мио вас на сла ву Бож ју!
Јер из го сто љу бља не ки и не зна ју ћи при ми ше ан ђе ле. 
До бро чин ство и за јед ни штво не за бо ра вљај те, јер се та квим жр тва ма 

уга ђа Бо гу.
Глас из на ро да: Они до но се пре су де без су да и су ђе ња.
Глас ста ра ца: А ви не су ди те ни шта пре вре ме на!
Глас из на ро да: Они и да ље бе за ко ну ју, га зе Пре да ње, кр ше ка но не...
Глас ста ра ца: Из ба ци те зло га из ме ђу себе!
Глас из на ро да: По га зи ше нам Пре да ње ота ца на ших.
Глас ста ра ца: Хва лим вас, бра ћо, ко ји др жи те пре да ње што вам пре да-

дох! А они ће да ти од го вор кад се ис пу ни вре ме.
Глас из на ро да: Из го не нас из Цр кве, кле ве та ју, пре те, про га ња ју пре ко 

вла сти, га зе нас ко ли ма ко је во зи по ли ци ја, хо де по та ми скри ва ју ћи се од 
на ро да Бож јег... Про го не нас из ма на сти ра, из ста ни шта на ших ко ја смо му-
ком, зно јем, жи во том гра ди ли...

Глас ста ра ца: Про ла зна не во ља при пре ма пре и зо бил но и не из мер но 
веч но бо гат ство сла ве!

Знај те, ако се зе маљ ска ку ћа сру ши, има те зда ње од Бо га, ку ћу не ру ко-
тво ре ну, веч ну на не бе си ма!

Глас из на ро да: Да ли да иде мо на но во тар ске слу жбе?
Глас ста ра ца: Не упре жи те се у исти ја рам с не вер ни ци ма, јер шта има 

пра вед ност са бе за ко њем, или ка кву за јед ни цу има све тлост са та мом!?! 
Иза ђи те из њи хо ве сре ди не и ја ћу вас при ми ти, го во ри Го спод!

Глас из на ро да: Има ју ли они пра во да нас спре че да сво ју имо ви ну да је-
мо они ма ко је они про го не?

Глас ста ра ца: Бог љу би оно га ко дра го вољ но да је! 
Пи са но је: Про су, да де си ро ма си ма, прав да ње го ва оста је до ве ка!
Глас из на ро да: Они се по зи ва ју на ти ту ле, на Си нод... пре те ћи ана те мом.
Глас ста ра ца: Лу ка ви по сле ни ци се пре тва ра ју да су апо сто ли Хри сто-

ви, као што се са та на пре тва ра у ан ђе ла све тло сти. Али ако вам и ми или 
ан ђео с не ба про по ве да је ван ђе ље друк чи је не го што вам про по ве да смо, 
ана те ма да бу де!

Про клет сва ки ко ји не оста не у све му што је на пи са но у Књи зи за ко на!
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Глас из на ро да: Они слу же она ко ка ко се у на шој све тој Цр кви ни је ра-
ди ло ни кад. Од Све тог Са ве, до све тог Ни ко ла ја, аве Ју сти на и вла ди ке Ар-
те ми ја.

Глас ста ра ца: А ви, да кле, бра ћо, стој те чвр сто и др жи те пре да ња, ко ји-
ма сте на у че ни, би ло на шом реч ју, би ло по сла ни цом!

Са чу вај те по ве ре ни вам за лог, кло не ћи се по га них и пра зних раз го во ра 
и спо ро ва ла жно на зва но га зна ња, ко је му се не ки при во ле ше и от па до ше 
од ве ре!

Глас из на ро да: Из го не нас из цр ка ва и ма на сти ра на ших, не да ју ћи нам 
ни ша ку бра шна да по не се мо са со бом, оти ма ју нам за му ку на шу, и ко зу, и 
ко кош ко ју нам при ја те љи да ри ва ше.

Глас ста ра ца: Пра вед ник ће од ве ре жи ве ти!
Глас из на ро да: Они кле ве та ју и ла жу на род ши ре ћи из ми шљо ти не о на ма.
Глас ста ра ца: Не ка се не ва ра ју: Бог се не да об ма њи ва ти!
Што по си ју оно ће и по жње ти!
Глас из на ро да: Ме ђу на ма има ста рих, не моћ них, бо ле сних, а ми ни ка-

кве усло ве за њи хо ву не гу не ма мо.
Глас ста ра ца: Но си те бре ме на је дан дру гом, и та ко ис пу ни те за кон Хри-

стов!
Бра ћо, да вам не до са ди до бра чи ни ти!
Док има те вре ме на чи ни те до бро сви ма, а осо би то сво ји ма по ве ри!
Глас из на ро да: Али они и да ље бе за ко ну ју, уце њу ју нас, пре те...
Глас ста ра ца: Не уче ствуј те у де ли ма та ме, не го их још раз от кри вај те!
Јер тај на бе за ко ња већ деј ству је, са мо да се укло ни онај ко ји сад за др-

жа ва! 
Глас из на ро да: На ше цр кве и на ше ма на сти ре са гра ди ше оци на ши, а 

они се по на ша ју као да је то њи хо ва пр ћи ја.
Глас ста ра ца: Ни шта не до но си мо на свет, ни шта не мо же мо ни од не ти!
Али ће на ста ти вре ме на те шка, јер ће не ки љу ди по ста ти са мо љу би ви, 

сре бро љу би ви, хва ли са ви, гор де љи ви, хул ни ци, небла го дар ни, не по бо жни, 
без о се ћај ни, не по мир љи ви, кле вет ни ци, су ро ви, не до бро љу би ви, из дај ни-
ци, на пра си ти, на ду ве ни,.. ко ји има ју из глед по бо жно сти, а си ле ње зи не су 
се од ре кли. 

Ових се кло ни те.
Глас из на ро да: Кло ни ли би се ми њих, али не ће они нас.
Глас ста ра ца: Не бој те се, они не ће ви ше на пре до ва ти, јер ће њи хо во 

без у мље по ста ти очи глед но сви ма. 
Јер, они, зли љу ди и оп се на ри на пре до ва ће од зла на го ре, ва ра ју ћи  

друге и ва ра ју ћи себе.
Глас из на ро да: Зна мо ми да је ка за но да ће сви ко ји хо ће по бо жно да 

жи ве у Хри сту би ти го ње ни. Али зар да нас го не нај го ри ве ро лом ци?
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Глас ста ра ца: А ви се тру ди те да мо же те ка за ти: до бар рат ра то вах, тр ку 
за вр ших, ве ру одр жах! 

Си не мој, не за не ма руј ка ра ње Го спод ње, ни ти кло ни кад те он по ка ра.
Глас из на ро да: Али они су остра шће ни и не би ра ју сред ства да до вр ше 

из да ју и ве ро лом ство у ко је су кре ну ли.
Глас ста ра ца: Сме ло ус клик ни те, бра ћо: Го спод је мој по моћ ник, и не ћу 

се бо ја ти!
Шта ми мо же учи ни ти чо век? 
Не дај те се за ве сти њи хо вим уче њи ма! 
Не уче ствуј те у њи хо вим злим де ли ма.
Ако стра да те прав де ра ди, бла же ни сте. 
А стра ха се њи хо во га не бој те, ни ти се пла ши те.
Глас из на ро да: Они из ми шља ју ла жне оп ту жбе и до но се на ка рад не од-

лу ке.
Глас ста ра ца: Го спо да осве ћуј те у ср ци ма сво јим. 
Имај те до бру са вест, да се у оно ме за  шта вас кле ве та ју као зло чин це 

по сти де они ко ји ку де ва ше до бро вла да ње у Хри сту.
Јер, бо ље је да стра да те до бро чи не ћи, не го ли зло чи не ћи.
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ЧЕ ТВР ТИ ДЕО

РА ЗА ЗНА ВА ЊЕ 
ИЛИ 

КО ЈЕ ВЕ РА А КО ЈЕ НЕ ВЕ РА

„Упи та ше јед ном ино ци Пај си ја Ве ли ког: Ре ци нам, оче, реч о спа се њу, 
и ка ко тре ба да жи ви мо по Бо гу? А ста рац им од го во ри: Иди те, па др жи те 
за по ве сти Бож је и чу вај те пре да ња Ота ца. Пре да ње Ота ца то је ис ку ство 
све ти те ља у обла сти ду хов ној, ис ку ство огром но од бли зу две хи ља де го-
ди на, ис ку ство мно гих сто ти на и хи ља да све тих љу ди и же на. Ка кво пре-
бо га то сто ва ри ште му дро сти! Ка ква не пре глед на хр па до ка за сва ке исти не 
Све то га Пи сма! И све то бла го, сву ту му дрост, све те до ка зе, сав тај опит 
про те стан ти су од ба ци ли! (Да ли са мо они? – прим. на ша.) О, без у мља не-
ис ка за ног! О, про сјач ке си ро ма шти не!“ (Св. Вла ди ка Ни ко лај – Охрид ски 
про лог, 19. ју н.)

У ме диј ској га ла ми чу ше се гла со ви по ру ге, кле ве те, ла жи... Чла но ви 
Си но да и још по не ки остра шће ни епи скоп, по је ди ни тзв. прав ни екс пер ти 
и вер ски ана ли ти ча ри... над ме та ху се ко ће бо ље, ко ће ви ше... за хва ти ти 
бла та из ка љу ге беш ча шћа и ба ци ти се њи ме на бла го че сти вог стар ца – вла-
ди ку Ар те ми ја. Та ко, јед ног Бож јег чо ве ка оп ту жи ше да је про не ве рио сил-
не нов це, да има не бро је не ра чу не по стра ним бан ка ма, да има сил не ви ле 
по Бе о гра ду и ко је ку да. Да је ома ђи јан, ђа во и ман... А не ки ли це ме ри, да се 
вла си не се те, го во ра ху: Ар те ми је је до бар, Ар те ми је је че стит чо век, ал су 
му се не ки са рад ни ци оте ли кон тро ли... А ли це ме ри над ли це ме ри ма из ја-
ви ше: До бри, рад ни, вред ни и че сти ти Ар те ми је... па се не се бич но ла ти ше 
пај се ра и раз ва ли ше ке ли је пра вед ни ка, оте ше му и про да до ше ко ла, оте ше 
му Бо гом  да ри ва ну не ве сту – епар хи ју и от по че ше ра ср бљи ва ње срп ске ду-
хов не ко лев ке, за бра ни ше му да го во ри, за бра ни ше му да бо го слу жи, за бра-
ни ше да бу де ду хов ник сво јој ду хов ној де ци, за бра ни ше му да жи ви у би ло 
ком ма на сти ру ње го ве епар хи је, прог на ше га и из Ши ша тов ца... Са шип тар-
ском по ли ци јом и оку па тор ском си лом фи зич ки га из ба ци ше из Ду бо ког 
По то ка и про те ра ше ван РПКМ епар хи је. Проте ра ше га у ег зил.

А он, тај ста рац, ко ме по за ви де ше зли, ду хов ни бед ни ци и си ро ма си, 
истин ски је бо га т. Обо га ти се у Бо га. Јер има ср це у ко ме ста ну је Го спод. И 
још има ста ме ни град, не раз ру ши ву твр ђа ву, ви со ки за клон: узда ње у Бо га! 
И још има Ве ру чвр сту и не по ко ле бљи ву. И још има ви но град ко ји за са ди 
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де сни ца Го спод ња: ве ро љу би ва ду хов на че да сво ја. И још има ма ло ста до 
ко је се не бо ји и ко је не иште шта ће је сти и шта ће пи ти не го иште Цар ство 
Бож је. И прав ду Ње го ву. И још има бо го љу би ве срп ске до ма ћи не уза се. 

Али, гле, у тој ор ке стри ра ној вре ви, у ха ла бу ци лин ча, из дво ји се по не-
ки, у по чет ку ди со нан тан, уса мљен глас.

У по то ње вре ме та квих гла со ва је све ви ше. 
За ко па на исти на вас кр са ва.
Ша пат пре ра ста у жа гор. 
Ве тар на ја вљу је олу ју. 
Успа ва не са ве сти се бу де.
У мра ку ла жи, кле ве та, не чо ве штва, ли це мер ја и та ме – па ле се искре 

ра за зна ња.
Ра зна је се ко је ве ра а ко је не ве ра.
У ре до ви ма ко ји сле де упо зна ћеш, дра ги чи та о че, не ке од број них си но-

ва и кће ри Пра во сла вља, див ју на ке ко ји ма је Исти на из над све га. Ме ђу њи-
ма и мно ге ко ји су на ше го ре лист, све то сав це за до је не ве ром све то сав ском 
и мле ком срп ских мај ки ко је су им по пут Је вро си ме удах ну ле исти но љу би-
ву на у ку: Бо ље ти је си не са гу би ти гла ву не го сво ју огре ши ти ду шу.

Из вор: www. Srbinaokuo.info, 3.7.2012.

***

Про то је реј-ста вро фор Са ва Арсeнић:
Срам их би ло

... Не при ја те љу мо ра мо ре ћи: Ста ни! Ни је 
то зе мља тво ја! Ни је то Цр ква тво ја! То је ко-
ли ко тво ја, то ли ко и мо ја. Из мак ни се, да уђем 
у све ти њу Бо жи ју, она ко ка ко је оста ла од ста-
рих...

Кре та ли су и мо ји дру го ви, ко ји да нас це па ју оде жду Све тог Са ве и хо ће 
да по це па ју срп ски на род ка ко им Ла ти ни за по ве да ју. Шта то зна чи? Све 
Је ван ђе ље об ја шња ва.

Зи ну ли су на бо гат ство и на зла то, као што је и Ју да, па из да де учи те ља 
сво га...

Кад бих мо гао да их ви дим, јед ног по јед ног, па да им ка жем: Се ћа те ли 
се про фе со ра Алек сан дра Ћи ри ћа? Сви смо га зва ли Ша ца, си нов ца чу ве-
но га епи ско па бач ког, но во сад ског, Ири не ја Ћи ри ћа. Се ћа те ли се ка ко је 
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Ша ца и по ки ши и по сне гу и пра ћен Уд бом из Бе о гра да, трам ва јем до ла зио 
до Ра ко ви це, а од фа бри ке „Ра ко ви це“ до ма на сти ра сва ки дан ишао пе шке, 
и на зад. И шта нам је го во рио: „Де цо, за пам ти те! Не ко ће од вас ви ше а не-
ко ма ње зна ња има ти. Али јед но мо ра мо има ти сви исто – образ по штен, 
ре чи исти ни те и за те ре чи ако тре ба и да умре те. То је учи нио Хри стос пре 
вас, а за тим мно ги све ти те љи свих на ро да и мно ги из на ше га. Уми ра ли су 
не жа ле ћи жи вот, не го све сно ода би ру ћи пут му че ни ка, али су зна ли као 
што је и кнез Ла зар, знао зе маљ ско је за ма ле на цар ство, а не бе ско веч но и 
до ве ка. То де цо за пам ти те!“

И кад бих мо гао са да уз мо је дру го ве, ко ји као мр зост по пу шће ња по са -
ди ше на све та ме ста, да их са мо под се тим шта нас је про фе сор Ша ца учио. 
И не са мо он, не го и си но вац све тог вла ди ке Ни ко ла ја, ка сни је Јо ван ша-
бач ки Ве ли ми ро вић.

Срам на је ово ге не ра ци ја, из гле да, на ша, где се ми ста ви смо на че ло да 
увре ди мо до не дав но гле да не ве ли ка не срп ске. Би ће та ква сра мо та не са-
мо ово га ве ка, не го и веч но га. Ту жно је ово што ја го во рим и пре ту жно.

И са да да ви дим Ри сту, Зо ра на и дру ге мно ге... И Жив ка, па да му ка-
жем: Жив ко, знаш ли ти на чи јој сто ли ци се диш? На сто ли ци вла ди ке 
Јо ва на Ве ли ми ро ви ћа.

Срам их би ло! 
Осу ди ће њих це ло Срп ство! 
Про ћи ће њи хо во!
А Бог се не да по бе ди ти! Ни ко га ни је ни кад по бе дио, ни ти ће икад по-

бе ди ти.
На ва ли сте на свог дру га, али и ви сте то чу ли – Зо ра не, Жив ко и Ри сто, 

(ово су све тов на име на бив. еп. Ата на си ја Јев ти ћа, еп. Ша бач ког Ла-
врен ти ја и ми тро пол. Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа – на ша на по ме на) кад је 
отац Ју стин ре као Ар те ми ју: „А ти ћеш ма ли по стра да ти!“ 

И од ко га? 
Од школ ских дру го ва. 
Сра мо та!
По ко зна ко ји пут, Ср би но ва! Од Ко со ва и Ву ка Бран ко ви ћа, пре ко Ми-

ло ша Обре но ви ћа, пре ко ко му ни зма, где је брат бра та уби јао, се стра се-
стру...

До че ка смо да све ште но слу жи те љи уби ја ју бра ћу сво ју. 
Сра мо та!
Сра мо та!
И опет са мо сра мо та! 
Ка ко се не сти де да ко ра ча ју по овој Срп ској, му че нич кој и кр вљу 

на то пље ној зе мљи?
Ка ко мо же Зо ран (Ата на си је Јев тић – на ша прим.) да гле да вла ди ку Ар-
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те ми ја? Он ко ји то ви ше и ни је, па се вра тио и по стао – Зо ран из дај ник. А 
гле да ју вра та у Гра ча ни ци јед на уз дру га. Иза јед них се ди вла ди ка Ар те ми је, 
утам ни чен под кон тро лом швед ског ба та љо на, или че те, по ли ци јом шип-
тар ском и не мо гу дру гу реч да ка жем и Уд бом срп ском из Ср би је. А ко ле-
га... Гле да, она ко сав уфа шло ван око вра та. Шта је он ура дио сво ме дру гу? 

Бо ље да се ни је ни ро дио!
И за тог чо ве ка се мо же ре ћи као што је Хри стос ре као за Ју ду – бо ље да 

се ни је ни ро дио.
Ма ле су мо је ре чи, дра га бра ћо и се стре, да овај ту жни тре ну так опи-

шем, али за пам ти те: Бог је увек по бе ди тељ! Мо же те га и ви из да ти, али не-
ма те си ле ко ја мо же Бо гу на пут ста ти. 

За то вас мо лим – из др жи те. Мо ли тву по ја чај те у овом ча сном по сту. 
Кад је Хри стос по ка зао ка ко се зло по бе ђу је: за по стио је, нит је јео, нит је 
пио че тр де сет да на. И ђа во га ку шао три пу та. И шта му је  ре као: „Иди од 
ме не, со то но!“ И да не го во рим ви ше... И ово што сам вам ре као, мно го је 
ре че но...

Па он да се сми луј, Господе, и по мо зи. Да ми Тво ји све ште но слу жи те љи 
до ђе мо па ме ти, да се ура зу ми мо, да не при ма мо три де сет сре бр ни ка, него 
да бу де мо што си нам на ме нио. А је дан ци тат Го спод ре че за нас све ште ни-
ке: „Ја вас иза брах од све та, да ми бу де те све до ци.“

Али пу че све до чан ство на два де ла!
На рев но сно и из дај нич ко!
Жа ло сна нам је мај ка сви ма, а по го то во из дај ни ци ма! (Под вла че ња 

на ша)
Вла ди ка Ни ко лај ре че, про чи тах вам, да Хри стос до ла зи стал но. Али 

имам ути сак да по овим вре ме ни ма, и зна ци ма у њи ма, не ће би ти да ле ко 
да до ђе по след њи пут. И кад бу де до шао по след њи пут, би ће стра шно. Ма ла 
че та пра вед ни ка ће се ра до ва ти, а углав ном ће из дај ни ци да се тре су као 
ни кад до са да, ни ко што се ни је тре сао.

Го спо де, у овој пр вој не де љи по ста, по мо зи ме ни, а овом тво ме на ро ду 
да се ис кре ни је мо ли, да пост по сти с љу ба вљу, да се мо ли за оне ко ји стра-
да ју, али по да ри нам сна ге, Го спо де, да се по мо ли мо и за не при ја те ље на ше.

Мо рао сам ово ре ћи што сам ре као, али ни сам ре као да се не ћу за њих 
мо ли ти. Али во лео бих да их мо гу сре сти лич но, па да се под се ти мо оних 
де чач ких да на.

Са да, пред гро бом сви смо, а по го то ву ми ста ри ји: па да их упи там – 
зна ју ли они да пред ли це Бо жи је мо ра мо иза ћи? Ли цем к ли цу! И шта он да 
ре ћи? Бо же сми луј нам се.

Ва ма дра га бра ћо и се стре, же лим да ску пи те сна гу да се по мо ли те, али 
не мој те ма лак са ти ни ка да!

Је дан је крат ки овај жи вот.
Сад ако тре ба, не ка но се гла ву.
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Али веч ност нас че ка. Веч ност пре ле па. Веч ност ко ју ви де апо стол Па вле: 
веч ност са свим на шим по кој ни ци ма, веч ност са кр сним сла ва ма, ко ји ма смо 
се мо ли ли и ми и пре ци на ши. Веч ност, и у тој веч но сти да ви ди мо Ма ја ку 
Бо жи ју. Ни ко то ли ко ни је про па тио као Она. И да се Си ну Ње ном по кло ни мо. 

Ту сна гу вам же лим из ду би не ср ца и ду ше сво је. Же лим вам да и ви и 
ва ши на до му раз у ме ју ове да не, или мо жда бо ље ре че но ове са те жи во та, 
ко ји су пред на ма...

Из вор: You tu be: Отац Са ва Ар сенић – Бе се да у Не де љу пра во сла вља 1/3, 2/3 и 3/3, 2010.

***

Про то је реј-ста вро фор Ду шан Пе тро вић, 
рек тор кар ло вач ке бо го сло ви је:
Де лу вла ди ке Ар те ми ја се тре ба по кло ни ти

... Хри сто че жњи ви мо на си и мо на хи ње, 
ча сни оци све ште ни ци, дра га бра ћо и се стре, 
на ла зи мо се у ма на сти ру исто та ко му че ни ку 

као што је му че ник и наш сла вље ник и ње го во Ко со во и Ме то хи ја. И овај 
ма на стир је имао ве ли ке гол го те, ве ли ка ру ше ња и ве ли ка по ди за ња, али 
увек по ди за ња. То је опет ми лост Бо жи ја, ве ли ка и на кло ње на све ти ња ма.

Оно вре ме кад смо са да шњи Вла ди ка Ар те ми је и ја ишли у Бо го сло ви ју 
и сту ди ра ли, он да су би ла ру жна, ту жна и гво зде на вре ме на, где је без бо-
жни ре жим вла дао у овој не срећ ној зе мљи Ср би ји, бив шој Ју го сла ви ји, и 
био је под виг ре ћи да си бо го слов и сту дент те о ло ги је. 

Бо јим се да се ни шта ни је мно го про ме ни ло ни сад, али у не кој дру гој 
фор ми, у не ком дру гом об ли ку. Он да смо за хва љу ју ћи Вла ди ци Ар те ми ју, 
он да шњем мла дом је ро ђа ко ну Ар те ми ју, од ла зи ли код оца Ју сти на и та мо 
га упо зна ли, и ево, сла ва Бо гу, ми смо упо зна ли све ти те ља... 

Али смо до ла ском вла ди ке Ар те ми ја у Цр ну Ре ку би ли вр ло по но сни на 
ње га, јер смо зна ли да је до шао у ма на стир у ко ме је био ка та нац на вра ти-
ма, где је ве ли ки све ти тељ Пе тар Ко ри шки ча мио сам у оној пе ћи ни, а он је 
та мо ство рио кан ди ла жи ве ве ре, мла де мо на хе...

По сле то га, кад је по стао епи скоп, он да је из не дрио преко две стотине  
монаха. Из ле те ли су као го лу бо ви из ње го вог окри ља, под ње го вим вас пи-
та њем, под ње го вом ду хов ном кон тро лом. 

Пи там ја вас – ко је то у пра во слав ном све ту, не у Срп ској Пра во слав-
ној Цр кви, ми смо бе да и јад, ко ји је у пра во слав ном све ту, епи скоп мо гао 
да из не дри то ли ко мо на ха за ре ла тив но крат ко вре ме? 

То га не ма! 
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Не ма, не ма, бу ди те си гур ни! 
Кад епи скоп из не дри две сто ти не и не ко ли ко мо на ха из свог окри ља, 

под сво јим вас пи та њем, под сво јом кон тро лом ду ховном, он да је то, го-
спо до мо ја, под виг.

То тре ба це ни ти.
То тре ба по што ва ти.
И то ме се тре ба по кло ни ти.
Е сад, по што наш на род ка же да ђа во ни кад не спа ва, а очи лед но не 

спа ва, бу дан је, он је пре ко не ких сво јих, ни је ва жно ко јих, по за ви део. А за-
ви де ти је ве ли ки грех, то је ја ко ве ли ки грех, и он да је по чео да чач ка и да 
тра жи где, на ком ме сту да боц не да би по вре дио пра вед ни ка. 

И боц као, боц као док ни је не што про на шао. 
То бож! 
И он да су на и шла ве ли ка ис ку ше ња, а ис ку ше ња на и ла зе на пра вед ни-

ке, ис ку ше ња до да на шњег да на.
Али, на сре ћу, овај ваш Вла ди ка ко ји се ди ов де по ред ме не, мој школ ски 

друг и вас пи та ван од Све ти те ља Оца Ју сти на По по ви ћа, ко ји зна да тр пи до 
кра ја и ко ји зна да све то што се ра ди је крат ког да ха и крат ког ве ка, а да Бог 
по бе ђу је, да по бе ђу је онај ко ји је по бе дио смрт, са та ну, ко ји је по бе дио зло.

 Пре ма то ме, кад он да нас сла ви сво га па тро на, све то га ве ли ко му че ни ка 
Ар те ми ја, ко ји је стра дао за сво ју ве ру од ва жно и хра бро у вре ме оних сил-
них го ње ња, као да да нас не ма го ње ња – има и да нас, али на ма ло пер фид-
ни ји на чин не го у оно вре ме – он у јед ном из у зет ном по ло жа ју и при ли ци 
сла ви га, али увек у на ди да ће ми лост Бо жи ја би ти ње му на кло ње на и да 
ће оне ко ји не ра де ка ко тре ба сму ти ти као оне на Ва ви лон ској ку ли, па ће 
по че ти да му ца ју и да шту ца ју и не ће раз у ме ти јед ни дру ге. А ко ји пре тр пи 
до кра ја, спа шће се...

Ваш Вла ди ка и мој школ ски друг и мој брат у Хри сту је ју нак и бо-
рац чи стог обра за.

Си гур но чи стог обра за! 
И он свој крст ко ји су му на то ва ри ли на ле ђа до стој но но си! 
И не ка му Бог по мог не да га уз не се до стој но та мо до кле тре ба да га 

уз не се.
И ње га оче ку је са мо ве нац сла ве!
А оста ли не ка раз ми сле шта и ка ко ра де. (Под вла че ња на ша.)
По шту је мо ми сва ког, ни смо ми не ди сци пли но ва ни... Ми по шту је мо 

све као што и он по шту је, али ни је до бро, ни је до бро ни за Цр кву, ни за све 
оста ло.

Не ће мо сад о то ме, али чи ње ни ца је ово да су увек они ко ји су се бо ри ли 
за Исти ну, за прав ду, за све тост, за Еван ђе ље, али зна се ка ко за Еван ђе ље, 
да су стра да ли, те, пре ма то ме, не мој те се ни чем чу ди ти.



305

Вла ди ка Ар те ми је и да нас сво ју сла ву сла ви до сто јан стве но, на нај бо љи 
мо гу ћи на чин, хри шћан ски, и не ка све ти ве ли ко му че ник Ар те ми је, ко ји је 
ње гов био па трон све вре ме от ка ко га је Отац Ју стин и за мо на шио, бу де и 
на да ље, нек се мо ли Бо гу, нек му да сна ге и мо ћи да све то из др жи. 

Ми се при дру жу је мо тим мо ли тва ма, а ве ру јем и сви ви, и бу ди те си гур-
ни све ће се то за вр ши ти ка ко тре ба. 

Сла ви ће мо име Бо жи је опет за јед но и кроз Све ту Ли тур ги ју и кроз жи-
вот, да би смо до ка за ли и по ка за ли да ни смо она кви као што не ки ми сле, 
не го да смо они ко ји су, не пра ви – да ле ко смо ми од пра вих, али да се тру-
ди мо и да хо ће мо да бу де мо они пра ви.

 Дај Бо же да то бу де та ко.
Че сти та ју ћи Ње го вом Пре о све штен ству Вла ди ки Ар те ми ју, мом во зљу-

бље ном школ ском дру гу, ја му же лим од Бо га здра вља, же лим му да из др жи 
сва ис ку ше ња, да му Бог да сна ге и мо ћи да још ду го по жи ви сла ве ћи име 
Бо жи је на нај леп ши мо гу ћи на чин – че сти то шћу, по ште њем, љу ба вљу пре-
ма Цр кви, жр твом, не по ко ле бљи во шћу. 

Ми смо ге не ра ци ја ко ја ни је на у чи ла да са ви ја кич му, стра да ли смо, али 
ни кад ни смо са ви ја ли кич му... 

Са сре ћом, Ва ше Пре о све штен ство, и дра ги мој бра те, мно го го ди на жи-
вео и да се још ви ђа мо у ми ру, здра вљу и до бром рас по ло же њу. Дај Бо же.

Амин. 
Бо же дај. 

Из го во ре но у ман. Ши ша тов цу. На дан св. Ар те ми ја 2010.

Из вор: „Си не мој, не при стај“, Гре шни Ми ло је, дру го из да ње, Ча чак, 2011. стр. 214-219

* * *

Ми тро по лит пи реј ски Се ра фим: 
Од лу ке о ка зни вла ди ке Ар те ми ја су не ва же ће, 

нео сно ва не и не по сто је ће
Пи реј 31-1-2011. 

Пре о све ће ном Епи ско пу ра шко-при зрен ском и 
ко сов ско-ме то хиј ском г. Ар те ми ју

Пре о све ће ни, Мно го по што ва ни и Љу бље ни Бра те, 
Са не из ре ци вим бо лом, гор чи ном и пат њом при мио сам и про чи тао до-

пи се ко је сте ми по сла ли, ка ко онај упу ћен Све том Ар хи је реј ском Си но ду 
СПЦ, та ко и дру ги упу ћен свим Пра во слав ним Је рар си ма ши ром ва се ље не, 
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ко ји за јед но са сво јим ста ди ма са чи ња ва ју Јед ну, Све ту, Ка то ли чан ску, Апо-
стол ску, Не де љи ву, Не из ме ње ну Цр кву Хри сто ву, и та ко ђе ве о ма па жљи во 
про чи тах Од лу ку Ше стог Кри вич ног Од се ка Вр хов ног Су да Ре пу бли ке Грч-
ке (Ареопа га) под бр. 1410/2010, и са ве ли ком смер но шћу и по бо жно шћу 
хи там да Вам по ру чим сле де ће:

1. Не по ко ле би во ве ру јем и са сми ре њем јав но об ја вљу јем, има ју ћи 
20-го ди шње ис ку ство ба вље ња Цр кве ним Пра вом као Цр кве но-суд ски ис-
тра жи тељ и Се кре тар Ве ли ког Цр кве ног Су да Грч ке Цр кве, да је Ва ше Це-
ње но Пре о све штен ство, са гла сно Бо жа стве ним и Све ште ним Ка но ни ма 
Све тих Се дам Ва се љен ских Са бо ра, као и По ме сних ко је су они по твр ди ли 
(25, 74. и 75. Све тих Апо сто ла, 6. Дру гог Ва се љен ског Са бо ра, 9. и 17. Че-
твр тог Ва се љен ског Са бо ра, 12, 87. и 96. Кар та ген ског Са бо ра и 1. Ки ри ла 
Алек сан дриј ског), као и са гла сно Еван ђел ском Бо жан ском За ко ну, Ка нон-
ски Епи скоп Нај све ти је Епи ско пи је ра шко-при зрен ске и ко сов ско-ме то-
хиј ске, и по ред по сто ја ња про тив Вас до не тих Од лу ка, од стра не Све тог 
Ар хи је реј ског Си но да као и од стра не Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра, без Ка-
нон ске оп ту жни це и при ла га ња ствар них чи ње ни ца, Ка нон ских ис тра жних 
рад њи и ис пи ти ва ња оп ту жни це, Ка нон ског су ђе ња и Од бра не, и мо гућ но-
сти прав них ле ко ва, и то:

а) Од лу ке Све тог Ар хи је реј ског Си но да од 11-2-2010 о Ва шем при вре-
ме ном уда ља ва њу са Ва ше Бо гом  чу ва не Епар хи је.

б) Од лу ке Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра од 2-5-2010 о на ме та њу Вам ка-
зне ко нач ног укла ња ња са Ва ше Ка нон ске слу жбе

в) Од лу ке Све тог Ар хи је реј ског Си но да од 18-9-2010 о на ме та њу Вам 
ка зне нео гра ни че не за бра не све ште но деј ства

г) Од лу ке Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра од 18-11-2010 о на ме та њу Вам 
ка зне раш чи ње ња са ви со ког Ар хи је реј ског До сто јан ства и Ва шег вра ћа ња 
у ред мо на ха, с об зи ром да ове Од лу ке фла грант но кр ше сва ки по јам 
Ка нон ског Пра ва и Ка нон ског про це сног по рет ка, и да у ка нон ском 
сми слу не ма ју ва лид ност, са не по сред ном по сле ди цом да су по ме ну те 
Од лу ке не ва же ће, нео сно ва не и не по сто је ће, и да не по пра вљи во и гру-
бо по вре ђу ју Ка нон ску ве ро до стој ност на ве де них Управ них и Суд ских 
ор га на нај све ти је Све то сав ске Срп ске Цр кве, као и Ка нон ско На че ло 
аде кват них ка зни, ко је ва жи у Ау то ке фал ним Пра во слав ним Цр ква-
ма./.../ (Под вла че ње на ше.)

Из вор: „Си не мој, Не при стај“, Гре шни Ми ло је, дру го из да ње, Ча чак, 2011. стр. 452-453.
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** *

Еп. Се ра фим Пи реј ски – дру ги пут:
Не у ка ди ле тант ска лу пе та ња

У Пи ре ју, 1. мар та 2011.

1. Ско ра шње из ја ве и об ја ве пре ко ин тер не та, ко ји ма се мо је пи смо упу-
ће но као од го вор Пре о све ће ном Епи ско пу ра шко-при зрен ском и ко сов ско- 
-ме то хиј ском г. г. Ар те ми ју на по сла та од ње га до ку мен та, ко ја се од но се на 
ка нон ску за бра ну, и Ње го ву осу ду, и на ме та ње ка нон ских ка зни сврг ну ћа и 
раш чи ње ња, од ре ђу је и ка рак те ри ше ка нон ски као цр кве но бе за ко ње ме ша-
ња у уну тра шње ства ри Нај све ти је Брат ске Све то сав ске Срп ске Цр кве, ја сно 
от кри ва да они ко ји то твр де не по зна ју основ не пој мо ве Ка нон ског Пра ва 
Не де љи ве Цр кве Хри сто ве, јер са гла сно Бо жан стве ним и Све ште ним Ка но-
ни ма – 35. Светих Апо сто ла, 2. Дру гог Ва се љен ског Са бо ра, 13. и 22. Ан ти-
о хиј ског Са бо ра – ка нон ски пре кр шај ме ша ња у уну тра шње ства ри дру ге 
Цр кве прет по ста вља те ле сно при су ство у дру гој Ка нон ској ју рис дик ци ји и 
вр ше ње све ште них рад њи (бо го слу жбе них, управ них и по у ча ва ња).

Сход но то ме, из ра жа ва ње ми шље ња пи са ним пу тем у окви ру нај све ти-
јег са бор ног си сте ма Јед не, Све те Пра во слав не Ка то ли чан ске и Апо стол ске 
Хри сто ве Цр кве, Не де љи ве – ко ја је осу ди ла „ет но фи ле ти зам“ – од стра не 
би ло ког чла на Ње но га Те ла, уто ли ко пре од стра не Ње ног Епи ско па, ка-
нон ски је при хва ће на и до зво ље на рад ња и чак пре да та нам од стра не Све-
тих Ота ца пу тем мно гих при ме ра цр кве не исто ри је. Ме ша ње у in ter na Све-
то сав ске Срп ске Цр кве би ло би да сам ушао на ње ну ка нон ску те ри то ри ју 
и по ку шао да чи но деј ству јем, и про по ве дам, и да вр шим цр кве не управ не 
рад ње без са гла сно сти, одо бре ња и ка нон ске до зво ле ње не цр кве не Упра ве.

Исто та ко, из ра жа ва ње чу ђе ња и бо ла због еку ме ни стич ких „кре та ња“ 
до ју че пра во слав но и све то о тач ки бор бе не Све то сав ске Срп ске Цр кве, и 
кон крет но ам не сти ра ње не по ка ја них па пи ста за стра шне зло чи не ге но ци-
да над Срп ским На ро дом уби ја њем 800.000 Ср ба но во му че ни ка, ко ји су 
не дав но увр сти ли ме ђу „све те“ ду хов ног и мо рал ног под стре ка ча гну сних 
зло чи на, Ри мо ка то лич ког Над би ску па За гре бач ког Алој зи ја Сте пин ца, и за-
јед нич ке мо ли тве са пред став ни ци ма Пап ске све је ре си, као што је не дав но 
оба вље на у па ра кли су Бо го слов ског Фа кул те та у Бе о гра ду (27-1-2011) од 
стра не ду хов них по то ма ка пре по доб ног и бо го но сног Оца на шег Ју сти на 
(По по ви ћа), чи јим су бо жан стве ним спи си ма смрт но ра ње ни на ра сли де-
мо ни син кре ти стич ког Еку ме ни зма, Па пи зма и ан ти хри стов ског Про све ти-
тељ ства, – сва ка ко не пред ста вља ме ша ње у уну тра шње ства ри, не го оправ-
да ни из раз брат ског про те ста због оту ђе ња и от па да ња од све то о тач ког и 
све то ду хов ског пра во слав ног пу та. 
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2. Мо ји не у ки кри ти ча ри, хо де ћи пу тем „соп стве ног“ на дах ну ћа, а 
не цр кве ним и ка нон ским пу тем пред ви ђе ним од стра не бо жан стве них 
и све ште них ка но на, пре ви де ли су су шти ну мо га пи сма, јер им ни је 
ишло у при лог, та ко ђе и ка нон ску и прав ну осно ву мог при ло же ног 
кри тич ког ми шље ња, ба зи ра ну на бо жа стве ним и све ште ним ка но ни ма 
ко ји се ја сно и не дво сми сле но на во де, као и пре суд ну за чи тав овај бол ни 
слу чај Од лу ку 1410/2010 Ше стог Кри вич ног Од се ка Вр хов ног Су да Ре пу-
бли ке Грч ке (Аре о па га), не за ви сног и не при стра сног Грч ког Суд ства, ко ја је 
рас пр ши ла њи хо ва „лу пе та ња“ и по твр ди ла да је кри вич но го ње ње про тив 
Ви со ко пре по доб ног Ар хи ман дри та г. Си ме о на (Ви лов ског), Ар хи је реј ског 
За ме ни ка Епар хи је ра шко-при зрен ске (и сход но то ме про тив Пре о све ће-
ног Епи ско па ра шко-при зрен ског г. Ар те ми ја), због то бо жње про не ве ре и 
кра ђе цр кве не имо ви не – ин сце ни ра но и ла жно, до дат но и не дав но осло-
ба ђа ње из за тво ра, од стра не Срп ских Вла сти због не до стат ка до ка за, гра-
ђе вин ског пред у зи ма ча г. Пре дра га Су бо тич ког, на во ђе ног као са у че сни ка 
прет ход них де ла.

На овом ме сту, и за по сра мље ње мо јих кри ти ча ра, на во дим мо ју по-
слу шну спрем ност пре ма Све то сав ској Срп ској Цр кви да при хва тим Ње-
ну не до ка за ну усме ну из ја ву, кроз уста Пре о све ће ног Епи ско па бач ког г. 
Ири не ја (Бу ло ви ћа), о ни шта во сти Ка нон ског От пу ста Ви со ко пре по доб ног 
Ар хи ман дри та г. Си ме о на Ви лов ског, по сла тог ми од стра не ње го вог над ле-
жног Епи ско па, и да по ша љем Нај све ти јем Па три јар ху г. Ири не ју и Све том 
Си но ду ње гов цр кве ни до си је. 

3. И по ред буч них, те о ло шки ди ле тант ских и не у те ме ље них, но мо-
ка нон ских из ја ва прет ход но на ве де них мо јих кри ти ча ра, не у мо љи ва 
ка нон ска пи та ња за ка нон ски бе за ко на чи ње ња Све то сав ске Срп ске 
Цр кве оста ју нео д го во ре на, и по себ но на осно ву:

а) ко јих ка нон ских по сту па ка
б) ко јих ка нон ских оп ту жни ца
в) при ла га ња ко јих чи ње нич них до ка за
г) ко јих ка нон ских ис пи ти ва ња
д) ко јих ис тра жи ва ња оп ту жни ца
ђ) ко јих ка нон ских су ђе ња
е) ко јих од бра на и
ж) ко јих прав них ле ко ва су до не те:

I  Од лу ка Све тог Си но да Срп ске Цр кве од 11-2-2010 о при вре ме ном 
уда ља ва њу Епи ско па Ар те ми ја са Ње го ве бо го спа са ва ју ће Епар хи је

II Од лу ка Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра Срп ске Цр кве од 2-5-2010 о 
на ме та њу Епи ско пу Ар те ми ју ка зне сврг ну ћа са упра ве Ње го ве Ка-
нон ске Епар хи је
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III  Од лу ка Све тог Си но да Срп ске Цр кве о на ме та њу Епи ско пу Ар те ми-
ју ка зне за бра не све ште но деј ства, и

IV  Од лу ка Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра Срп ске Цр кве о на ме та њу Епи-
ско пу Ар те ми ју ка зне раш чи ње ња са ви со ког Ар хи је реј ског до сто-
јан ства. (Под вла че ња на ша.)

И на кра ју скром но за па жа ње – истин ско гр ко фил ство је сте, са па жњом 
и по све ће но шћу, др жа ње бо жа стве них и све ште них ка но на, у чи јем су уста-
но вља ва њу пред ња чи ли ва се љен ски Је лин ски Оци Цр кве.

Ми тро по лит пи реј ски 
+ Се ра фим

Из вор: „Си не мој, не при стај“, Гре шни Ми ло је, дру го из да ње, Ча чак, 2011. стр. 540-542. 

***

Ми тро по лит ки тар ски Го спо дин Се ра фим:
Епи скоп Ар те ми је – бес ком про ми сни бо рац про-
тив све је ре си еку ме ни зма

Па пи зам, са сво јим дог мат ским за блу да ма и 
но ва че њи ма и Про те стан ти, са сво јим не пре кид-
ним це па њи ма на сто ти не про те стант ских огра на-
ка и њи хо вим стра хо ви тим уда ља ва њем од јед не и 
је ди не Цр кве Пра во слав них, Јед не, Све те, Ка то ли-

чан ске и Апо стол ске Хри сто ве Цр кве Све ште ног Ни кео-Ца ри град ског Сим-
во ла Ве ре, да ле ко су, на жа лост, уда ље ни од екли си о ло шког и бо го слов ског 
пој ма и од ред ни це Цр кве, и оту ђи ли су се од ау тен тич ног Апо стол ског и 
Отач ког Пра во слав ног Пре да ња.

Дух све та и по све тов ња че ње про др ли су ду бо ко у ове ино слав не прав це 
и кон фе си је, и не пре кид но по тре са ју њи хо ве тру ле те ме ље број ним хо мо-
сек су ал ним скан да ли ма, „хи ро тони ја ма“ же на и хо мо сек су а ла ца, за јед нич-
ким мо ли тва ма са ино слав ни ма и при пад ни ци ма дру гих ре ли ги ја, и скан-
да ли зо ва њем Хри шћан ских са ве сти.

У уз бур ка ном 20. ве ку раз ра сла се, за јед но са оста лим је ре си ма и зло-
сла вљи ма, и све је рес Еку ме ни зма, ко ју је осу дио са вре ме ни све ти тељ Срп-
ске Пра во слав не Цр кве, ко ји је не дав но при бро јан ка та ло гу све тих, све ти 
Ју стин По по вић.
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Ме ђу тим, на жа лост, да нас не ка ду хов на де ца све то га Ју сти на – ко-
ји је об ја вио да се пад чо ве чан ства фо ку си ра у три ли ца: Ада му, Ју ди и 
Па пи – не са мо да не усва ја ју ре че но од њи хо вог све тог Ду хов ног Оца 
про тив све је ре си Еку ме ни зма, не го до пу шта ју про гон и раш чи ње ње 
њи хо вог вр лин ског бра та и ис по вед ни ка Епи ско па, бес ком про ми сног 
бор ца про тив Еку ме ни зма, Ка нон ског Епи ско па ра шко -при зрен ског г. 
Ар те ми ја (Ра до са вље ви ћа), без оп ту жни це, ка нон ског су ђе ња и од бра-
не, уз то при ста ју на за јед нич ку мо ли тву то ком Све те Ли тур ги је и чи на 
ре за ња слав ског ко ла ча за јед но са Пап ским Кар ди на лом и Нун ци јем, 
ко ји се др ско при бли жу ју и до ти чу за јед но са Пра во слав ним Епи ско-
пи ма и све ште ни ци ма бла го сло ве ни од срп ског Па три јар ха хлеб! Шта 
још не ће мо до че ка ти... (Под вла че ње на ше.)

Ова све је рес Еку ме ни зма да нас нео ме та но де лу је и у пра во слав ним 
обла сти ма, по што се Пра во слав ни Епи ско пи, пре ви ђа ју ћи пра ви ло да Пра-
во слав ни не мо гу оп шти ти са, са гла сно Све тим Ка но ни ма, од лу че ним ино-
слав ни ма и је ре ти ци ма, за јед нич ки мо ле са њи ма, не ка да и то ком Све те 
Ли тур ги је оде ве ни у Ар хи је реј ске оде жде!

Ме ђу тим, овај на чин при бли жа ва ња ино слав ни ма и је ре ти ци ма не ре-
ша ва не го, на про тив, ства ра про бле ме оп ште ња са је ре ти ци ма. Уко ли ко се 
прет ход но не раз ре ше дог мат ске, бо го слов ске и екли си о ло шке раз ли ке, 
уко ли ко се не уре де пи та ња Ве ре и дог ма та – ни је мо гу ће до ћи до сје ди ње-
ња, за јед нич ког слу же ња и за јед нич ке мо ли тве. А уко ли ко и до ђе, про тив но 
Све ште ним Ка но ни ма и цр кве ном Пре да њу, та да ће то пред ста вља ти нај о-
збиљ ни је те о ло шке и екли си о ло шке де ви ја ци је, ко је оне мо гу ћа ва ју цр кве-
но оп ште ње са тим ли ци ма, ко ли ко год ви со ко се на ла зи ли на хи је рар хиј-
ској ле стви ци. И исто вре ме но ће скан да ли зо ва ти и ду хов но по вре ђи ва ти 
пра во слав ну хри шћан ску пу но ћу.

Да ле ко не ка бу ду од све ште ног про сто ра на ше Пра во слав не Цр кве ови нај-
те жи па до ви и за стра ње ња. Не ка би дао Бог да да на шњи ве ли ки и све тли 
пра зник на шег Пра во сла вља до не се ово нај ве ће до бро у окри ље на ше Нај све ти-
је Цр кве – „не оп шти ти са од лу че ни ма и је ре ти ци ма!“

Из вор: „Си не мој, не при стај“, Гре шни Ми ло је, дру го из да ње, Ча чак, 2011. стр. 542-544.
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***

Те о дор Зи зис
Забрањене су заједничке молитве са папистима 

сагласно мишљењу светог Јустина Поповића

Срп ска Пра во слав на Цр ква ве ко ви ма је има ла 
чврст и не по ко ле бљив ан ти па пи стич ки став, као уо-
ста лом и це ла Пра во слав на Ка то ли чан ска Цр ква, ко-
ја је, на су прот ми шље њу не у ких или ак ти ви стич ких 

еку ме ни стич ких бо го сло ва, и са бор но, али и са гла сним ми шље њем Све тих 
Ота ца, осу ди ла Па пи зам као је рес...

Пра во слав ни мо на си, од би ја ју ћи да при хва те Па пи зам као Цр кву – као 
што то да нас без сра ма чи не цр кве ни ве ли ко до стој ни ци и бо го сло ви, то-
бож Пра во слав ни – на Све тој Го ри и на Ки пру под не ли су ужа сна му че ња, 
и по шту ју се од стра не Пра во слав не Цр кве као му че ни ци.22 Слич но је и 
са ис по вед ни ци ма ан ти-па пи стич ким Све ти те љи ма, ко ји су про га ња ни и 
окле ве та ни од стра не па пи ста и ла ти но ум них Пра во слав них – као што су, 
из ме ђу оста лих, све ти Гри го ри је Па ла ма и све ти Мар ко Ев ге ник Ефе ски. 

Па пи зам, по слу шни слу га у ру ка ма Са та не, по ре чи ма све тог Гри го ри ја 
Па ла ме23, не за до во ља ва се са мо из но ше њем је ре си и за блу да, не го је по-
ку ша вао и по ку ша ва да их на мет не си лом, има ју ћи то ли ку мр жњу пре ма 
они ма ко ји не при хва та ју ње го ве је ре си, да их од во ди у смрт: „он бе ше чо-
ве ко у би ца од по чет ка и не сто ји у исти ни“24. На ро чи то оно што су учи ни-
ли Па пи сти то ком пр вог осва ја ња Ца ри гра да 1204. го ди не пре ва зи ла зи по 
ужа су и на си љу чак и по на ша ње ино вер них и вар вар ских осва ја ча. Ве ћи на 
исто ри ча ра се сла же у оце ни да, у слу ча ју да ца ре ви на ни је би ла осла бље на 
пап ским кр ста ши ма, не би на кон сто пе де сет го ди на па ла у ру ке Му ха ме да, 
по вла че ћи са со бом у пад, али не и у иш че зну ће, ве ли чи ну Ро меј ства. Ужас 
на си ља и по ко ља Па пи сти су по но ви ли и два пу та то ком 20. ве ка. Нај пре то-

22 Ра ди се о три на ест Пре по доб но му че ни ка Ис по вед ни ка ма на сти ра Пре све те Бо го ро ди це Кан да ра, 
од ве де них на му че ни штво од стра не Ла ти на на Ки пру 19. ма ја 1231, ко ји се због то га и про сла вља-
ју сва ке го ди не 19. ма ја. Све та Го ра про сла вља та ко ђе пре по доб но му че ни ке по стра да ле за вре ме 
ла ти но ум ног па три јар ха: из ма на сти ра Иви рон (13/26. ма ја), из Про та та – за јед но са Про то сом 
све тим Ко змом (4/17. ју на), као и из ма на сти ра Зо граф (10/23. ок то бра). Сви ови Све то гор ци му-
че нич ки су по стра да ли 1274. го ди не од Ла ти на. 

23 Περί της εκπο ρεύσεως του Αγίου Πνεύματος (О ис хо ђе њу Све то га Ду ха) 1, 1, у Π. Χρήστου, Γρηγορίου του 
Παλαμά Συγγράμματα, том 1, стр. 23-24: „Та да кле ум на и због то га још ви ше про кле та зми ја, пр во и 
сред ње и по след ње зло, лу ка ви, ко ји увек хра ни и под сти че ни ско и при зем но лу кав ство, не у мор ни 
на го ва рач на пре ва ре, ве шти под стре кач на сва ку бо го мр ску ми сао и не над ма шни из ми шљач – не 
за бо ра вља ју ћи ни ка да сво је лу кав ство – пре ко ње му по кор них Ла ти на уво ди но во умо ва ње о Бо-
гу…“

24 Јн. 8, 44.
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ком Дру гог свет ског ра та, ка да је под по кро ви тељ ством Хи тле ро вих На ци-
ста зло гла сни кар ди нал Сте пи нац у пап ској Хр ват ској ор га ни зо вао и спро-
вео за јед но са Уста ша ма по кољ 800.000 Пра во слав них Ср ба, и у на ше да не 
ка да је Па па не са мо ди пло мат ски под сти цао раз би ја ње Ју го сла ви је у ко-
рист па пи стич ких Хр ва та и Сло ве на ца, не го је и (без сра ма!) то ком не дав-
ног срп ско-бо сан ског ра та на са ве то ва њу ди пло ма та у Ва ти ка ну, са ве то вао 
да се по мог не бо сан ским Му сли ма ни ма и да се раз о ру жа ју Пра во слав ни 
Ср би, као што је та да обе ло да нио у грч ким ме ди ји ма По сла ник европ ског 
пар ла мен та Г. Ро ме ос: „Раз о ру жај те Ср бе и на о ру жај те Му сли ма не“25.

На ве ли смо са мо пар ка рак те ри стич них при ме ра из ра жа ва ња мр жње 
од стра не Па пи зма пре ма Пра во слав ни ма, од мно го број них ка ко у про шло-
сти та ко и у са да шњо сти – осим озбиљ них дог мат ских за блу да и је ре си – да 
би се об ја снио не про мен љи ви не га тив ни став Пра во слав них пре ма Па пи-
зму, ко ји под ле гав ши Ку ша чу вр ши и по ли тич ку власт, са свим ло шим пра-
те ћим осо би на ма ко је од ли ку ју свет ске моћ ни ке и бо га та ше. 

Пра во слав ни, а ме ђу њи ма нај пре Ср би, због сво јих не дав них стра да ња, 
у сво јој пра во слав ној све сти има ју уса ђе ну и раз ви је ну од бој ност пре ма Па-
пи зму. Због то га и дво ји ца ме ђу нај ве ћим све пра во слав ним цр кве ним и те-
о ло шким фи зи о но ми ја ма два де се тог, пре ва р ног, ве ка, ко је је Срп ска Цр ква 
не дав но при бро ја ла ли ку Све тих, Епи скоп Охрид ски Ни ко лај (Ве ли ми ро-
вић), и ар хи ман дрит и про фе сор Дог ма ти ке на Бо го слов ском Фа кул те ту у 
Бе о гра ду Ју стин (По по вић), сле ду ју ћи ве ли ким ан ти па пи стич ким Све ти те-
љи ма Пра во слав не Цр кве, из ра зи ли су нео бо ри вим ар гу мен ти ма пот пу но 
од сту па ње Па пи зма од еван ђељ ских исти на, за пра во из о па че ње Еван ђе ља, 
и из раз ло га то га из о па че ња на ста лу де хри сти ја ни за ци ју Евро пе. Због то га 
је би ла са свим при род на и оче ки ва на – ка да је на те ме љу од лу ка Дру гог 
ва ти кан ског кон ци ла (1962-1965) по чео да ја ча ме ђу хри шћан ски и ме ђу-
ре ли гиј ски Еку ме ни зам син кре ти стич ких пла не ра Но вог До ба, а Ва ти кан 
ли це мер но под пла штом љу ба ви, као ан ђео све тло сти, по чео да се отва ра 
пре ма Пра во слав ни ма – сна жна ре ак ци ја Грч ке Цр кве, под бла же но по чив-
шим Ар хи е пи ско пом Хри зо сто мом Дру гим, са ско ро це ло куп ном ње ном 
је рар хи јом, као и ује ди ње ном Све том Го ром, на фи ло па пи стич ко де ло ва ње 
па три јар ха Ати на го ре. Исти став има ла је и Срп ска Цр ква, у ко јој је та-
да вла да ла те о ло шка ми сао и ве ков но отач ко усме ре ње срп ских Све ти те ља 
и је ра ра ха, по себ но оја ча на сна жним при су ством по ме ну те дво ји це но вих 
Све ти те ља Пра во слав не Цр кве, од ко јих је све ти Ју стин (По по вић) јед ном 
обим ном Пред став ком, отач ки из об ли чио де ла ње па три јар ха Ати на го ре. 

25 Днев не но ви не „Το Βήμα“, 31.3.1993. у ру бри ци „Γνώμη“ (Ми шље ња). Ви ди по дроб ни је у тек сту Те-
о до ра Зи зи са, „У Ср би ји на па да ју Пра во сла вље“, ча со пис Θεοδρομία 1 (1999), све ска 2, стр. 115 и 
да ље.
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Исто је све ти Ју стин учи нио и ка да је 1974. Ри мо ка то лич ка је рар хи ја у 
Ср би ји по сла ла до пис Све том си но ду СПЦ, ко јим је тра жи ла да се до пу сти 
Пра во слав ним кли ри ци ма да уче ству ју у за јед нич ким мо ли тва ма ко је је 
ор га ни зо ва ла Ри мо ка то лич ка је ра ра хи ја у пе ри о ду 18-25. ја ну а ра 1975, и 
ко је су та да бо ја жљи во по чи ња ле, а на ра сле у на ше да не до не слу ће них раз-
ме ра као „сед ми ца мо ли тве за је дин ство хри шћа на“, и ко је се сва ке го ди не 
одр жа ва ју то ком по след њих де сет да на ја ну а ра. Све ти Си нод Срп ске Цр кве 
је та да, пре не го што ће од го во ри ти на пи смо-по зив Па пи ста за за јед нич ке 
мо ли тве, за тра жио бо го слов ско ми шље ње од – та да про го ње ног од стра не 
ко му ни стич ког ре жи ма – про фе со ра Дог ма ти ке о. Ју сти на. На кон до би ја ња 
ми шље ња Све ти Си нод је од го во рио не га тив но на по зив пап ских је ра ра ха 
да пра во слав ни кли ри ци уче ству ју у мо ли тве ној сед ми ци. 

У до ста вље ном Ми шље њу све ти Ју стин на во ди све те Ка но не ко ји за бра-
њу ју за јед нич ке мо ли тве, не са мо то ком зва нич ног бо го слу же ња и Бо жан ске 
Ли тур ги је, не го и „сва ко за јед нич ко мо ље ње, ма и по је ди нач но са је ре ти ци-
ма“. Ови Ка но ни ва же и да нас и као је ре ти ке об у хва та ју и Ри мо ка то ли ке и 
Про те стан те. „Ни је ли још Све ти Са ва у своје вре ме, пре се дам и по ве ко ва, 
на зи вао ри мо ка то ли ци зам © ла тин ска је рес© “, пи та Све ти Ју стин. У на став ку 
там ним бо ја ма осли ка ва по ни же ње ко је до жи вља ва све та Пра во слав на Све-
то о тач ка и Све то сав ска Цр ква уче шћем у Свет ском Са ве ту Цр ка ва. Од лу ку 
о уче шћу на зи ва „је зи вом“, као и „не ви ђе ним из дај ством“, ко је про у зро ку је 
„стид код сва ког искре ног и на Све тим Оци ма вас пи та ног пра во слав ца“. 

За па жа ња и про це не 
а) Епи ско пи би тре ба ли да се са ве ту ју и са дру гим кли ри ци ма. Ни су 

све  зна ју ћи. 
Слу жи на част и по хва лу та да шњем Све том си но ду СПЦ, јер се ни је 

его и стич но осло нио на бо го слов ске мо ћи сво јих чла но ва епи ско па, не го 
је за тра жио ми шље ње јед но га ар хи ман дри та про фе со ра, ко је је и усво јио, 
за бра њу ју ћи уче шће Пра во слав них кли ри ка у за јед нич ким мо ли тва ма са 
Па пи сти ма и Про те стан ти ма. У на ше да не за јед нич ке мо ли тве не са мо са 
ино слав ним Хри шћа ни ма не го и са при пад ни ци ма дру гих ве ра по ста ле су 
сва  ко днев на прак са па три ја ра ха, ар хи е пи ско па, ми тро по ли та, епи ско па, 
дру гих кли ри ка, на жа лост и мо на ха, и мно гих ла и ка. 

Пред став ке и сту ди је сто ти на кли ри ка и мо на ха, ме ђу ко ји ма има и уг-
ле д них је ра ра ха, по што ва них игу ма на и је ро мо на ха, кли ри ка про фе со ра, 
мно штва ду хов но буд них мо на ха и ла и ка, као што је био слу чај са по зна тим 
„Ис по ве да њем Ве ре про тив Еку ме ни зма“, не са мо да се не узи ма ју у об зир, 
ни ти пак иза зи ва ју за бри ну тост оних ко ји его и стич но упор ству ју у је ре тич-
ким де ви ја ци ја ма Еку ме ни зма не го, на про тив, умно жа ва ју за јед нич ке мо-
ли тве и еку ме ни стич ке ма ни фе ста ци је, а не ки од пред вод ни ка Еку ме ни зма 
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чак ди жу глас пред ла жу ћи ка жња ва ње и про гон оних кли ри ка и мо на ха 
ко ји су за бри ну ти због ши ре ња све је ре си Еку ме ни зма. 

б) За што је Срп ска Цр ква про ме ни ла курс? Шта се про ме ни ло у Па пи-
зму и Про те стан ти зму? 

Срп ска Цр ква је на жа лост, из раз ло га по зна тих Го спо ду, по след њих го-
ди на на пу сти ла отач ки курс све тог Ју сти на, та ко да се сва ко мо же за пи та-
ти ка квог сми сла има ње го во по што ва ње као Све ти те ља, ка да се не сле ди 
ње  гов при мер и ње го во уче ње, по што већ сви зна мо и про по ве да мо да је 
„по што ва ње Све ти те ља за пра во по дра жа ва ње Све ти те ља“. То на рав но ва жи 
и за вођ ства дру гих пра во слав них Цр ка ва, ко је по шту ју ве ли ке ан ти пап-
ске Све ти те ље, као што су Фо ти је Ве ли ки, све ти Гри го ри је Па ла ма, све ти 
Мар ко Ефе ски, све ти Ко зма Етол ски, све ти Ни ко дим Све то го рац и др., али 
не сле де њи хо вом уче њу. У пра ву је епи скоп бач ки Ири неј (Бу ло вић), ка да 
пи шу ћи пред го вор на ве де ном „Ми шље њу“ све тог Ју сти на це ни да је „те мељ 
за јед нич ких мо ли та ва за пад на екли си о ло ги ја са те о ри јом © гра на© , тј. © по де-
ље не©  Цр кве, за јед но са дог мат ским ми ни ма ли змом и дог мат ским уступ ци-
ма из ме ђу Ри ма и Же не ве“, као и да је „све то не при хва тљи во за о. Ју сти на, 
као и за сва ког пра во слав ног“. 

Да ли је ме ђу тим са да про ме ње на за пад на екли си о ло ги ја и дог мат ски 
ми ни ма ли зам Ри ма и Же не ве, тј. Па пи зма и про те стант ског „Свет ског Са-
ве та Цр ка ва“, а да ми о то ме ни смо оба ве ште ни? Да ли су пре ста ли да има-
ју пра во на ве де ни Све ти Оци, ве ли ки Све ти Са ва Срп ски, но ви Све ти те љи 
Ни ко лај Охрид ски и Ју стин, ко ји Па пи зам ка рак те ри шу као је рес? Шта се 
де си ло и шта се пр о ме ни ло да оно што је прет ход но би ло не при хва тљи во 
за сва ког пра во слав ног, са да бу де при хва тљи во? На кон што је 1997. епи-
скоп ра шко-при зрен ски Ар те ми је под нео уте ме ље ну и отач ку Пред став-
ку Све том си но ду Срп ске Цр кве, Са бор је од лу чио, др же ћи се кур са Све тог 
Ју сти на, као и тврд њи и пред ло га је ди ног, као што се по ка зу је, ау тен тич ног 
и вер ног уче ни ка Све тог Ју сти на, епи ско па Ар те ми ја, да Срп ска Цр ква на-
пу сти Свет ски Са вет Цр ка ва.26 То тра жи и то же ли да нас „са сви ма Све-
ти ма“ на не бу Све ти Ју стин. А не са мо да ни је ре а ли зо ван овај под сти цај 
Све тог Ју сти на не го се са да и ба ца у кан ту за сме ће ње го во ми шље ње за 
из бе га ва ње за јед нич ких мо ли та ва. Да нас, као што са зна је мо, на Бо го слов-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду не го спо да ри дог мат ско уче ње Све тог Ју сти на, 
по што се већ не пре да је по ње го вој „Пра во слав ној Дог ма ти ци“, не го те о ло-
шко уче ње и „Дог ма ти ка“ нај ве ћег еку ме ни стич ког бо го сло ва да на шњи це, 
ми тро по ли та пер гам ског Јо ва на (Зи зју ла са), ко ји има мно го при ста ли ца 
ме ђу срп ским је рар си ма и те о ло зи ма. Да нас су стра ни це ин фор ма тив них 

26 Ви ди оп шир ни је у тек сту епи ско па ра шко-при зрен ског Ар те ми ја „СрпскаЦрквапротивЕкумени
зма“, у Збор ни ку ра до ва ме ђу пра во слав ног на уч ног сим по зи ју ма Екуменизам.На  ста нак–Оче ки-
ва ња – Из не ве ра ва ња, Со лун 20-24. сеп тем бра 2004, изд. Θεοδρομία, Со лун 2008, том 1, стр. 271 и 
да ље.



315

сај  то ва на ин тер не ту пре пу не ве сти о за јед нич ким мо ли тва ма но вог срп-
ског Па три јар ха-еку ме ни сте Ири не ја и не ка да вер ног уче ни ка Све тог Ју-
сти на, а са да па по фил ног епи ско па бач ког Ири не ја (Бу ло ви ћа) и дру гих 
епи ско па. Фи ло па пи зам и Еку ме ни зам но вог срп ског Па три јар ха над-
ме ће се са слич ним ста во ви ма по зна тих па три ја ра ха и пред сто ја те ља. Срп-
ски Па три јарх ми сли да ће про сла ва 1700 го ди на од из да ва ња Ми лан ског 
едик та, у Ни шу, род ном ме сту Кон стан ти на Ве ли ког, би ти ума ње на ако не 
при су ству је Па па, за то и чи ни све да обез бе ди ње гов до ла зак. Где сте са да 
Све ти Са во, Све ти Ни ко ла је Охрид ски, Све ти Ју сти не? Зар је ово Ва ше 
Све то сав ско на сле ђе? Где је са да не ста ло оно „не при хва тљи во за о. Ју сти-
на као и за сва ког пра во слав ног“ епи ско па бач ког Ири не ја? Да ли би Ата-
на си је Ве ли ки звао на слич не ма ни фе ста ци је Ари ја? Због сво јих бор би 
про тив Ари ја, има ју ћи не ка да про тив се бе мно штво је ре тич ких епи ско па, 
па чак и са мог ца ра, про вео је у из гнан ству ше сна ест (16) го ди на од укуп но 
46 сво га па три јар хо ва ња. 

в) За јед нич ким мо ли тва ма оправ да ва ју се је рес и не по бо жност у очи ма 
вер них. 

Ве о ма је по у чан и под сти ца јан при мер све тог Алек сан дра па три јар ха 
Ца ри град ског, на след ни ка све тог Ми тро фа на, ко ји се – бу ду ћи под при-
ти ском Кон стан ти на Ве ли ког, ко је га је Ари је под му кло убе дио ка ко је од-
ба цио сво је за блу де, да при ми у оп ште ње је ре си јар ха и да са њим за јед но 
слу жи – прет ход ног да на усрд но по мо лио Бо гу да га из ба ви од овог хул ног 
чи на, окон ча ва ју ћи жи вот или ње гов или Ари јев: 

„Мо лио је две ства ри, го во ре ћи: ако се Ари је су тра при са је ди њу је, от-
пу сти ме не слу гу сво га, и не по гу би по бо жно га са не по бо жним; ако си пак 
ми ло стив Цр кви сво јој, а знам да си ми ло стив, по гле дај на ре чи оних око 
Ев се ви ја, и не до пу сти да про пад не или се осра мо ти на сле ђе тво је; и узми 
Ари ја, да не би ушав ши у Цр кву из гле да ло да са њим ула зи и је рес, и да се 
убу ду ће без бо жност за по бо жност сма тра“. 

Ово је за јед но са оста лим исто ри ча ри ма Цр кве ау тен тич но са чу вао стуб 
Пра во сла вља Ата на си је Ве ли ки, ко ји у на став ку из но си ја дан свр ше так 
Ари ја, као од го вор Бо га на мо ли тве Све тог Алек сан дра: „И де си ло се не што 
чу де сно и нео бич но; док су они око Ев се ви ја пре ти ли, а епи скоп се мо лио, 
Ари је је хра брио оне око Ев се ви ја, и мно го бр бља ју ћи ушао је у кло зет, као 
ра ди не ке сто мач не по тре бе, и од јед ном, по од ре ђе ном, пав ши ни чи це пу-
че по сре ди и сру шив ши се од мах из дах ну, исто вре ме но ли шен и оп ште ња 
и жи во та“27. По ред уи сти ну чу де сног до га ђа ја Бо жи јег од го во ра на мо ли тву 
па три јар ха Све тог Алек сан дра, што је за и ста био „Не бе ски суд“, као што је 
ре као Све ти Ата на си је Па риј ски за слич но чудо ко је је учи нио Све ти Спи-
ри дон на Кр фу про тив Па пи ста, и ко је из гле да за бо ра вља да на шње еку-

27Ата на си је Ве ли ки, Επιστολή πρός Σερ απίωνα (Пи смо Се ра пи о ну) 3, PG 25, 688.
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мен ству ју ће и пап ству ју ће цр кве но вођ ство, и по ме сно и ва се љен ско, ве о ма 
је зна ча јан раз лог због ко јег је па три јарх Алек сан дар тра жио да се спре чи 
за јед нич ка мо ли тва, са слу жи ва ње са Ари јем, раз лог ко ји још ви ше ва жи да-
нас и оста вља без оправ да ња „Пра во слав не“ кли ри ке и ла и ке ко ји уче ству ју 
у за јед нич ким мо ли тва ма не са мо са је ре тич ким Па пи сти ма, Про те стан ти-
ма, Мо но фи зи ти ма, не го и са при пад ни ци ма дру гих ре ли ги ја – Му сли ма-
ни ма, Бу ди сти ма, Хин ду и сти ма, Па га ни ма, и др. Раз лог је нај пре тај што 
ова мр ска за јед нич ка мо ли тва во ди у про паст „Пра во слав не“ ко ји се за јед-
нич ки мо ле са сва ка ко осу ђе ним је ре ти ци ма: „и не по гу би по бо жно га са не-
по бо жним“. Под јед на ко је ме ђу тим зна чај но и то што за јед нич ке мо ли тве 
и са слу жи ва ња про из во де у Пра во слав ној пу но ћи оту пе лост пра во слав них 
кри те ри ју ма, смут њу у од но су пре ма је ре си, ко ју ви де да на не ве ро ва тан 
на чин ула зи за јед но са Пра во сла вљем у хра мо ве, и та ко се оправ да ва и три-
јум фу је без бо жност: „да не би ушав ши у Цр кву (=је ре тик) из гле да ло да са 
њим ула зи и је рес, и да се убу ду ће без бо жност за по бо жност сма тра“. 

Да нас, на жа лост, уме сто да при су ство Па пе бу де мр ско и не по жељ но, 
он би ва три јум фал но до че ки ван по ча сти ма и све ћа ма, ка ђе њем, по ја њем 
и це ли ви ма, та ко да на след ни ци Све то га Алек сан дра да ју у Ца ри гра ду по-
гу бан при мер, ко ји има со ти ри о ло шке по сле ди це, да у хра мо ве за јед но са 
по бо жно шћу ула зи и без бо жност. Срп ски Па три јарх, уме сто што по ку ша ва 
да до ве де Па пу у Ниш, тре ба ло би да чи ни све, и уз то још и да се мо ли ка ко 
би се та ко не што из бе гло, да не би у мно го стра дал ну и му че нич ку Ср би ју 
за јед но са Па пом до шао и Па пи зам „и да се убу ду ће без бо жност за по бо-
жност сма тра“. 

Овај фи ло па пи стич ки и еку ме ни стич ки раз вој пред ста вља ја сно оправ-
да ва ње ис по вед нич ког епи ско па ра шко-при зрен ског Ар те ми ја, ко ји се на 
де лу по ка зу је као ау тентич ни уче ник Све тог Ју сти на, јер је – док пре о ста-
ла тро ји ца по зна тих је ра ра ха и про фе со ра чи не пред вод ни ке у фи ло па пи-
стич ким и еку ме ни стич ким ма ни фе ста ци ја ма, у за јед нич ким мо ли тва ма 
и сим по зи ју ми ма, од ба цу ју ћи на че ло Све то га Ју сти на „са сви ма све ти ма“, 
и усва ја ју ћи на че ло „са сви ма је ре ти ци ма и без бо жни ма“ – је ди ни ко ји 
нео д ступ но сле ди пра во слав ни све то о тач ки пут и ан ти-па пи стич ко пре да-
ње Срп ске Цр кве епи скоп Ар те ми је. За то се да нас и на ла зи раш чи њен и 
прог нан, као Ата на си је Ве ли ки и оста ли Све ти те љи ис по вед ни ци. Пи са ли 
смо и ра ни је да је пре по доб ни Ста рац Пај си је про ви дев ши сти гао до истог 
за кључ ка за три срп ска је рар ха-про фе со ра, и да је са ве то вао опрез пре ма 
њи ма, као што нам је то пре нео жи ви све док ње го вих ре чи. То је са да по-
твр ђе но и пи са ним све до чан ством о. Ге ор ги ја Ме та ли но са, ко ји у по зна тој 
књи зи ау то ра Н. Зур нат зо глуа „Ста рац Пај си је Све то го рац (1924-1994) – 
све до чан ства по кло ни ка“, у но вом из да њу 2012. (стр. 55) пи ше: „При ли ком 
јед не по се те Стар цу, кад је раз го вор до шао на Ср би ју и по зна те нам срп ске 
те о ло ге ко ји су сту ди ра ли у Грч кој, не ко је по ме нуо јед но име. И та да је 
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Ста рац ре као не што за нас стра шно, од че га нам се ди гла ко са на гла ви, 
на ма на ив ни ма. © Тај ко га по ми њеш је јед на ве о ма лу ка ва зми ја© ! Та да смо 
сви оста ли за чу ђе ни. Да нас ме ђу тим, на кон не дав них до га ђа ја у Срп ској 
Цр кви, сви схва та мо зна чај и исти ни тост ње го вих ре чи“28. 

г) Грч ка Цр ква не уче ству је у за јед нич ким мо ли тва ма на зва ни чан на чин
Грч ка Цр ква, ко ја је све до вре ме на ар хи е пи ско па Се ра фи ма од стра не 

Еку ме ни ста би ла ка рак те ри са на као цр на ов ца, због ње ног пре дањ ског кон-
зер ва тив ног ста ва, те је због то га тр пе ла мно ге жа о ке, од вре ме на ар хи е пи-
ско па Хри сто ду ла по че ла је да кли зи ка фи ло па пи зму и Еку ме ни зму, што 
се по тај но, али још из ра же ни јим тем пом, на ста вља и под да на шњим ар хи-
е пи ско пом, ко ји у си нод ске ор га не и на кључ не по зи ци је цр кве не упра ве 
по ста вља еку ме ни сте кли ри ке и те о ло ге. Они ко ји су до не дав но упу ћи ва ли 
отров не стре ле на ра чун Грч ке Цр кве, углав ном бо го сло ви ла и ци еку ме ни-
стич ког и по сто тач ког опре де ље ња, већ су по ко ри ли све, и са да „от кри ве-
не гла ве“ из но се ан ти-пра во слав не ста во ве чак и са та ла са ра дио-ста ни це 
Грч ке Цр кве, и у зва нич ним гла си ли ма Грч ке Цр кве (ча со пи си „Те о ло ги ја“, 
„Цр ква“, „Па рох“), а та ко ђе и као струч ни са рад ни ци у ра зним ко ми си ја-
ма, и пред став ни ци на ме ђу хри шћан ским и ме ђу ре ли ги о зним су сре ти ма. 
И по ред све га то га, с об зи ром да ме ђу кли ри ци ма, мо на си ма и ла и ци ма 
по сто ји ја ко ан ти пап ско и ан ти е ку ме ни стич ко рас по ло же ње, нај ја че у по-
ре ђе њу са оста лим ау то ке фал ним Пра во слав ним Цр ква ма, окле ва ју они 
ко ји су пред вод ни ци да зва нич но уче ству ју у за јед нич ким мо ли тва ма на 
ви со ком и си нод ском ни воу, иа ко би то ве ро ват но же ле ли. Од укуп ног бро-
ја од осам де сет и ви ше епи ско па, ве о ма ма ли број – ко ји се мо гу из бро ја ти 
на пр сте јед не ру ке, или чак и ма ло број ни ји (До ро теј си ро ски и ти но ски, 
ди ми три јад ски Иг ња ти је, ме си ниј ски Хри зо стом, крф ски Нек та ри је) – уче-
ству је у за јед нич ким мо ли тва ма са ино слав ни ма. Чак је ве о ма ка рак те ри-
стич на из ја ва ми тро по ли та со лун ског Ан ти ма, ко ји је бу ду ћи упи тан за што 
то ком сед ми це по све ће не за јед нич ким мо ли тва ма, што у Со лу ну би ва сва ке 
го ди не по след њих де сет да на ја ну а ра, не уче ству ју и кли ри ци, од го во рио да 
пра ви ла Цр кве не до пу шта ју за јед нич ке мо ли тве са ино слав ни ма, а по го-
то во не са ино вер ни ма. По сто ји уо ста лом и си нод ска од лу ка Све тог си но да 
Грч ке Цр кве до не та то ком за се да ња 4-9.2.1999, ко ја је по но ви ла прин ци пе 
уче шћа Цр кве у Еку мен ском по кре ту, на во де ћи да „не уче ству је у за јед-
нич ким мо ли тва ма са гла сно на ред ба ма Све тих Ка но на Цр кве“29. Та ко да се 
ми шље ње Све то га Ју сти на, ко је на осно ву Ка но на за бра њу је уче шће Пра во-

28 Ви ди оп шир ни је: http://www.epar hi ja-pri zren.org /sa op ste nja/2012/854-sta rac-paj si je-taj -je-ve o ma-
lu ka va-zmi ja.html

29 Ви ше о то ме у: о. Ана ста си је Го цо пу лос, Ниједозвољеназаједничкамолитвасајеретицимаисхи
зматицима.РазматрањеканонскепраксеЦркве, Па тра 2008, стр. 145. Ви де ти и дру го из да ње: о. 
Ана ста си је Го цо пу лос, Заједничкамолитвасајеретицима.РазматрањеканонскепраксеЦркве, изд. 
Θεοδρομία, Со лун 2009, стр. 135-136
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слав них у за јед нич ким мо ли тва ма по шту је за са да од стра не Грч ке Цр кве, 
док се од ба цу је од стра не Срп ске Цр кве, ко ја га је за тра жи ла и др жа ла га 
доско ра, а да нас, на че лу са тро ји цом по зна тих је ра ра ха уче ни ка Све то га 
Ју сти на, кр ши, олак ша ва ју ћи та ко ме ша ње и збр ку из ме ђу по бо жно сти и 
без бо жно сти, Пра во сла вља и је ре си. 

Ко ли ко год по ку ша ва ли уни вер зи тет ски про фе со ри и Па три јар шиј ски 
Ин сти ту ти да ра зним ту ма че њи ма и акро ба ци ја ма оправ да ју прак су Фа на-
ра и дру гих Цр ка ва у ко рист за јед нич ких мо ли та ва, не мо гу по сти ћи успех, 
јер се су да ра ју са Све то ду хов ском и не по гре ши вом од лу ком и ста вом Све-
тих Ота ца и Све тог Ју сти на По по ви ћа, ко ја од ре ђу је да „епи скоп или пре-
зви тер или ђа кон, ко ји се бу де са је ре ти ком са мо и мо лио, не ка се од лу чи; 
ако им пак до пу сти као кли ри ци ма да што ра де, не ка се сврг не“30, и да „с 
је ре ти ци ма и рас кол ни ци ма не сме се за јед но мо ли ти“31. Са ве то ва ли би-
смо за то ми тро по ли ту пру ском Ел пи до фо ру (Лам при ни а ди су), по моћ ном 
про фе со ру Бо го слов ског фа кул те та у Со лу ну, ко ји сту ден ти ма за ли те ра ту-
ру да је књи гу три про фе со ра32 у при лог за јед нич ких мо ли та ва, да им да је 
мно го бо љу књи гу о. Ана ста си ја Го цо пу ло са про тив за јед нич ких мо ли та ва33 
ко ја су пер и ор ном ар гу мен та ци јом ру ши све ар гу мен те три уни вер зи тет ска 
про фе со ра, ко је су из но си ли у прет ход ним сво јим ра до ви ма. Це ни мо да 
су на во ди о. Ана ста си ја про тив за јед нич ких мо ли та ва то ли ко су пер и ор ни, 
да чи не ње го ву књи гу нај пот пу ни јом и нај о бјек тив ни јом сту ди јом о за јед-
нич ким мо ли тва ма. Ње го ва си ла то ли ко је уз не ми ри ла Еку ме ни сте, да су 
мо би ли са ли ака дем ске про фе со ре про тив ње га, ко ји на сре ћу ни ти су убе-
дљи ви ни ти пак објек тив ни. То ли ки је страх пред књи гом јед ног обич ног 
све ште ни ка-те о ло га да – у на ме ри ка ко она не би по ста ла ши ре по зна та, 
али ве ро ват но и из раз ло га ака дем ског до сто јан ства и на уч нич ког его и зма 
– не ма ни јед ног на во да из ње, иа ко је из да ње тро ји це уни вер зи тет ских про-
фе со ра ка сни јег да ту ма. Шта да ра ди мо. Пре ма Апо сто лу Па влу у жи во ту 
Цр кве „што је лу до пред све том оно иза бра Бог да по сра ми му дре; и што је 
сла бо пред све том оно иза бра Бог да по сра ми ја ке“34. 

Из вор: Не дељ ник Пра во слав на штам па (Ορθόδοξος Τύπος) бр. 1948. Ча со пис Те о дро-
миа (Θεοδρομία) 3, 2012, стр. 325-336. Пре вод са је лин ског: Ар хим. Си ме он.

(Извор: www.eparhija-prizren.org 22 и 24.1.2013.)

30 Ка нон 45. Све тих Апо сто ла.
31 Ка нон 33. Ла о ди киј ског по ме сног са бо ра.
32 Гри го ри је Ла рент за кис, Кон стан ти нос Ску те рис, Вла си ос Фи дас, За јед нич ке мо ли тве са ино слав-

ни ма пре ма Пра во слав ном Бо го слов ском Пре да њу, Со лун 2011, изд. Па три јар шиј ски Ин сти тут за 
Отач ке Сту ди је.

33 Ви ди фу сно ту 4.
34 Кор. 1, 27.
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Теодор Зизис:
-други пут-

Савремена порука светог Григорија Паламе 
Невиђено и нечувено, „препуно срама“, за православнe било је све оно 

што се десило током устоличења новог папе Франциска I, нажалост на 
челу са васељенским патријархом Вартоломејом I, уз пратњу представника 
аутокефалних Православних Цркава.

Не, тамо није била присутна Једна, Света, Католичанска и Апостолска 
Црква, Црква великих исповедника вере против јереси Папизма: светог Фо-
тија Великог, светог Григорија Паламе, светог Марка Ефеског, светог Ни-
кодима Светогорца, светог Козме Етолског, светог Јустина Поповића, Све-
тогорских Отаца мученички пострадалих у доба латиноумног патријарха 
Јована Бека, преподобномученика свештеног манастира Кантара на Кипру, 
у наше време закланих Срба Православних од стране „Католика“ усташа уз 
подстицај кардинала, и сада већ Папског „свеца“, Степинца.

Зар је могуће да су заклани „као јагањци“ од паписта послали пред ста-
в нике, радујући се устоличењу њиховог кољача? Зар је могуће да је Пре-
света Богородица, која је обавестила Светогорске оце о доласку паписта и 
Бекових филопаписта говорећи да „долазе непријатељи Сина мога“, уче-
ствовала одобравајући устоличење непријатеља њеног Сина, иако за ових 
хиљаду година од схизме није показана ни трунке покајања?

Не очекујемо било какав богословски одговор и оправдање изреченог 
и учињеног од стране великих теолога Екуменистичке апостасије, једно-
га од којих, митрополита Пергамског Јована (Зизјуласа), видесмо на те ле-
визијским и интернет екранима, понизнијег од свих „Православних“, да 
уснама скоро дотиче папску руку. Довољна нам је папистима упућена по-
ру ка заиста великог Теолога Православне Вере светог Григорија Паламе, 
који у првом Слову против папског злославља о исхођењу Светог Духа „и 
од Сина“ (Filioque), а ослањајући се на богомудро учење Светих Отаца, које 
пре виђају и презиру различите парасинагоге и клике пост-отачких клирика 
и лаика теолога, каже да никада нећемо примити у општење паписте, 
докле год настављају да држе јерес Filioque: „Али ми богомудрошћу Отаца 
научени да нам његови (=Ђавола) циљеви не буду непознати, јер испрва 
многима бивају сасвим непознати, никада вас нећемо примити у општење 
докле год тврдите да Дух Свети и од Сина исходи“35. Коме да верујемо и 
кога да следимо? Онима који у Светом Духу богословствују и дијахронијски 
се налазе у сагласју са ликом Светих Отаца, пошто није могуће да Свети 
Дух противречи себи – или онима који по своме трбуху, и људском ра зу-

35 Слово прво, да не и од Сина, него само од Оца исходи Дух Свети, у П. Христу, Γρηγορίου του Παλαμά, 
Συγγράμματα, Солун 1962, том 1, стр. 26. 
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му, и философским поводима, са великом папистичком гордошћу и пре-
у зношењем, богословствују, као што је чинио и хуманистички противник 
светог Григорија Паламе, западни монах Варлаам Калaбријски? Да ли су 
наши архипастири икада читали списе Светих Отаца? Кога следе? Оруђе 
и опадаче Сатанине, који је увукао у мноштво јереси препуну гордости 
и дрскости „цркву“ Рима? Не, Православна Црква није била присутна на 
устоличењу папе, који је већ вековима „послушно“ оруђе Сатанино, према 
светом Григорију Палами36. Варају се пастири и архипастири који сма-
трају да представљају Цркву Христову, уколико не заступају истине Вере. 
Цр ква је тамо где је истина. Тамо где нема истине, тамо се не заступа 
Црква. То говори свети Григорије Палама побијајући филоварлаамистичке 
ста вове патријарха Антиохијског Игнатија, и тиме истоветне ставове и 
свога патријарха Цариградског и васељенског Јована Калеке, који су ау-
торитетом патријаршијског достојанства покушали да умање учење и 
ставове једног тада обичног јеромонаха, светог Григорија Паламе, кле ве-
тама и прогонима који су се претворили у четворогодишње (1343-1347) 
за  твореништво у затвору царске палате у Цариграду. Време је коначно да 
се пробуде сви који омамљени епископоцентрично папоцентричним ек -
лисиолошким теоријама оклевају да проговоре и да изобличе погубне ста-
вове представника постотачке екуменистичке јереси нашег времена, и још 
горе, они који хвале и глорификују све који вуку Цркву ропски и по ни-
зно по дворима архијересијарха папе и других сличних јеретика, дарују 
их митрама, архијерејским жезлима и путирима, признавајући тако у су-
шти ни њихово свештенство и валидност њихових Тајни. Заједно са тада је-
ромонахом светим Григоријем Паламом, изражавајући и ми став многих 
је ромонаха, свештеника, ђакона, монаха и лаика, понављамо оно што је 
ре као свети Григорије Палама обраћајући се патријарху Антиохијском и 
преко њега и своме васељенском патријарху, и тадашњем и садашњем: „Јер 
они који припадају Цркви, следе истину; и они који не следе истину, ни 
Цркви не припадају; и то утолико пре важи за оне који и себе обмањују, 
називајући сами себе и једни друге пастирима и архипастирима; јер смо 
научени да Хришћанство не придаје значај личностима, него истини и та-
чности вере“37.

Када смо пре неколико година објавили познато „Исповедање вере про-
тив Екуменизма“, уз мноштво потписа клирика и лаика, узнемирили су се 
многи великодостојници заступници и заштитници Екуменизма, јер смо, 
између осталог, написали да Екуменисти, свиме што антиканонски и ан-
типравославно пишу и делају „у суштини постављају себе изван Цркве“. 
Оптуживали су нас тада да их ми „избацујемо из Цркве“ и тражили су да се 
предузму мере против нас. Нису међутим обратили пажњу на формулацију; 

36 Исто, стр. 24.
37 Побијање писма Игнатија Антиохијског, у П. Христу, као горе, Солун 1966, том 2, стр. 627.
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не постављамо их ми изван Цркве; сами себе постављају изван Цркве. Зар не 
каже то и свети Григорије Палама наводећи да „они који не следе истину ни 
Цркви не припадају“? Сигурно би тражили кажњавање и светог Григорија 
Паламе уколико би живео данас, као што су га уосталом казнили чак и 
затвором латиноумни његовог времена, не успевши наравно да поколебају 
његово мученичко и исповедничко умовање.

Недавно прослављање помена светог Григорија Паламе, осим иси ха-
сти  чких и духовних порука, шаље и једну веома актуелну и отрежњујућу 
по руку. Он је напустио своје исихастичке узлете и неузнемираваност по-
дви га и созерцања Бога, и упустио се у борбу против јереси Запада и Вар ла-
а ма, ради спасења Православних. Као што наводи Синаксар Друге Не де ље 
Великог Поста, иако је карактером био благ и миран, ради одбране вере 
показао се борбен и бескомпромисан, тако да је успео далеко од Цркве да 
одбаци јеретике: био је „преко мере благ и смирен, када није била реч о 
Богу и божанским стварима; у овим пак питањима био је изузетно борбен... 
од почетка до краја подвижнички се против страсти и демона борећи, и 
јеретике далеко од Цркве одбацујући, и Православну веру речима и спи-
сима јасно излажући“.

Ово мученичко и исповедничко умовање, које карактерише живот све-
тих Апостола и Отаца, треба да ојача у данашње време пред буром је реси 
Екуменизма и непокајаности Папизма, који демонски намеће да му се сви 
поклоне – што су нажалост много пута раније, а посебно данас, чинили и чине 
многи наши јерарси и првојерарси - који покушавају да нас заплаше, да нас 
оклеветају, да нас гоне, да нас ућуткају. Не бојимо се међутим, и по нављамо 
речи великог исповедника Вере светог Григорија Паламе, ко јега нека би 
дао Бог, макар и у малом се показали подражаваоци: „Али ми, гледајући на 
свршетак живота тих светитеља, подражаваћемо, уз Бо жи ју помоћ свакако, 
трпљење, у нади радујући се, у невољи трпећи. Нека дође кушач, нека дође 
џелат, нека распале огањ, нека избрусе мач, нека изоштре справе за мучење; 
и ако се свака невоља на мене покрене, спремно ћу је дочекати, остаћу при 
извршењу непомичан, у томе духу утврђен; и утолико ћу се више радовати, 
уколико више будем претрпео. И још ћу више увећати божанствени дар, 
који за сабрата има неодузимљиву радост, и бићу још припремљенији сасуд 
Духа, и имаћу у себи основ блажених надања, достижући славни залог. Имам 
мученика облак, коме ћу се узнети у жељени сусрет; имам праведника лик, 
са којима ћу достићи боље васкрсење; сау црквићу се исповедницима; пра-
знику првородних прибројаћу се; до сто јанстава и части бесмртних бићу 
причасник. И шта ми наспрам тога значе увреде и клевете и ружења њихова, 
чак и ако шта теже и грубље од тога постигну.“38

Недељник Ортодоксос Типос бр. 1970. 
(Извор: www.eparhija-prizren.org 12.4.2013.)

38 Писмо мудром по Богу Арсенију монаху Студитском, као горе, том 2, стр. 323-324.



322

 ***

Проф. др Ми о драг Пе тро вић:
Епи скоп Ар те ми је бо го у год ник

...Прет ње и уте ри ва ње стра ха у бо го бо ја-
жљи ве пра во вер ни ке пред ста вља ме тод ко-
ји је ап со лут но стран при ро ди Цр кве Хри-
сто ве. Та кав ме тод је од у век обе ло да њи вао 
где, ко, и са ким сто ји у Цр кви Хри сто вој.

Ми ло срд ни хри шћа ни се не ће упла ши ти жед них за осве том.
Искре но ве ру ју ћи у Бо га не ће устук ну ти пред пре кр ши те љи ма уче ња и 

прак се Јед не, Све те, Са бор не и Апо стол ске Цр кве. Оп ту жбе или суд оних 
ко је су цр кве ни Оци осу ди ли због пре кр ша ја све ште них ка но на не ма ју ни-
ка кву су штин ску ва ља ност. Шта је осло бо ди ло блуд ни цу до ве де ну пред 
Хри ста? Осло бо ди ле су је не прав де и гре си ње них ту жи те ља.

Охлад не ли ве ром и сви ко ји од ба цу ју „страх Бож ји“, ола ко кр ше ћи утвр-
ђе на све то о тач ка пра ви ла, и пре о бла че ћи ри зу Цр кве Хри сто ве у ту ђу ри зу, 
у за блу ди су ако ми сле да ду хов но и цр кве но чвр сто сто је.

Пра во вер ни срп ски на род сит је по ли ти ча ра, еко но ми ста, вер ских ана-
ли ти ча ра, но во ком по но ва них и са мо зва них струч ња ка за цр кве но пра во, 
али је гла дан ду хов но сти у Цр кви, и жу де ће да је на ђе та мо где још по сто ји. 
От ка ко су са мо зва ни струч ња ци за ка нон ско и цр кве но пра во, на че лу са 
бив шим епи ско пом Ата на си јем Јеф ти ћем, по че ли, по на ло гу оних из над 
њих, у Срп ској пра во слав ној цр кви да за во де ред, све је кре ну ло ка ко не 
тре ба. Ка ко мо же Ата на си је Јеф тић, ко ји је под те шком осу дом цр кве них 
Ота ца због три се пи скоп ства, да из но си оп ту жбе про тив ка нон ског епи ско-
па ра шко при зрен ског др Ар те ми ја?! Ко и по ком осно ву да је ње му пра во 
на то? (...)

...За што се, због све га то га, не омо гу ћи епи ско пу Ар те ми ју да у ре дов-
ном цр кве но суд ском по ступ ку, у скла ду са Све ште ним ка но ни ма и Уста вом 
Срп ске пра во слав не цр кве, од го во ри на оп ту жбе? Цр кве но ка нон ско пра во 
је пи са но у ду ху чо ве ко љу бља и бра то љу бља. По бри зи о чо ве ку, оно умно-
го ме над ма шу је чак и оне нај са вр ше ни је гра ђан ске за ко не да нас ци ви ли-
зо ва ног све та.

У „слу ча ју“ око епи ско па Ар те ми ја, да кле, уко ли ко би се не при стра сно 
при ме ни ло цр кве но ка нон ско за ко но дав ство, не би би ло по де ла ме ђу епи-
ско пи ма, све штен ством, мо на штвом и вер ни ци ма; не би се по те за ло за по-
ли ци јом; не би се за ис по моћ ко ри сти ле им про ви зо ва не услу ге „цр кве них 
ана ли ти ча ра“. Ако се утвр ди да је за и ста крив, ве ру ју ћи на род ће то раз у-
ме ти и ни ка квих, ве ро ват но, по де ла или раз до ра по том пи та њу не би би ло. 
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Вла дао би мир и ка нон ски по ре дак у Цр кви. А Др жа ва не би има ла раз ло га 
да се упли ће у цр кве ни жи вот. Из бе гли би се гнев и осу да од стра не гра ђа на 
због та квог ње ног упли та ња. Ова ко се и од не цр кве них љу ди чу је уве ре ње да 
се у „слу ча ју Ар те ми је“ у ду бљој по за ди ни ра ди о по ли тич ким ви ше ства ри-
ма, а ма ње о цр кве ним су штин ским пи та њи ма.

Ре дов ни цр кве но ка нон ски и устав ни по сту пак у слу ча ју око епи ско па 
Ар те ми ја ни је спро ве ден ве ро ват но из бо ја зни да се оп ту жбе, из ре че не про-
тив ње га, не ће по твр ди ти као осно ва не. При та квој сум њи или са зна њу, не-
го до ва ње ту жи те ља тра је и про ја вљу је се кроз но ве оп ту жбе и прет ње, ко је 
се про те жу чак и на сва ко га оно га ко се усу ђу је да га прав да. Мр жња и же ља 
за осве том и по ни же њем до пот пу ног уни ште ња би ло ког чо ве ка, пред ста-
вља те шко обо ље ње од ко јег чо ве ко мр зац сам мо ра да се ле чи; дру ги од то га 
не мо же да га из ле чи.

Али на ре дов ни цр кве но кан ски по сту пак и евен ту ал но пре и на че ње већ 
до не тих ис хи тре них од лу ка про тив епи ско па Ар те ми ја од го вор ни и не по-
ми шља ју. По след ња са бор ска од лу ка у но вем бру 2010. го ди не, ко јом је Епи-
скоп про тив но све ште ним ка но ни ма низ ве ден у ра ван мо на ха, ни је до не та 
јед но гла сно. Од при сут них епи ско па на Са бо ру, сед мо ро их је би ло про тив 
и ше сто ро уз др жа них. По што се јав но са оп шта ва, и пре на гла ша ва, чи ње ни-
ца да су на кра ју ипак сви епи ско пи пот пи са ли та кву од лу ку, не ко ће се ту 
за ми сли ти – да ли под јед на ку вред ност мо гу да има ју пот пи си вољ но и не-
вољ но пот пи са них епи ско па? Не то ли ко у очи ма љу ди ко ли ко пред Бо гом. 
За то се оправ да но на ме ћу не ко ли ка ва жна пи та ња, као на при мер:

•  Је ли при та квој раз је ди ње но сти епи ско па мо гло да се у Са бо ру ка же 
оно што је за Апо сто ле ва жи ло: „... ис пу ни ше се СВИ Ду ха Све то га, и го во-
ра ху ри јеч Бо жи ју са смје ло шћу“ (Дап 4, 31), или: „Јер угод но би Све то ме 
Ду ху и НА МА...“ (Дап 15, 28).

•  Је ли при та квој раз је ди ње но сти епи ско па у Са бо ру мо гло да се по-
ми сли на сми сао прак се ко ју су, са раз ло гом, уве ли Оци на Ва се љен ским и 
По ме сним са бо ри ма, а то је – да сва ки од њих у јед ни ни пот пи су је са бор ске 
од лу ке ова ко: „Од лу чив ши пот пи сах“ (сле ди име и на зив епар хи је). Ово за-
то што пред Бо гом не ма ко лек тив не од го вор но сти. По што је при до но ше-
њу од лу ке о епи ско пу Ар те ми ју би ло и дру гих са бор ских од лу ка, епи ско пи 
ко ји су би ли про тив ње го вог низ во ђе ња на сте пен мо на ха тре ба ло је, при-
ли ком пот пи сва ња, то и да на зна че, без че га се оста вља ути сак да је по том 
пи та њу по стиг ну то је дин ство са Ду хом Све тим, а ни је.

Ако се уз све то има у ви ду и ка нон ско на че ло о то ме да се за кри ви це 
са бор ска од лу ка до но си „ПО ШТО СЕ СА СЛУ ША ОКРИ ВЉЕ НИ“ и, што је 
вeома ва жно, у ње го вом „ПРИ СУСТВУ“ (ка нон 1. и 2. Сед мог по ме сног са-
бо ра у Ца ри гра ду 394. го ди не, в. Пи да ли он, Ати на 1886, стр. 375-376), али и 
то да се епи скоп не низ во ди на сте пен мо на ха, сход но на ред би Ота ца Де се-
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тог по ме сног са бо ра у Ца ри гра ду 879. го ди не, ко ји у 2. ка но ну на гла ша ва ју: 
„...Уста но вљу је мо да на да ље не ко ко је увр штен у ар хи је реј ски и па стир ски 
ка та лог не низ во ди се бе на ме сто оних ко ји се па ству ју и ка ју. Уко ли ко се 
пак не ко усу ди да то учи ни, по сле из ри ца ња и раз ја шње ња ов де са оп ште не 
од ред бе, тај, ли шив ши се бе ар хи је реј ског чи на, не ка се не вра ћа ви ше на 
пре ђа шње (до сто јан ство) ко је је та квим по ступ ком по ни штио“ (Пи да ли он, 
стр. 296-297; уп. Н. Ми лаш, Пра ви ла Пра во слав не цр кве, књ. II, Но ви Сад 
1896, стр. 295-296); ако се, да кле, све то има у ви ду, он да се оправ да но по-
ста вља пи та ње ка нон ске ва ља но сти по след ње са бор ске од лу ке о низ во ђе њу 
епи ско па Ар те ми ја на сте пен мо на ха. Та кво низ во ђе ње во ди из ру ги ва њу 
епи  скоп ског до сто јан ства.

Сми сао на ве де ног ка но на не сво ди се ис кљу чи во на за бра ну по је дин-
цу епи ско пу да се бе низ ве де у ра ван мо на ха. Цр кве ни Оци тим ка но ном, у 
ства ри, да ју до зна ња да ни ко, па ни Са бор ар хи је ре ја не мо же та ко не што 
да учи ни. Јер, уко ли ко би се ра ди ло о ка жња ва њу крив ца епи ско па, та кво-
ме ме сто ни је ме ђу мо на си ма; он у том свој ству увек ва жи за по тен ци јал ну 
опа сност по цр кве ни по ре дак. Уко ли ко би Са бор ар хи је ре ја, да кле, и хтео 
се би да при пи ше та кво не до пу сти во пра во, то би во ди ло у ап сурд по ко јем 
је он (Са бор) тај ко ји се низ во ђе њем епи ско па у мо на ха ше га чи са ЕПИ-
СКОП СТВОМ као уз ви ше ном цр кве ном уста но вом.

Ту ма че ћи на ве де ни ка нон, Све то гор ци Ага пи је и Ни ко дим за бра ну ни-
з во ђе ња епи ско па на сте пен мо на ха до во де у ра ван ка нон ске за бра не да 
епар хиј ски епи скоп под но си остав ку (исто, стр. 297), јер и под но ше ње ос-
та в ке је вид ни по да шта ва ња епи скоп ског до сто јан ства.

Али не ра ди се ви ше ту ис кљу чи во о епи ско пу Ар те ми ју као је дин ки, не-
го је уоп ште реч о из у зет но ва жној и уз ви ше ној цр кве но ка нон ској уста но ви 
ко ја се зо ве ЕПИ СКОП СТВО. Пре ма то ме, на ње го ве ту жи те ље па да те шка 
од го вор ност за ис хи тре но и про тив но ка но ни ма ома ло ва жа ва ње те уста но-
ве. Ово тим пре што „слу чај Ар те ми је“ по чи ва још увек на оп ту жба ма са мо. 
Мо ра ло је да се иде до кра ја, а то зна чи да се оп ту жбе де таљ но и не при-
страсн о про ве ре, по твр де и јав но сти об зна не. Без та ког по ступ ка оста вљен 
је про стор за озбиљ не сум ње, ко је и је су, у ства ри, се ме раз до ра у цр кве ној 
пли ро ми. Те рет од го вор но сти за та кво ста ње у Срп ској пра во слав ној цр кви 
не па да на не ви не, не го на ви нов ни ке, и то од го вор ност пре вас ход но пред 
Бо гом.

Ако се та ква са бор ска од лу ка, из ре че на про тив епи ско па Ар те ми ја, 
сма тра ко нач ном и нео по зи вом, без ика кве мо гућ но сти да бу де пре и-
спи та на, и ако упор но тре ба ис тра ја ва ти на ома ло ва жа ва њу епи скоп-
ског до сто јан ства, он да за уте ху, Бо га ра ди а не љу ди, не ка се чу ју ре-
чи псал мо пев ца Да ви да: „Јед ни се хва ле ко ли ма, дру ги ко њи ма, а ми 
име  ном Го спо да Бо га сво је га. Они по ср ћу и па да ју, а ми сто ји мо и не 
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ко ле ба мо се“ (Пс 20, 7-8). Јер моћ Цр кве Хри сто ве не по чи ва на уте ри-
ва њу стра ха у ње не чла но ве, ни на упли ву по ли ти ча ра или при зи ва њу 
по ли ци је у по моћ, већ на Је ван ђел ској и Све то о тач кој ИСТИ НИ, без 
ко је су љу бав и је дин ство ме ђу хри шћа ни ма, у ства ри, ЛИ ЦЕ МЕР СТВО.

Плод та квог ли це мер ства је ме ша ви на и при хва та ње „мно гих исти на“, 
оли че них у „мно гим хри шћан ским цр ква ма“ ко је, об је ди ње не, чи не ЕКУ-
МЕ НИ ЗАМ. Да нас ни је ма ли број ме ђу чла но ви ма Пра во слав не цр кве оних 
ко ји се бе хо ће што пре да ви де у том та квом сли ву раз ли чи тих хри шћан-
ских, па и не хри шћан ских, ве ро и спо ве сти. Али ти про тив ре че уче њу ис-
ка за ном у СИМ ВО ЛУ ВЕ РЕ о то ме да ве ру је мо: „У ЈЕД НУ, СВЕ ТУ, СА БОР-
НУ И АПО СТОЛ СКУ ЦР КВУ“; не у две или ви ше. Основ на од ли ка ЈЕД НЕ 
ЦР КВЕ је та што зна за је дан са мо ПУТ, за јед ну са мо ИСТИ НУ и за је дан 
са мо ЖИ ВОТ (Јн 14, 6), тј. зна за ХРИСТА и Ње го ву Је ван ђел ску на у ку ко ју 
су про по ве да ли, про ту ма чи ли и за све до чи ли Све ти Апо сто ли, пра во вер ни 
Оци, Учи те љи, Ис по вед ни ци, и Му че ни ци. Од сту па ње од те ИСТИ НЕ во ди 
у ЕКУ МЕ НИ ЗАМ, ко ји је Све ти Ју стин Ће лиј ски са раз ло гом на звао – СВЕ-
ЈЕ РЕС. Јер, Хри стос је гла ва ЈЕД НЕ ЦР КВЕ; ни је осно вао ви ше цр ка ва; не-
де љив је. Та ЈЕД НА ЦР КВА се сва ко днев но мо ли за је дин ство и умно же ње 
пра во вер них љу ди.

Исту ве ру тог ве ли ког срп ског и све пра во слав ног бо го сло ва, Све тог Ју-
сти на Ће лиј ског, ис по ве да и ње гов уче ник епи скоп Aртемије, због че га га и 
сма тра ју ве ли ком смет њом на пу ту ка за хук та лом еку ме ни зму.

По што ће не ко са гне вом и осу дом да ми при го во ри на ово што др Ар те-
ми ја и по сле са оп ште не са бор ске од лу ке о ње го вом низ во ђе њу са епи скоп-
ског до сто јан ства на сте пен мо на ха на зи вам епи ско пом, ду жан сам да за то 
на ве дем не ке од раз ло га:

•  За то што све ште ни ка но ни не до зво ља ва ју да се епи скоп ско до сто јан-
ство ома ло ва жа ва на на чин ка ко је то учи ње но са њим;

•   За то што у исто ри ји Цр кве Хри сто ве ни је ма ли број оних епи ско па 
ко ји су се епи скоп ски по на ша ли и по сле не ка нон ски до не тих са бор ских 
од лу ка о њи хо вом из врг ну ћу; бо го слу жи ли су, по др жа ва ни од пра во вер ног 
на ро да Бож јег, за шта Све ти Јо ван Зла то у сти слу жи као из ра зи ти при мер;

•  За то што код нас ни је ди ра но у епи скоп ско до сто јан ство чак ни он да 
кад епи скоп јав но је ре тич ки на сту па, или не до лич ним жи во том са бла жња-
ва мно ги на род, што ни је те шко, ако тре ба, и до ка за ти; 

•  За то што је имао пу но ка нон ско пра во и оба ве зу да Епар хи ју ра шко-
при зрен ску бра ни као не ве сту, не до зво ља ва ју ћи да му бу де ис трг ну та и 
не ка нон ски, за ње го ва жи во та, пре да та на упра ву дру го ме;

•  За то што ве ћу од го вор ност осе ћа пред Бо гом, не го пред љу ди ма;
•   За то што у ње го вом ве ро ва њу и жи вље њу мно го цр кве но сти има у 

стро го пра во слав ном ду ху;



326

•  За то што је од стра не ње го вих ту жи те ља из о ста ло оно оба ве зно ка нон-
ско бра то љу бље у искре но сти;

•  За то што је сво јим по лу ве ков ним све ште но слу же њем Срп ској пра во-
слав ној цр кви био од ве ли ке ко ри сти;

•  За то што је до сто јан стве но и смер но епи скоп ски под нео сву ла ви ну 
те шких оп ту жби, ко је још увек ни су до ка за не;

•  За то што са бор ска од лу ка о ње го вом из врг ну ћу ни је на шла по твр ду у 
ду ша ма пра во вер ног на ро да Цр кве Хри сто ве;

•  За то што су за за жи вља ва ње та кве од лу ке нео п ход не до дат не при си ле, 
прет ње, уте ри ва ње стра ха на спрам сва ког вер ни ка ко ји с пра вом тра жи и 
оче ку је да се пра вич но хри шћан ски по сту па.

А шта је оно о че му је тре ба ло ње го ви ту жи те љи до бро да раз ми сле пре 
уче ста лог до но ше ња од лу ка ко ји ма, ка ко се по ка зу је, ни је у су шти ни по-
стиг ну то све што се же ле ло. Јер, он бо го слу жи и у скла ду са ка нон ским 
уче њем оста је до жи вот но у ду бо кој ду хов ној све зи са Епар хи јом ра шко-
при зрен ском и ко сов ско-ме то хиј ском.

Тре ба ло је, да кле, нај пре пред ви де ти ту евен ту ал ност да се епи скоп 
Ар те ми је за и ста не ће уне до глед по ви но ва ти не ка нон ским од лу ка-
ма, до не тим у ње го вом од су ству, без про пи са ног цр кве но ка нон ског и 
устав ног по ступ ка и без до ка за них, као исти ни тих, ола ко и ис хи тре но 
из ре че них оп ту жби. (Под вла че ња на ша)

При та квој евен ту ал но сти, тре ба ло је озбиљ но раз ми сли ти о мо гу ћим 
по сле ди ца ма, ко је ни су мо ра ле би ти иза зва не, као на при мер:

•  Да ће се око епи ско па Ар те ми ја сви ја ти не пред ви дљив број вер ни ка;
•  Да ће га по др жа ти не ко од епи ско па, не са мо из кри ла Срп ске пра во-

слав не цр кве;
•  Да му мо же при ћи не пред ви дљив број све ште них и мо на шких ли ца;
•  Да му се мо гу при кло ни ти и зва ни „ста ро ка лен дар ци“;
•  Да ће сва ка ко раз ми шља ти и о то ме да му сло ве сно ста до не оста не 

без ар хи па сти ра и др.
Је ли Срп ској пра во слав ној цр кви не мо гу ће би ло да друк чи јим, што ће 

ре ћи ка нон ским, од лу ка ма из бег не на ста ло ста ње?
Ко ме је од ар хи је ре ја у Срп ској пра во слав ној цр кви по треб но да се о 

њој ства ра ути сак као уста но ви пр о га ња ња и ка жња ва ња, а не љу ба ви, ми ра, 
сло ге и Цар ства Бо жи јег на Зе мљи? Ако у „слу ча ју Ар те ми је“ тре ба да пре-
вла да ва дух прет њи и ка жња ва ња, по ста вља се пи та ње – где ће то ме би ти 
крај? Јер, са ка жња ва њем тре ба по че ти од епи ско па ко ји су у са бо ру би ли 
про тив, или уз др жа ни, на спрам од лу ке (не са мо по след ње) про тив епи ско-
па Ар те ми ја, па све до оног обич ног вер ни ка ко ји слу ша ње го ве про по ве ди 
и уче ству је на бо го слу же њи ма.
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Али све што се зби ва, за на ук тре ба да нам слу жи. По про ми слу и до пу-
ште њу Бож јем би ва и оно што се у Цр кви до га ђа. За сва ку не да ћу или ис ку-
ше ње му дри ве ру ју ћи љу ди уме ли су да ка жу и за пи шу: „Због пре гре ше ња 
на ших до пу сти Бог...“, као и оно: „Не ма гре ха ко ји мо же да над вла да Бож је 
чо ве ко љу бље“. По у чен Бож јим чо ве ко љу бљем, и чо век тре ба да по ста не чо-
ве ко љу бив...

(Из вор: „Си не мој,  не при стај“,  Гре шни Ми ло је,  Дру го из да ње, Ча чак, 2011, стр. 484-505.)

Проф. др Теодор Зизис: 

Епископ Артемије следи пут 
Јована Златоустог

Случај прогона Епископа Артемијa је веома болан, али и пун наде, јер 
нас поново враћа у време Отаца, показује да живимо у времену Отачком, у 
времену изазова. А велики Отац Цркве који је данас прогоњен и понижаван 
јесте Косовски Епископ Артемије, за кога сам, чим сам сазнао за нановијa 
догађања, схватио да следи пут светог Јована

Златоустог.
Сви знамо шта је све поднео свети Јован Златоусти, будући неправедно 

рашчињен, протеран и гоњен. И који је на коначно (свети Јован Златоусти), 
након што је у почетку рекао ”у реду, нећу се успротивити, нека прихвате 
наследника” (овај његов првобитни став је имао за циљ да се избегну не-
мири, убиства и проливање крви), када је затим отишао у прогонство и када 
су се ствари смириле, рекао ”ја сам канонски Епископ,

Архиепископ Цариградски, а сви остали моји наследници су пре љу-
бници”…

У својим писмима ђакониси Олимпијади свети Златоуст много пута 
понавља „ја сам канонски Епископ“.

Епископ Артемије, такође, након што је неправедно прогнан и протеран 
у један манастир, као и случају светог Јована Златоустог, постао је стециште 
одушевљеног сабирања верника и монаха. Светог Јована Златоустог су то-
ком читавог његовог путовања у место прогонства следили монаси и ве рни 
народ.

И Епископа Артемија у манастиру где су га прогнали посећивао је ве-
лики народ, што је узнемиравало прогонитеље.
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У време док се дешавају ови тужни догађаји, ја у себи осећам радост, јер 
се Артемије показује као велики Исповедник и велики Светитељ по узору 
на велике Свете Оце.

И нека му сви остали, па и читав свет, чине шта хоће. И нека будe против 
њега цео свет и сви Сабори.

 Канони и Истина су на страни Епископа Артемија...

Извор: www.eparhija-prizren.org, 17.12.2010.
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ПО ГО ВОР

Не дај душу, роде, назив је ове књиге, али и девиза која би требала бити во-
диља свих православних хришћана, па и нас православних Срба.

Заиста је пуно замки лукавога које вребају на сваком кораку и од којих 
треба сачувати душу. Најопаснија од свих замки ђавољих јесте јерес која у 
нашу Цркву улази, а коју на сваком месту аутор овог знаменитог сведочанства 
наших дана разобличава, како писаном и усменом речју, тако и својим жи-
во том.

Стил писања којим писац исписује редове својих књига заокупља моју пажњу, 
а верујем и других читалаца. Те књиге имају  посебност која изазива особита 
осећања  враћајући нас у времена када су наши преци својим исповедништвом 
исписивали славну историју, како црквену тако и националну.

Писана и усмена реч Милоја Стевановића у овим смутним и страшним 
временима, има непроцењиву вредност, кад видимо да су многа „уста“ која су 
позвана да „трубе на узбуну“ замукла. Многи су заћутали или говоре да није 
време говорити против јереси.

Они који нису спремни да страдају, покушавају  своје ћутање оправдати 
констатацијом „да није време за узбуну“, а чика Милоје их опомиње речима 
Светог Григорија да се ћутањем издаје Бог. Овај човек, опомиње мишљу, ре-
чју, словом и сведочи животом својим, делима својим.

У некој његовој књизи наишао сам на изреку. Лако је квоцати, треба јаја 
носити. И ово: „Ја не знам да снесем јаје, ал знам шта је мућак.” У књизи Сине 
мој, не пристај, срели смо текст под насловом „Мућак Иринеја Буловића”. И 
схватили одакле ветар пири. 

     Нека би Господ дао да Србија која се ни пред ким никада није савијала, 
до пред самим Богом, и овога пута буде усправна брана јереси, папизму и 
гло бализму. И нека многа „уста“ српска проговоре као што проговара аутор 
књиге коју држиш, поштовани читаоче, па макар цена била и земаљско ст ра-
дање. 

Ми православни верујемо и надамо се у васкрсење и верујемо да ће како 
Свети владика Николај рече „српство васкрснути“ А да бисмо ово васкрсење 
и до живели, Србији је потребно много више људи какав је писац ове књиге,  
Грешни Милоје.

Ми лан ЈЕ ЗДИЋ
прог на ни ко сов ски ве ро у чи тељ





ДО ДА ТАК
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БЕ СЕ ДА ВЛА ДИ КЕ АР ТЕ МИ ЈА 
(Ло зни ца 22. мај 2012.)

ХристосВоскресе!ВаистинуВоскресе!
Ево, бра ћо и се стре, да на ко јег је Го спод од ре дио да се ра ду је мо у ње му. 

Јер да нас још увек сла ви мо све то Вас кр се ње Хри сто во, али има мо још раз-
ло га да се ра ду је мо јер да нас сла ви мо и ве ли ког угод ни ка Бо жи јег све тог 
чу до твор ца Ни ко ла ја ко га мно ги у на шем ро ду сла ве као кр сну сла ву, а да-
нас је та ко ђе ње гов ве ли ки пра зник. За сва ки пра зник тро пар све ти те љу је 
нај глав ни ја пе сма ко ју је Цр ква при пре ми ла, за ње га ис пе ва ла.

У то ме тро па ру се го во ри глав на ми сао и иде ја то га пра зни ка или жи-
во та све ти те ља. А да на шњи тро пар по чи ње и ка же да нас сти же дан ве ли ког 
сла вља, ве ли ког тор же ства и ра ду је се град бар ски због пре но са мо шти ју све-
тог Ни ко ла ја. Ми мо же мо да ка же мо да нас за и ста при спе дан, до ђе дан ве-
ли ко га сла вља ме ста Ло зни це, Чач ка и оста лих ме ста, јер ни су нам сти гле 
мо шти све тог Ни ко ла ја али је сти гао овај Бо ж ји храм по све ћен ње го во ме 
све том име ну. За то се ми да нас ра ду је мо бра ћо и се стре, јер је овај храм 
ко ји је по ни као на овој ле ди ни ов де за са мо шест ме се ци и то зим ских. Он 
је јед но ве ли ко чу до Бо ж је и чу до све тог Ни ко ла ја, чи је је жи ти је то ли ко 
пре пу но чу да ње го вих ко ја је чи нио за жи во та и по сле смр ти, до да на да-
на шње га. 

Осве ће ње цр кве Све тог Ни ко ле
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И овај храм ов де у ко ји смо се са бра ли, бра ћо и се стре, по диг нут је тру-
дом кти то ра, го спо ди на Ми ло ја Сте ва но ви ћа и ње го ве су пру ге На де и оста-
лих чла но ва ње го ве број не по ро ди це. На рав но уз по моћ и дру гих ко ји су 
са њим ра ди ли, на ро чи то мо на штва и мо на ха ко ји су би ли при сут ни ов де, 
иа ко ни чим дру гим, сво јим мо ли тва ма по ма га ли да овај храм на вре ме бу-
де са гра ђен и да до че ка спре ман овај ве ли ки пра зник за сво је осве ће ње. 
Да нас смо, да кле, из вр ши ли осве ће ње ово га хра ма, у ње му ру ко по ло жи ли 
два слу жи те ља Бо жи је га ол та ра, јед ног је ро мо на ха и јед ног ђа ко на, та ко да 
је да нас оби ље бла го да ти Бо жи је из ли ве но на ово све то ме сто, на овај храм 
и на све нас ов де са бра не. 

Не ка би дао Бог да се на, мно го го ди на сачу ва овај храм, до скон ча ни ја 
ве ка, ка ко гласи у све тим мо ли тва ма, да би слу жио на шем на ро ду на ду хов-
ну ко рист и спа се ње, а Бо гу на шем на сла ву. Не ка би Го спод усли шио мо-
ли тве и све тог оца на шег Ни ко ла ја, да нас све бла го сло ви сво јим не бе ским 
бла го сло вом и да ру је оно што нам тре ба за на ше спа се ње. Пре све га да нам 
да де сво ју ва тре ну ве ру ко јом је све ти Ни ко лај ве ро вао и ко ју је бра нио и 
шти тио, на ро чи то ка да је ве ра би ла угро же на од је ре си ари јан ске. И да нас 
је ве ра пра во слав на угро же на од све је ре си еку ме ни зма и оста лих је ре си, 
а ми смо по зва ни бра ћо и се стре, да на шу ве ру чу ва мо и са чу ва мо нео кр-
ње ну, не у пр ља ну, не у ма ње ну од оне ко ју смо при ми ли од све тих апо сто ла, 
све тих Ота ца и на шег све тог оца Са ве.

Тр пе за љу ба ви на кон осве ће ња цр кве у Ло зни ци
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БЕ СЕ ДА ВЛА ДИ КЕ АР ТЕ МИ ЈА ЗА ТР ПЕ ЗОМ ЉУ БА ВИ 
(Ло зни ца, 31. март 2013)

Хтео сам да вас још јед ном по здра вим и че сти там пра зник и по че так и 
ток по ста. Да  дâ Бог да нам бу де на спа се ње.

Но во по диг ну ти ко нак у Ло зни ци

Али, же лео бих да вас још упо знам са не чим што је но во и што ће би ти 
но во. Сви зна мо да је брат Ми ло је дао го сто прим ство на шим мо на си ма из 
Цр не Ре ке, пре ско ро три го ди не. Про шле го ди не ни кла је ова див на цр ква, 
са овом тр пе за ри јом, где сви на ла зи мо уто чи ште за све ду хов не по тре бе. 
Мо на си на мно гим ме сти ма оп слу жу ју по тре бе на ших вер ни ка, али исто 
та ко при ме ти ли сте да се ов де гра ди је дан до ста ве ли к ко нак. Мо жда се не-
ко пи тао ко ме то тре ба и за што се то гра ди, па бих хтео да вас у ве зи то га 
упо знам да је тај ко нак, у ства ри, да је ово све то ме сто, на ме ње но да бу де 
пр ви, пра ви жен ски ма на стир. Има мо ве ли ки број се ста ра, ко је су сме ште-
не по при ват ним ку ћа ма, та мо око Ми ла нов ца, у Вр ба ви, ов де-он де. А има-
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мо до ста и му шких ма на сти ра. По што су до шле у фе бру а ру пре две го ди не, 
ја сам та да ре као: ово је при вре ме ни и при нуд ни сме штај за го ди ну-дв е 
да на, па ће мо он да на ћи не ко бо ље ре ше ње. И ево, за и ста, за хва љу ју ћи Бо-
гу и Ње го вој по мо ћи, бра ту Ми ло ју и оста лим љу ди ма, ко ји су на би ло ко ји 
на чин до при не ли да се тај ко нак по диг не и за вр ши. Он је са да већ спре ман 
да при ми то на ше се стрин ство. Ја ми слим да ће то, као и до са да оста ти ду-
хов ни цен тар, јер, као ду хов ник то га ма на сти ра оста је отац Ни ко лај, ко ји 
је то и до са да био. Не ће мо да га ме ња мо. Има ће ви ше по сла не го што је до 
са да имао, али је он на ви ко на по сао, не ће за бу ша ва ти, не ће се из вла чи ти, 
не го ће ра ди ти. 

То сам са мо хтео да ка жем, да не би до шло до не ких ме ђу соб них при ча-
ња и пре при ча ва ња, чу ђе ња, за што, ка ко, ко је то ура дио? 

Та ко Бог опре де љу је. У на шем жи во ту не по сто ји ни ка кав слу чај, ни шта 
слу чај но, чак и ако ми хоћ мо не што што Бо гу ни је угод но, то не мо же да се 
ре а ли зу је. А ево, раз вој до га ђа ја и на шег жи во та, по ка за о је да је ов де за и-
ста, на овом ме сту и сви ма ва ма ов де, на мо јој бра ти ји и се стра ма – да је ту 
бла го слов Бож ји. Та ко да ће мо на сто ја ти у то ку ове сед ми це да из вр ши мо 
пресељење, да удо ми мо све ове мо на хе на не ка дру га ме ста, где ће би ти 
исто та ко до бро и при јат но као и ов де, а да и се стре до би ју свој кров над 
гла вом. Да сво је мо ли тве он да умно же, утро стру че и свој труд, да ово ме сто 
по ста не за и ста рај ска ба шта и у ду хов ном и у свком дру гом по гле ду. Је р, ви 
сте ишли по жен ским ма на сти рим и то се увек по зна је. Чим се уђе у не ко 
дво ри ште ви ди се мно го цве ћа, ра зног цве ћа, све је уре ђе но, све је опле вље-
но и та ко. Да кле, сва ки ма на стир је, ка ко је го во рио отац Ју стин, пар че Ра ја 
на зе мљи. Ни је цео Рај, али јед но пар чен це Ра ја на зе мљи. 
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Вла ди ка Ар те ми је над гле да ра до ве ма на стир ског ком плек са у Ло зни ци

Ја ми слим да ће овај ма на стир ов де би ти по ве ћи ко мад Ра ја, али да се и 
сви по тру ди мо да то ме и до при не се мо. Сва ки пре ма сво јим мо ћи ма, пре ма 
сво јим сна га ма, му дро сти, уме ћу, итд. Да се по мог не и се стра ма и бра ти ји, 
та мо где бу ду би ли, да се све то ле по сре ди и да на ста ви мо јед ним жи во-
том по Бо гу и у Бо гу и за Бо га. Јер све нас ов де оку пља у ства ри јед на иста 
ми сао, јед на иста же ља, а то је: да оста не мо вер ни Го спо ду Хи сту, све тим 
апо сто ли ма, све тим оци ма, ко ји су нам ту на шу све ту ве ру пра во слав ну 
пре да ли, да је ми очу ва мо и пре не смо на мла ђа по ко ле ња, а не да нам је би-
ло ко ква ри ме ња и уно си у њу ко је ка кве но во та ри је. То је оно што осе ћа мо 
сви да је по Бо гу и да има бла го слов Бож ји, за то се и мо гло де си ти ово чу до, 
као у да на шњем Еван ђе љу онај ра сла бље ни ко ји је оздра вио на реч Хри сто-
ву. Та ко је и на ше мо на штво, ко је се пре три го ди не на шло прак тич но на 
ули ци, Бог се ето по бри о нуо и сви су они ле по збри ну ти, сви има ју и где да 
жи ве и да се Бо гу мо ле. Не ка ис ко ри сте тај бла го слов и ми лост Бож ју, а и 
ми сви са њи ма. 

Амин.
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БЕ СЕ ДА ОЦА ЖАР КА ГА ВРИ ЛО ВИ ЋА 
(Ло зни ца 22. мај 2012)

Мно го људ ном ску пу у Ло зни ци код Чач ка – је дин стве ној тр пе зи љу ба-
ви, об ра тио се про то је реј ста вро фор др Жар ко Га ври ло вић ко ји је, из ме ђу 
оста лог, ре као: 

„По ма же Бог бра ћо и се стре! 
(Бог по мо гао) 
Пре о све ће ни вла ди ко, дра ги кти то ри 

и за ду жби на ри, бра ћо све ште ни ци, бра ћо 
и се стре, до шао сам код вас као свој код 
сво га. 

Иа ко су по ку ша ли да ми за бра не до-
ла зак, ево ме са ва ма, јер је Го спод Исус 
Хри стос Пут, Исти на и Жи вот сви ма на ма. 

Зар је Го спод мо гао да си ђе у ад, да 
про по ве да пра вед ни ци ма ста ро за вет ним 
Је ван ђе ље, а да ја не мо гу да до ђем ме ђу 
Ср бе ко је су оља га ли и ко је су на те ра ли да 

се по вла че у ка та ком бе, да би са чу ва ли ве ру пра де дов ску?! Бра ћо и се стре, 
на род чу ва ве ру, а не све ште ни ци! На род Бож ји. И та ко је од у век. 

Има јед на ста ра пе сма ко ја ка же: 
Ве ро мо ја, ко те уби, ре ци! 
Уби ше ме из ол та ра жре ци. 

Ко ра ди про тив Пра во слав не ве ре да нас? Ве ћи на на јам ни ка у ман ти ја-
ма ко ји зло у по тре бља ва ју тај свој све ти чин. Че сто, уме сто да бла го си ља ју 
они ку ну, уме сто да во ле они мр зе, уме сто да шти те на род Бо ж ји од гло ба-
ли ста, од оних о ко ји ма је све ти вла ди ка Ни ко лај нај бо ље ре као у књи зи из 
Да ха уа, „Ре чи срп ском на ро ду кроз там нич ки про зор“, они, да кле, од би ја ју 
на род од Цр кве Хри сто ве. 

Ја ви дим ов де чи ста ли ца, ја ви дим цвет Ср би је, ја ви дим ов де се ме по-
се ја но све то сав ско, пра во слав но, ко је тре ба да про бу ди оне уси ја не гла ве, 
на ро чи то епи ско пат Срп ске Пра во слав не Цр кве ко ји шу ру је са Ва ти ка ном, 
са еку ме ни змом, са гло ба ли змом. Да их про бу ди мо, бра ћо и се стре! Ево, ја 
сам за то до шао ме ђу вас! И стал но апе лу јем да се на ђе ча стан мир у Цр кви 
Бо ж јој, јер „бла го они ма ко ји мир гра де, јер ће се си но ви ма Бо ж јим на зва-
ти“. 
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Ето, ода зи вао сам се по зи ву на шег бра та Ми ло ја, са ко јим сам по чео 
бор бу про тив но во та ри ја у Цр кви. И не са мо ја. Сре ћан сам данас што сам 
са ва ма, што ви дим овај храм да ра сте. 

Јед на ста ра по сло ви ца ка же: „Там ни це су за тво ре не и дан и ноћ, па су 
увек пу не, а цр кве су отво ре не и дан и ноћ па су, опет, пра зне.“ 

Ка кве ве зе има ју там ни це и цр кве? Има ју, бра ћо и се стре. Што је ви ше 
љу ди у там ни ца ма, ма ње их је у цр ква ма, што је ви ше у цр ква ма ма ње их је 
у там ни ца ма. Да кле, за то је Спа си тељ и осно вао Цр кву Сво ју и ре као да јој 
ни вра та па кла не ће одо ле ти. 

Ја сам да нас до шао код гре шни ка, код Ми ло ја гре шног. 
Овај свет је пун гре шни ка ко ји се пра ве да су пра вед ни ци, и пун је пра-

вед ни ка ко ји ка жу да су гре шни ци. Та кав је дан чо век је сте и го спо дин Ми-
ло је Сте ва но вић. 

Све сте ство ри ли, бра те Ми ло је! Бог вам је све дао. Мно го Вам је дао, 
мно го ће од Вас тра жи ти! Дао Вам је и зе маљ ско до бро, дао Вам је по ро дич-
но бла го, дао Вам је и ду хов но здра вље да мо же те и до ра сте те и по диг не те 
храм Бо ж ји. Наш све ти вла ди ка Ни ко лај пе ва: „На род цр кве Бо гу зи да, њи-
ма сво је ра не ви да.“ 

Сва ка цр ква је сте ду хов на бо го мо ља и је сте ду хов на ис це ли тељ ка као 
што је то би ла ба ња Ви те зда. Ви сте, да кле, по ди гли цр кву у сла ву Бо ж ју, у 
сла ву нај ве ћег име на на све ту, нај леп шег име на, нај ве ћег до бро тво ра на шег 
ко га мно ги у све ту пљу ју, ко га се цео за пад од ри че и ко га на па да. За пад ко ји 
је и гло ба ли стич ки, и са та ни стич ки и је ре тич ки. На сле ди ли су они ту кли-
цу од рим ског па пе, и сва ки њи хов чо век уми шља да је рим ски па па, ка ко у 
Ита ли ји, та ко у Ен гле ској, та ко у Аме ри ци. Њи хо ви вој ни ци чи не зла по це-
ло ме све ту, а ни ко ме не од го ва ра ју, а на ши вој ни ци се бра не у сво јој зе мљи 
и би ва ју осу ђе ни као рат ни зло чин ци! Ето ви ди те, ка ква је ђа во ља ло ги ка 
ко јом они исту па ју! 

Жр тва тог гло ба ли зма је сте и вла ди ка Ар те ми је. Ја сам мо лио врх цр кве 
да не чи не то што су са вла ди ком Ар те ми јем учи ни ли, али ме ни су по слу-
ша ли. Пи сао сам про шле го ди не пи смо Са бо ру, на you tu be је. Ко хо ће не ка 
га узме, не ка ви ди. Осим кон ста та ци је: „ми ње му да је мо не ку по моћ, а он нас 
на па да“, ни шта не ка жу. Ја не на па дам њих, ја не мр зим њих, ја исту пам про-
тив зла у њи ма, про тив то га ђа во љег се ме на ко је они ра си па ју око се бе, као 
што непри ме ре на сто ка ра си па се но око се бе. Уме сто да га је де, она га га зи. 

То ли ко на ро да ко ји до ла зи на ову Све ту Ли тур ги ју не мо же да се об ма-
не. Не мо же се то ли ки на род слагати, не мо же се вру ћим ко ла чи ма при ку-
пити. На род осе ћа бла го дат Бо жи ју у Све тој Ли тур ги ји ко ја се при но си и 
ко ја је наш дар Бо гу у знак за хвал но сти, што нас је као на род пра во слав ни, 
све то сав ски, одр жао на же ра ви ци из ме ђу ис то ка и за па да. И ми, ка ко је 
Све ти Са ва ре као, не ма мо при ја те ље ни на исто ку ни на за па ду осим Ви-
шње га Је ру са ли ма. 
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Те би, до ма ћи не дра ги, за хва љу јем што си по ди гао ову све ти њу, што си 
до са да по ка зао ве ли ко ве ро љу бље, ота ча ство љу бље, ве ли ку ду хов ну спрем-
ност да по стра даш за Хри ста и да при миш мо на хе са Ко со ва. Хва ла Вам 
што сте то до бро учи ни ли и за то ис па шта ли. Да ће Бог да при ми те ве нац 
сла ве на не бу. Вас су осу ди ли за то што сте при ми ли мо на хе, а они при ма ју 
рим ске пре ла те, љу бе им ру ке! Џе ла ти ма, да кле, срп ским зло тво ри ма, је-
ре ти ци ма љу бе ру ке, а ме ни пре те да не смем да до ђем ме ђу Ср бе. Смем, 
хо ћу и мо рам! 

Све што има те, бра те Ми ло је, све Вам је див но. Бог Вам је све дао. Зи-
дај те још не ку све ти њу! Све што сте ство ри ли ма те ри јал но под ложно је рђи 
ко ја ква ри и ло по ви ма ко ји кра ду. Али ово, ово ни ко не мо же да укра де. Ово 
ће би ти ку ла све ти ља ко ја ће при зи ва ти на мо ли тву. Иа ко је др ве на она је 
то пла, она је ми о ми ри сна. Она се ви ди из да љи не као храм Бо ж ји, храм у 
ко ме Бог на ла зи ста ни ште. Као што је Бог при су тан у на шем ср цу, та ко ће 
би ти при су тан и у овој цр кви. 

Ја бих та ко же лео, да про бу ди мо са вест Срп ске Пра во слав не Цр кве и 
да не до зво ли мо да њо ме упра вља ју они ко ји ми сле да ће све то сав ски Ср би 
по ста ти па пи сти, еку ме нис ти и гло ба ли сти. Не ни ка да! 

Ја ди жем ову ча шу у сла ву Бо жи ју, у здра вље кти то ра, за њи хов дуг жи-
вот и пло до но сан рад! За све ту бор бу, пре ос ве ће ни вла ди ко, Ва шу и ва ших 
мо на ха ко ја је при мер дру же љу бља, бо го љу бља, чо ве ко љу бља! 

Они то не ма ју. Они су јад ни и не мој мо их мр зе ти, бу ди мо за бри ну ти 
због њих. Ре као сам Па три јар ху да ви ше вла ди ка Ар те ми је има мо на ха и 
ви ше ру ко по ла же мо на хе не го сви они оста ли за јед но. И не мој те ди ра ти у 
тог чо ве ка! Ни је ме по слу шао. И ево до че га је до вео. А ко зна где ће мо се 
скра си ти с об зи ром на то да је на ша Цр ква сва ра сло је на? Сад за се да ју... Не 
дај Бо же да бу де Са бор у она квом ха о су као што је про шле го ди не био, да су 
дво ји ца епи ско па па ла у не свест због сва ђе, не дај Бо же да сва ђа у Са бо ру 
бу де и ове го ди не... 

Мо ли мо се Бо гу не ка уне се мир у ду ше на ше. У вас и у ва ше уку ћа не, 
пре све га у вас ко ји ши ри те реч Хри ста ми ро твор ца, а он да и у цео наш 
на род ко ји је му че нич ки, на па ће ни на род. И не ка да Бог да ова све ти ња по-
стиг не сво ју на ме ну: да бу де стуб и твр ђа ва Исти не, ка ко је ре као апо стол 
Пав ле.

А ва ма не ка бу де на веч ну успо ме ну и на веч но здра вље и спа се ње! 
Жи ве ли!

(Из вор: Пра во слав ни глас, бр 6/2012. стр. 7)
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ЈЕ ЛИЧ КИ ХРАМ – РО ЂЕН ИЗ СЕ О БЕ  
ЗА ТО ЧЕ НИ КА КО СОВ СКОГ ЗА ВЕ ТА

(Зо ран Чво ро вић, у Ло зни ци 22. ма ја 2012.)

Хри стос Вoскрeсе! Ва и сти ну Вос кре се! 
Пре о све ће ни Вла ди ко, бла го сло ви! Час ни 

оци! Бра ћо и се стре! 

При па ла ми је част, ме ни нај не до стој ни-
јем ме ђу ва ма, да да нас ка жем ко ју не ја ку реч, 
о ве ли ком де лу на ших све то сав ских бо го тра-

жи те ља – ра шких и ко сов ско-ме то хиј ских цр но ри за ца и о за ду жби нар ству, 
не ма њић ког на да хну ћа – на шег бра та Ми ло ја и ње го ве по ро ди це. Из овог 
двој ства је из ра стао, ни као је лич ки храм Пре но са мо шти ју све тог Ни ко ла ја 
Мир ли киј ског. Сим во лич ки лик и ка рак тер овог храм опре де љен је са две 
чи ње ни це. 

Нај пре, јед ном се о бом ко ја се прет ход них го ди на зби ла. Се о бе су обе-
ле жи ле срп ску исто ри ју. И то две вр сте се о ба: јед на, то је се о ба ка да су 
Ср би, с јед ног на дру ги крај срп ске зе мље но си ли За вет, но си ли Ко сов ски 
за вет. Слич но сту де нич ким мо на си ма ко ји су за вре ме Пр вог свет ског ра та 
но си ли ћи вот са све тим мо шти ма Сте фа на Пр во вен ча ног, не оста вља ју ћи 
га не при ја те љу. Та ко су се Ср би кроз исто ри ју се ли ли и но си ли Ко сов ски 
за вет. По сле па да цар ства Ср би су са чу ва ли ви дов дан ску ети ку и по не ли је 
у зе мље у ко је су се се ли ли и где су се ве ром све то сав ском окре пљи ва ли. И 
та ко је на тој ети ци ро ђен и све ти Ва си ли је Остро шки и све ти Пе тар Це тињ-
ски и пу сти њак це тињ ски, вла ди ка Ра де, и ђа кон Ава кум. И из те ети ке, чи ја 
је су шти на из ра же на ре чи ма – зе маљ ско је за ма ле на цар ство, а не бе ско 
увјек и до вје ка, а ко ја се по сле се о бе по не ла са Ко со ва, ро дио се му че нич ки 
пој ђа ко на Ава ку ма: „Срб је Хри стов ра дује се смр ти“, и сти хо ви це тињ ског 
са мот ни ка: „Не ка бу де што би ти не мо же“. Та ети ка, ви дов дан ска, ко сов-
ска, усе ље на је пре две го ди не и ова мо на ово има ње. По не ли су је мо на си, 
по не ло је мо на штво ра шко-при зрен ско. Та кву мо на шку се обу срп ски на род 
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не пам ти. Ова се о ба је до не ла са со бом За вет, до не ла је ћи вот, ћи вот све тог 
срп ског опре де ље ња, опре де ље ња да је ди но не бе ско цар ство не ма ал тер на-
ти ве. И на том За ве ту ко ји је ов де до нет ни као је Храм. 

Би ло је у срп ској исто ри ји и дру гих се о ба. То су се о бе из исто ри је, се о бе 
од на ро ђи ва ња. Мно го је на ше не гда шње бра ће ко ји су иза бра ли зе маљ ско 
уме сто не бе ског цар ства. Та бра ћа су се исе ли ла из срп ске исто ри је, одво-
ји ли су се од срп ског ро да, ис пи са ли су се из Срп ске Пра во слав не Цр кве. 

Хва ла Бо гу, та кве се о бе ов де под Је ли цом ни је би ло. Ов де је би ла се о ба 
За ве та, За ве та да би се по ло жила кли ца, кли ца че га? 

Ов де на па ди на ма еп ске Је ли це из гра ђе на је цр ква од бр ва на. Бра ћо и 
се стре, Ср би су гра ди ли цр кве брв на ре са мо ка да су жи ве ли у роп ству, под 
оку па ци јом. Али у овој брв на ри, си гу ран сам, ве ра ће се чу ва ти и окре пљи-
ва ти. Ту ће би ти по се ја но се ме, се ме да се ко сов ска, ви дов дан ска ети ка у 
ср цу Ср би је, та мо где се све ти Са ва под ви за вао пре не го што је про гла ше на 
Ар хи е пис ко пи ја, не да ле ко од Жи че, и не да ле ко од Сту де ни це, по но во учвр-
сти, окре пи и очи сти, и да та ква сна жна, јед но ду шна и сил на ве ра по но во 
кре не и на срп ско Ко со во и у срп ске кра ји не, те да та ко по но во вас кр сне 
све то сав ско Срп ство. За то је овај ма ле ни храм кли ца бу ду ће Ср би је, бу ду-
ће об но вље не Срп ске Пра во слав не Цр кве и на шег ду хов но пре обра же ног 
на ро да. 

Maнастирска капија коју дарива Саво Стевановић, земљоделац из Горачића,  
на којој је уклесано: „Благословен који долази у име Господње“.
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За то храм пред на ма ли чи на јед но ве ли ко ог њи ште. Нај пре. до се ли ли 
су се на ово има ње мо на си и огре ја ли се под ми ло ср ђем и бра то љу бљем 
по ро ди це Сте ва но вић. Огре ја ли се на том са мар јан ском ог њи шту, и са тог 
ог њи шта ни као је храм. За и ста овај храм ли чи на ог њи ште и то ог њи ште 
ве ре не у га си ве, ко ја ће одав де плам те ти ва век. На жа лост, још је све ти вла-
ди ка Ни ко лај го во рио из ме ђу два ра та, у бе се ди бе о град ским тр гов ци ма, да 
и да нас у хра мо ви ма има тр го ва ца на лик они ма ко је је Хрис тос рас те рао 
из је ру са лим ског хра ма. Али све ти ња је и у овим хра мо ви ма са чу ва на, она 
је, ка ко ка же вла ди ка Ни ко лај, мал тре ти ра на, са кри ве на до да на ка да ће 
тр гов ци би ти ис те ра ни из хра ма. А ов де, у овој брв на ри, ако Бог да, ва зда 
ће не у ту ље но плам те ти ог њи ште жи ве ве ре, жи ве ве ре све то сав ске. И не ка 
би дао Вас кр сли Го спод, да вра та па кла не над вла да ју ни овај храм, као ни 
је дан пра во слав ни храм, те да се још сна жни је чу је по у ка и ве ра на ша све-
то сав ска, Пра во слав на. 

И не ка би Го спод дао сва ко до бро на шем до ма ћи ну, ко ји се упи сао у 
ле то пис кти тор ства, ме ђу про то ве сти ја ре и чел ни ке срп ске, ко ји су у за-
ду жби нар ству сле ди ли сво је кне же ве и ца ре ве. Не ка би дао Го спод по ро-
ди ци ње го вој сва ки до бри дар, а сви ма на ма сми ре ње и ду го тр пе љи вост у 
те шким, не вр лин ским вре ме ни ма ко ја до ла зе. Амин.

(Из вор: Пра во слав ни глас, бр. 6/2012. стр. 6)
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Игуманија Јелена Вазнесењска са сестринством:

ВЕРУЈЕМ И ИСПОВЕДАМ
Обавештење 

његовом преосвештенству епископу жичком г. г. Хризостому

Пре о све ће ни Вла ди ко,
С об зи ром на отво ре но де кла ри са ње па три јар ха срб ског Ири не ја као 

еку ме ни сте и па ци фи сте и на пре ћут но одо бра ва ње ове је ре си и бе за ко ња 
ко је се у ци љу ње ног на ме та ња спро во ди у на шој Цр кви од стра не на ших 
по је ди них па сти ра: ар хи је ре ја, на ме сни ка и па ро ха, не при ста ју ћи на ту 
зло слав ну је рес и чу ва ју ћи сво је ду ше од ње, ми, до ле пот пи са ни, се од ње и 
од оних ко ји је по сред но (пре ћут но) или не по сред но (ак тив но) по др жа ва ју 
огра ђу је мо, сле дс тве но пре да њу ко је смо од на шег ду хов ног оца, а пре ко 
ње га од Све тих Ота ца при ми ли, а пре ма ко ме се упра вља мо у овим вре-
ме ни ма бес по рет ка, пре ви ра ња и ду хов ног от па да ња на шег епи ско па та и 
све штен ства од ве ре отач ке у на шој Цр кви. 

По што се Ва ше Пре о све штен ство ни на ко ји на чин не огра ђу је од по-
ме ну тог је ре тич ког од сту па ња ад ми ни стра тив ног вр ха СПЦ, већ на про тив, 
спро во ди бо го слу жбе не ре фор ме, ко је су, као цр кво ру ши лач ке но во та ри-
је,  са мо прет ход ни ца и при пра вља ње пу та за пот пу ни ула зак Срп ске цр-
кву у ду хов ну тми ну бо го од ступ нич ке је ре си еку ме ни зма, ми се сход но 15 
ка но ну Пр во-дру гог ца ри град ског са бо ра огра ђу је мо од мо ли тве но-ли тур-
гиј ског и ка нон ског оп ште ња са де кла ри са ним еку ме ни стом па три јар хом 
Ири не јем и сход но то ме са Ва ма и Ва шим кли ром, до ње го вог евен ту ал ног 
по ка ја ња и од сту па ња од све је ре си еку ме ни зма. 

Ка ко не бисмо би ли ли ше ни ду хов не, све то та ин ске оп скр бе це ло куп-
но се стрин ство са на шим ма на сти ром пре ла зи под омо фор епи ско па ра-
шко-при зрен ског и ко сов ско-ме то хиј ског у ег зи лу г.г. Ар те ми ја. Ова на ша 
од лу ка би ће на сна зи све до Ва шег евен ту ал ног по ка ја ња и ис пра вља ња, 
ко је ће се огле да ти у јав ној осу ди све је ре си еку ме ни зма и пре ки да оп ште-
ња са еку ме ни стом – па три јар хом Ири не јем; у од сту па њу од но ва че ња у 
ли тур гиј ском и све у куп ном цр кве ном бла го че шћу; до та да, на ма на ша са-
вест на ла же да иде мо са мо за па сти ром ко ји нео д ступ но од сто ја ва на пу ту 
еван ђел ске и све то о тач ке исти не, а та квог па сти ра пре по зна смо у ли ку вла-
ди ке Ар те ми је, ко ји је то га ра ди го њен, а у чи јем про го ну сте и Ви не слав но 
уче ство ва ли.
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(Сле де пот пи си: игу ма ни ја Је ле на, мо на хи ње Ефро си ни ја, Маг да ли на, 
Ма ри на, Ири на, Ан ге ли на, Хи о ни ја, Ев ге ни ја.)39

Ово пи смо су јав но про чи та ле мо на хи ње у ма на сти ру Ваз не се ње, на Спа -
сов дан 2012. го ди не Го спод ње, за вре ме руч ка на ма на стир ској сла ви. Пи -
смо је са оду ше вље њем при хва ће но од мно штва при сут них вер ни ка из чи-
јих гр ла се за о ри ла пе сма „По мо зи нам Ви шњи Бо же“ и дру ге.

 За мо на ше не ваз не сењ ске ис ку ше ни це у Ло зни ци, 21. мај 2012.
С лева на десно: монахиње Евгенија и Ангелина, владика Артемије,  

игуманија Јелена, монахиње Ирина и Хионија

По сле про го на ваз не сењ ске мо на хи ње се под ви за ва ју на Ов ча ри ћу, бр-
ду из над ма на сти ра из ко га су про те ра не. Ша тор-цр ква у ко јој се ваз но се 
мо ли тве Го спо ду по ста је сво је врст но ме сто хо до ча шћа пра во слав них ду ша 
из срп ских зе ма ља, ди ја спо ре, Ру си је... У вре ме ка да је игу ман оте тог ма-
на сти ра Ти мо теј, по бла го сло ву епи ско па Хри зо сто ма за бра нио про лаз пу-
тем ко ји во ди Но вом Ваз не се њу, на род је кроз шу ме при ти цао но се ћи на 
ле ђи ма по сте љи не, клу пе, сто ло ве, по су ђе, на мир ни це... Ко ни је срео Бож-
ју љу бав и Бож ју де цу, а пут га на вео у Но во Ваз не се ње, тај је за и ста ви део 
прст Бож ји. Тај је ви део Бо га.

39 У страдалној ноћи, девојка Јелена која је била гост у манастиру, гледајући страдање ваз не сењских 
монахиња, одлучила је да остане у манастиру. Сада је она искушеница у том сестринству.



346

ВАЗ НЕ СЕЊ СКА НОЋ

А ко мр зи сво га бра та
 у та ми је и у та ми хо да,

и не зна ку да иде,
јер му је та ма за сле пи ла очи.

(1. Јн. 2, 11)

Дан пр ви, пра зник Ваз не се ња Го спод њег, 
24. мај 2012.

По сле све те Ли тур ги је на сла ви ов чар ског 
ма на сти ра Ваз не се ње, пред не ко ли ко сто ти на 
вер ни ка игу ма ни ја Је ле на са сво јим се стрин-
ством, обе ло да њу је пи смо епи ско пу жич ком 
Хри зо сто му (в. стр.  346).

На род апла у зом и пе смом По мо зи нам ви-
шњи Бо же по др жа ва од лу ку ових Хри сто вих 
не ве ста.

Дан дру ги, 25. мај 2012.
У ве чер њим са ти ма сто ти нак вер ни ка и мо на хи ње чи та ју ака тист и пе-

ва ју бо го мо љач ке пе сме. Пред ма на стир сти же ин тер вен тна је ди ни ца по ли-
ци је. У вре ме ка да је пао мрак (гле: у вре ме та ме!) у ма на стир ула зи пре ко 
сто ти ну све ште ни ка из Епар хи је жич ке, ко ји ће по ка за ти сво ју ве ру, сво ју 
љу бав, свој дух, та ко што ће јед ног по јед ног вер ни ка, ко ји кле чи и пе ва 
бо го мо љач ке пе сме не ми ло срд но ву ћи по бе то ну и бла ту и пре да ти у ру ке 
по ли ци је ко ја им не ће до зво ли ти ула зак у пор ту.

Ду бо ко у ноћ (ваљ да у вре ме ко је и при ли чи до сто јан ству хо де ћих по 
та ми), сти же пра ћен по ли ци јом, са кри вен у за ка му фли ра ним ко ли ма, г. 
Хри зо стом, ко ји „ју нач ки“ са по по ви ма из ма на сти ра, „очи шће ног“ од вр-
ног на ро да, из ба цу је игу ма ни ју и мо на хи ње не до зво ља ва ју ћи им да по не су 
сир, бра шно, со, ше ћер...

Су за игу ма ни је 
Је ле не Ваз не сењ ске
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Кад сва не, вер ни ци ће те ле фо ном тра жи ти од но во и ме но ва ног игу ма на 
Гер ма на да из ма на сти ра из ве ду ко зе и ко ко шке, ко је су они да ри ва ли се-
стра ма. Од го вор је био: „Мо рам да тра жим бла го слов од епи ско па.“ Ка сни је 
игу ман Гер ман од го ва ра: „Не мо же ни ко зе ни ко ко шке, ни шта не мо же. 
Та ко је бла го сло вио епи скоп!“ 

Дан тре ћи, 26. мај 2012. 
На ма ги страл ном пу ту Ча чак – Ужи це, код скре та ња за ма на стир Ваз не-

се ње, сто ји по ли ци ја и не до зво ља ва вер ном на ро ду да иде у ма на стир, са 
об ја шње њем: „Та ко је на ло же но.“

Дан че твр ти, 27. мај 2012.
Но ви игу ман не до зво ља ва да се пу тем по ред ма на сти ра, ко ји во ди ка 

ко ли би где си ро ту ју ма ти Је ле на и ње не се стре, при ђе да им се до ту ри бра-
шно, со, хлеб, ће бе, ја стук.

Ма на стир Ваз не се ње, на ђа во љу ра дост, обез бе ђу ју по ли циј ске сна ге.
Вер ни на род пе шке кроз шу ме од ла зи прог на ним се стра ма но се ћи им 

ко ру хле ба, реч уте хе и хри шћан ску љу бав.

На ра во у че ни је

Ова до га ђа ња по бу ђу ју раз ми сли це:
1. Вер ни на род је осе тио укус и ми рис еку ме ни зма и еку ме ни стич ке 

љу ба ви, пре по знав ши кли цу ко ја је род ро ди ла у НДХ ка да је 1.371 (од тро-
ји це, дво ји ца) ка то лич ких све ште ни ка, ко ји по ти чу углав ном од бив ших по-
ка то ли че них Ср ба, вр ши ло нај гро зни је зло чи не над пра во слав ним Ср би ма.

Не дај Бо же, да се ваз не сењ ска ноћ по но ви! Не дај Бо же, да се раз ви је 
кли ца ду ха ко ји но си Хри зо стом Сто лић, ру ши тењ срп ских гро ба ља, ру ши-
тељ сту де нич ког ико но ста са, ру ши тељ све то о тач ког пре да ња...

Дај Бо же, да се све ште ни ци на ши, ко је су од га ји ле на сво јим кри ли ма 
срп ске мај ке, чи ја ко ра хле ба за ви си од во ље гор дог г. Хри зо сто ма, при се те 
да је зе маљ ско за ма ле на цар ство. И да ђе до ви њи хо ви не да до ше ве ру за 
ве че ру.

2.  На ша по ли ци ја тре ба да шти ти ред и по ре дак. Ва ља ло би да ње не че-
ло во ђе ра су де:

а) Да ли је у ваз не сењ ској но ћи на ру ше но устав но на че ло о не по вре ди-
во сти ста на?

б) Да ли су мо на хи ње са адре сом ко ја сто ји у њи хо вим лич ним кар та ма 
мо гле би ти из ба че не,бе з су да и пре су де, са ста но ви шта устав но-прав ног по-
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рет ка, у овој ту жној ваз не сењ ској но ћи, за то што се та ко прох те ло ру ши те-
љу срп ских вред но сти и срп ског мо ра ла, Хри зо сто му Сто ли ћу?

в) Да ли су на о ру жа ни љу ди тре ба ли шти ти ти бе за ко ње остра шће них 
Хри зо сто мо вих ју ри шни ка или гра ђан ска пра ва мо на хи ња ко је су има ле 
ле гал но и ле ги тим но пре би ва ли ште из ко га су мон сту о зно из ба че не на очи-
глед чу ва ра ре да и по рет ка?

г) Да ли је и на кон ваз не сењ ске но ћи тре ба ло су спен до ва ти сло бо ду кре-
та ња сви ма они ма ко ји ни су по во љи Хри зо сто му Сто ли ћу и ње го вим по-
слу шни ци ма, опет без су да и пре су де?

3. Је ван ђе ље нас учи да глад ног тре ба на хра ни ти, жед ног на по ји ти, не-
вољ ни ка под кров при ми ти...

Ва ља ло би да го спо да Хри зо стом и ње го ви по слу шни ци раз ми сле да ли 
су, у сво јој срам ној ваз не сењ ској но ћи, но ћи зло ду ха, ис пу ни ли Је ван ђе ље 
иза гнав ши си лом мо на хи ње у по мр чи ну из њи хо вог ме ста ста но ва ња без 
су да и пре су де?

Да ли су им тре ба ли оте ти за му ку њи хо ву? И сир. И ко ко шку. И ко зу...
Ка да о то ме до бро раз ми сле, мо жда ће се се ти ти да се та ко не слу жи 

Бо гу и ро ду, но ма мо ну.
Да ли их је страх од њих са мих и њи хо вих де ла та ме?
4. Ка но ни ка жу да се у Цр кви Хри сто вој не мо же при ме ни ти си ла.
Да ли је г. Хри зо стом, по твр див ши сво је бе за ко ње, још јед ном ка но не 

ока чио мач ку о реп, те та ко ру ше ћи Цр кву Хри сто ву по ста вио још је дан 
ка мен у те мељ сво је еку мен ске ла жи цр кве? 

5. Све то пи смо учи: Без бо жник се и сен ке сво је пла ши.
Да ли том на у ком мо же мо об ја сни ти от куд кор дон по ли ци је у ваз не сењ-

ској но ћи? За што по ли ци ја и на кон ове но ћи хри зо стом ске бе де ду ха, чу ва 
ма на стир Ваз не се ње ка да та мо ни је при вир ла де це ни ја ма, док су у њој жи-
ве ли и Бо гу се мо ли ли отац Са ва и бла го че сти ве мо на хи ње?

6. У тој ваз не сењ ској но ћи ухап шен је и у „ма ри цу“ стр пан Ми ло је Сте-
ва но вић, ко ји је оп ту жен: „Сте ва но вић и Де јо вић су, ре вол ти ра ни по ступ-
ци ма при сут них све ште ни ка Епар хи је жич ке, ско чи ли на ха у бу во зи ла“   
иа ко је ви ше де се ти на љу ди ви де ло да је Сте ва но ви ћа то во зи ло по ко си ло 
с ле ђа уда рив ши га у лист де сне но ге, што у свом за пи сни ку кон ста ту је 
Су ди ја: „Окри вље ни по ка зу је уда рац у лист де сне но ге и за до би је ни крв ни 
под лив ко ји је уоч љив.“

Пре два де сет-три де сет го ди на Ср бин са Ко со ва – Мар ти но вић је два је 
пре жи вео по вре де од фла ше ко ја му је на би је на у те ло кроз анал ни отвор. 
„Екс пер ти“ су утвр ди ли да се Мар ти но вић фла шом „са мо за до во ља вао“ те 
да се при том са мо за до вољ ству сам по вре дио.

Мо же би ти да је Гре шни Ми ло је ма зо хи ста, па је „же лео“ да га уда ри 
ау  то мо бил ка ко би за до во љио свој ма зо хи стич ки по рив.
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7. Уз гред бу ди ре че но, у по ступ ку пред Су дом, са зна је се да је у том ау-
то мо би лу швер цо ван г. Хри зо стом, кри ју ћи се од на ро да Бож јег, она ко ка ко 
то и при ли чи ње го вом до сто јан ству, јер ко иде по та ми не зна ку да иде (Јн. 
12, 35).

Бе жи те од њи хо ве не чи сто те

Над сра мо том ваз не сењ ске но ћи сви ће ваз не сењ ска зо ра, ко ја об ја вљу-
је: Бла жени прог на ни  прав де ра ди, јер је њи хо во Цар ство не бе ско (Мт. 5.10). 

Из над ма на сти ра Ваз не се ње ко ји је под оп са дом, кроз шу ме при ти че 
вер ни на род пра вед ним ваз не сењ ским му че ни ца ма. Ви со ко под сво дом не-
бе ским, из над ма на сти ра Ваз не се ње, ни че ко ли ба ко ја ће про цве та ти, као 
што је ка за но, и у ко јој ће се чу ва ти и са чу ва ти дух оца Са ве Ваз не сењ ског, 
дух Све то са вља.

Во здиг ни мо мо ли тву сво ју да се хри сто љу би ве ваз не сењ ске се стре одр-
же на стра дал ном, спа со но сном, све то сав ском пу ту.

По мо ли мо се за про го ни те ље њи хо ве е да би се по ка ја ли и спа сли из 
еку ме ни стич ке по ги бли. Е да би се под се ти ли: Бла го чо ве ку ко ји не иде на 
ве ће без бо жнич ко (Пс.1,1) и не се ди с без бо жни ци ма (Пс. 25,4).

„Изи ђи те из ме ђу њих и од вој те се, го во ри Го спод, и не до хва тај те се до 
не чи сто те и ја ћу вас при ми ти.

Не ву ци те у ту ђем јар му не вер ни ка; јер шта има прав да с бе за ко њем? 
Или ка кву за јед ни цу има ви де ло с та мом? Ка ко ли се сла же Хри стос с Ве-
ли  јаром? Или ка кав удео има вер ни с не вер ни ком?“ (2. Кор. 6. 17,14,15.)

На да Об ра до вић

(Из вор: Пра во слав ни глас, бр. 6/2012. стр. 26-27.)
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Горица Тркуља

БОР БА ЗА ДУ ШУ  

Про гон је суд би на Ср ба. Про го ни ли су нас и про го не нас из на ших ку ћа, 
са на ших има ња... Про го не нас из на ших цр кви и ма на сти ра ко је су све ти 
оци на ши уте ме љи ли, гра ди ли и са гра ди ли...  

Про го ни ли су нас и про го не нас ту ђи ни и они ко ји се од ро да на ше га  и 
ве ре оту ђи ше. Ко ји под ту ђи  бар јак ста до ше и ту ђи бар јак по не ше... Про-
го ни ли су нас ве ко ви ма.

Ка ко он да, та ко и да нас...
Оти ма ли су нам зе мљу, се ла и гра до ве, има ња...  Све... Де цу су нам оти-

ма ли! 
И још оти ма ју!!!
Ве ру су нам на па да ли... И да нас на па да ју! И оти ма ли... И оти ма ју!  
Нај пре и нај лак ше, оне ко ји ни су чвр сто уко ре ње ни и сра сли са ве ром 

све то сав ском, ко ји ма се и на тре ну так учи ни ло да се ни шта стра шно не ће 
до го ди ти ако ма ло од сту пе, ако се зе маљ ској си ли при кло не да „тре нут ну“ 
опа сност од стра да ња из бег ну. Да ће се ла ко вра ти ти... 

И та ко су мно ги кре ну ли на пут без по врат ка... 
И от па ли од пло до но сног све то сав ског ста бла и вре ме ном по ста ли нај-

љу ћи и нај же шћи не при ја те љи сво је до ју че ра шње бра ће... 
Јер, нај ви ше се мр зи све док из да је и гре ха. 
И са мо ње го во по сто ја ње је опа сно, јер стал но опо ми ње. И под се ћа! 
За то га тре ба уни шти ти, са тре ти!
Су ди ли су нам на су ду и без су да. И на би ја ли нас на ко лац. Гла ве су на-

ше но си ли сул та ну на дар... 
Ка ко он да, та ко и да нас. Све је исто. Са мо је „сул тан“ дру ги...
Нај бо љи и нај ви ђе ни ји Ср би су ва зда за Исти ну гла ве гу би ли. Нај бо љи 

и нај ви ђе ни ји Ср би су да нас су жњи у ха шком ка за ма ту, јер и да нас за Ср-
бе не ма Исти не и Прав де, и да нас ва жи пра ви ло „Ка ди ја те ту жи, ка ди ја ти 
су ди“.

Кроз сва ми ле ни јум ска стра да ња Го спод се по ста рао да Ср би ма ду шу 
са чу ва... Као не ка да Јо ву Пра вед ном...

Оку пља ли смо се у на ше цр кве и Бо гу мо ли ли... И Бог нас је чу вао... Тај 
за вет са Бо гом нас је одр жао...

У мно штву про го на ко је смо про жи ве ли, има је дан про гон бол ни ји и 
те жи од свих. Про гон из Цр кве. О то ме сам слу ша ла, све у не ве ри ци, док 
сам жи ве ла у Ка на ди. И упо зна ла сам мно ге из гна ни ке из Отаџ би не ко ји 
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до жи ве ше стра шну суд би ну да и из Цр кве бу ду прог на ни... Да им от му Цр-
кве ко је су са ми са гра ди ли, да их из њих ис те ра ју, не до зво ља ва ју ћи им да 
се мо ле ка ко су се кроз ве ко ве њи хо ви пра о ци и оци мо ли ли... На жа лост, 
ра не про го на и ра не „по ми ре ња“ још ни су за це ли ле...

Бе ше то у вре ме сна же ња Свет ског Са ве та Цр ка ва и пред сед ни ко ва ња 
па три јар ха срб ског Гер ма на ко ји по ве де Срп ску Пра во слав ну Цр кву пу тем 
апо стаси је... Пу тем са ко га се ни је вра ти ла...

Бе ше то по ли тич ки про гон нај вер ни јег де ла Срб ства. Про гон Срб ства 
ко је је спа сло гла ву пред уста шким но жем и Срб ства ко је је ко му ни стич кој 
чи зми ума кло. Ко је је сво ју ве ру и сво ју ду шу чу ва ло као нај ве ћу дра го це-
ност. И са чу ва ло. Срб ства ко је ни до да нас ни је по кле кло!

Још ти ва па ји уцве ље них ду ша од је ку ју у мо ме ср цу.  И бо ле ме...
А ко то учи ни?
Мај ка Цр ква! 
Ко ме?
Ср би ма ко ји је два са чу ва ше сво је гла ве од по ша сти цр ве не ку ге ко ја је 

ха ра ла Ота ча ством. 
Ср би ма ко је ви рус ко му ни зма ни је за хва тио.
Ср би ма ко ји све то са вљем жи ве и ди шу...
Ср би ма ко ји одо ле ва ју ве ра ма ту ђин ским, ко ји чу ва ју све то пре да ње и 

ко ји су стра да ју ћи на прав ди Бо га ипак  са чу ва ли ду шу. 
Ро ду на шем, ко ји не да де ду шу!
Мај ка?! 
Та ко сам са зна ла да ин кви зи ци ја ни је са мо од ли ка ри мо ка то ли ка! 
Да бо го од ступ нич ки по ступ ци по тре са ју и „офи ци јел но Пра во сла вље“.
И још ми пред очи ма ти тра ју су зе због не за це ље них ра на на ста лих пре-

ва ра ма, под ва ла ма, ла жи ма... И још се од на ро да у Отаџ би ни кри је стра шна 
исти на о тзв. Аме рич ком рас ко лу, а све до ци по ср ну ћа и гре ха „мај ке Цр-
кве“ се про го не са ци љем са ти ра ња!

И, ма ко ли ко да чо век ми сли да га ни шта не мо же из не на ди ти, увек се 
из но ва до га ђа из не на ђе ње.

Та ко се до го дио про гон вла ди ке Ар те ми ја и вер ног мо на штва... 
Још је дан по ли тич ки про гон, про гон по дик та ту „моћ ни ка ово га све та“, сра-

мот но упа ко ван у ла жне оп ту жбе. Пра ћен стра хо ви тим ме диј ским лин чом...
За ча сним вла ди ком кре ну ло је мно штво љу ди. Сто ти не и хи ља де љу ди 

и са да се ро је око ма ти це, тра же ћи ме лем за сво ја стра да ња и бе же ћи из 
мра ка еку ме ни зма, иду ћи за све тло шћу ко ја во ди Го спо ду и све тим нам 
пре ци ма...

Зна ју те хи ља де и хи ља де љу ди, осе ћа ју то ду шом сво јом, да „ко ни је 
про го њен, ни је исти нит“ и да „раш чи ње ње пред ста вља ти ту лу ча сти за оног 
ко ји је раш чи њен због ода но сти ве ри.“
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И зна ју хи ља де и хи ља де Ср ба по у ку св. Мар ка Ефе ског: “Ка да не би 
би ло го ње ња, ни му че ни ци не би про си ја ли, ни ис по вед ни ци не би до би ли 
вен це по бе де од Хри ста и не би сво јим под ви зи ма учвр сти ли и об ра до ва ли 
Пра во слав ну Цр кву.” 

За то чвр сто и нео д ступ но сто је уз стар ца – прог на ни ка. И уз број но 
прог на но мо на штво.

И, још се је дан про гон до го дио... Ве ли ки Цр кве ни суд је до нео пре су ду 
ко јом се из СПЦ ис кљу чу је је дан мир ја нин, Ми ло је Сте ва но вић! 

Је ди ни?!
За уте ху бра ту Ми ло ју, а за сра мо ту моћ ни ка у ман ти ја ма и са ми тра ма, 

не зна се та чан број ка жње них и, на прав ди Бо га, осу ђе них вер ни ка – Ср ба 
ко ји жи ве ши ром Ва се ље не...

У Ср би ји је, за сад, Ми ло је Сте ва но вић је ди ни.
Сто ти не, хи ља де љу ди ко ји сле де уза ни пут ко јим сме ло и нео д ступ но 

ко ра ча вла ди ка Ар те ми је че ка да и на њих кре не ин кви зи ци ја и да их и, 
зва нич но, ка зни ис кљу чи ва њем из Цр кве. Из Цр кве ко ју су на ши по бо жни 
и бо го љу би ви пре ци гра ди ли... За јед но са све ци ма сво јим. Зно јем, мо ли тва-
ма, су за ма...

По у ке на ших све ти те ља срб ски на род пом но учи и на сто ји да по њи ма 
жи ви. Св. Вла ди ка Ни ко лај нас по у ча ва: „На род не тре ба да сле ду је сво јим 
сле пим во ђа ма кад га ови во де пу те ви ма ла жним и уда љу ју од Бо га и Бо жи-
јег За ко на.“

И сва ко од тих хи ља да и хи ља да љу ди, на свој на чин се бо ри да ве ру са-
чу ва, да по мог не прог на ни ма, да их оми ло сти ви... 

Из гле да да је и то грех. Не да ју моћ ни „ма ли ма“ да би ло шта ура де за 
сво ју ду шу. Да по мог ну оно ме ко га си ле зе маљ ске и днев но-по ли тич ке про-
го не.

Ми ло је Гре шни, учи ни нео про сти ви грех ка да на сво је има ње при ми мо-
на хе - пр ог на ни ке из епар хи је Ра шко-при зрен ске. И ка да по де ли са њи ма ко-
ру хле ба... И ка да се по мо ли Го спо ду Бо гу са њи ма, прог на ни ма, осу ђе ни ма...

То би   грех не про стив, грех ко ји се ка жња ва ду хов ним смак ну ћем! Пре-
су дом Ве ли ког Цр кве ног су да о ис кљу че њу из Цр кве?!

И Ми ло је Гре шни на ста вља свој пут стра да ња. На ста вља да ко ра ча за 
сво јим ду хов ни ком, ко сов ско-ме то хиј ским стра дал ни ком, за пре о све ће-
ним вла ди ком ра шко-при зрен ским, г.г. Ар те ми јем. Ка ко ре че сам: ње гов 
је пут пут мра ва у Је ру са лим. И на том пу ту за Је ру са лим при дру жу ју се 
мно ги, зна ни и не зна ни. Ко ло на „мра ва“ ко ји су се за пу ти ли у Је ру са лим  
сва ким је да ном ду жа.

По не ко ка же „Ми ло је во ди лич ни рат’’. Мо жда... 
Али, кад вас не ко уда ри и кад вас уда ра, а по себ но кад зна те да ни сте 

кри ви,  да ли ће те ћу та ти, да ли ће те на сил ни ка кри ти или ће те за по ма га ти, 
по зи ва ти у по моћ? Ко ће по мо ћи, ако се по моћ не тра жи?
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Ка ко чо век мо же да се бра ни ако не лич ном ак ци јом? Да ли тре ба да 
и не по ку ша да уз вра ти уда рац?! Да окре не и дру ги образ?! Мо жда... Хри-
шћан ски је то... И, си гур на сам да би брат Ми ло је Гре шни та ко и учи нио, 
ка да не би би ла ве ра у пи та њу! Али, зар нас све ти Те о дор Сту дит не учи: 
„За по ви јест је Го спод ња да не оста не мо ни је ми у вре ме ни ма ка да је вје ра 
у опа сно сти. Ка да је у пи та њу вје ра, ни ко не ма пра во да ка же, ‘ко сам ја?’. 
Не ма пра во ни све ште ник... ни вла дар... ни зе мљо де лац... ни  бес кућ ник ко-
ји је два до ла зи до днев ног сле до ва ња. Ни ко не ма пра во да ка же ни је мо ја 
ствар или то ме не за ни ма. Ка ме ње ће за ви ка ти, а ти зар да оста неш ни јем 
и не за ин те ре со ван?”

За то, Ми ло је упо зо ра ва! Он ви че, опо ми ње, пре кли ње! Гр ми!!!
Зар нас ни су, још као де цу учи ли, да не до пу сти мо ни ко ме да нас би је? Да 

се бра ни мо! Да сво је бра ни мо!  То се од но си и на ман ти ја ше и ми тро но сце.
Чо ве ку је мно го лак ше да се пре пу сти сти хи ји, „да га во да но си“, да не 

на пре же ни те ло ни ум.
Али, кад уда ри у оба лу, ако и оста не жив, мо же ли се из те на бу ја ле пр-

љав шти не из ву ћи?
Зна мо да је др жа ва чу вар на род ног би ћа,  а Цр ква чу вар ду ше на род не. 

За то пра во слав на ду ша бра та Ми ло ја тра жи од го во ре на мно га пи та ња. И 
ова: Сме ју ли кор ми ла ри др жав не и цр кве не ла ђе да на род из ве ду на пу-
чи ну и пре пу сте га ве тро ви ма и та ла си ма?  И сме ју ли за кор ми ла ра по-
ста ви ти оно га ко не уме пра вил но да кор ми ла ри?  И оно га ко брод во ди на 
под вод не сте не и у ка ме ни ту оба лу?

Ку да су по ве ли на род ни брод?!
Ми ло је Гре шни не у мор но во ди „свој рат“. И са мо на не ке од  „уда ра ца“ 

од го ва ра. Че сто пи та ју ћи у не ве ри ци, или чу де ћи се... или на во де ћи ци та те 
све тих ота ца: „је ре си и скре та ња у Цр кви до ла зе од епи ско па и па три јар ха“. 
И тра жи од го вор... И за по ма же. И упо зо ра ва! И бра ни! И се бе и нас.

Зна мо: Чо век је гре шно би ће. 
Зна мо: Са мо Бог не гре ши.
Зна мо: грех се ле чи. По ка ја њем и тра же њем опро шта ја. То ме су нас на-

ши бла го че сти ви оци (и би о ло шки и ду хов ни) на у чи ли.
Го спод и Ње гов пра во слав ни хри шћа нин са ра до шћу ће при ми ти пру-

же ну ру ку и за гр ли ти бра та ко ји се Го спо ду ис по ве да њем Исти не и по ка ја-
њем вра ћа.

Зна мо:  по сто је не ки љу ди ко ји се бе сма тра ју не по гре ши ви ма. 
Ка ко се по ста је не по гре шив? Ко ји је то тре ну так?
Да ли су не ки ми тро но сци по ста ли не по гре ши ви оно га тре нут ка кад су 

на сво је гла ве ста ви ли ми тре?
Или се не по гре ши вим по ста је це ли ва њем „пап ско га кри жа“ и при ма-

њем па пи ног пр сте на?
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Или про го ном „бра та у Хри сту’’, а обил ним из ли ва њем љу ба ви пре ма 
сва ко ме дру гом, по себ но пре ма ино вер ни ма?...

Зна мо: Грех се ле чи. Ис по ве шћу... при зна њем и по ка ја њем.
И ни је сра мо та при зна ти гре шку. Сра мо та је у гре ху жи ве ти и, по сва ку 

це ну, ра ди ти на уни ште њу оно га ко ме је не прав да учи ње на.
А онај ко ји грех ис по ве ди, и по ка је се, по ста је ве ћи у очи ма Бо жи јим. 

И на род ним!
Та ко се чу ва ду ша! А Пра во слав на, све то сав ска ду ша је бес це ни дра гуљ 

у го ми ли све тлу ца вог, но без вред ног ка ме ња. 
Брат Ми ло је бра ни сво ју све то сав ску ду шу и сав свој род по зи ва на од-

бра ну нај вред ни јег што нам све ти пре ци у на сле ђе пре да до ше. За то што 
ду жност и дуг свој зна мо, при дру жу је мо се Ми ло ју Сте ва но ви ћу по зи вом и 
пре кли ња њем: 

Не дај ду шу, ро де!
  

Христо Воскресе! (О Васкрсу 2013.)
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ЗА ВР ШНО СЛО ВО 

У време наших благочестивих предака, кад није било радија, телевизије, 
интернета – отац сину, ђед унуку је преносио поуке пожњевене из њиве жи-
вотног искуства. У те поуке је бивало уткано вековно предање, вера ота ца и 
праотаца. Сине мој, сврх свега што се чува, чувај срце своје...

Боље ти је сине сагубити главу него своју огрешити душу... говориле су 
мајке Јевросиме.

Чувај се синко гусала – говорили су ђедови унуцима, кад су предосећали 
долазак судњег дана...

Зашто, ђед не рече: чувај се грома, чувај се гује отровнице, чувај се кур шума?
Зашто чувај се гусала? 
Прво, зато што је знао и веровао да нема смрти без суђена дана, јер нам 

је и коса на глави пребројана.
Шта је још знао ђед кад је сјетово унука?
Знао је да умрети од куршума душманскога није срамота. Знао је да 

пострадати од грома или гује није срамота, но воља или допуштење Божје.
Шта је још знао ђед пред растанак са унуком и светом?
Знао је да највеће благо под капом небеском може шаком да се покрије. 

А то је образ. Знао је да вода све може опрати сем црна образа. Знао је да 
образован није онај што има школе, но онај што има образ. Знао је да бе-
ш чашће, кривотворје, суровост, озлобљеност, завист, уображеност, па ко ст, 
гњевљивост, таштина... црне образ. Знао је да човек, својом вољом каља со-
пствени образ, а човеку црна образа нема места међу благочестивим љу-
дима. Знао је да не треба у друштву неваљалијех људи бити. Знао је да то 
бешчашће навлачи бруку на кућу, на потомство остављајући траг у на ро-
дном сећању. Знао је да најдубљи траг части и безчашћа, јунаштва и ку-
кавичлука, дике и срама... остављају гусле. Зато је, страхујући од тог ду-
боког трага, учио унука, преко кога се надао протегнути лозу у векове: Чу вај 
се, синко, благо ђеду, гусала.

Овде ћемо оставити кратаки траг гусала, које забележише и срам и ди-
ку. Да ли срам ил дику, зависи од тога да лÁ  онај о којима гусле гуде беше 
пра ведник ил кривотвор, добротвор ил злотвор, прогнаник ил прогонитељ. 
И гусле, ко и покољења, дјела суде: што је чије дају свима. 
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Гуслар Богдан Мијушковић

ПРОГОН ВЛАДИКЕ АРТЕМИЈА 
И МОНАШТВА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 

ЧУJTE БРАЋО ОВУ ПЈЕСМУ МОЈУ                 
О ЉУТОМЕ ЗА ИСТИНУ БОЈУ
ДА ПРОБУДИМ  ЊОМЕ САВЈЕСТ МНОГУ 
СВЕТОСАВЉЕ ТО УЧИНИТ МОГУ    
РАЗМИСЛИТЕ КОЈУ ЋЕТЕ СТРАНУ
ИЛИ  К БОГУ ИЛИ К ВАТИКАНУ
БОГ СЕ ДРАГИ НА СРБЕ СМИЛОВА
ДА НАС СПАСИ ПАПИСТА ЗЛОТВОРА
ШТО СУ ХРИСТА И СВЕТЕ ИЗДАЛИ
И У ЦРКВИ РАСКОЛ НАПРАВИЛИ
ПРОТИВ ЦРКВЕ РАДИЛИ СУ ТАЈНО
А ГОСПОД ИХ РАЗОБЛИЧИ ЈАВНО
ХОЋЕ ОНИ ДА ПРИЗНАМО ПАПУ
ДА КОД ХРИСТА ИЗГУБИМО ПЛАТУ
ОД ВЛАДИКА САМО АРТЕМИЈЕ
ПАПСКУ ЈЕРЕС ЈАВНО ПРИЗНА НИЈЕ
ВЕЋ УСТАДЕ КО ЕФЕСКИ МАРКО 
ПА ИМ РЕЧЕ НЕ МОЖЕ ТО ТАКО
НЕ МОЖЕТЕ ВЈЕРУ ДА КВАРИТЕ
ВЕЋ МОРАТЕ ДА ЈЕ САЧУВАТЕ 
КАКВУ НАМ ЈЕ ПРЕЦИ ОСТАВИШЕ
КРОЗ САБОРЕ ШТО ЈЕ ПРОЧИСТИШЕ
И КРВЉУ ЈЕ СВОЈОМ ОДБРАНИШЕ
ЗАТО САДА НИКО ПРАВА НЕМА 
ДА ПРОТУРА ШТО ВАТИКАН СПРЕМА
СВЕТЕ ОЦЕ МОРАМО СЛУШАТИ
И КАНОНЕ ПРЕД СОБОМ ИМАТИ
ЦРКВÊ НАШЕ ТО СУ ПУТОКАЗИ
ДА СТОЈИМО НА ДУХОВНОЈ СТРАЖИ
А КОСОВО МОРАМО БРАНИТИ
И СНАРОДОМ НАШИМ ИСТРАЈАТИ
ДА СЕ СВЕТО ОЧУВА КОСОВО
ТО НАЈВЕЋЕ БЛАГО СРБИНОВО.
КАД ТО ЧУШЕ ЛАТИНСКИ ВАЗАЛИ
ПРАВО ЛИЦЕ САД СУ ПОКАЗАЛИ
ЈЕР СУ СЕБЕ ПОД МИТРАМА КРИЛИ
А ТУЂИ СУ НАЈАМНИЦИ БИЛИ
НА ХРИСТОВА СКОЧИШЕ ВОЈНИКА
ЧЕТРДЕСЕТ И НЕШТО ВЛАДИКА
ЈЕФТИЋ ВЕЗИР ПРЕД ЊИМА ПРЕДЊАЧИ
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ПА МУ КАЖЕ КАНОНЕ ОКАЧИ 
МАЧКУ О РЕП ЈЕР НАМ НЕ ТРЕБАЈУ
ЕКУМЕНСКИ ПРАВЦИ САД ВЛАДАЈУ
А КАРДИНАЛ БУЛОВИЋ БЕЗ СТИДА
ШТО ЈЕ СВЕТЕ И ГОСПОДА ИЗДА
СА СВОГ МЈЕСТА СРАМНО ДОБАЦУЈЕ
И ТО ГЛАСНО ДА СЕ ДОБРО ЧУЈЕ
ПА КО ВИШЕ СВЕТЕ ОЦЕ СЛУША 
ЕКУМЕНСКА ТРЕБА ДА ЈЕ ДУША
ЈЕЗУИТА РАДОВИЋ СЕ ЈАВЉА
ДОСТА ПРИЧЕ ОКО СВЕТОСАВЉА
СРБИ ЈЕДНОМ СВИ МОРАЈУ ЗНАТИ
ЈЕДИНИ ЈЕ ИЗЛАЗ ПРЕМА ПАПИ
ТОДОСИЈЕ РАДОСНО СЕ СМИЈЕ
РАДОСТ СВОЈУ НЕ МОЖЕ ДА СКРИЈЕ
ЈЕР ЈЕ ЊЕМУ ТАДИЋ ОБЕЋАО
КАД СЕ ОНО СА ПАПОМ САСТАО
ДА ЋЕ БИТИ КОСМЕТСКИ ВЛАДИКА
АКО ИЗДА СВОГА ДУХОВНИКА
ПА ОНАКО ПОЛУГЛАСНО КАЖЕ
ДА СЕ И ОН СА ЗАПАДОМ СЛАЖЕ
АРТЕМИЈА ДА ТРЕБА ПРОГНАТИ
А КОСОВО ШИПТАРИМА ДАТИ
ТАКО РЕЧЕ СВОГА ОЦА УБИ
И САД СКУТЕ ТАЧИЈЕВЕ ЉУБИ
А ПАТРИЈАРХ СА ТРОНА СЕ ЧУЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ  ПАПИ УПУЋУЈЕ
ДА ЋЕ У НИШ ЊЕГА ДОЧЕКАТИ 
МАКАР СРБИ МОРАЛИ НЕСТАТИ
А ОСТАЛИ ПАПСКИ САВЕЗНИЦИ
И ЗАПАДНИХ СИЛА НАЈАМНИЦИ
СВАКО ОДМАХ СВОМЕ ГАЗДИ ЈАВЉА
ДА ЈЕ НЕШТО ПОШЛО ДА НЕ ВАЉА
ЈЕР НАМ САДА ОД КОРИСТИ НИЈЕ
ШТО СЕ БУНИ СТАРАЦ АРТЕМИЈЕ
ЈЕР НАМ САДА СВЕ ПОМРСИ КОНЦЕ
ЈЕР СПОМИЊЕ НЕКЕ СВЕТЕ ОЦЕ
НЕЋЕ ПАПУ А КОСОВО БРАНИ
СРБИ СУ МУ ОСТАЛИ ОДАНИ
ДОК ЈЕ ЊЕГА МИ МИРА НЕМАМО
А ПРЕДАЈУ КОСОВА СПРЕМАМО
МИ НЕ ЗНАМО ШТА САД ДА РАДИМО
КАКО ЊЕГА МИ ДА УКЛОНИМО
КАД ТО ЧУШЕ ГОСПОДАРИ СВЈЕТА
ДА ИМ САМО АРТЕМИЈЕ СМЕТА
НА БРЗИНУ ПЛАНА НАПРАВИШЕ
И СЛУГАМА СВОЈИМ ДОСТАВИШЕ
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КАД САСЛУША АРТЕМИЈЕ СТАРИ
КАКО ОВИ САГЛЕДАЈУ СТВАРИ
ТЕЖАК УЗДАХ ОТЕ СЕ ИЗ ГРУДИ
РЕЧЕ: БОЖЕ МИЛОСТИВ НАМ БУДИ
ПА УСТАДЕ КОСОВУ СЕ ВРАТИ
А ТАМО ГА ЧЕКАХУ ЏЕЛАТИ
ПО НАРЕДБИ ТАДИЋЕВЕ ВЛАСТИ
И ВЛАДИКА КОЈИ СУ БЕЗ ЧАСТИ
ПОЛИЦИЈА СРБА И ШИПТАРА
ПРОЋЕРАШЕ АРТЕМИЈА СТАРА
И ЊЕГОВО МОНАШТВО ПРОГНАШЕ
И У ЦРКВИ РАСКОЛ НАПРАВИШЕ
ТО ЈЕ БРАТЕ БИЛА БОЖЈА ВОЉА
ДА ОДВОЈИ ЖИТО ОД КУКОЉА
САД СЕ КУКОЉ ПОД МИТРАМА КРИЈЕ 
КАКАВ ДО САД НИКАД БИО НИЈЕ
МОЛИ БОГА МОЈ БРАТЕ СРБИНЕ
ДА НАМ ДУГО ЖИВИ АРТЕМИЈЕ
И ЊЕГОВО МОНАШТВО ПРОГНАНО
ШТО ЈЕ ХРИСТУ ОСТАЛО ОДАНО
ЈЕР СЕ БОГУ ЗА СВЕ СРБЕ МОЛЕ
ЕКУМЕНСКОМ ПАКЛУ ДА ОДОЛЕ
ШТО НАМ ДОЂЕ КРОЗ ЦРКВЕНА ВРАТА
ПА СЕ ЂАВО ПРИЗНАЈЕ ЗА БРАТА
САД СИ ЧУО МОЈ БРАТЕ СРБИНЕ
ШТО ЈЕ ГОЊЕН СТАРАЦ АРТЕМИЈЕ
МОЛТЕ БОГА ДА СРБИЈУ СПАСИ
СВЕТОСАВЉЕ ДА СЕ НЕ УГАСИ

(Извор: www. Youtube Progon vladike Artemija  Bogdan Mijuskovic)
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ГРЕШНИ МИЛОЈЕ

БРАЋО МОЈА СРБИ ПРАВОСЛАВНИ
ДА ЛИ ЗНАТЕ ШТА ЈЕ БИЛО ЛАНИ
ДАЛ СТЕ ЧУЛИ МИЛА БРАЋО МОЈА
ЗА ПРОГОНСТВО ГРЕШНОГА МИЛОЈА
КРИВОВЈЕРЦИ ШТА МУ УРАДИШЕ
И НЕПРАВДУ КАКВУ НАПРАВИШЕ
ДА БИ ТАКО СВОЈУ ЈЕРЕС СКРИЛИ
 А СРБИМА ЈАВНО ЗАПРЈЕТИЛИ
КО СЕ СРАМНО НЕ ПОНИЗИ ПАПИ
И ЊЕГА ЋЕ ИЗ ЦРКВЕ ПРОГНАТИ
А МИЛОЈЕ, МИЛА БРАЋО МОЈА,
ХРИСТОВ ВОЈНИК ОБИЛИЋА СОЈА
ЗА ХРИСТА МУ НИШТА ТЕШКО НИЈЕ
ЗБОГ ТАКВИЈЕХ И НАС СУНЦЕ ГРИЈЕ
ОБИША ЈЕ У СВОМЕ ЖИВОТУ
 ЈЕРУСАЛИМ И СТРАШНУ ГОЛГОТУ
ЂЕ СУ ЉУДИ РАЗАПЕЛИ ХРИСТА
ЂЕ СЕ ПРОСУ КРВ НЕВИНА, ЧИСТА
ПА ХИЛАНДАР И АТОНСКУ ГОРУ
СВЕ СВЕТИЊЕ НА КОПНУ И МОРУ
ОБИША ЈЕ И РУСИЈУ СВЕТУ
И СВЕ ЗЕМЉЕ НАШЕМ КОНТИНЕНТУ
ЂЕ СЕ БОГУ ПРАВОСЛАВНО МОЛИ
НИЈЕ ИМО СНАГЕ ДА ОДОЛИ
ДА НЕ ОДЕ И ДА ИХ ОБИЂЕ
И УЧИНИ НЕКО МИЛОСРЂЕ
БИЛЕ СУ МУ ОДУВИЈЕК ЖЕЉЕ
ДА ИЗВРШИ СВЕТО ЈЕВАНЂЕЉЕ
ДА ГЛАДНОГА ОН ХЉЕБОМ НАХРАНИ
ВЈЕРУ СВОЈУ ДА ЖИВОТОМ БРАНИ
И ДЈЕЛИМА ТО ЈЕ ПОКАЗАО
КАД ЈЕ ПРОТИВ ПАПИСТА УСТАО
ЛИТУРГИЈУ КАДА ПРОМЈЕНИШЕ
И У ЦРКВУ СМУТЊУ УНИЈЕШЕ
А ТАКО ЈЕ И САД УЧИНИО
КАД ЈЕ СВЕТЕ МОНАХЕ ПРИМИО
И БРАТСКИ ИМ УТОЧИШТЕ ДАДЕ
ТАДА ХАЈКА НА ЊЕГА НАСТАДЕ
ЈЕР ПАПИСТИ С МИТРАМА НА ГЛАВИ
АРТЕМИЈА ШТО СУ ПРОЋЕРАЛИ
КАДА ЧУШЕ ШТА ЈЕ УРАДИО
И КОГА ЈЕ У ДОМУ ПРИМИО
НАПАДОШЕ КО БИЈЕСНИ ВУЦИ
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УЧИНИШЕ ГОРЕ НЕГО ТУРЦИ
БЕЗ СУЂЕЊА А НА ПРАВДИ БОГА
ОСУДИШЕ МИЛОЈА ГРЕШНОГА
А МИЛОЈЕ СВЕ У СЛАВУ БОГУ 
ЗИДА ЦРКВУ СВОЈЕМУ НАРОДУ
ПА ЈЕ ДАЈЕ ЖИВОМ СВЕТИТЕЉУ 
АРТЕМИЈУ БОГОЉУБИТЕЉУ
КОЈИ ХРАБРО ИСПОВЕДА ХРИСТА 
И У ЈЕРЕС ЛАТИНСКУ НЕ ПРИСТА
ОД СВЕТОГА САВЕ НА ОВАМО
ЗА ОВАКАВ ЗЛОЧИН МИ НЕ ЗНАМО
ДА ЈЕ ИКО ИЗ ЦРКВЕ ПРОЋЕРАН
ЗАТО ШТО ЈЕ ХРИШЋАНИН УЗОРАН
АЛИ ЗНАЈТЕ СРБИ БРАЋО МОЈА
НИСУ ОНИ ПРОГНАЛИ МИЛОЈА
НИТ МИЛОЈА НИТИ АРТЕМИЈА
НИТ МОНАХЕ С КОСМЕТА СВЕТОГА
ВЕЋ СУ САМИ СЕБЕ ОСУДИЛИ
И ИЗ СВЕТЕ ЦРКВЕ ИСКЉУЧИЛИ
ЧИМ СУ СВЕТЕ КАНОНЕ ЗГАЗИЛИ
И У ЦРКВИ РАСКОЛ НАПРАВИЛИ
ТАКО ПРАВО ЛИЦЕ ПОКАЗАШЕ
КАДА ПАПУ ЗА БОГА ПРИЗНАШЕ.
О ПРОГНАНИ ШТО СТЕ ХРИСТА РАДИ
ВАС ЋЕ ГОСПОД ЗАТО ДА НАГРАДИ
ЈЕР У ОВА ПОСЛЕДЊА ВРЕМЕНА
ПАДЕ ТЕРЕТ НА ВАША РАМЕНА
ВАС ЈЕ ГОСПОД ЗАТО ИЗАБРАО
ДА БИ СРБИН ЗА ВАМА ИШАО
УТАБАНОМ СТАЗОМ СВЕТОГ САВЕ
НАЈМУДРИЈЕ ДО САД СРБСКЕ ГЛАВЕ.

(Извор: www. Youtube Gresni Miloje guslar Bogdan Mijuskovic)
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ЗЛОЧИН СВЕШТЕНИКА 
НАД МОНАХИЊАМА ВАЗНЕСЕЊСКИМ

ОД КАКО ЈЕ НЕМАЊИЋУ САВО
У АТОНСКУ ГОРУ ОТИШАО
ОВАКО СЕ ЈОШ ДЕСИЛО НИЈЕ
КАО САДА У СРЦУ СРБИЈЕ
У МАНАСТИР СВЕТО ВАЗНЕСЕЊЕ 
И СЕСТРИНСТВО МАТИ НАМ ЈЕЛЕНЕ
КОЈЕ ДАВНО ЈОШ ОД МАЛИХ НОГУ
ПОСВЕТИШЕ ЖИВОТ ВИШЊЕМ БОГУ
А КАД ДОЂЕ ОВО СТРАШНО ДОБА
ДА ВЛАДИКЕ НЕ ПРИЗНАЈУ БОГА 
НИТИ БОГА НИТИ СВЕТИТЕЉЕ
И ПОЧЕШЕ ГОНИТ РЕВНИТЕЉЕ
ТАД ЈЕЛЕНА И ЊЕНО СЕСТРИНСТВО
НАПИСАШЕ ХРИЗОСТОМУ ПИСМО
ОВЕ ХРАБРЕ МОНАХИЊЕ СМЈЕЛЕ
У ПИСМУ МУ СВЕ ОВАКО ВЕЛЕ
„ЧУЈ ВЛАДИКО ЉУБИМО ТИ РУКУ
НЕМОЈ СТВАРАТ МЕЂ ВЈЕРНИМА МУКУ
МОЛИМО ТЕ СВЕ У ИМЕ ХРИСТА
НЕМОЈ ВИШЕ БИТ ЕКУМЕНИСТА
ОКАНИ СЕ ПАПСКИХ СМУТЉИВАЦА
ТО ЈЕ ПРОТИВ СВЕТИЈЕХ ОТАЦА
ЗНАШ ВЛАДИКО ШТА СИ ОБЕЋАО
У ЗАКЛЕТВИ ШТО СИ БОГУ ДАО
КАД СИ МИТРУ УГЛЕДО НА ГЛАВИ
РЕЧЕ БИЋЕШ ХРИСТОВ ВОЈНИК ПРАВИ
САД ВЛАДИКО ПРОТИВ ЦРКВЕ РАДИШ 
СИЛНУ СМУТЊУ У НАРОДУ ПРАВИШ
САМ МИЈЕЊАШ СВЕТУ ЛИТУРГИЈУ
И ПРИПРЕМАШ СА ПАПОМ УНИЈУ
ИКОНОСТАС СВЕТИ ИЗБАЦУЈЕШ
ТАКО ДУШУ У НАРОДУ ТРУЈЕШ
ЗНАШ ВЛАДИКО ДА СУ НАШИ СТАРИ
ВЈЕКОВИМА ЗА ВЈЕРУ СТРАДАЛИ
У МУКАМА СТРАШНИМ УМИРАЛИ
И ДО САД ЈЕ ЧИСТУ САЧУВАЛИ
ЈА ВЛАДИКО И МОЈЕ СЕСТРИНСТВО
ЗА УНИЈУ С ЛАТИНИМА НИСМО
НАШУ ВЈЕРУ НИЗАШТА НЕ ДАМО
И ЗА ЊУ СМО СПРЕМНЕ ДА СТРАДАМО
МИ НЕ ДАМО НАШЕ СВЕТОСАВЉЕ
САД ВЛАДИКО ОСТАЈ НАМ У ЗДРАВЉЕ“
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А ХРИЗОСТОМ СТАРИ ЈЕЗУИТА
УЗЕ ПИСМО И ПОЧЕ ДА ЧИТА
ПА КАД ОВО ПИСМО РАСТУМАЧИ
ЛИЦЕ МУ СЕ ОД БЈЕСА ПОМРАЧИ
У БИЈЕСУ НАМЕСНИКА ЗОВЕ
КАЖЕ ХИТНО ЗОВИ МИ ПОПОВЕ
ИЗ ЦИЈЕЛЕ МОЈЕ ЕПАРХИЈЕ
НЕКА ДОЂУ ШТО ГОД МОГУ ПРИЈЕ
ДА СЕ ОДМА К ВАЗНЕСЕЊУ ИДЕ
ДА ОСТАЛИ МАНАСТИРИ ВИДЕ
ШТА ИХ ЧЕКА АКО ДИГНУ ГЛАСА
И НЕ ПРИМЕ ПАПУ КАО СПАСА
ТАД ЗЛИ СЛУГА ОД ЗЛОГ ГОСПОДАРА
НА ДАР ДОБИ НЕБРОЈЕНО ПАРА
ПА ОТРЧА ДА ПОПОВЕ ЗОВЕ
КОЈИ СЛУЖЕ ЛИТУРГИЈЕ НОВЕ
АЛ ДА ВИДИШ ДУХОВНЕ НАКАЗЕ
КАДА ЧУШЕ ШТА НАМЕСНИК КАЖЕ
ПОХИТАШЕ ДА СЕ ОДАЗОВУ
И ПОКАЖУ СВУ НИШТАВНОСТ СВОЈУ
ИСТОГ ДАНА ТЕК ШТО ПОДНЕ ПРОЂЕ
СТО И НЕШТО СВЕШТЕНИКА ДОЂЕ
ТАД ХРИЗОСТОМ КАО АЛОЈЗИЈЕ
ПОПОВИМА СВОЈИМ НАРЕЂУЈЕ
„СЛУГЕ МОЈЕ ШТО СТЕ САДА ОЂЕ
ПРИЧЕКАЈТЕ ЦРНА НОЋ ДА ДОЂЕ
ОНДА ЋЕ ТЕ ПОД ОКРИЉЕМ НОЋИ
НА МАНАСТИР ВАЗНЕСЕЊЕ ПОЋИ
ДОК УЈУТРО НЕ ОСВАНЕ ЗОРА
МАНАСТИР СЕ СИЛОМ ОТЕТ МОРА
И ОТУД СЕ МЕНИ НЕ ВРАЋАЈТЕ
МОНАХИЊЕ ДОК НЕ ПРОЋЕРАТЕ
А СВАКОГА ЗНАЈТЕ СВЕШТЕНИКА
НА ДАР ЧЕКА ТРИДЕС СРЕБРНИКА
КОЈИ БУДЕ НОЋАС ОПРАВДАО
ПОВЈЕРЕЊЕ КОЈЕ САМ ВАМА ДАО
НЕМОЈТЕ СЕ НАРОДА ПЛАШИТИ
ЈА ЋУ САДА ПОЛИЦИЈУ ЗВАТИ
ДА ЗАБРАНЕ ПРИЛАЗ МАНАСТИРУ
КАД ИМ ЈАВИМ ПРИМЈЕНИЋЕ СИЛУ“
КАДА ОВЕ ДУХОВНЕ НАКАЗЕ
РАЗУМЈЕШЕ ШТА ВЛАДИКА КАЖЕ
НА МАНАСТИР НАПАД ПРИПРЕМИШЕ
И ПО НОЋИ МУЧКИ УДАРИШЕ
А САД ЧУЈТЕ ЗА ОВО ВРИЈЕМЕ
ШТА СЕ РАДИ КОД МАТИ ЈЕЛЕНЕ
ЈЕР НЕ СЛУТЕ ШТА ИХ ЧЕКА САДА
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УНИЈАТСКА КАД СТИГНЕ БРИГАДА
ДА ЈЕ ЂАВО ПОКРЕНУО СИЛУ
ЗАДЊА ИМ ЈЕ НОЋ У МАНАСТИРУ
МОНАХИЊЕ СА ВЈЕРНИМ НАРОДОМ
НА КОЉЕНА КЛЕКЛЕ ПРЕД ГОСПОДОМ
СА СУЗАМА ГОСПОДУ СЕ МОЛЕ
ИСКУШЕЊУ СРБИ ДА ОДОЛЕ
СВЕТОСАВЉЕ СВЕТО ДА СЕ ЧУВА
ДА НАС ЈЕРЕС ПАПСКА НЕ ОДУВА
И ДА ГОСПОД ПО СВОЈОЈ МИЛОСТИ
СВИМА НАМА ГРЕХОВЕ ОПРОСТИ
ТАКО ОНИ У МОЛИТВИ БИШЕ
КАД ПОПОВИ СИЛОМ ПРОВАЛИШЕ
НАПАДОШЕ НОЋУ ИЗНЕНАДА
КАД СЕ ТОМЕ НИКО НИЈЕ НАДА
ТО ЈЕ БИЛО СТРАШНО ЗА ГЛЕДАТИ
КАД ПОЧЕШЕ НАРОД УДАРАТИ
НАРОД  КЛЕЧИ А ПОПОВИ ТУКУ
МОНАХИЊЕ ПО БЕТОНУ ВУКУ
УДАРАЈУ НОГАМА РУКАМА
НЕКЕ МОТКОМ НЕКЕ СТОЛИЦАМА
НАРОД КЛЕЧИ МОЛИ И ПРЕКЛИЊЕ
ДА НЕ ТУКУ СВЕТЕ МОНАХИЊЕ
А ПОПОВИ КАД ИХ ПРЕТУКОШЕ
ПРВО НАРОД ВАНИ ОДВУКОШЕ
ПРЕБИЈЕНЕ МОДРЕ И КРВАВЕ
НЕКЕ НОСЕ РАЗБИЈЕНЕ ГЛАВЕ
ДО ВЕЛИКЕ УЛАЗНЕ КАПИЈЕ
ПОД ЗАШТИТОМ СРБСКЕ ПОЛИЦИЈЕ
ПА КАД НАРОД ТАКО ИЗБАЦИШЕ
ПОНОВО СЕ УНУТРА ВРАТИШЕ
НАСТАВИШЕ МОНАХИЊЕ ТУЋИ
И ЗА КОСУ ПО ПОРТИ ИХ ВУЋИ
СВЕ ИМ ОВО ДОСТА БИЛО НИЈЕ
ИСЦИЈЕПАШЕ НА ЊИМА МАНТИЈЕ
НА КРАЈУ СУ ОВЕ МУЧЕНИЦЕ
НА БЕТОНУ КОД ГОСТОПРИМНИЦЕ
НА НАЈВЕЋОЈ КИШИ ОСТАВИЛИ
И ТАКО ИХ САТИМА МУЧИЛИ
А ЈЕЛЕНА СА СВОЈИМ СЕСТРАМА
МОЛИ БОГА ТОПЛИМ МОЛИТВАМА
ДА У МУЦИ ДО КРАЈА ИСТРАЈУ
И ДА ВЈЕРУ НОЋАС САЧУВАЈУ
ТАКО СКОРО ПОЛА НОЋИ ПРОЂЕ
КАД ХРИЗОСТОМ У МАНАСТИР ДОЂЕ
И ДОНЕСЕ БЕЗБРОЈ СРEБРНИКА 
ДА ДАРУЈЕ СВАКОГ СВЕШТЕНИКА
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ЈЕР СУ ЊЕМУ НОЋАС ВЈЕРНИ БИЛИ 
И МАНАСТИР СИЛОМ ОСВОЈИЛИ
А СЕСТРИНСТВО ВАНИ ИЗБАЦИШЕ
И У НОЋИ ТАКО ОСТАВИШЕ
ДА СЕ ПРИЧА ДОКЛЕ ЉУДИ ИМА
ШТА ПОПОВИ УРАДИШЕ ЊИМА
МОЈ СРБИНЕ САДА СЕ ПРОБУДИ
НА БРАНИКУ СВЕТОСАВЉА БУДИ
НЕК СЕ ДИЖЕ ЦИЈЕЛА СРБИЈА
У ОДБРАНУ ОД КАБАДАХИЈА.

(Извор: www. Youtube Zlocin svestenika u manastiru Vaznesenje)
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Миладин Р. Шошкић

КАДА ЈУДЕ ПРАВЕДНИМА СУДЕ

У СИНОДУ  МНОГЕ СМАТРАМ СМЕШНИМ,
ШТА ТО РАДЕ СА МИЛОЈЕМ „ГРЕШНИМ“!
КАКВИ ЉУДИ, ТАКВА ИМ И ДЕЛА,
ДУША ИМ ЈЕ САСВИМ ПОТАМНЕЛА!

КУКАВИЦЕ ПОДЛЕ И НИШТАВНЕ,
ОДРИЧУ СЕ ЦРКВЕ ПРАВОСЛАВНЕ!
ДЕМОНСКА СЕ С ЊИМА ИГРА СИЛА,
СРОЗАШЕ СЕ БАШ ДО НИШТАВИЛА!

ДИЋ ЋЕ НАРОД КУКУ И МОТИКУ,
ОСВЕТИТ ЋЕ РАСПЕТОГ ВЛАДИКУ!
ОСВЕТА ЈЕ ГРЕХ, ДРАГИ НАМ БОЖЕ,
АЛÁ  ОВО СЕ ТРПЕТИ НЕ МОЖЕ!

КАО ДА ЈЕ СВЕТ ДОШАО КРАЈУ,
ЧАК И ВЕРУ ХУЉЕ РАСПРОДАЈУ!
ЗА ДРЖАВУ ОДАВНО ЈЕ ЗНАНО,
СВЕ ШТО ВАЉА ВЕЋ ЈЕ РАСПРОДАНО!

ОВО НИГДЕ НА СВИЈЕТУ НЕМА,
ХУЛИТЕЉИ ВЕРЕ И ПЛЕМЕНА!
РАСПРОДАСТЕ ВЕРУ И ИМАЊА,
ОДСТУПИСТЕ ОД СВЕТИХ ПРЕДАЊА!

БОЖЕ МИЛИ! НЕВОЉЕ ВЕЛИКЕ,
ЈЕР ИМАМО БЕЗБОЖНЕ ВЛАДИКЕ!
МЕЂУ ЊИМА ИМА ЈЕДАН С РОГОМ,
ШТО ЈЕ ГРДНО ЗАРАТИО С БОГОМ!

БОЖЕ МИЛИ! НЕВОЉЕ ЛИ ХУДЕ,  
КАДА ЈУДЕ ПРАВЕДНИМА СУДЕ!

 (Извор:Миладин Шошкић, Поезија правдољубља, Лио, 2013. стр. 141)

Из да вач  
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БИЉЕШКА О ГРЕШНОМ МИЛОЈУ 
(У покушају да се испише језиком његових Казивања)

Рођен о младенцима пред крај прве половине минулог, двадесетог, века. 
Пупак му одсjекла Славка Бранкова, косом од девет шака. Учитељовао,  
акцијао, студирао веома успешно педагошке, политиколошке и правне науке. 
Поваздан радио „туђе“ послове. 

Оженио се Надом Обрадовом, којој свекар Жарко прогнозира: Јој, дјете, да 
си скочила у Мораву, можда би се спасла. Ш њим ти спаса нема.  

Чим је постао општински функционер, у родном Драгачеву, почео д’ ис-
правља криву Дрину у држави (СФРЈ). Зглајзао и посто непријатељ др жаве и 
партије, те 1983, ђевнувши, усред града Београда, да ће се зе мља ра спасти у 
социјалним ломовима, ако се власт имајући не опасуље. Ћо ра ви ма не вређаше 
намигивати: они се не опасуљише, земља се распаде у крви и сузама. И ником 
ништа. Појо вук магарца. Упропаститељи ни лук јели, ни лук мирисали. Нит крв 
лише, нит сузе ронише. Цех њиног безумља и похлепе плати народ.

Цео живот провео радећи. Запињо до рамењаче. Никад није ударо на па ли-
цу. Кад није имо посла, он га измишљо. Запослио преко 100 радника и не колко 
стотина сељака. Најозбиљније схватио да се хлеб насушни мора је сти у зноју 
лица. Уз супругу Наду, у помоћ му притрчаше ћерке Катарина и Ма рија, зетови 
Жељко и Миломир и унучад Јанко, Јован, Јана, Марта, Миона и Магдалена.

Једном био докон и написо Казивања. После се навадио па исписо Чашу 
Об радову, Не помичи старе међе, Сине мој, не пристај, Ро дословље Стеваново, 
Не дај душу, роде и ваздан којекаквих текстова об ја в љених на сај то вима, у ча-
со писима и књигама група аутора: Ко продаје веру за вечеру, Тајна безакоња, 
Мо литва за патријарха. 

Заслугом господе Хризостома Столића, Иринеја Буловића, Амфилохија Ра-
довића и још неких који су им припомагали, 2011. изопштен је из Цр кве својих 
предака, својих унука, пошто је обелоданио издају Светосавља, запођенуту у 
сред Синода, накричивши вла ст и мајућима у Цркви, да ће, судећи се с народом, 
парницу сагубити. И да ће им се мерити њином мером. Кад тад. Поново га не 
чуше.

Његове књиге нико није смео да продаје, ни за живу главу.
Јед ни, ни су сме ли, за то што се ау тор ове књи ге пре 30 го ди на су да рио са 

вла сто др шци ма, ко ји ма је у брк скре сао да ла жу и кри ју исти ну о зби ва њи ма 
на Ко со ву, ко ји ма је пред ска зао да ће зе мљу од ве сти у про па паст, ко ји ма је не-
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ли це мер но ка зао да им из бо ри ли че на тр ку у ко јој уче ству је са мо је дан коњ, 
те да ће, ако на ста ве тим по ги бељ ним пу тем, уву ћи зе мљу у со ци јал не ло мо ве 
у ко ји ма ће се рас па сти еко ном ски и по ли тич ки си стем... Због те, 28-ми нут не 
бе се де у бе о град ском „Са ва цен тру“, пи сац ове књи ге је „по стао“ не при ја тељ 
др жа ве и пар ти је, а од „не при је та ља“ се, ка кав је чар шиј ски ред, ва ља кло ни ти. 

Дру ги, пак, због то га што је у су да ру са вла ст има ју ћи ма у Цр кви, ука зу ју-
ћи на њи хо во бе за ко ње и са мо во љу, ве ро ло мље и из да ју све то о тач ког пре да-
ња, ана те ми сан – екс ко му ни ци ран из Цр кве ње го вих ђе до ва и ње го вих уну ка 
и то од оних ко ји исто вре ме но слу же два го спо да ра но се ћи ми тру и па на ги ју 
пра во слав них епи ско па, и исто вре ме но, би скуп ско пр сте ње и на пр сне кр сто-
ве при мље не од нај ве ћег ар хи је ре ти ка па пе, те је та ко пи сац ове књи ге по но-
во „по стао“ нај го ри Ср бин. Ме ђу тим, ње го ве су ди је су га осу ди ле на нај те жу 
ка зну, под из го во ром да су му смрт ни гре си то што је на свом има њу уго стио 
прог на не ра шко-при зрен ске мо на хе и што се мо лио Бо гу са вла ди ком Ар те ми-
јем, ко ме су Ми ло је ве су ди је пре 15 го ди на обе ћа ле „сло ми ти кич му“ (Ири неј 
Бу ло вић), а 10 го ди на је то био ве о ма сер јо зан по сао на ко ме је Си нод ра дио 
(по тврд њи Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа). На рав но, чар шиј ски ред на ла же да се са 
из оп ште ним не оп шти. 

Ипак, његове књиге доживеше по неколко издања. 
На освештању његове и Надине задужбине – цркве Светог Николе у Лозници, 

на Младог Николу (уторак, 22. маја 2012), сем око 1400 хришћанских душа, 
27 свештенослужитеља, на челу са владиком Артемијем, стотинак прогнаних 
монаха и монахиња, протојереја-ставрофора др Жарка Гавриловића и Марка 
Јакшића са Косова, нико од званичника из јавног и политичког живота се није 
појавио. Ко да се не ваља. 

Многи, којима је несебично помагао доброчинствима небројеним, након 
екскомуникације, одрекоше га се, прећутно, ко да је губав. Чињаху се да га не 
познају. Слично друговиима од пре 30 година. Ко јаје јајету.

 Апсили га у манастиру његовог духовног оца Саве Вазнесењског. Не 
једанпут. Неки од оних што су га апсили добили унапређење.

 Пријатељима поручио: Дабогда се у рају видели! 
 А непријатељима: Дабогда прогледали, те не ишли ћорави код очију. 
 И не душеломили се по амбису вероломља.
 И не саблажњавали децу светосавску, те не качили воденички точак о своје 

вратове. Доста су вам папини напрсни крстови.
Покајте се док је дана. Јер иде (вам) ноћ! Тамна, дуга, ноћ!
 И чувајте се гусала.

А народу, из ког се изњедрио, из петних жила довикује: Не дај душу, роде!
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Ми лан Је здић

Би бли о те ка
 БРА ТО ЉУ БЉЕ

Ре цен зент
Проф. др Ми лан Ми ћу но вић

Ко рек ту ра
Љубица Наранчић

Ко ри це и илустрације
Мир ко Ко ва че вић

Гра фич ка опре ма
Драслар партнер – Београд

Ком пју тер ска об ра да
Драслар партнер – Београд

Из да вач
Ревнитељ – Ниш

 
Штам па

Драслар партнер – Београд

Ти раж
1.000 при ме ра ка

По руџ би не
032/224-178; 011/328-4-794; 028/ 83-107

E-mail: cu vaj mo pre da nje@yahoo. com
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