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Патријарх српски Иринеј (1930–2020)

Т е м а т с к и   б р о ј 



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

„У петак 20. новембра, у 7:07 часова у 
Војној ковид болници „Карабурма” у Бео-
граду, упокојио се у Господу Његова Све-
тост Архиепископ пећки, Митрополит 
београдско-карловачки и Патријарх срп-
ски г. Иринеј (Гавриловић)”, наведено је у 
саопштењу Српске православне цркве. 

Архиепископ пећки, митрополит бео-
градско-карловачки и патријарх, Иринеј, 
остаће упамћен по благој нарави и јакој 
речи, веран и цркви и држави. На трон је 
дошао 22. јануара 2010. године одлуком 
Изборног сабора Српске православне цр-
кве, а устоличен је у београдској Саборној 
цркви дан касније као 45. поглавар СПЦ, 
у специфичном историјском тренутку за 
Цркву и државу.

Отишао је са Косовом и Метохијом у 
души и у срцу, а као први међу једнакима 
у СПЦ, патријарх Иринеј је носио велики 
терет положаја СПЦ на самопроглаше-
ном Косову, али и у Саверној Македонији 
и Црној Гори. Био је максимално предан 
Србији и српском народу, где год он жи-
вео и имао добре односе са некадашњом 
и актуелном влашћу. Борио се да заустви 
раскол у СПЦ, позивао на јединство и за-
једништво и показао да Црква и држава 
могу да имају добре односе.

Приликом устоличења у древни трон 
српских патријарха 3. октобра 2010. у 
Пећкој патријаришији рекао је да „ако 
заборавимо Косово, Косово ће забора-
вити нас”, уз велику забринутост да би 
Велики Дечани, Богоридица Љевишка, 
Грачаница, једнога дана могли бити у 
„другој држави”.

Када је устоличен на место патријарха 
рекао је да је пред Црквом најважнији 
задатак да се спаси „свето Косово” и да 
Црква у томе треба да помогне држави, 
не жалећи притом труда, а, како је казао, 
ако треба и жртава. Током његовог слу-
жбовања прослављени су велики јубиле-
ји попут 1700 година Миланског едикта, 
осам векова Ђурђевих ступова, шест ве-
кова Манасије и 800 година аутокефал-
ности СПЦ.

Био је спреман да призна да није лако 
бити српски патријарх, а сарадници бли-
ски њему знали су да кажу да Иринеј, као 
поглавар, одговара данашњем времену и 
да „брод српске цркве носи на најбољи 
могући начин”. Патријарх Иринеј се зала-
гао за помирење са Хрватима, али и про-
тивио канонизацији Алојзија Степинца. 
Лично није био против доласка папе и 
сматрао је да би то био велики корак, али 

се држао става Цркве „да за ту посету још 
није сазрело”.

Патријарх Иринеј сахрањен је у неде-
љу, 22. новембра у крипти Храма Светог 
Саве, на београдском Врачару. Тога дана 
служена је Заупокојена литургија, а због 
епидемиолошке ситуације, у храму су би-
ли присутни само свештеници који су слу-
жили литургију, као и државни званични-
ци и представници других верских зајед-
ница, уз чланове хора.

Заупокојену литургију, у централном 
делу храма, где је било изложено тело 
патријарха Иринеја, служио је митропо-
лит дабробосански Хризостом, уз саслу-
жење 16 владика СПЦ. 

Литургији су, поред осталих, прису-
ствовали највиши државни руководиоци, 
предвођени председником Србије Алек-
сандром Вучићем и премијерком Аном 
Брнабић. Такође, били су присутни и срп-
ски члан Председништва БиХ Милорад 
Додик, мандатар за састав нове црногор-
ске владе Здравко Кривокапић, као и ам-
басадор Србије у Црној Гори Владимир 
Божовић, те амбасадор Русије у Србији 
Александар Боцан-Харченко.

После опела, у продужетку литургије, 
од патријарха су се опростили митропо-
лит Хризостом, епископ бачки Иринеј (Бу-

ловић), Александар Вучић, Милорад До-
дик и старешина Саборне цркве у Београ-
ду протојереј-ставрофор Петар Лукић.

„Патријарх Иринеј био је непоколе-
бљив стуб Српске православне цркве, бес-
компромисни борац за част, углед и до-
стојанство цркве и народа и по томе је 
већ ушао у историју”, поручио је митро-
полит дабробосански Хризостом у беседи 
током литургије над одром почившег по-
главара СПЦ. 

Митрополит Хризостом, који је по-
сле смрти патријарха Иринеја имено-
ван за чувара патријаршијског трона, 
до избора новог поглавара Цркве, ре-
као је да је патријарх, поред свих иску-
шења и невоља које је црква са наро-
дом пролазила, остао непоколебљиви 
стуб цркве светосавске и да се показао 
достојан свог великог претходника и 
учитеља патријарха Павла, што, како је 
навео, није било лако и једноставно.

„Зато смо поносни на њега и Богу 
захвални што смо га имали као 45. па-
тријарха”, навео је митрополит и иста-
као да је тужна вест о смрти патријар-
ха Иринеја растужила милионе Срба 
широм света, као и браћу са истока, за-
пада, севера и југа.

Хризостом је навео да је патријарх 

Одлазак патријарха српског Иринеја

Памтићемо га по благој нарави и снажној речи
Патријарх српски Иринеј преминуо је у петак 20. новем-

бра, од последица корона вируса, а сахрањен je у недељу, 
у Храму Светог Саве на Врачару. Од ковида-19 лечио се у 
Војно-медицинском центру у Београду, на Карабурми, а 
његово здравствено стање нагло се погоршало прошлог 
четвртка, када је прикључен на апарате за одржавање 
рада виталних органа. Нажалост, то није помогло и патри-
јарх је сутрадан преминуо.

БИОГРАФИЈА УПОКОЈЕНОГ ПАТРИЈАРХА
Паријарх Иринеј рођен је 1930. године као Мирослав Гавриловић у се-

лу Видова, код Чачка. Потиче из честите сеоске породице - оца Здравка 
и мајке Милијане. У родном селу завршио је основну школу, а потом гим-
назију у Чачку. По завршетку гимназије уписао се и завршио Богословију 
у Призрену, где се среће са Гојком Стојчевићем, потоњим владиком ра-
шко-призренским и патријархом српским Павлом.

По повратку из војске убрзо бива постављен за професора Призренске 
богословије. Пре ступања на дужност професора октобра месеца 1959. 
године у манастиру Раковица, од стране Његове светости патријарха 
српског Германа, прима монашки чин, добивши црквено име Иринеј. Пост-
дипломске студије завршио је у Атини, а од 1969. обављао је дужност 
управника Монашке школе у манастиру Острог. Убрзо се враћа у Призрен, 
где је као ректор водио Призренску богословију.

Владика постаје 1974. године, када га Свети архијерејски сабор бира за 
викарног епископа моравичког. Годину дана касније изабран је за еписко-
па нишког. На владичанској катедри у Нишу провешће наредних 35 годи-
на. Са тог места заменио је патријарха Павла на месту духовног пастира 
српског народа.
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Иринеј, колико до јуче, неуморно радио 
и бринуо о цркви, српском роду и патио 
и туговао због трагичних раскола и поде-
ла у православљу.

Он је рекао да је Иринеј имао велику 
и узвишену врлину служења цркви, а не 
жељу за влашћу и положајем.

„Томе нас је учио и научио патријарх 
Иринеј, а научио нас је како стрпљењем 
да служимо јединству и саборности наше 
цркве. Црква је светиња и мора бити из-
над свих наших људских слабости и не-
достатака”, навео је Хризостом.

Митрополит Хризостом је рекао да се 
патријарх Иринеј показао као бескомпро-
мисни борац части и угледа цркве и до-
стојанства и цркве и народа и да је по 
томе већ ушао у историју наше цркве.

Он је навео да смо пре 20 дана изгуби-
ли митрополита Амфилохија, да данас 
испраћамо патријарха и да сви осећамо 
терет овог губитка, не само за цркву већ 
и за народ, али да и поред тог великог 
искушења не смемо дозволити да туга 
савлада срца, већ да треба да будемо хра-

бри и одважни, што, како је навео, очеку-
ју и патријарх и митрополит Амфилохије.

„Наш патријарх Иринеј био је делатни 
сведок свих речи јеванђеља, човек мира, 
оваплоћење мира, мироносац и миротво-
рац међу људима, а пре свега, у сопстве-
ном народу”, истакао је епископ бачки 
Иринеј у беседи, у оквиру литургије над 
одром почившег поглавара СПЦ. 

Владика је навео да су многи били 
спремни да олако осуђују и пресуђују 
другима, па су тако црква и патријарх 
Иринеј били понекад изложени неправед-
ним судовима и осудама.

Неки су, каже, на своју и нашу срамоту, 
говорили и писали да патријарх није до-
вољно савремен и да нема осећања за 
савременог човека, други да је ригидан и 
да показује нетрпељивост коју приписују 
и читавој цркви, а трећи како је сувише 
попустљив и спреман на компромисе, чак 
и на „труле компромисе”.

„На срећу, ништа од свега тога није 
истина, зато што је наш патријарх Иринеј, 
како му је и име гласило, оно које је до-

био на крштењу, али и потоње монашко, 
био човек мира, оваплоћење мира, ми-
роносац и миротворац међу људима, 
хришћанима, међу народима, а пре све-
га у свом сопственом народу, чији је ду-
ховни отац био у последњих 10 година”, 
рекао је епископ бачки.

Он је навео да је патријарх Иринеј био 
предстојатељ цркве у времену које није 
нимало лакше од ранијих, а све је то, ка-
же, он морао да преживи и у свему томе 
да пружи истински светосавски и косов-
ско-лазаревски одговор на сва питања и 
искушења.

„Зато је и био омиљен код огромне ве-
ћине људи, пре свега код људи са духов-
ном и црквеном свешћу и савешћу. Сви 
су разумевали његову доброту, не само 
људску, већ јеванђељску, коју је његова 
личност зрачила”, рекао је владика Ири-
неј. Истакао је да је преминули поглавар 
СПЦ на сва неразумевања умео да узвра-
ти пажњом, добротом и добрим делима, 
управно према онима који су му наноси-
ли неправду.

„Био је у односу са свима, са другима 
неправославнима, и нехришћанима, у сва-
ком сусрету, искрен, отворен, добронаме-
ран и са истом добротом и љубављу их је 
примао и разговарао. О томе сведоче и 
бројни изрази саучешћа”, рекао је епи-
скоп бачки.

„Његова мекоћа је била његова снага, 
а његова уздржаност - његова мудрост. 
Мирна рука патријарха Иринеја је, без 
реторике и помпе, чврсто држала корми-
ло наше цркве, гледајући да никад не за-
борави српску државу и да се никада не 
одрекне српског народа и нашег светог 
Косова и Метохије”, рекао је епископ бач-
ки и додао да је за то имао пуну подршку 
свих у цркви.

„Љубав је била основа вере почившег 
патријарха Иринеја, а његова Србија била 
је она коју је и сам стварао - Србија мира, 
Србија која разуме и која окупља”, рекао 
је председник Србије Александар Вучић.

Он је у беседи на сахрани патријарха 
Иринеја, поручио да је почивши погла-
вар СПЦ склопио очи онако како је и 
живео - у миру, са собом, Богом, са цр-
квом и људима.

„Тај живот је имао јасне циљеве: Бога, 
љубав и Србију. И не мање од тога, цело-
купан српски народ, ма где да живи. Ње-
гов Бог је био Бог разума, онај који пра-
шта, који разуме, који воли. Бог свих нас, 
онај који не дели, него спаја, онај који нас 
учи и који нас чува”, рекао је Вучић.

Како је истакао, љубав је била основа 
сваке патријархове вере и као код сваког 
правог хришћанина, била је већа од свега 
осталог, јер је добро знао да су и вера и 
нада немогуће без љубави, без срца које 
се предаје и Богу и људима.

 „А његова Србија је била управо она, 
коју је и сам стварао. Србија мира, Ср-
бија која разуме, Србија која окупља, 
која побеђује радом и мудрошћу, Срби-
ја која не уме и нема потребу да мрзи”, 
указао је Вучић.

Председавајући Председништва БиХ 
Милорад Додик опростио се над одром 
патријарха Иринеја поручивши да је он 
имао снагу и моћ да сабере Србе где год 
они живели. Окупљени и данас, додао је, 
испуњавамо свештеничку жељу патријар-
ха да се окупимо и будемо заједно.

„Данас нас је сабрао његов одлазак, 
а до сада су нас сабирали његови дола-
сци”, рекао је Додик.

Присећајући се његових долазака у 
Бањалуку, Додик се присетио и његових 
речи да је за Републику Српску и Срби-
ју најважније јединство, љубав у Бога, 
љубав према отаџбини и човеку. Истакао 
је да у последњих 11 година у Републици 
Српској није било весеља ни туге, а да 
патријарх није био присутан, без обзира 
на његове обавезе.

„Био је пастир свих наш. Био је не-
обично обичан и скроман човек, човек 
благих речи и чврстих дела”, поручио 
је Додик. 

Руски патријарх Кирил: 
БИО ЈЕ БОРАЦ ЗА ЈЕДИНСТВО ПРАВОСЛАВЉА

„Бог је Цркви светитеља Саве даровао мудрог патријарха Иринеја, ко-
ји је својим узвишеним ауторитетом и непоколебљивом ревношћу учинио 
много за очување јединства васељенског православља и поштовање ка-
нонског поретка у хришћанској цркви”, поручио је патријарх московски 
и целе Русије Кирил. 

Поруку патријарха Кирила, над одром почившег патријарха Иринеја у 
Храму Светог Саве, прочитао је шеф посланства Московске патријарши-
је митрополит Иларион Волоколамски.

„Са осећањем дубоке туге примио сам вест о упокојењу мог сабрата, 
патријарха СПЦ Иринеја. У име пастира, монаштва Руске православне 
цркве и лично име изражавам саучешће због губитка који је задесио се-
стринску Српску православну цркву”, навео је патријарх Кирил.

Он је истакао да је Бог цркви светитеља Саве даровао мудрог патри-
јарха, који је цео живот посветио његовој духовној бризи.

„Испуњен искреном хришћанском љубављу за људе, почивши патријарх 
се, не штедећи своју снагу, увек трудио да буде поред своје пастве, теше-
ћи се живим разговором са народом, радујући се са радоснима, а тугу-
јући са онима који тугују”, пренео је митрополит Иларион.
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А дминистративно устоличење 
моје смерности обављено је 
одмах после избора, 23. јануара 

ове године, у београдској Саборној 
цркви. Данас је обављено завршно, 
званично и предањско устоличење у 
овом древном седишту српских Ар-
хиепископа и Патријараха, у храму 
Светих Апостола ове свете Пећке 
Лавре.

Седам и по векова ова свесрпска 
и општеправославна светиња под 
својим сводовима чува Трон, на који 
се узводе наследници Светог Саве и 
са кога управљају бродом Христове 
Цркве у границама своје канонске ју-

рисдикције. Управљају бродом за ко-
ји је српски народ везао своју исто-
рију, своје биће и своју судбину. На 
бурном мору живота, овај брод и пут-
нике на њему пратили су ветрови и 
олује, громови и муње док је пловио 
између многих Сцила и Харибди, во-
ђен Оним Који је „основао Цркву 
Своју коју ни врата ада неће надвла-
дати” (Мт. 16, 18). Господ Исус Христос, 
Који је јуче, данас и у векове исти, 
Господ мојих славних претходника 
на овоме Трону, Чијом су божанском 
силом и мудрошћу они управљали 
Црквом Његовом и верним народом 
Његовим, неће, надам се и верујем, 

ни мене, наследника њиховог, у мно-
гоме оскудног и недостојног ове пре-
велике части, лишити Своје благодати 
у управљању Црквом Његовом.

Данас сам свечано узведен и уз-
дигнут на превисоки Трон српских 
Патријараха, на висину на којој се не 
може опстати без помоћи и потпоре 
Божје. Знам да ово служење захтева 
велику жртву и натчовечански напор, 
али исто тако знам и исповедам да 
је моћна и свемоћна благодат Божја 
која се као дар Божји дарује немоћи 
људској. Њоме смо уведени из неби-
ћа у биће, њоме живимо, крећемо се 
и јесмо. Њоме смо призвани на овај 
изузетно одговорни степен апостол-
ског служења Богу, Цркви и народу 
Божјем.

Поред уздања у незаслужену бла-
годат Божју, која немоћи људске ис-
цељује и недостатке допуњује, небе-
ску помоћ очекујем и од светих Ар-
хиепископа и Патријараха српских 
који Господа прославише и које Го-
спод прослави непролазном славом 
у Царству небеском, посебно оних 
чије свете мошти почивају у овој 
славној Светињи.

Њихове ходатајствене молитве 
пред Лицем Божјим јесу моћна ду-
ховна снага и снажна потпора у но-
шењу радосног крстоносног служења 
тајни спасења.

Духовну и моралну помоћ и подр-
шку сваке врсте очекујем од своје 
христољубиве браће архијереја, 
укључујући и молитве пуноће Цркве 
- свештенства, монаштва и верног на-

рода - да у молитвеној заједници и 
саборном делању, Богом дарованим 
силама, Христову Невесту, Лађу на-
шега спасења, свету Цркву, украсимо 
светлим Јеванђелским врлинама и 
животом по Господу Христу.

Данас сам узведен у Трон патрија-
раха српских који је имао, а и данас 
има, велику улогу у историји наше 
Цркве и нашег народа. На њему су 
седеле свете личности, блистајући вр-
линским животом, а речју и приме-
ром сведочећи и објављујући спасо-
носне истине Јеванђеља. Они су били 
и за свагда остали Христодули (слуге 
Христове) и апостолске слуге свога 
народа.

„Промислом Божјим и благовољењем Светог Архијереј-
ског Сабора Српске Православне Цркве, изабран сам и да-
нас уведен у свети Трон српских патријараха. По увођењу у 
Трон који је утемељио први аутокефални Архиепископ и 
Просветитељ српски Свети Сава, свестан сам своје слабости 
и недостојности за овако високо звање”, рекао је патријарх 
Иринеј приликом устоличења, у Пећкој патријаршији, пре 
десет година. 

БЕСЕДА Патријархова приступна беседа на устоличењу 

Путевима спасења и духовног препорода

НАСТАВАК НАСИЛНО ПРЕКИНУТОГ
„Обновом Пећке Патријаршије 1920. године и избором митрополита 

Србије Димитрија за првог Патријарха обновљене Патријаршије, стало се 
на становиште да изабрани Патријарх треба да настави историју Пећке 
Патријаршије тамо где је она насилно прекинута. Као знак обнове Пећке 
Патријаршије, нови Патријарх устоличен је у Пећи 1924. године и од тада 
па до данас српски патријарси се устоличавају у Пећкој Патријашији. Тако 
ће, уверени смо, бити и у временима која долазе.” 

ВЕЧИТА ВЕЗА СА ПЕЋКОМ ПАТРИЈАРШИЈОМ
Пећки патријарашки Трон био је и остао душа душе српског народа. Он 

је духовно уједињавао српски народ, као и покрајине настале многоброј-
ним сеобама, од којих су најпознатије оне из 1690. и 1737. године. У титула-
ма првојерараха и јерараха новонасталих српских покрајинских Цркава 
после укидања Пећке Патријаршије (1766), видно је и упечатљиво сазнање 
да оне припадају Пећком Трону. Тако је Црква у Црној Гори за читаво вре-
ме свог постојања остала верна Пећком Трону, сматрајући себе чуварем, 
а своје митрополите егзарсима Пећког Трона. Слично су се титулисали и 
епископи далматински, сматрајући себе „митрополитима косовским и 
егзарсима Трона Пећког”. Тиме се изражавала и потврђивала везаност 
крајишко-далматинских Срба за косовску колевку и канонска везаност за 
Пећку Патријаршију. Ова свест доминирала је, итекако, у животу и за све 
време постојања српских патријараха у Сремским Карловцима. Јосиф 
Рајачић, патријарх изабран на карловачкој Мајској скупштини 1848. годи-
не и његови наследници никада нису прекидали духовну везу са Пећким 
Троном, сматрајући себе наследницима Пећких Патријараха. 
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Од самог почетка постојања Пећ-
ке Патријаршије, њени поглавари су 
попут светих Апостола сејали семе 
Христове науке на пољу душе народ-
не и са својим народом делили до-
бро и зло и уистину били духовне во-
ђе свога народа. У временима мира 
и народног благостања, градили су 
цркве и манастире и исте украшава-
ли светим ликовима; писали и препи-
сивали књиге, учили и просвећивали 
народ духом и истином Јеванђел-
ском, надахњивали га христољубљем 
и родољубљем, славили Име Божје, 
како у монашким обитељима тако и 
у селима и градовима и народним 
домовима.

У данима народних патњи и стра-
дања, крепили су веру и уливали на-
ду у милост Божју, наду да их Господ 
неће оставити и да ће дан слободе 
доћи.

Када су наступале тешке прилике 
у којима је народ остајао без својих 
владара, кнезова и старешина, ста-

вљали су се на чело народа, мудро га 
водећи и настојећи да народ сачува 
своју веру, језик и богато духовно на-
слеђе.

Благодарећи својој Цркви и њеним 
мудрим, христољубивим и родољуби-
вим духовним вођама, наш народ је 
преживео петстогодишње турско 
ропство, сачувао своју душу, веру, вер-
ске и моралне вредности, као и свест 
о својој националној припадности.

Време и прилике мог избора и уво-
ђења у Трон српских Патријараха у 
много чему има сличности са време-
ном и околностима у којима је Срп-
ска Црква са својим народом дожи-
вљавала и преживљавала тешке и 
судбоносне дане своје историје. Да 
подсетимо на недавно време свеоп-
штег страдања, готово на свим про-
сторима настањеним нашим наро-
дом. Последице тог страдања су још 
увек видљиве и присутне: уништене 
цркве и манастири, спаљени народни 
домови, народ протеран са својих ве-
ковних огњишта и, великим делом, 
расејан широм света.        

Све речено може се, нажалост, ви-
дети на тлу Косова и Метохије. Не 
можемо, а да не поменемо преголему 
рану на телу Српске Православне Цр-
кве и српског народа, овде на Косову 
и Метохији, на овом уистину „стра-
шном судилишту”. Данас смо у посе-
ти и поклоњењу овој светињи и нај-
светијој српској земљи, колевци исто-
рије, духовности, хришћанске, правос- 
лавне културе српског народа. На зе-
мљи обагреној мученичком крвљу ко-
совских и покосовских мученика. На 
простору наших највећих светиња, 
међу којима је и светиња у којој се 
налазимо, у којој се чувају свете мо-
шти наших Архиепископа и Патрија-
раха и где се налазе гробови моли-
твеника и подвижника, са светом чу-
дотворном иконом Пресвете 
Богомајке. 

У непосредној близини су велелеп-
ни Дечани, врхунац архитектонске и 
иконографске уметности XIV века, са 
нетљеним моштима њиховог светог 
ктитора, Краља Стефана Дечанског. 
А мало даље је Богородица Љевишка 
у Призрену, царском граду, са сачу-
ваних десетак средњовековних црка-
ва, манастиром Светих Арханђела, 
највећом задужбином цара Душана, 
и славном призренском Богослови-
јом. Да не изоставимо прелепу Грача-
ницу, славну Бањску, задужбине кра-
ља Милутина. Не можемо, а да не по-
менемо и велику светињу девичку и 
хиљаду и триста других цркава и ма-
настира подигнутих на овој благосло-
веној земљи српској. У сасвим недав-
ној прошлости су многи свети храмо-
ви и манастири спаљени, порушени, 
опљачкани, као и домови народа срп-
ског који је овде вековима живео и 
оставио неизбрисиве трагове свога 
постојања и стваралаштва.

Молимо се Господу, светим пећким 
угодницима Божјим и светим косов-
ским мученицима, свима светима из 
рода нашега и свим светим угодни-
цима Божјим да у овој земљи завла-
дају мир, слога и љубав међу народом 
и да се што пре зацеле све ране свих, 
нанете мржњом и злобом.

Обраћам се свему часном еписко-
пату, свештенству, монаштву и верном 
народу наше помесне Светосавске 
Цркве, с молитвом Христу Господу да 
у свима нама ојача праву веру и вер-
ност правди и истини Божјој и једин-
ству Цркве Божје, упућујући нас пу-
тевима спасења и духовног и сваког 
другог препорода. 

Са љубављу и благодарношћу за 
саслужење и за молитвено учешће 
поздрављам и све овде сабране из 
целе васељене Предстојатеље и пред-
ставнике Православних Цркава Бож-
јих. Ваше присуство, Оци и браћо, и 
учешће у овом свечаном чину наше 
помесне Цркве сведочи о неразори-
вом јединству и заједништву Једне, 
Свете, Саборне и Апостолске Христо-
ве Цркве. Као Првојерарх Српске 
Православне Цркве, уложићу све на-
поре, заједно са својом браћом Архи-
јерејима и благоверним народом, да 
се то јединство Цркве Божје утврди 
и унапреди, као и јеванђелска мисија 
Цркве Православне међу свим зе-
маљским народима.

Такође са радошћу и благодарно-
шћу, поздрављам братско присуство 
високих делегација осталих хри-
шћанских Цркава у овом саборном 
храму Светих Апостола - Римокато-
личке Цркве, Цркава Реформације и 
Англиканске Цркве. Овај апостолски 
храм и апостолски саборни чин по-
зива све нас који исповедамо Једино-
родног Сина Божјег, Богочовека Хри-
ста, на обнову апостолске вере у нама 
и љубави међу нама, као и на испу-
њење Христове молитве Оцу Небе-
ском: „Да сви једно буду, као ти, Оче, 
што си у мени и ја у теби, да и они у 
нама једно буду, да свет верује да си 
ме ти послао” (Јн. 17, 21).

Са поштовањем и благодарношћу 
за присуство и пријатељство поздра-

вљам, такође, часне поглаваре и ви-
соке представнике Исламске заједни-
це Србије, као и високе представнике 
Јеврејске заједнице Србије.

Поздрављам и овде присутне пред-
ставнике наше Државе на челу са 
Председником Републике Србије г. 
Борисом Тадићем, представнике дру-
гих православних и суседних држава, 
као и представнике међународне за-
једнице и дипломатског кора. Поздра-
вљам и Његово Краљевско Височан-
ство, потомка великог Вожда Кара-
ђорђа и краља Петра I Карађор- 
ђевића, ослободиоца Косова и уједи-
нитеља српског народа.

Теби, народе Божји, сабрани у овој 
великој цркви пећких Архиепископа 
и Патријараха, свему народу Божјем 
и светосавском у Отаџбини и расеја-
њу, као и свему народу Божјем и хри-
шћанском и свима људима и народи-
ма добре воље, наш Патријарашки 
благослов: мир вам и благодат Госпо-
да нашег Исуса Христа, љубав Бога и 
Оца и заједница Светога Духа у ве-
кове векова. Амин.

Пећка Патријаршија, 
3. октобар 2010.

БРИШУ НАМ СЕ ДУХОВНИ ТРАГОВИ
„Косово и Метохија су данас без стотинâ хиљада прогнаног српског 

народа. Бришу се његови духовни трагови и историјски корени. Још увек 
су десетине и десетине хиљада избеглих из ове свете земље. Они, окре-
нути према својој вековној груди, са сузним очима и болом у срцу, оче-
кују дан и могућност да се врате својим, иако порушеним и спаљеним, 
домовима. Само малобројни и најхрабрији су успели да се већ врате на 
своја огњишта. Са овог светог места, у овом радосно-болном тренутку, 
упућујемо вапајни апел моћним факторима света у чијим рукама је суд-
бина Косова и Метохије, уз молитву Господу да не огреше своју душу 
доношењем решења по питању статуса ове српске јужне покрајине којим 
би српски народ био лишен вековног права на своју постојбину, на своје 
домове и на свој иметак, на гробља својих предака и на своје светиње.”

СРПСКИ НАРОД НЕМА ДРУГУ ЗЕМЉУ
„Српски народ нема другу средишњу државу осим земље Србије у чи-

јем саставу је вековима Косово и Метохија. Оно има довољно животног 
простора и места за суживот српског, албанског и других народа. Ова два 
народа су вековима живела заједно. Зашто не би могли и данас? Зато, 
обраћајући се у овом свечаном тренутку са љубављу и поштовањем не 
само српском православном народу Косова и Метохије него и часном 
албанском народу и свим овдашњим житељима, позивамо их на мир и 
заједништво, увек темељено на Божјој и људској правди.”
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РАЗГОВОР Последњи патријархови интервјуи

Колико је пандемија вируса ко-
рона променила живот цркве? 
Да ли је, на пример, променила 
црквену праксу везану за свету 
тајну причешћа, будући да су 
неке православне цркве учиниле 
извесна прилагођавања приликом 
давања причешћа?
– Црква постоји кроз Евхаристију 

или, још прецизније, као Евхаристија. 
Ми хришћани јесмо једно са Госпо-
дом и међу собом искључиво зато 
што се у Евхаристији – реално, а не 
метафорички или символички – при-
чешћујемо једним и јединственим 
Телом Христовим. Из тога следи и на-
ша вера да је причешће лек бесмрт-
ности, како га је већ почетком 2. века 
по Христу назвао свети Игњатије Бо-
гоносац, и да ни у ком случају не мо-
же бити извор или узрок болести, за-
разе и смрти. Ако је Бог са нама, – а 
у Литургији и Причешћу јесте, – ко ће 
против нас? Кога да се бојимо? Према 
томе, Црква верује да верни, постав-
ши причешћем једно тело са Хри-
стом, и дошавши тако у додир са Ње-
говим божанским енергијама, не са-
мо да не могу да се заразе преко 
светог Причешћа него да је оно извор 
живота и здравља. У своје време мој 

претходник, блаженопочивши патри-
јарх Павле, који сигурно није бого-
словствовао чисто „академски”, него 
благодатно-подвижнички, озарењем 
и просвећењем од Духа Светога, од-
говарајући на питање да ли треба 
брисати кашичицу после причешћа 
сваког верника, недвосмислено је пи-
сао да не треба. Притом, се позивао 
на сведочење Светог Јована Крон-
штатског, изузетног литурга, чудо-
творца и исцелитеља, које гласи: „Ко-
лико сам пута имао прилике да ви-
дим болеснике истопљене као восак 
од болести, потпуно малаксале, уми-
руће, а који су се после причешћа бо-
жанским Тајнама, по својој срдачној 
жељи или по мојој препоруци, на чу-
десан начин брзо опорављали.” 

За две хиљаде година хришћан-
ства никад се нико није заразио све-
тим Причешћем – јер да јесте, то би 
непријатељима хришћанства био 
„крунски доказ” против њега! Истина, 
било је, има и биће свештенослужи-
теља који су умрли због заразе или 
неизлечивих болести (кардиоваску-
ларних, канцерогених, дијабетичар-
ских и других), али не услед служења 
Литургије и причешћивања, него из 
истих разлога из којих умиру и други 

људи, погођени истим или сличним 
болештинама. Имајући ову веру и 
православно предање на уму, као по-
главар наше помесне Цркве сматрам 
да би било какво увођење новине у 
вековну праксу везану за начин при-
чешћивања било погрешно. 

Како гледате на одлуку турског 
председника Реџепа Таипа Ердо-
гана да Света Софија поново по-
стане џамија? Је ли то још један 
ударац за подељени православни 
свет или ново бреме у односима 
хришћана и муслимана?
– Недавно сам упутио Турској апел 

Светог архијерејског синода да се 
пронађе компромисно решење за цр-
кву Свету Софију, која је један од нај-
важнијих споменика културе и духов-
ног наслеђа читавог човечанства. На-
равно, предложена решења морају 
да уважавају политичку реалност и 
државни суверенитет. Рекао сам да 
је могуће да ова црква остане музеј 
или да се, с обзиром на пространост 
и монументалност, омогуће повреме-
на богослужења за обе вере. Ми се 
молимо, пре свега, да се сачува мир 
и да ова, рекао бих, употреба вере у 
политичке сврхе не изазове друге по-
следице. Нама, православним Срби-
ма, Црква Свете Софије заузима по-
себно место у срцу и души, јер преко 
духовног родитељства које она оли-
чава, стекли смо и своје духовно бла-
го које оличавају Грачаница, Дечани, 
Крушедол, Жича, Крка у Далмацији, 
Храм Светог Саве и сви наши дивни 
храмови у земљи, региону и широм 
света.

Срби у региону и даље имају 
сличне проблеме као и пре пар де-
ценија. Олуја се у Хрватској 

прославља као национални пра-
зник. Шта мислите о томе?
– Када је реч о тзв. Олуји, коју сла-

ве наши најближи суседи, али и на-
челно у вези са ратним победама 
уопште, сетимо се како наш савреме-
ни светитељ Јустин Поповић не ми-
слећи само на Хрвате или Немце, на 
Шиптаре, него и на друге Енглезе, Ру-
се, и нас Србе каже: „Ратови су пораз 
до пораза, не победе. Људи гину, из-
мислили су ратове и убијања као 
средства да победе зло у овоме све-
ту”. А ја додајем: може ли држава до-
бити рат протерујући и уништавајући 
сопствени народ? Наравно да не мо-
же. Сигуран сам да је та еуфорија 
опијености злом прошла, осим код 
оних најусијанијих глава. Макар када 
схвате да је за тих 250.000 Срба кре-
нуло и свакога дана пут земаља запа-
да крећу пуни возови и аутобуси мла-
дих. Празни се, кажу ми, не само се-
верна Далмација, Лика, Банија, 
Кордун, него и пребогата Славонија. 
Има ли места слављу када вам цвет 
младости одлази да гради туђе гра-
дове, оре туђе њиве, лечи туђу децу... 
Прошло је више од две деценије, а 
тамо оба народа још увек живе у по-
следицама рата: социјалним, психо-
лошким, економским. Нека свако чи-
ни своје, нека славе они ако мисле да 
имају шта, али молим и апелујем на 
хрватско државно и црквено вођство, 
као и политичке и духовне вође на-
шег народа, да чине све што могу да 
се искорени мржња и завлада мир 
између два народа.

Утисак је да се код хрватских вла-
сти појављују почетни знакови да је 
могућа и таква њихова политика. Уко-
лико је то заиста тако, онда и наши 
народни прваци, као представници 
народа страдалог у геноциду, треба 

Цвет наше младости гради 
туђе градове и оре туђе њиве

ПАМТИМ ПРИЗРЕН СА 16.000 СРБА
С обзиром на однос снага у свету, мислите ли да постоје услови 
да се косовско питање примакне свом решењу? 
– На Kосову и Метохији сам провео велики део свог живота. У При-

зренској богословији сам био ђак, затим, професор и ректор. Kада сам 
први пут дошао у Призрен тамо је живело око 16.000 Срба. Kолико је данас 
тамо Срба? Увек сам говорио да у решавању проблема на Kосову и Ме-
тохији први услов треба да буде безбедан повратак око 250.000 Срба, 
протераних у периоду од 1999. до 2004. године. Међународна заједница 
треба да помогне, најпре, по том питању, па тек онда да организује разго-
воре о другим темама.

БЕЗ РЕШЕЊА У КОРИСТ ЈЕДНОГ НАРОДА
Kолико је, по Вашем мишљењу, споразум из Вашингтона добар пут 
да Срби и Албанци постигну компромис? Верујете ли у искреност 
Америке да помогне у овом процесу?
– Наш народ је у многим приликама посведочио пријатељски однос 

према Сједињеним Америчким Државама. Погледајте колико је тамо 
Срба који су својим знањем и радом допринели развоју Америке, а то 
чине и данас. Још увек се питам чиме смо заслужили да нас бомбардују 
1999. године. Они су велика политичка, економска и војна сила која је до 
сада била искључиво на страни Албанаца, упркос нашим молбама да 
треба објективно сагледати кризу на Kосову и Метохији. Мислим да тре-
ба препустити Србима и Албанцима да се сами око свега договоре без 
наметања „решења” у корист само једног народа. У том погледу Сједи-
њене Америчке Државе могу одиграти велику и историјску улогу.

Одазивајући се молби медија, патријарх Иринеј је пре не-
колико месеци дао више интервјуа, у којима се осврнуо на 
неколико актуелних тема, почевши од утицаја епидемије ви-
руса корона на верске обреде, преко положаја Срба и реги-
ону, до проблема у раду Богословског факултета и претва-
рања истанбулске Свете Софије у џамију.
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да, чувајући националну свест и до-
стојанство свог народа, прихвате сва-
ку прилику која може допринети мир-
нијем сну и бољем животу нашег на-
рода у Хрватској. Да десетине села 
на Банији, на Кордуну, Лици и другде 
у којима живе Срби добију електрич-
ну енергију. Једино тамо у читавој 
Европи постоји мноштво села без 
електричне енергије. То не значи да 
треба да са њима славе, али сарадња 
је неопходна са онима који желе нор-
малан живот и благостање за све љу-
де. Ми се, овде у Србији, залажемо и 
подстичемо наше власти, да испуне 
све разумне потребе хрватске мањи-
не. Исто тако, верујемо да су то и за 
Владу Хрватске достижни циљеви, и 
да српски представници требају да 
са њима сарађују за добробит свих.

Како оцењујете позицију Цркве 
у преговорима у Црној Гори и њен 
положај у тој земљи?
– На питање какав је положај наше 

Цркве најбоље су зимус одговорили 
и стари и млади, по мећави у Васоје-
вићима или по бури у Паштровићима, 
широм данашње Републике Црне Го-
ре, носећи на иконама и у срцу Светог 
Саву, Светог Василија Острошког или 
Светог кнеза Лазара, и са уздигнутим 
тробојним барјацима Српске Цркве 
бранили светиње. И став Цркве у да-
нашњој Републици Црној Гори, али и 
свуда где има наших епархија, цркве-
них општина, манастира, храмова и 
парохија је кристално јасан. Српска 
православна црква има свој Устав, 
своје устројство, своје прописе који 

решавају начине регулисања свих ва-
жних питања. У таквим законским и 
канонским оквирима могу бити ре-
шена и сва отворена питања на том 
подручју. То је став Светог архијереј-
ског синода, то је мој став. Такав је и 
став Сабора. А што је исто тако ва-
жно, такав став је недвосмислено по-
казао и народ у тамошњим епархија-
ма. Ова криза потврдила је ону латин-
ску: Vox populi – vox Dei! Ни народ, ни 
Црква не прихватају расправу о пи-
тању: чији су српски православни хра-
мови? Ни народ, ни Црква не приста-
ју на било какву промену устројства, 
на нарушавање црквеног и народног 
јединства. Патријарх српски то пого-
тово не прихвата, свиђало се то неком 
или не.

Плашите ли се могућности да ће 
се црногорски законски модел 
прелити и на светиње на Косову 
и Метохији, које су иначе под 
константним претњама: од фи-
зичког уништења до грубог фал-
сификовања њихове историје?
– Реална слика је, нажалост, обр-

нута и утолико још тужнија. Они који 
су се, као што рекох, некада предста-
вљали као нада и будућност српског 
народа у Црној Гори, данас се пона-
шају као да су им „узор” шиптарски 
терористи. Сетимо се само арогант-
них измишљотина да су Високе Де-
чане подигли племићи из породице 
Нимани? Ја одлично познајем и по-
штујем косовско-метохијске Шипта-
ре. У основи, то је племенит народ 
горштачког етоса. Али, уз сво пошто-

вање према њима, не можемо им 
уступити онај део историје, део ду-
ховних и културних споменика који 
им никада није припадао у историји. 
Или, узмимо само још један пример: 
служење римокатоличке мисе на 
остацима православног храма Светог 
Николе у Новом Брду, познате заду-
жбине средњовековних српских вла-
дара. Они, пак, који би помислили да 
и за милиметар попусте притисцима 
Марковића, Ђукановића и њима слич-
ним, којима ништа није свето и који 
немају поштовања чак ни према соп-
ственим прецима, имали би убрзо но-
вобрдски пример у Морачи, Савини 
и другде.

Српска православна црква про-
славља ове године сто година ује-
дињења Српске Цркве, а век по-
стојања обележава и Православ-
ни богословски факултет. Део 
академске заједнице, професора 
овог факултета, па и руковод-
ства Универзитета у Београду 
сматра да Свети архијерејски 
Синод, којим председавате, има 
превелики утицај на овај факул-
тет. Како Ви гледате на ове при-
медбе?
– Побогу, на Православном бого-

словском факултету се школују, пре 
свега, будући ђакони, свештеници и 
архијереји Српске Православне Цр-
кве, затим будући православни веро-
учитељи, катихете. У Статуту пише да 
је Факултет установа Српске право-
славне цркве и државе Србије и да 
је под пуним духовним и канонским 
окриљем Српске православне цркве. 
Сетимо се само да је тај исти Статут 
због жалбе неког атеистичког удру-
жења већ био на Уставном суду где 
је позитивно оцењен. И поред тога, 
неки из универзитетске заједнице, 
који су се већ експонирали као по-
литички оријентисана и антицрквено 
расположена групица људи, препо-
знавши се са пар сличних у факул-
тетском сословију, износе сумње у 
Статут и тиме збуњују академску јав-
ност. И то је проблем. Такви се чујем, 
исто преко интернета, свакодневно 
ругају својој Цркви, Синоду, најуглед-
нијим архијерејима, колегама про-
фесорима. Тајно снимају шта гово-
римо, снимају како пале слике нају-
гледнијих владика, па то објављују... 
Тешко је то разумети, јер им је Црква 
дала све што је могла, па и више од 
тога, а ништа им није ускратила. 

(Извори: Политика 
и Вечерње новости)

СТАТУС БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА
– Што се статуса Богословског факултета тиче, Свети архијерејски си-

нод узима у обзир различита решења и неће журити са одлуком. Покојни 
Зоран Ђинђић је 2000. године дао кључни допринос да се учини ништав-
ном и непостојећом одлука комунистичких власти о искључењу факул-
тета са универзитета, јер је био мишљења да Богословски факултет са 
својом традицијом и угледом у свету чини част универзитетској породи-
ци. Али он је био и Србин и европејац без комплекса. А проблем свих 
оних са факултета којима је тесна сопствена кожа, решићемо на добро 
Цркве, али суштински и на њихово лично добро.

ТУГА ЗБОГ ДУБИНЕ ЉУДСКОГ ПАДА
– Када је 1998. године, доведен у Патријаршију, млади председник или 

премијер Ђукановић, не сећам се његове тадашње функције, представљен 
је као будућност, снажна перспектива српског народа. И он је тако тада 
говорио и обећавао. А данас, туга ме обузме када видим коликo дубок 
може бити људски пад. Са таквима се годинама договарати и преговара-
ти? Са таквима тражити могућност компромиса? У то не верујем.
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ГОСТОВАЊЕ Сусрет који се не заборавља

Сећања на патријархову посету Мађарској  
и Епархији будимској

Његова светост патријарх српски Иринеј, посетио је у 
мају прошле године Епархију будимску, обишавши Будим-
пешту и Сентандреју, где се сусрео и разговарао са својим 
домаћинима, о чему је и наш лист тада детаљно извешта-
вао. У овом броју, подсећамо се патријархових утисака о 
овој посети, а путем галерије фотографија и његових су-
срета са Србима у Мађарској и овдашњим политичким 
представницима. 

ПАТРИЈАРХ О ОДНОСИМА СРБА И МАЂАРА
– Будимпешта је диван град и веома важан за наш народ, који је на-

шао уточиште у тадашњој Аустрији, односно Угарској. Оно што ме по-
себно импресионира јесте однос представника државе, оних са којима 
сам водио разговор. То је један изванредан, могу да кажем пријатељски 
однос, што је пријатно и чути и знати. Тај однос између Србије и Мађар-
ске могао би да буде добар пример многима и код нас у Србији и у свету 
како се успостављају контакти и оно што је некада било, што није било 
за похвалу, на неки начин се глади, гледа се у будућност, што је веома 
добро. Ми смо суседи и врло је важно да се одржавају добри односи, а 
у тим односима помажу и Срби који живе у Мађарској, као и Мађари, 
који живе у Србији. То је мост између наша два народа. То нас зближава 
и упућује једне на друге.

УТИСЦИ О ПОСЕТИ МАЂАРСКОЈ
– На пут у Мађарску сам отишао пред одлазак у Сирију, одмах после 

Сабора, на позив нашег епископа Лукујана и на позив мађарске културне 
власти. Добро знам какву је улогу имао наш народ онда, када је масовно 
изашао из Србије са својим патријархом и са својим епископима. Мно-
гобројан народ са Косова и југа Србије, прешао је у Мађарску и нашао 
уточиште у овом крајевима. Мимо своје воље су тамо наставили свој жи-
вот и били прихваћени од мађарских власти. Почели су да подижу хра-
мове, иако су живели сами, под веома тешким условима, без домова, на 
брзину се прилагођавајући новом животу. Одвајали су много средстава 
за подизање цркава и манастира, тако да је живот Срба настављен и у 
Мађарској. 

Они су дуго живели таквим животом. Велики број Срба се током вре-
мена вратио у отаџбину, неки су нашли уточиште у Русији, а многи су 
остали да живе у Мађарској са својим епископима и својим свештенством, 
поред својих храмова. Многи од тих храмова и данас постоје и они све-
доче о духовном животу нашег народа и приликама у којима је он живео. 

Време је учинило своје, данас се број Срба знатно смањио. Они који 
су остали тамо да живе, свесни су ком народу припадају, чувари су своје 
вере, држе се своје цркве и може се рећи да живе пуним духовним жи-
вотом. 

Мешовити бракови су довели до мешања народа, али су наши људи, 
који су то желели, остали то што су били, православни хришћани у пуној 
слози и љубави са братским католичким мађарским народом. 
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ВИДЉИВ ЗНАК СУЖИВОТА И ИСТОРИЈЕ
– Један видљиви знак суживота и историје је и обновљени Српски цр-

квени музеј у Сентандреји. То је, пре свега велики понос мађарске власти 
и велика радост нашег православног народа српског, коме је омогућено 
да своје културне вредности расуте по црквама и домовима, скупи на 
једном месту, у једној дивној грађевини која је некада била Препаранди-
ја, односно учитељска школа. Данас је то културна установа нашег наро-
да, која представља духовни центар који посећују не само наши право-
славни Срби, него и многи други пријатељи нашега народа и наше кул-
туре. 

Отварање музеја било је врло свечано, цео дан је био свечан и наша 
је велика захвалност људима који брину о култури, који су ову зграду 
обновили и прилагодили је да буде савремен музеј, раван онима у свету. 
На овом великом догађају били су присутни представници мађарских 
власти, културе и наш народ, то је један историјски догађај који ће дуго 
остати запамћен. 

Препарандија је одиграла врло велику улогу у оном времену, показало 
се да је наш народ наклоњен култури и просвети и да је за то много да-
вао и издвајао. Сада та зграда има једну другу улогу, културну, да подр-
жава свест нашега народа о свом пореклу и својој духовности. 

ИМПРЕСИЈЕ НАКОН ОБИЛАСКА ШКОЛЕ
– Слично Препарандији, данас у Будимпешти постоји угледна гимна-

зија. Био сам задивљен како је сређена та школа, где наша деца имају 
прилику да се образују, да уче свој језик, своју историју. Поред наше деце, 
има ту деце из мађарских породица, вероватно деце из мешовитих бра-
кова, али долазе и из Србије. Школа је врло лепо сређена, са свим усло-
вима нормалног живота и рада, тако да та школа успешно обавља своју 
мисију. Такође има деце из Црне Горе, Републике Српске и из свих дело-
ва Србије, који из школе излазе оспособљени за даље студије.

Имао сам прилике да прошле године примим високе представнике 
мађарске Владе, један од њих је садашњи потпредседник владе, диван 
човек, који нас је лепо дочекао, поздравио и одржао један диван говор. 
Оно што ме посебно радује што смо ми сада, као комшијске државе, 
имамо један диван однос, добро се разумемо и сматрам да је данашња 
мађарска држава један од искрених пријатеља који нас подржава не 
само у култури, него нас подржава што се других интереса тиче.
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Издање Епархије нишкеПУБЛИКАЦИЈЕ

Зборник патријархових проповеди - путоказ за будућност
У оквиру библиотеке „Константинов пут”, Епархија ни-

шка објавила је зборник проповеди патријарха српског 
Иринеја које су изговорене у периоду од 1975. до 2010. го-
дине, док је он седео на трону епископа нишких. Књига 
проповеди носи наслов „Покајте се и верујте у Јеванђеље”. 

У предговору ове књиге, садашњи 
епископ нишки Јован истиче да 
су архипастирске проповеди 

његовог претходника на нишком ар-
хијерејском трону, а сада патријарха 
Иринеја, богогласно сведочанство о 
неуморном „проповедању Речи” 
Божје, о упорном „настојању у време 
и у невреме” на спасењу људском, о 
таквом трезвеноумном „кару” и очин-
ском „запрећивању” у циљу испра-
вљања заблуделих, о таквом човеко-
љубивом „тешењу, са сваком стрпљи-
вошћу и поуком” у духовном руко- 
вођењу душа жедних живе воде Бога 
Живога. 

Зборник је сачињен од шест темат-
ских целина: Светлост Христова про-
светљује све (проповеди на Господње 
празнике); Пресвета Богородице, спа-
си нас! (проповеди на Богородичине 
празнике); Диван Бог у Светима Сво-
јим (проповеди на светитељске пра-
знике); Покајте се и верујте у Јеванђе-
ље! (проповеди на јеванђелске теме); 
За Крст часни и Слободу златну (про-
поведи на празнике српских Свети-
теља); Ви који се у Христа крстисте, у 
Христа се обукосте (предавања на 
теме пастирског богословља).

Треба одмах рећи да проповеди 
објављене у зборнику чине део сачу-
ваних проповеди некадашњег Епи-
скопа нишког, а данас Патријарха 
српског, тако да овај зборник пред-
ставља први од више будућих томова 
архипастирских проповеди, обраћа-
ња и предавања. Проповеди су, за об-
јављивање у овом зборнику, изабране 
из обимне текстуалне грађе коју је 
аутор оставио за собом у архиви 

Епархије нишке. Из текстуалних ма-
теријала, који су уредништву били на 
располагању, види се да се аутор, са 
великом пажњом, припремао за сва-
ку литургијску беседу. Са друге стра-
не, темељитост припремања беседе, 
то јест свесно предупређење сваке 
импровизације открива и велико бо-
гословско поштовање проповедника 
према верницима-слушаоцима. Ове 
беседе су словесни плод ауторовог 
вишедеценијског архипастирског 
„трезвовања у свему” ради јединства 
и напретка Цркве, „злопаћења” ради 
очувања и напретка богоповерене му 
пастве, „вршења дела јеванђелиста и 
испуњавања служења” – проповеда-
ња Христа Распетога и Васкрслога 
свакоме и свима. За ауторов бесед-
ничко-педагошки поступак каракте-
ристично је и то да је библијске и бо-
гословске теме увек прожимао при-
мерима из свакодневног живота, да 
би садржину проповеди што више 
приближио верницима, а њих - спа-
соносној и животворној истини Речи 
Божије.

Од дана, када је 2/15. јуна 1975. био 
устоличен на древнохришћанску ка-
тедру епископа нишких, када је у при-
ступној епископској беседи нагласио 
да „епископ Српске Православне Цр-
кве нема потребе да ствара свој лич-
ни програм, јер је његов рад програ-
миран Светим Јеванђељем, светим 
канонима и освештаним Предањем, 
које је српском свештенослужитељу 
оставио Свети Сава”, тадашњи Епи-
скоп нишки Иринеј се неодступно др-
жао тог „светосавског устава којег су 
се држали сви његови велики и свети 

претходници на трону епископа ни-
шких”.

Нишка епархија је, данас, по про-
стору и броју верних, највећа у нашој 
Цркви. Зато није мала и лака ствар 
бити на челу једне такве епархије. 
Отуда је разумљив и оправдан страх 
који испуњава моју душу, у тренутку 
када ми Црква поверава једну такву 
дужност, за коју је неопходна ревност 
Светих Пророка, мудрост и љубав 
Светих Апостола и истрајност Светих 
Подвижника. У овом значајном дога-
ђају, дубоко свестан тежине бремена 
и величине поверене ми дужности, 
неисцрпну утеху и надахнуће за ра-
досно ношење крста епископске слу-
жбе, налазим у речима Господњим, 
изреченим Светим Апостолима, када 
их је Он - васкрсли Господ, послао у 
свет да проповедају Свето Јеванђеље 
... (стр. 18)

Од почетка свог епископског слу-
жења, попут свих истинских светосав-
ских епископа Српске Православне 
Цркве, никада није одвајао програм 
Светога Јеванђеља и јеванђелски иде-
ал од учешћа Цркве у конкретном 
крсноваскрсном историјском животу 
народа српског, како је и обећао у 
поменутој беседи на устоличењу: 

„У свим страдањима и народним 
трагедијама Црква је увек била уз на-
род и са њим, и у добру и у злу, делила 
његову судбину. У страдањима народ-
ним, Црква је патила као и њен народ, 
и подгревала и јачала веру и наду у 
победу добра над злом, правде над не-
правдом. Останите и сада уз Цркву као 
уз тврди град, као уз светионик који 
обасјава вашу прошлост и осветљава 
ваш пут у будућност. Црква Православ-
на је наш народ увела у ред историј-
ских и културних народа, и надахнула 

БЕСЕДЕ УДИВЉЕНЕ ПРЕД ТАЈНАМА
Надахнуте, пре свега, богослужењем Цркве и извирући потпуно из њега, 

прожете изванредним познавањем Светога Писма Старога и Новога Завета, 
као и житијске и патристичке литературе и мисли, ауторове беседе су богате 
богословско-догматском, етичком и духовно-историјском садржином. С дру-
ге стране, оне су често поетски надахнуте, удивљене пред микро-космичком 
тајном човекове личности, пред тајном васионе и историје, пред красотама 
природе која нас окружује. Аутор основну мисао и поруку сваке своје беседе 
увек износи на реторички јасан и библијски једноставан начин, тако да је сва-
ки верник може примити у своје срце и умом својим разумети. У својим бесе-
дама и проповедима аутор је синтетисао педагошки дар и хришћанску ученост 
са надахнућем и једноставношћу изражавања.

ЗАЛОГ ЗА БУДУЋНОСТ
Плетући се око богослужбеног круга празника црквене године и библијских 

тема, ауторове беседе су увек у литургијској функцији, тако да оставља вели-
ки залог за будућност, пошто истиче да је главни педагошки циљ црквене, тј. 
литургијске, проповеди изграђивање Цркве као живе и делатне литургијске, 
историјско-есхатолошке заједнице.
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Ове седмице препоручујемо следеће мултимедијалне садржаје
Пренос ковчега са патријархом 

Иринејем у Саборну цркву
Филм о Његовој светости 

патријарху српском Иринеју
A belgrádi Szent Száva templomban 
temették el Irinej szerb patriarchátus

Патријарх Иринеј о односима 
Срба и Мађара

ФОТО-ГАЛЕРИЈА: Посета 
патријарха Иринеја Мађарској  

Га да створи дела непролазне вредно-
сти културног стваралаштва. Без Цркве 
нема духовног и моралног живота, а 
без тога се ни човек не би могао назва-
ти истинским човеком”.

Та два идеала - идеал јеванђелски, 
новозаветни, остварен у непребројним 
Светитељима Божијим, обоженим љу-
дима Божијим, и - идеал светосавски, 
остварен у Светом Сави Српском, рав-
ноапостолном и васељенском, живом 
човеку Бога Живога, у ствари тај дво-
једни и јединствени идеал богољубивог 
човекољубља и човекољубивог богољу-
бља, хришћанског православног родо-
љубља и отачаствољубља, хришћанске 
љубави према свим људима и народи-
ма, према свецелој твари Божијој, одре-
дио је благословени оквир свих видова 
епископског служења Епископа нишког 
Иринеја, аутора књиге Покајте се и ве-
рујте у Јеванђеље, коју Епархија нишка 
објављује у знак најдубљег поштовања 
према Епископу Цркве Христове, који 
је - тридесет и пет година (1975-2010) тру-
дио, сејао и заливао, орао и преоравао 

нишку Њиву Господњу - исписивао кр-
вљу, знојем и сузама душе своје стра-
нице живе књиге Епархије нишке. А та 
се књига исписује већ вековима сабор-
ним и непрекинутим цркво-саздатељ-
ским трудом хришћанских покољења 
од времена ранохришћанских Мучени-
ка наисуских и, потом, Св. цара Конста-
нина Великог, првог хришћанског цара, 
родом из Наисуса (данашњега Ниша), 
преко средњовековних тиховатеља ни-
шкога краја и Новомученика за Крст 
часни и Слободу златну у временима 
турскога ропства, све до данас.

Тим путем светоконстантиновским 
- путем ношења свога крста у хођењу 
за Христом (Лк. 9, 23), путем Крста као 
знака свепобеде Христове над светом 
(Јн. 16,33), путем преображења света и 
историје силом Крста Христовог који 
побеђује, ходили су, кроз векове, Епи-
скопи нишки и, заједно са њима, све-
штеници, ђакони, монаси и верници бо-
госпасаване Епархије нишке. Зато и 
библиотека коју покреће ова Епархија 
носи назив „Константинов пут”, а прво 

издање јесте управо књига Покајте се 
и верујте у Јеванђеље, зборник у коме 
су објављене изабране архипастирске 
беседе које је Његова Светост Патри-
јарх Српски  Иринеј изговорио са кате-
дре Епископа Нишког у периоду свога 
епископовања у Епархији нишкој од 
1975. до 2010. године.

За наслов књиге узете су речи Го-
сподње упућене Галилејцима на почет-
ку Његове проповеди: „Покајте се и ве-
рујте у Јеванђеље” (Мк. 1, 15), јер оне, на 
најбољи начин, изражавају саму сушти-
ну како проповеди Јеванђеља, тако и 
самог хришћанског живота, живота у 
Христу: покајање (покајно одрицање од 
почињених греха - преумљење, проме-
на етоса и свецелог начина умовања, 
осећања и живљења) и вера у Јеванђе-
ље, у Добру Вест Божију човеку, а то је 

– Оваплоћење Божије и обожење чо-
веково, спасење у Христу.

У уводном делу зборника, уместо 
предговора, дата је ауторова беседа 
приликом устоличења на трон Еписко-
па Нишких, 2/15. јуна 1975, под насловом 
„Јеванђеље, канони, Предање - светосав-
ски програм епископског служења”.  
Беседе које следе систематизоване су и 
заокружене око једне теме. Занимљива 
је чињеница коју је уредништво откри-
ло током реализације овог зборника, а 
то је да рукописни материјал открива 
да је аутор имао наглашени осећај за 
детаљ и лепоту изражавања. Првоје-
рарх је, за своје беседе, састављао кон-
цепте у којима је, у основним цртама, 
разрађивао тему празника или тума-
чења Јеванђеља. 

Мр Ивица Чаировић, ђакон 

КОНЦЕПТИ БЕСЕДА СВОЈЕРУЧНО ПИСАНИ
За уредништво је најбитније да је концепте беседа записивао својеручно 

и да их је сачувао, а онда их, током рада, допуњавао новим идејама, замењу-
јући поједине речи или изразе прикладнијим или јаснијим синтагмама. Кон-
цепт беседе је аутору служио као подсетник, на основу кога је, током саме 
литургијске проповеди, развијао беседу надахнут Духом Светим. Захваљујући 
троиподеценијском личном труду и марљивости аутора, у епархијској архиви 
је остао огроман материјал који тек треба да буде научно истражен и проучен, 
класификован и архивиран на одговарајући начин, у складу са архивско-би-
блиотечким стандардима.

СВЕДОЧАНСТВО О ИСТИНАМА
Ауторове проповеди објављене у зборнику Покајте се и верујте у Јеванђе-

ље сведочанство су истина које се тичу саме тајне Цркве и саборности, као и 
тајне спасења у Цркви. С друге стране, оне откривају правог светосавског 
епископа, строгог а брижног архијереја, који - на мојсијевски и светопавловски 
начин - воли свој народ, али га, истовремено, и очински правично опомиње, 
укорева и, када је то потребно, обличи ради исправљања и враћања на пут 
Христов. Врло је занимљиво истаћи и да се – кроз проповеди – препознаје да 
је аутор у сталном додиру са народом и да га добро познаје, да осећа дах 
свога народа, осетљив је за муку и невољу народну, састрадава са својом па-
ством, има велику љубав према епархијанима и велику жалост због оних који 
скрећу са пута Христовог и отпадају од Цркве; он улази у менталитет и душу 
народну да би исти тај народ привео саборном уму Цркве, уздигао га на ви-
сине Јеванђеља и црквенога етоса; он народне мудрости оплемењује и про-
дубљује Божанском премудрошћу црквенога ума.
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СЕЋАЊЕ Ауторски текст владике Лукијана

Када су мачеви расковани  
у плугове

П осле упокојења блажене ус-
помене патријарха Павла и 
завршетка једне мучне епо-

пеје српског народа, вољом Духа 
Светог и архијерејског сабора СПЦ 
изабран је епископ нишки Иринеј за 
првојерарха на аутокефалном тро-
ну Светог Саве. Сваки од нас архи-
јереја који смо тог дана седели у 
Сабору СПЦ у Београду, сећа се да 
је владика Иринеј одбијао да се при-
ми те дужнсти, али сви смо као је-
дан рекли да треба да се прими. А 
он по души монах и послушан при-
мио се.

Терет који је преузео није био ни 
мало лак: на све стране су још крва-
риле ране од ратова који су прешли 
преко главе српског народа. Али, до-
шло је ново време, време да се маче-
ви раскују у плугове и један сасвим 
другачији однос државе и друштва 
према вери па и према СП Цркви. И 
док је у време патријарха Германа 
Црква преживљавала на маргинама 
државе, а у време патријарха Павла 
била у збеговима и склоништима са 
народом, сада се нашла у жижи сва-
којаких збивања.

Време патријарха Иринеја није би-
ло ратно, али мирно није никако би-
ло. Заиста, више нису по улицама би-
ли људи у маскирним оделима, диса-
ло се слободно. Али колико је 
слободе имала Црква? Одједном, са 
задњих страница дневних листова, 
Црква је дошла на прве странице. И 
прозивана је за све: и зашта треба и 
зашта не треба.

Саборски отац
Овакакав нови положај донео је 

кошаве па и олује у раду Цркве. Упу-
ћени знају да наша света Црква ре-
шава проблеме колективно или како 
се у Цркви каже: саборно. Тако је па-
тријах Иринеј најчешће позивао на 
саборе или пак тражио мишљење 
чланова Сабора по свим виталним 
питањима из живота Цркве и народа. 
Он је био човек договора, али и човек 
принципа.

Расколи
Не треба прећутати да су у његово 

време расколи који су дотле тињали 
букнули, наравно не њиме изазвани. 
У време комунизма то је на свој „на-
чин” решавала комунистичка парти-
ја. У време посткомунизма то је „ста-
јало по страни” мада се већ и у рату 
и непосредно иза рата показало да 
је то нешто што постоји. Нерешена 
питања на територији данашње Црне 
Горе је веома желео да буду решена 
на миран начин, а пошто је познавао 
југ наше Отаџбине, то му проблеми 
оданде нису били туђи. Имао је до-
бру вољу да се питање у данашњој 

Северној Македонији и тамошњег 
честитог народа реши.

Косово и Метохија
На души је носио рану звану Ко-

сово и Метохија, где је као профе-
сор и службовао у Душановом цар-

ском граду Призрену. Провео је та-
мо добар део свог црквеног рада и 
знао је менталитет и начин разми-
шљања онамошњег становништва. 
За тамошње проблеме је налазио 
времена и одлазио би не само у 
своју ставропигију Пећку патријар-
шију него је посећивао и градове и 
села и енклаве, где год би било на-
шег света или нека наша светиња. 
Његов долазак је уливао људима 
наду и осећај да нису заборављени 
и остављени.

Митрополит карловачки
Пошто сваки наш патријарх у 

својој титули обавезно има и на-
слов „Митрополит београдско-кар-
ловачки” осврнуо бих се посебно 
на његов однос према епархијама 
бивше Карловачке Митрополије, од 
којих су две Будимска и Темишвар-
ска. Један његов гест би требало 
посебно истаћи, а који много гово-
ри о његовој бриги за Будимску и 
Темишварску епархију. Наиме, за 
свако заседање Епархијског Савета 
било у Темишвару било у Сентан-
дреји, те својеврсне владе у епар-
хијама, он би чланове Савета удо-
стојио својим писмом и поздравом, 
подсећајући нас све да је он не са-
мо Патријарх него и наш Митропо-
лит Карловачки и да смо сви духов-
на чеда светосавског омофора, а 
не и никако дијаспора. Није се за-

вршавало на томе. Користио би сва-
ку прилику да посети Будимску 
епархију. 

Лични сусрети
У мојем животу су се путеви са њи-

ме врло често укрштали. Почев од 
дана када ме је са патријархом Гер-

маном и владиком Савом хиротони-
сао у Београду 1984. г. а затим кроз 
многа заједничка богослужења, уче-
шћа у саборима, сусретања поводом 
долазака делегација. Био сам Сеге-
дински и Темишварски епископ када 
је изгорела његова саборна црква у 
Нишу. Као епископ послао сам лични 
прилог, а Темишварска епархија је 
подарила тепихе са симболима епи-
скопа и њиме је покривена цела об-
новљена нишка катедрала. У многим 
приликама патријарх Иринеј је исти-
цао да је тај прилог био први и да 
када год уђе у катедралу у Нишу до-
чека га поздрав из Темишвара у виду 
црвеног тепиха. Онда смо га 2010. го-

дине изабрали за патријарха. Мада 
је међу нама разлика у годинама и 
искуству била знатна, увек је волео 
да чује од мене како живи СПЦ и на-
род у Румунији и у Мађарској. У Ма-
ђарској је посебно одјекнуло његово 
освећење цркве у Печују, отварање 
Епархијског музеја у Сентандреји, 

али и посета Парламенту и водећим 
личностима Мађарске државе. Сваки 
мој долазак у Патријаршију и сусрет 
са њиме би се претворио у срдачни 
„родитељски састанак”, а за мене и 
моју пратњу, било из Темишвара било 
из Мађарске, био би то незаборавни 
догађај, такорећи празник.

О њему има много да се каже, а 
поколења дела суде. Ми пак молимо 
Бога да му опрости сваки грех вољни 
и невољни и да га прими у наручје 
Аврама, Исака и Јакова, у сословије 
добрих мужева Цркве и да му буде 
ВЕЧНАЈА ПАМЈАТ!

Епископ Лукијан 
Будимски, Темишварски и проч.

Сваки мој долазак у Патријаршију и сусрет са њиме би 
се претворио у срдачни „родитељски састанак”, а за мене 
и моју пратњу, било из Темишвара било из Мађарске, био 
би то незаборавни догађај, такорећи празник. 

ДОБАР ДОМАЋИН 
Као сваког доброг домаћина, интересовале су га све поре живота у Цр-

кви, почев од „своје куће” односно од Архиепископије београдске, где се 
имало много тога довести у ред, иза тешког времена које је обележило 
време патријарха Павла. Ту су и епархије у дијаспори где је често одлазио 
да реши деценијска нерешена питања. Историја ће показати колико је у 
свему томе могао учинити. Он је био дугогодишњи професор Богослови-
је и то му је остало за цео живот. За верску просвету је увек имао време-
на и био је на путу да баласт нагомилан у црквеној просвети најзад реши.


