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Рече Господ: Који једе моје тијело и 
пије моју крв има живот вјечни, и ја 
ћу га васкрснути у последњи дан. 

(Јов. 6, 54)

У данашњи дан поставио је Спаситељ 
света трпезу која се не диже. У томе је 
слава овога дана. Ево има близу 2000 
година како је он поставио ту трпезу, и 
још стоји постављена; нити се икад диг-
ла нити ће се дићи до скончања време-
на. Чудеснија трпеза никада није била 
постављена од створења света, ни у Рају 
ни на земљи. Ни у Рају наши прароди-
тељи нису видели тако чудесну трпезу, 
још мање потомци њихови изван Раја. У 
Рају је било дрво живота, од кога ко би јео 
имао би живот вечни. Адаму и Еви није 
било забрањено јести од тога дрвета, но 
они ипак нису јели од њега. Окусили су 
од забрањеног дрвета, но од дозвољеног 
дрвета живота од кога се вечно живи нису 
окусили. Када су пак згрешили и јели од 
забрањеног дрвета познања добра и зла, 
онда им је Бог забранио јести од дрве-

та живота, да не би као грешници вечно 
живели. То дрво живота усред Раја било 
је праслика Христа Господа. 

У данашњи дан, браћо, поставио је 
Спаситељ света трпезу која се не диже. 
На ту свету трпезу Своју ставио је јело, 
које Адам у Рају није јео, и које никад нико 
од људи није окусио од Адама до апосто-
ла. Поставио је Домаћин трпезу и ставио 
на њу право Дрво Живота. Поставио је 
Христос трпезу и ставио самога Себе за 
јело и пиће на трпезу. О, браћо моја, како 
је неисказано тајанствена и чудесна љу-
бав Божија? Мајке могу ту љубав донекле 
разумети. Јер мајка држи постављену тр-
пезу за чедо своје на прсима својим. Чедо 
се храни телом и крвљу мајке своје. Чедо 
сиса млеко матере своје, а у млеку је крв, 
у крви је душа, у души је љубав. Нека не 
даје мајка своје чедо дојкињама; нека га 
сама доји. Јер дојкиња ће му давати своју 
крв – а у крви је душа – у њеној крви није 
душа матере него најамнице. И то ће се 
показати на души детета, на судби његовој. 
Мајке, дакле, могу донекле разумети ону 

тајанствену и чудесну трпезу на коју је 
Христос Спаситељ ставио људима за јело 
Своје тело и Своју крв.

И сва деца одојена на прсима мате-
ра својих могу донекле разумети ону 
Христову трпезу љубави. Она су се хра-
нила млеком матера својих, а у млеку је 
крв, у крви је душа, а у души је љубав 
матере – праве матере, а не најамнице. 
Љубав даје нарочито својство души, душа 
даје то исто својство крви, а крв прено-
си то својство ономе ко пије крв у виду 
млека. Зато кад мајка храни дете својом 
крвљу, она не храни само тело детиње него 
и душу детињу. И дете расте у љубави ма-
тере своје, и враћа јој љубав за љубав кроз 
цео живот. И браћа могу донекле разуме-
ти ону Христову трпезу љубави. Јер су ве-
зана крвљу једне исте матере, сједињена 
својством душе њене, и загрејана љубављу 

њеном. Јер је у млеку крв, у крви душа, у 
души љубав, у љубави живот.

О, браћо моја, како је све чудесно што 
Створитељ наш твори! Колико је чудес-
на моћ Његова, љубав Његова чини нам 
се још чудеснија. По тој чудесној љубави 
Својој Он је као нежна мајка привио на 
прси Своје гладне синове човечје да их 
нахрани крвљу Својом. По тој чудесној љу-
бави Својој Он је као здрави брат пренео 
Своју здраву крв на болесну браћу Своју. 
И ево кроз 19 векова Он то чини непре-
стано, и није Му се досадило; и чиниће 
до краја времена, и неће Му дотужити. 
Напротив, што год су људи гладнији и бо-
леснији и грешнији и слабокрвнији, то Он 
с већом журбом и бригом нуди им Своју 
крв са Своје трпезе љубави, са свете трпе-
зе Своје, која како се поставила никада се 
више није ни дигла ни испразнила.

Беседа на Велики Четвртак
Свети Владика Николај Велимировић

Поштована браћо и сестре,

Као што видите, пред вама је обновље-
ни билтена нашег храма - Благодарник, 
који је годинама излазио у нашем храму 
захваљујући труду парохијана и свештен-
ства. Након неколико година паузе поно-
во излази Благодарник, где ћете моћи да 
прочитате изабране текстове светих ота-
ца, беседе свештенства нашег храма, као 

и све информације у вези са дешавањи-
ма у нашем храму. Овај број је посвећен 
Васкрсу, Празнику Над Празницима, 
Христу који је ради нас Васкрсао, „да они 
који живе, не живе више себи већ Ономе 
који умре за њих и Васкрсе” (2.Кор;13.15) 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! 

Братство Храма св. вмч. Георгија

Реч Уредника 

Свети Јустин Поповић

Никада није било мање Бога у чове-
ку, драга браћо, него данас; Никада мање 
Бога на земљи него данас. Данас се ђаво 
оваплотио у човека, да би разоваплотио 
Богочовека. Данас се све зло уселило у 
тело човека, да би Бога истерало из тела. 
Данас се сав пакао преселио на земљу. Да 
ли се ико сећа да је земља икада била рај?

Данашњи пад човеков је неизмерно 
већи од првог пада; онда је човек отпао 
од Бога, а данас је распео Бога, убио Бога. 
Човече, како ти је име ако не ђаво? Но, шта 
ја говорим? То је увреда за ђавола. Ђаво 
никада није био тако зао, тако уметнички 
зао као човек. Господ Христос је и у пакао 
сишао, али Га тамо распели нису. А ми смо 

Га распели. Зар људи нису гори од ђаво-
ла; зар земља није пакленија од пакла? Из 
пакла нису протерали Христа; а људи су Га 
данас протерали са земље, протерали из 
тела свог, из душе, из града свог. Данас је 
човечанство осудило Бога на смрт. То је 
највећи бунт у историји неба и земље. То 
је највећи грех у историји неба и земље. 
Ни пали анђели то учинили нису. 

Данас је извршен Страшни суд над 
Богом. Никада невинијег осуђеника, ни-
када безумнијег судију свет видео није. 
Исмејан је Бог страшније него икад, „Јад 
всесмехливиј“ уселио се данас у човека, и 
исмејао Бога и све што је Божје. Исмејан 
је данас Онај Који се никада смејао није. 

Велики Петак: Страшни суд над Богом
(одломак из беседе изговорене у Карловачком Патријаршијском храму 1924. год.)
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Веле да се Господ Исус никада смејао није, 
а често су Га виђали где плаче. Посрамљен 
је данас Онај Који је дошао да нас просла-
ви; мучен је данас Онај Који је дошао да 
нас избави од муке; предаје се данас на 
смрт Онај Који нам је донео живот вечни.

Човече, има ли краја твоме безумљу? 
Има ли дна твоме паду?

Крст - најсрамнији дар, даровали смо 
Ономе Који нам је даровао вечну славу. 
Губавче, Он те очистио од губе, зар му 
зато крст дарујеш? Слепче, Он ти је очи 
отворио, зар зато да би видео начинити 
крст и распети га на њему? Мртваче, Он те 
је васкрсао из гроба, зар зато да Њега са-
тераш у свој гроб? Благим вестима засла-
дио је Сладчајши Исус горку тајну живота 
нашег, браћо за коју Га од њих дарујемо 
таквом горчином?

Њега, Творца и Спаситеља, пљују и бију, 
а он кротко и ћутке подноси све. Имаш 
ли изговора ти који сваку увреду увре-
дом враћаш? Који зло злом враћаш? Који 
кунеш када те куну? Који мрзиш када те 
мрзе? Враћајући зло злом, ти Господа 
Христа пљујеш; мрзећи оне који те мрзе, 
ти Христа бијеш и мучиш; враћајући увре-
дом увреду, ти Господа Исуса исмеваш и 
срамотиш, јер Он то чинио није.

И Бога попљуваног, Бога исмејаног, 
Бога избијеног изводи Пилат пред бого-
борце и пита их: Какву кривицу налази-
те на овом Човеку? Одговорите ви слепи, 
који сте Христом прогледали; ви глуви 
који сте Христом прочули; ви хроми који 
сте Христом проходали; ви неми који сте 
Христом проговорили, ви мртви који сте 
Христом васкрсли! И одговорише безумни 
и повикаше помамни: распни Га, распни! 
злочинац је!

Христос се оваплоћује у сваког 
Хришћанина. Чуј шта вели: Савле, Савле, 
зашто ме гониш? (Д.А. 8,11), јер гонећи оне 
који Мене верују - Мене гониш; пљујући 

оне који Мене верују - Мене пљујеш, му-
чећи оне који Мене верују - Мене мучиш. 
Знајте, учи апостол Павле, када се греши-
те о браћу и бијете њихову слабу савест - о 
Христа се грешите (1. Кор. 8,12).

Не само за Господа Христа, браћо, већ 
и за све Христоносце - живот на земљи 
је незалазан Велики петак. Што више 
Христа у себи имаш, све те више гоне. 
Јеси ли Христов, сматрај себе за смет-
лиште света, по коме сви газе, као што су 
по Христу газили. 

Кад те куну - благосиљај, Кад те бију - 
праштај; кад те мрзе - љуби. Трпљењем 
побеђуј мучитеље, као и Господ. Враћај 
зло - добрим; бори се као што се Господ 
Христос борио:

са гордошћу бори се - смиреношћу
са грубошћу бори се - кроткошћу
са мржњом бори се - љубављу
са увредом бори се - праштањем
са клеветом бори се - молитвом
То је пут победе; пут који је једном за 

свагда пропутио Господ Исус; он кроз 
страдање води у васкрсење. 

Ми смо на том путу, на једином путу 
који завршава васкрсењем, ако благосиља-
мо оне који нас куну, ако добро чинимо 
онима који нас мрзе, ако љубимо неприја-
теље своје, ако се противимо злу добром, 
ако се не гневимо када нас вређају, ако 
молимо кад хуле на нас, ако с молитвом 
подносимо кад пљују на нас. 

Ми смо сигурно на путу који се заврша-
ва тријумфалном победом над смрћу, ако 
се и онда када нас распињу, Христовом 
молитвом молимо за мучитеље своје: 

„Оче, опрости им јер не знају шта раде.“

Амин. 

У свету и Велику суботу, боготеле-
сно погребење Господа и Спаса нашега 
Исуса Христа, и Његов силазак у ад праз-
нујемо. Њима од искварења наш род по-
зван бивши, ка вечном животу пређе. Од 
свих других дана света Четрдесетница је 
превасходнија, а од ње је опет ова света 
и Велика седмица највећа; а од Велике 
седмице опет највећа је ова Велика и све-
та субота. А назива се Велика седмица не 
зато што има веће дане или часове, него 
зато што се велика и натприродна чуда 
и изврсна дела Спаситеља нашега у њој 
десише, и то првенствено данас. Како 
приликом првог стварања света Бог сва-
ко дело сачинивши и напослетку у шести 
дан најгосподственије саздавши човека, 
у седми дан почину од свих дела Својих, 
и освети га, суботом га назвавши, што се 
тумачи као одмор. Тако и у сачињењу ум-
ног света све изврсно сачинивши, и у ше-
сти (дан) опет саздавши исквареног чове-
ка, и обновивши живоносним Крстом и 
смрћу, у садашњи овај седми дан одмори 
се, савршеним одмором од дел?, живото-
природним и спаситељским уснувши сном. 
Силази дакле Божије Слово плоћу у гроб, 
а спушта се и у ад неискваривом и божан-
ственом Својом Душом, која се у смрти 
раздели од Тела, и коју предаде у руке Оцу, 
Коме и Своју крв принесе, за коју Он није 
молио, а која би наше избављење. Јер није 
у аду Господња Душа била, као душе дру-
гих светих, задржана. Па како би и била, 
кад уопште није потпадала под прароди-
тељску клетву као они. Но ако је нас и др-
жао, ни Крв, којом бејасмо купљени, не 
узе наш непријатељ ђаво. Па како би то, 
осим ако не од Бога? Но и Бога Његов раз-
бојник ђаво имаше да ухвати. Међутим и 
телесно и са Божанством које се са плоћу 
крајње сјединило усели се у гроб Господ 

наш Исус Христос. И беше и са разбојни-
ком у рају, и у аду беше, како рекосмо, са 
обоженом Својом Душом. А натприродно 
и са Оцем беше, и уз Духа седећи, а као 
Бог неописани посвуда беше, док у гробу 
Божанство ништа није страдало, као ни 
на Крсту. Тело Господње дакле, претпе и 
погибао (тл‡нїе), то јест разрешење Душе 
од Тела, а нипошто трулење (растл‡нїе), 
распадање плоти и удова, односно савр-
шено (потпуно) упропашћење.

А Јосиф, дакле, скинувши свето Тело 
Годподње, погребава Га у новом гробу, у 
врту, близу Јудеја, и постави над улазом 
веома велики камен. А Јудеји после петка, 
приступивши Пилату кажу: Господару, се-
тисмо се да варалица онај рече док беше 
жив: После три дана устаћу. Чини нам се, 
дакле, да је добро да твоја власт нареди 
војсци да утврди гроб. Одговори Пилат: 
Ако је, дакле, варалица, зашто се бринете 
за његове речи док беше жив; јер онда он 
бесумње умре.

А када рече: Устаћу? Изгледа да то из-
вукоше из поуке о Јони. А свакако, ако 
се утврди гроб, кажу безумници, неће се 
украсти. О, како онда безумници не раз-
умеваху да оно што ради себе чињаху, 
против себе чињаху! Када Пилат наре-
ди, сами са војничком четом и брижљи-
вим печатом утврдише гроб, да не би без 
страже и печата Васкрсење Господње било 
слагано. Но одсад се ад, осећајући тврђу 
силу, суновраћује и избезумљује непра-
ведним залогајем који ће ускоро избљува-
ти – Христа Господа, најтврђи и крајеуга-
они камен, као и оно што од века поједе и 
стави у утробу.

Неизреченим снисхођењем Твојим, 
Христе Боже наш, помилуј нас. 

Амин.

Синаксарско чтење на Велику суботу
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Јерусалим (Цвети)

05(23) – Велики Четвртак
06(24) – Велики Петак 
07(25) – Велика Субота , Благовести
08(26) – Васкрсење Господа Исуса Христа 

– Васкрс

12(30) – Свети Јован Лествичник
14(01) – Света Марија Египћанка
15(02) – Томина недеља
16(03) – Препободни Никита Исповедник 

– Побусани понедељак
22(09) – Недеља Мироносица
29(16) – Недеља Раслабљеног

Ако је ко побожан и богољубив, нека се 
наслађује овим дивним и светлим слављем. 
Ако је ко благоразуман слуга, нека ра-
дујући се уђе у радост Господа свога. Ако 
се ко намучио постећи се, нека сада прими 
плату. Ако је ко од првог часа радио, нека 
данас прими праведни дуг. Ако је ко дошао 
после трећега часа, нека празнује са за-
хвалношћу. Ако је ко стигао после шесто-
га часа, нека нимало не сумња, јер ничим 
неће бити оштећен. Ако је ко пропустио и 
девети час, нека приступи не колебајући 
се нимало. Ако је ко стигао тек у једанае-
сти час, нека се не плаши закашњења: јер 
овај дивни Господар прима последњег као 
и првог, одмара онога који је дошао у је-
данаести час, као и онога који је радио од 
првога часа. И последњег милује и првога 
двори; и ономе даје, и овоме дарује; и дела 
прима, и намеру целива; и делање цени, и 
принос хвали.

Стога дакле, уђите сви у радост Господа 
свога; и први и други, плату примите; бо-
гати и убоги, једни с другима ликујте; 
уздржљивци и лењивци, дан поштујте; ви 
који сте постили и ви који нисте пости-
ли, веселите се данас! Трпеза је препуна, 
наслађујте се богато сви! Теле је угоје-

но; нека нико не изиђе гладан; сви ужи-
вајте у богатству доброте! Нека нико не 
оплакује сиромаштину, јер се јави опште 
Царство. Нека нико не тугује због гре-
хова, јер опроштај засија из гроба. Нека 
се нико не боји смрти, јер нас ослободи 
Спаситељева смрт: угаси је Онај кога је 
она држала, заплени ад Онај који сиђе у 
ад, угорча се ад окусивши тело Његово. И 
предвиђајући то, Исаија закликта: ад се 
угорча сусревши Те доле! Угорча се, јер 
опусти; угорча се, јер би исмејан; угорча 
се, јер се умртви; угорча се, јер би сру-
шен; угорча се, јер би окован; прими тело 
Христово, а наиђе на Бога; прими земљу, 
а срете небо; прими оно што виде, а паде 
у оно што не виде. Смрти, где ти је жалац? 
Аде, где ти је победа?

Васкрсе Христос, и ад се стропо-
шта! Васкрсе Христос, и падоше демо-
ни. Васкрсе Христос, и радују се анђели! 
Васкрсе Христос, и живот живује! Васкрсе 
Христос, и ниједног мртвог у гробу!

Јер Христос, уставши из мртвих, по-
стаде првина преминулих. Њему слава и 
власт кроза све векове. 

Амин!

Васкршње слово Слово на Васкрс
Свети Јован Златоусти Свети Григорије Богослов

Христос Васкрсе!

Васкрсења је дан,  
и почетак је десни,  
и просветлимо се празником,  
и један другог загрлимо.
 
Рецимо: Браћо! и онима који нас мрзе (Ис 66, 5)  
не само онима који нам из љубави  
нешто учинише  
или од нас претрпеше.  
Опростимо све Васкрсењем.

(одломак)

Јуче се сараспех са Христом, данас се 
сапрослављам с Њим. Јуче се саумртвих 
са Христом, данас саоживљавам са Њим. 
Јуче се сапогребох с Христом, данас са-

васкрсавам с Њиме. Зато, доносимо пло-
дове Ономе који је за нас пострадао и 
васкрсао!

Братство храма:

старешина храма – јереј Владимир Левићанин
протојереј-ставрофор Миљко Корићанин; протојереј Богдан Васиљевић
јереј Миленко Каран; јереј Желимир Продановић; јереј Андрија Вукчевић
јереј Милош Велимир; ђакон Дарко Радовановић



Света Литургија: Недељом и празницима у 9:00, суботом у 8.00; 
Јутарња у 8:00; Вечерња и бденије у 17:00; 
Хорске пробе: средом и петком у 18:00; 
Библиотека: суботом пола сата пре и после Бденија које почиње у 17 часова. 
Света Тајна Исповести: Свакога дана након богослужења

Распоред богослужења за Васкрс:

Цвети: Света Литургија у 9 часова
Велики Понедељак, Уторак и Среда: 

Света Литургија Пређеосвећених Дарова у 8 часова, 
Велико повечерје са каноном Андреја Критског у 17 часова

Велики Четвртак: 
Литургија у 9 часова, Бденије у 17 часова

Велики Петак: Јутрење са Царским Часовима у 8 часова, 
Вечерња служба са изношењем Плаштанице у 17 часова, 
Јутрење – Опело Христово у 20 часова

Велика Субота: 
Света Литургија у 9 часова, Васкршње Јутрење у 23:00

ВАСКРС:
прва Света Литургија у поноћ, друга Света Литургија у 05:00, 
трећа Света Литургија у 9:00,

Пасхално вечерње у 17 часова
Васкршњи Понедељак и Уторак: Света Литургија у 8 часова

блАгОдАРнИК - април 2018; Излази са благословом старешине Храма св. Георгија Јереја 
Владимира Левићанина; Главни и одговорни уредник: ђакон Дарко Радовановић
адреса: Војвођанска 70, 11070 Бежанија; телефони: 011/ 616-10-93; 011/318-5861

› › ›  Аудиција за нове чланове хора ће се одржати у Томину Недељу (15. априла) 
после Свете Литургије у парохијском дому. Јавити се диригенту Ани Ивановић или 
ђакону Дарку Радовановићу

› › ›  Посетите и пратите нашу Фејсбук страницу како бисте добијали 
обавештења у вези са дешавањима у нашем Храму: Храм Светог Великомученика 
Георгија у Бежанији @CrkvaStaraBezanija.

Богослужења у нашем храму: 


