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На Церу Црква небеског сјаја
„ГЕОПОЛИТИКА“ НА ЦЕРУ, У ПОСЕТИ ДУХОВНО-НАЦИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ „СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ“

Н
ије мали број Срба који сматра 
да се наша држава и нација 
налазе у можда најтежем 
стању од свога постанка. 
Српски народ је, заиста, данас 

прикован на крст, и преживљава своју 
Голготу. Српском народу мисли увек 
лете ка братској православној Русији, а 
поготово кад нам је тешко, као и сећању 
на њену давно срушену царевину, о 
чијем васкрсењу сања сваки овдашњи 
православни монархиста и русофил, 
нарочито ових година када се као 
народ суочавамо са злоделима које нам 
антихришћанске силе константно чине. 
Управо због тога тако често и упиремо 
поглед у братску православну Русију, 
коју је Бог, по казивању Светога Јована 

Кронштатског, одредио да буде подножје 
престола божијег и борац за остварење 
правде његове на земљи.  
Године 1916. оптински старац Анатолиј 
(Потапов) изговорио је пророчке речи: 
„Судбина цара - судбина је Русије. Ако 
се цар буде радовао - радоваће се Русија. 
Ако заплаче цар - заплакаће Русија... Не 
буде ли цара - неће бити и Русије“.
И заиста, Света Русија је после крваве 
Октобарске револуције била сва обливена 
сузама и мученичком крви. Свети цар 
мученик Николај Романов убијен је 
заједно са својом узвишеном породицом, 
Светом царицом Александром, Светим 
царевићем Алексејем и великим 
књегињама Олгом, Татјаном, Маријом 
и Анастасијом, 4/17. јула 1918. године, 

од руских бољшевика, по наредби 
демонског Лењина, а уз свесрдну помоћ 
западних сила. Борба против цара била 
је сједињена с борбом против Бога и 
православне вере. Лицемерје, злоба, 
поквареност и лаж одвојили су Русију од 
свога цара. Велики грех је извршио народ 
пред Богом, одступивши од помазаника 
божијег, од дане пред Богом заклетве на 
верност цару, и предао га је смрти. Народ 
је ћутао, а за ову издају Русија је платила 
милионима погинулих, у убилачком 
безумљу комунистичке револуције, 
где је на хиљаде манастира и храмова 
уништено, милионским жртвама и 
масовним репресалијама.
У Србији је последњих година све више 
родољубивих братстава који имају 

добру сарадњу са руским православним 
покретима. Они се узајамно помажу, 
учествују у саборима, проживљавају 
сваку радост и тугу оба братска народа. 
Једно од тих братстава је и Духовно-
национални центар „Свети владика 
Николај“, чије се седиште налази у селу 
Јошева под падинама легендарног Цера, 
који је симбол српске историје. Центар 
је оформљен 2002. године. Како је време 
одмицало, све је више људи приступало 
братству, па је он постао делотворан, 
на верском и националном пољу. Тако 
је у склопу Центра основан Одбор за 
подизање храма Светом цару мученику 
Николају Романову, а покренута је 
и издавачка делатност. О покретању 
идеје за изградњу храма, о циљевима и 

плановима братства, за „Геополитику“ 
говори старешина Духовно- националног 
центра, Пантелија Петровић. 

Разговор  започињемо после обиласка 
комплекса у Духовно-националном цен-
тру. Старешини Пантелији поста в љамо 
питање: 
Како је све то почело? 
„Идеја за подизање цркве и комплекса 
јавила се почетком деведесетих година, 
кад смо о томе упознали и ширу јавност, 
али због познатих прилика у земљи и 
окружењу нисмо били у могућности да 
почнемо са градњом. Године господње 
2002. основали смо братство које је 
преузело на себе обавезу да ту идеју 
реализује до краја. Изградња храма  

посвећеног Светом цару мученику 
Николају почела је 2008. И, као што 
видите, завршени су сви спољашни 
радови. Преко пута светиње обновљена 
је етно-кућа из 19. века, а педесет метара 
ниже стоји конак који чека завршне 
радове. Читав комплекс налази се у 
дивном амбијенту, окружен зеленилом, 
воћњацима и пашњацима, а улепшавају 
га српска тробојка и застава царске 
Русије.
Следећи задатак нам је да што у што 
брже завршимо послове у унутрашњости  
Цркве, како би, ако Бог да, могли почети 
са свакодневним молитвеним правилом. 
Непрестано нас прати и прогони жеља 
да се Њему, молитвенику и заштитнику 
целог православља пред престолом 

Свети 
мученици,
Цар Николај 
Романов  
са породицом
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Творца, донекле  одужимо, да му одамо 
признање, и да се поклонимо пред 
његовим мученичким ликом, за сва 
добра учињена нашем многострадалном 
народу.  
Mногострадални Свети цар Николај 
био је велики поштовалац и пријатељ 
српског народа. Није било ни једног 
јединог историјског момента, за време 
његове владавине, када он није посебну 
пажњу и бригу обраћао на Србе и 
њихово, некада скоро очајно, стање, 
под турским оковима. Он је био скоро 
јединствени европски владар који је у 
Првом балканском рату 1912. године 
стао у отворену дипломатску заштиту 
балканских хришћанских народа, који су 
се ујединили против турског окупатора, 
и који су ослободили скоро читаво 
Балканско полуострво од петовековне 
османлијске тираније. 
У Првом светском рату, када је наша 
Отаџбина била војно нападнута од 
Аустроугарске и осталих земаља Цен-
тралних сила, руски император објавио је 
рат  српским  непријатељима, стављајући 
им до знања да ће свим силама стати  у 
одбрану православља и Српства. У свом 
писму српском престолонаследнику 
Александру, 14. јула 1914. године, руски 
цар Николај је обећао: „Докле год постоји 
и најмања нада да се крвопролиће може 
избећи, сва наша настојања морају бити 
усмерена у том правцу. Ако, упркос нашој 
искреној жељи, у томе не будемо имали 
успеха, Ваше височанство може бити 
уверено у то да Русија ни у ком случају 
неће остати равнодушна према судбини 
Србије.“ 
На апел Србије савезницима да јој 
помогну у тренуцима агресије, међу 
првима се одазвала Русија. Крајем лета 
стигла је пошиљка од 120 000 пушака, 
а затим и 80 000 руских шињела. То је 
допринело да се како-тако униформишу 
и јединице Другог позива, које су дотле 
биле у свом народном оделу. Стижу и 
друге пoшиљке: топовска и пушчана 
муниција, чак и фураж за коњицу. Цар 
Николај II  је из своје личне апанаже 
издвојио високе своте за опрему болница 
и друге потребе српског војника.
По наредби цара Николаја, на фронт је 
упућено десетине хиљада руских доб-
ровољаца, да бране своју  једноверну и 
једнокрвну браћу од западних завојевача. 
Тиме је он заувек остао у трајном сећању 
српског  народа као заштитник Светог 
православља и свих Словена. Зато је 
подизање ове цркве испуњење давнашње 
жеље нашег народа да се на тај начин 
прослави узвишени  Цар Мученик.“

Свете царске мученике Руска  право
слав на загранична црква  унела је у 
диптихе Светих 1981. године. У про
г ласу Центра, Ви сте писали о прос
лављењу Свете царске породице у Ср
бији, па бих Вас замолио да за чи  таоце 
нашег листа кажете нешто о томе. 

„У српској војсци између два рата 
постојало је веровање да се сваке године, 
у ноћи убиства Свете царске породице, 
руски император појављује у београдској 
Саборној цркви, где се пред иконом 
Светог Саве моли за српски род, а затим 
пешице одлази у Главни штаб, и тамо 
проверава стање Краљевске војске. 
У новинама се 1925. године  појавио опис 
виђења једне постарије Српкиње која је у 
Првом светском рату изгубила три сина. 
Двојица су погинула, а трећи је нестао. У 
сну јој се указао цар Николај, и утешио је 
речима да неће умрети док не види свог 
сина. Јер, он је у Русији. Ускоро је добила 
вест да јој је син жив, а кроз неколико 
месеци могла је да га привије на мајчинске 
груди. Ово се прочуло, и у Свети Синод 
СПЦ почела су да пристижу сведочења о 
томе како српски народ Цара Мученика 
сматра светитељем.     
Тако је 1930. године у штампи објављен 
телеграм којим су се житељи града 
Лесковца обратили Синоду СПЦ, 

са молбом да се покрене питање 
прибрајања цара Николаја Светима. Св. 
свештеномученик Доситеј, митрополит 
загребачки, изјавио је 1936. године, на 
отварању бриселског спомен-храма Ца-
ру Мученику, да Србија господара им-
ператора Николаја Другог поштује као 
Светога. У два храма из тога времена, 
цар је већ представљен као светитељ. То 
су манастирски храмови Св. Наума на 
Охридском језеру и Св. Саве у Жичи. О 
чудесном јављању цара Николаја у Св. 
Науму сведочио је 1927. лично живописац, 
руски сликар С.Ф. Колесников.“
Шта Вас је подстакло да оснујете брат
ство, и шта желите постићи  на духовном 
и националном  пољу?
„Сведоци смо да се налазимо у можда 
најтежој ситуацији од како постојимо као 
народ. Вековни непријатељи, али и наше 
нејединство, непознавање православне 
вере, своје историје, традиције, па многи, 
многи греси, од којих ћу поменути само два 
али можда и најтежа, а то су чедоморство 

и богохулство, дају за право силама таме 
поднебесја да нас држе у својим канџама. 
Многи епископи, свештеници и теолози 
више не расуђују по учењу Светих Отаца, 
у Цркву уносе јеретичко учење, и живе 
отуђено од свога народа. Лоше нам иде 
и због безумних политичара и јавних 
делатника који су задужени да се старају 
за добро свог народа, а који у ствари раде 
против наших интереса. Ми се јављамо 
у виду богомољачког покрета, као помоћ 
Цркви и држави у верско-националном 
раду. Богомољство је у нашем народу 
између два светска рата дало огромне 
резултате на духовном плану. Појавило 
се више покрета који касније узимају 
заједнички назив Православна народна 
хришћанска заједница. За духовног 
вођу ових Христових војника изабран 
је Свети владика Николај. Они су били 
огромна духовна снага, па је 1940. 
године постојало 900 братстава са 150 
000 активних чланова. Покрет је давао 
дивно монаштво, мушко и женско, које је 

оживело скоро запустеле манастире. 
Ми  имамо за циљ да поново и заједно са 
осталим братствима и истинољубивим 
духовницима СПЦ оживимо Богомо-
љачки покрет, који ће поред свог заду-
жбинарског идеала, молитвеног и 
испосничког живота, у свом крилу ожи-
вети и светосавски и светокосовски на-
чин живота, тако да нам мото буде: „Све 
за Христа, Христа ни за шта“. 
У свом деловању Духовно-национални 
цен тар ће узети најбоље делове из про-
грама и рада националних покрета и 
организација који су раније деловали, 
трудећи се да их поново уједини у једно. 
Залажемо се за очување наше историје, 
али не фалсификоване, коју нам данас 
намећу следбеници новог светског 
поретка, говорећи да нисмо одвајкада 
били на овим просторима, да после Другог 
светског рата почиње наша историја и 
да је Јосип Броз великан српског народа. 
Угрожен нам је и опстанак ћириличког 
писма, јер је све више у употреби нама 

Спомениk цара Николаја у Београду

Мање  је познато да је српски државник Никола Пашић покренуо 
иницијативу да се у Београду императору Николају подигне споменик. 
Наиме, он је 1922. године отворио штедну књижицу са почетном сумом од 
650 000 динара. У својој опоруци он је следећим речима навео сврху овога 
новца: „У случају моје смрти, новац по овој књижици предати председнику 
Народне скупштине, са жељом да Скупштина реши да се овај новац 
употреби на подизање споменика благоупокојеном руском цару Николају, у 
знак захвалности српског народа.“
 Никола  Пашић је преминуо 1926. године; међутим, његова опорука није 
извршена. Новац на штедној књижици је остао, па је крајем 1944. године 
износио око 1 800 000 динара. Када су комунисти 1946. године дошли на 
власт у Београду, овај новац се губи, и заборавља се Пашићева опорука. 
Следујући моралним и цивилизацијским нормама, данашња државна власт 
би требало да исправи ову историјску неправду, и да цару Николају 
подигне споменик достојан његове мученичке жртве. Једна од најлепших 
цркава у Београду је сигурно дорћолски Храм Светог Александра Невског. 
Подигнута као задужбина  краља Александра Карађорђевића,  ова црква 
и данас представља један од најлепших украса Београда. У  унутрашњости 
Храма, на десној страни у апсиди, налази се спомен-плоча цару Николају 
и краљу Александру. На тој плочи пише: „Великим словенским мученицима 
цару Николи II и краљу Александру I“. Спомен-плочу су подигли војни 
питомци из захвалности према овим великанима. До Другог светског рата, 
испред овог споменика чуване су руске ратне заставе, које су доцније 
Немци уништили. У срцу београдског Врачара налази се Улица цара 
Николаја. Данас је та улица само део оне које је пре Другог светског рата 
полазила од Славије, и која је носила назив по овоме великану. Садашњи 
назив предратне Улице цара Николаја је Макензијева, и представља једну 
од најпроментијих саобраћајница Београда. Данашња Улица цара Николаја 
води до Црвеног крста. Требало би поменути још и покушај градње спомен-
капеле цару Николају, који је започет 1934. године у Панчеву, и који је 
убрзо затим и заборављен. 

Духовно-национални центар 
„Свети владика Николај“

Јошева под Цером, 15308 
Јадранска Лешница

www. romanovi – srbija.org. rs
www. glassacera.wordpress.com
Контакт телефони: 
015/ 849 268
062/ 979 97 07                    
+4179 541 15 07  
(за подручје Европе)
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Светога Јована Кронштатског који вели: 
„Бог или тело!“ То значи: ко угађа телу, 
не угађа Богу и обрнуто.
Христа Бога ради и ради нашега спасења 
од греха, смрти и ђавола, Црква је 
установила да се обавезно пости средом 
и петком преко године (осим трапавих 
седмица) и четири поста: Васкршњи, 
Апостолски (Петровски), Успенски 
Богородичин и Божићни, као и дани 
часног Крста ,  Усековање главе Светог 
Јована Крститеља и Бадњи дан. У току 
наведених постова приступамо светим 
тајнама покајања и исповести, а потом, 
на Светој Литургији, причешћујемо се 
телом и крвљу Господа Исуса Христа у 
виду хлеба и вина. Ово се чини онда када 
се за то озбиљно припремамо. Уколико 
смо неозбиљни у припреми за свето 
причешће, то јест ако попуштамо телу 
на вољу, ако немамо озбиљно уздржање 
од сувишне хране, ако су нам очи, уши и 
језик неуздржани од злих гледања, злих 
слушања, злих речи и празнословља, ако 
то све свесно чинимо, па чак и намерно, 
онда и не треба да се причестимо. Ако 
пушимо, пијемо или се дрогирамо, 
коцкамо, живимо блудно и распусно, 
ако се кинђуримо и улепшавамо ради 
супротног пола, то јест ако смо у неком 
греху, онда морамо схватити да је време 
поста јединствена прилика да се свему 
томе објави рат, е да би се хришћански 
живело и причешћивало Хлебом 
живота. У току духовне борбе сећајмо 
се речи Господа Исуса Христа: „Без мене 
не можете ништа добро чинити.“ Наш 
народ још каже „Без Бога ни преко прага, 
са Богом и преко мора“. Сећајмо се и 

речи Светог Апостола: да подвижници 
задобијају царство небеско, да смо 
благодаћу Божјом спашени, то јест да се 
трудом и борбом помагани благодаћу 
Божјом спасавамо од непријатеља нашега 
спасења. И још Свети Сава српски каже: 
„Ко победи себе, јунак је највећи.“

Браћо и сестре, ако се потрудимо да 
постимо по типику, то јест по правилу 
црквеном, у нашим срцима јавиће се 
жеља за молитвом Оцу нашем небеском 
да говоримо „Оче наш“, да се Богу молимо 
и тако вечно живимо. 
Амин. Дај Боже.

Србима страно латинско писмо, а и на 
пољу очувања језика, и традионалних 
вредности све се више отуђујемо.  
Какви су Вам даљи планови? Малопре 
сам од једног Вашег сабрата чуо да 
желите да овај Центар постане жива 
Црква Христова.
„Почињемо изградњу српског право-
славног села у оквиру нашега Центра. 
Оно ће бити слично руским националним 
камповима, као и етно-селима која су 
направљена на територији Србије. У 
неколико тачака изнећу Вам делове нашег 
акционог плана, који је направљен у 
сарадњи са духовницима и стручњацима 
из градитељства. После завршетка грађе-
винских радова – унутрашњости Цркве, 
конака, допремања и уређивања вајата тј. 
етно-комплекса, изградње двадесет мањих 
кућа за породице које би живеле у Центру 
– намеравамо организовати производњу 
хране, довољне за живот људи у Центру. 
Та храна би била искључиво органског 
порекла, здрава и природна; пустити 
у рад воденицу, која би становнике 
српског православног села снадбевале 
брашном; редовна богослужења; живот 
по правилима Православне цркве; 
правити православне и родољубиве 
саборе (Богомољачки скупови) неколико 
пута у години; повезивање српског и 
руског народа које ће се остварити кроз 
подизање храма Светом цару Николају; 
обележавање великих датума из наше 
историје; давање парастоса српским 
војсковођама и великанима од Косова до 
данашњег дана; помагање и збрињавање 
сирочади, избеглица и изнемоглих; 
организовање ходочашћа,и низ других 
богоугодних активности.“  
Бавите се и издавачком делатношћу. 
Шта сте у овој области до сада све 
урадили?  
„Истовремено са почетком изградње 
храма, покренут је и часопис „Билтен 
храма Светог цара Николаја“, који од 
јануара 2009. мења назив у „Глас са Цера“. 
Излази сваког другог месеца, и у служби је 
духовно-националног препорода;  у њему 
се могу прочитати текстови и разговори 
из области духовности, историје и 
културе. У јавности је представљена књига 
„Народни монах“, која говори о животу, 
страдању и књижевном раду јеромонаха 
Митрофана Матића, зборник народних 
и лирских песама о генералу Милану 
Недићу, као и животопис заборављеног 
генерала Љубе Бабића (Алберхта Шин-
длера), под називом „Жртва своје љу-
бави“. У плану је издавање књиге о Све-
тој царској породици, као и других, о 
великанима српске историје.“

Старац  Гаврило из Бошњана је проро
ковао да Србима слободе неће бити све 
док Русија не постане царевина. „Мо
лите се сви Богу да до тога што пре дође, 
тада ће и Србима сванути“. Шта мислите 
о томе?
„Многе духовне аскете сведочиле су о 
томе да ће препород православних народа 
доћи са обновом царске Русије, и да ће 
почети када буду прослављени Царски 
Мученици у Русији. О овоме су говорили 
угодници божији, Свети Серафим Са-
ров ски, светитељ Јован Шангајски, мит-
рополит Макарије Московски, као и 
под вижници наших дана – јеромонах 
Серафим Роуз и старац Николај Гурјанов. 
Сверуско прослављање Царских Му-
че ника постаће почетак народног 
покајања. Да би се ово десило, мора 
доћи до народног појакања и свеопштег 
националног отрежњења, како у Русији, 
тако и у Србији. Не верујмо партијама 
и политичарима који живе на грбачи 
народа, и чији су ментори на Западу. 
Завапимо ка Богу да се у Русији и у Србији 
успостави самодржавна монархија, на 
чијем ће челу владати краљ, божији 
помазаник, који ће бити у служби Господу 
и народу. Са Запада је, почетком 20. века, 
у православне земље стигло све оно што 
до тада народ није познавао: демократија, 
парламентаризам, нацизам, комунизам, 
братство и јединство, једнакост... Вратимо 
се изворном устројству српске државе,  за 
коју се залагао Свети владика Николај: 
„Бог на небу, краљ на земљи, домаћин у 
дому“. Будимо верни, а не маловерни, и 
творимо правду божију, па ће поново у 
Константинопољу засијати крст на Цркви 
Свете Софије, а Косово и све остале српске 
земље ће бити ослобођене, и зајечаће 
звона победе над свим непријатељима 
православља. Једини прави одговор на 
свеопшту глобализацију, и нека врста 
пандана Европској унији, јесте стварање 
Православног савеза на чијем ће челу 
бити будући руски цар, као предводник 
Трећег Рима. Без смрти нема Васкрсења, 
и није далеко тај дан када ће православље 
победити. Будимо истрајни у молитви, 
посту, добрим делима, у одбрани светог 
православља и Отаџбине. Нека нам речи 
Светог кнеза Александра Невског буду 
увек у мислима: „Браћо, нас је мало, а 
непријатељ је јак, но није Бог у сили, него 
у истини. Не бојте се многобројности 
непријатеља, зато што је са нама Бог!“ 
На крају овога интервјуа, позвао бих све 
српске и руске патриотске организације, 
као и све православне монархисте и 
поштоваоце Свете Русије да нам се 
придруже у овом богоугодном делу.“  

ко победи себе
јуНак је 
Највећи

КО ПОСТИ 
ДУШУ ГОСТИ,  
КО НЕ ПОСТИ 
БОЛЕСТ ГОСТИ

Х
ришћанско-православни 
пост је уздржање од мрсних 
јела и удаљавање од злих 
мисли, осећања, речи и дела. 
Значи: постимо телесно, али и 

духовно. Пост је мајка телесног здравља 
и неопходни сапутник у животу по Богу. 
Свети Василије Велики каже: „Пост је 
све Свете руководио у животу по Богу!“ 
Посна храна је лако сварљива, и ако се 
човек не преједе, после јела може се 
молити Богу. У посту се осећамо лакше, 
лако се крећемо,значи да имамо добру 
борбену готовост. Телесне страсти 
се уништавају постом и уздржањем 
од сувишне хране. Свети Оци уче да 
постоје три степена узимања количине 
хране: први, јести не до ситости, остати 
мало гладан, други, јести до ситости, 
и трећи, прејести се, то јест унети 
непотребне количине хране. Прва два 
степена не подлежу покајању, а трећи 
подлеже и покајању и исповести, будући 
да се ту ради о стомакоугађању.
Поред ове опасности, вреба нас за 
столом и друга мука: узимање хране 
са жељом да се дограби неко „лепше“ 
парче. У оваквим искушењима требало 
би свакако да се присетимо оне народне 
„Пробирач нађе отирач“, као и речи 

ОТАц СИмЕОН, ИГУМАН МАНАСТИРА РУКУМИјА, О ПРЕДСТОјЕћЕМ БОжИћНОМ ПОСТУ


