
 

Унутрашње снаге које сада 

роваре у Православној Цркви  

и бестидно је разарају 

 

Унутрашњи преломи и загађења 

Православна Црква са већином своје јерархије и пастве данас поново 

страда од тираније дела својих недуховних пастира и недуховне деце сва 

три рода. Недуховна деца се поново јављају у улози гонилаца већинског 

црквеног тела са пастирима и браћом; и то из разлога лакоумности и 

поводљивости, неутврђености у вери, властољубља и посветовњачености, 

корумпираности и огрезлости у греху; опет и опет услед демонске зависти 

и мржње према Цркви од стране оних које је вода крштења само дотакла! 

Дакле део чланова Цркве, свих нивоа и у целокупној њеној структури, 

организовано разара и уназађује живо Тело Христово. Тако се Једна, Света, 

Саборна и Апостолска Црква у њима веома унижава! 

А унижава се она старим и новим средствима за растројство умова и 

каљање срдаца црквене плироме, те раслабљивање исте: првенствима, 

заблудним учењима, финансијама, медијима или средствима за 

комуникацију, фасцинацијом новом стварношћу; све ради крајњег циља, 

понављамо – ради уништења Православне Цркве и њених институција 

(такође доприносом и србомрзитеља црногорске Antene M).  

Средства за доминацију гордости, обмањивање савести, карикирање, 

сатанизацију и клеветање људи  дакле проглашавају се за секуларне догме 

новог доба.   

Демонски квасац 

Многобројни православни хришћани, непобожном, непажљивом и 

нетрезвеном употребом вере и средстава за њену проповед дозвољавају да 

буду изманипулисани од стране палих умова различитих сфера, а који раде 

на разбијању Православља. Због тога они забасавају у двоједини грех – 

братомржње и братоубиства. Неостварени, а страстима уловљени 

припадници скупина православних хришћана тако постају хамовци 



(ругалице отаца), каиновци (братоубице), потказивачи ближњих суседа (на 

пример, Срби Срба Гестапоу у окупираном Београду, а данас потказивачи 

браће у другим јурисдикцијама); понајпре многи слабићи из народа који се 

своде на светину и руљу. Сви они ће данас бацати цвеће и ловорике пред 

епископима и пастирима, а сутра већ викати против њих, и навијати да 

буду распети. Притом ће оваквима критеријум и оправдање за све личне и 

заједничке неуспехе и острашћености бити искључиво манипулативни 

јуридизам, огавни морализам, лични престиж и лична бестидност, са 

акцентом на уценама, анатемама, клетвама и криминалним радњама. 

Жртве хулиганства 

Од људи описаног духа у Српској Православној Цркви, не тако давно 

страдали су епископи попут Свештеномученика Иринеја бачког 

Исповедника вере, Никанора далматинског, Свештеномученика Јоаникија 

Липовца, Свештеномученика Варнаве Хвостанског, Василија бањалучког, 

Виктора скадарског и призренског, Никодима далматинског и истријског 

Милаша, Светог Николаја Велимировића, Патријарха Германа, 

Хризостома жичког..., и наравно, неизбројивог мноштва свештеника, 

монаха и лаика. 

Овца па вук 

Делу описаног, ошуганог стада, или православних хришћана свих 

служби и звања код нас, у Православљу данас –  придружују се и фигуре 

духовних авантуриста, црквене вересије и скитница; и то оних у 

Патријаршијама и Митрополијама, као и у Епископијама, Парохијама и 

Манастирским насеобинама, еда би како свуда профитирали служећи се 

Црквом. А код њих се у ствари збива первертовање хришћанског етоса и 

ероса; збива се оштрење језика и папака, и од њих прављење вучјих сечива 

за бријање, дерање и клање своје браће сапастира, и такође браће која се не 

да поробити и у заблуду увући.  

Тако су ето настале особе попут огња и водених стихија; особе 

никада задовољне, никада мирне; особе попут безводних облака и маглина; 

дрвета ишчупана и ношена брзацима и струјама. Особе спремне да 

шпијунирају, потказују и ботују, спремне да оправдавају и саме арнауташе 

и ханџарлије, усташе и удбаше...  

Раздирање срца Давида, Јова и Јоила је исто  



Свети пророк Давид јадикује због злочестивих људи из његовог 

непосредног окружења, а који су веома истјазавали и поништавали његов 

дух: 

О блаженстава човека 

који није следио савет зликоваца. 

И не иде путем грешника 

и дружини погубника се не придружује, 

............................................... 

...зликовци су као плева коју ветар развеје. 

Зато неће надживети зли суд, 

нити грешници сабор праведних. 

Јер зна Господ пут праведних, 

 а пут зликоваца пропашће. 

(Псалам 1) 

** 

А сад ми се смеју млађи од мене, 

они чије очеве нисам хтео 

ни са псима стада свога! 

А и шта бих са њихових руку снагом?  

Усахла је та снага у њима. 

Спарушени су од беде и глади, 

ти што глођу штагод по пустари, 

у сумраку, по рушевинама и развалинама. 

Они чупају слез по честарима 

и корен смреке себи за храну. 



Отерани су из друштва, 

људи на њих вичу као на лопова. 

Ено их у јаругама потока, 

коначе по јамама у земљи 

и по камењарима. 

Запомажу међу грмљем, 

скупљају се у копривама. 

Синови су безумника, 

сој безимених из земље протераних. 

А сад сам им песма ругалица, 

постао сам прича за њих! 

Гаде ме се, стоје издалека, 

не либе се да ме у лице пљуну. 

Јер Бог је развезао мог шатора уже, 

ударио ме је, а људи се на мене разуларише. 

Мени с десна диже се младалачка руља, 

терају ме да бежим, 

против мене насипају бедеме пропасти. 

Руше ми путеве, успешно ме разарају 

и за то им помоћ није потребна. 

Навиру ко кроз широк процеп, 

наваљују преко развалина. 

Ненадане страхоте пале су на мене, 

попут ветра разгоне ми достојанство, 



а моје спасење нестаде ко облак. 

(Књ. о Јову 30, 1-15) 

*** 

Учинићу знаке на небу и на земљи:  

крв, огањ и стубове дима. 

Сунце ће се претворити у таму и месец у крв 

пре него што дође дан Господњи, 

велик и страшан. 

Спашће се сви који призову име Господње, 

јер ће на гори Сион и у Јерусалиму бити спасење, 

по речи Господњој, 

и преживели које Господ позове. 

(Књ. Пр. Јоила 3, 3-5) 

Христових шест захтева на Суду 

Како испунити критеријум Страшнога Суда? Како ваљано испунити 

шест јеванђелских захтева да бисмо се сви нашли с десне стране Праведног 

Судије Христа? Како се уопште спасити када сами ометамо сопствено 

спасење?! 

У предстојећем нам догађају Суда само Христови услови опстанка и 

проласка биће важећи; никако пак не услови повезаности са перипетијама 

које смо претходно описивали у ламентозо ставовима. 

Дакле, од важности ће бити само то како смо се постављали према 

гладнима и жеднима, према странцима и нагима, болнима и 

утамниченима? – Ето услова за пролазак на испиту Страшног Суда! 

На питање праведника с десне стране о потребитима понаособ, Цар у 

одговору каже да се Он поистоветио са њима као са својом најмањом 

браћом – браћом која се налази у свих шест стања нуждавања – те да је у 

ствари учињено Њему Самоме оно што је учињено њима самима. 



Оне пак с леве стране Цар ће проклети, и одмах их отерати у огањ 

вечни, уготовљен ђаволу и анђелима његовим, јер су се оглушивали и 

грешили о његову најмању браћу и њихова нуждавања за храном, пићем и 

пријемом, одећом, лекаријама и посетама, односно преношењем дашка 

слободе. 

На какво ће изненађење црквена јерархија и прелати наићи на Суду 

када тамо не буду били питани за првенства и протокатедрије, власти, 

денге и сласти, него за доказе о практиковању ове хексаде (шестерца) 

врлина, а која гради богољубље и братољубље! И да ће затим сви оглушени 

о њу бити послани у једном правцу – у правцу вечне муке! (Мт. 25, 31-46). 

Свећњаци  

Православних Аутокефалних Цркава и Митрополија 

Православне Цркве Цариградска, Александријска, Кипарска, 

Румунска, Атинска, Финска, Естонска, Америчка... данас, имају невољу са 

уљем и свећњацима: невољу охладнеле љубави као некада Црква Ефеска; 

верности до смрти као некада Црква Смирнска; јасног опредељења као 

некада Црква Пергамска; невољу блудочинства као некада Црква 

Тијатирска; привидног православног хришћанства као некада Црква 

Сардска; питања храбре издржљивости  као некада Црква Филаделфијска; 

посветовњачења и млакости, као некада Црква Лаодикијска. 

Онај који истражује бубреге и срца – даје свакоме по делима, па ће 

тако дати и Црквама. Он је дакле исти Који даје уље за свећњаке и 

савременим помесним Црквама Православним. И опет, Он Који их може и 

лишити самог овог уља и самих ових свећњака. (Откривење, гл. 1-3). 

 19/6 фебруар 

У Крушевцу 2023.  

Епископ крушевачки Давид 

 


