KANONIZACIJA SVETOG HARITONA KOSOVSKOG

VREME OTPADA OD BOGA

1)

Монах Харитон Лукић је прибројан
Сабору Светих одлуком Сабора игумана
Епархије рашко-призренске у егзилу,
дана 16. маја 2016. године, у манастиру
Светог Јована Крститеља
у Љуљацима.

За датум његовог спомена одређен је
28. септембар (по старом календару) тј.
11. октобар (по новом календару).
Истога дана је и спомен Преподобног
Харитона Исповедника, светитеља
по коме је отац Харитон добио
своје монашко име.
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ospod je postradao i docnije bio raspet na
krstu, na Golgoti, ali hvala Bogu, i vaskrsao i
preobrazio se, i uzneo se na nebo i seo sa desne
strane Boga oca. Na{a vera, `iva vera u `ivoga
Boga, sa `ivim svetiteqima Bo`jim, u crkvi
Bo`joj, nema mrtvih, svi su `ivi pred Bogom.
Sigurno je tako. Zato ka`em: @iv je i sveti Ha2)
riton ispovednik, `iv je na{ otac Hariton u
Carstvu nebeskom.
Mogu samo da ka`em za oca Haritona kakav je
bio poslu{nik. Kad sam delio, tako posle
bogoslu`ewa jutarwega i malog poslu`ewa ~ajem ili kafom, bratiji poslu{awa i redom, ovako, sve blagoslovim, i wemu dam poslu{awe. Kad
on mi stoji ovako iza le|a i ja ka`em: ,,O~e, {ta
je bilo?” On ka`e: ,,Ja sam ve} zavr{io, ima li
{ta drugo da se uradi?” Dok ja bratiji podelim
poslu{awa on je ve} sve savr{eno, brzo, ta~no,
uradio. Tako brzo i fino i sa qubavqu radio.
Pomagao je siroma{nim hri{}anima tu u
okolini na{eg manastira. Stalno su ga zvali:
,,Ajde da nam uvede{ tamo struju, ajde popravi{
ovo, da popravi{ mlin, fri`ider, zamrziva~,
radio... Jednostavno, stalno su ga zvali da on tamo ne{to vidi, da namesti, da popravi. I on je
slu`io ovde bratiji, pre svega slu`io Bogu svojim mona{kim trudovima, i svojim postom.
Jednostavno, on je jeo hleba i crnog luka svaki dan i drugo ni{ta nije hteo da jede. Prijavili su mi ga neki i ka`u: ,,Qudi, on samo jede hleba i crnog luka”. Ka`em: ,,On sva poslu{awa
obavqa, dolazi na molitvu. Vidim da je krepak.
ne}u da ga teram da jede ne{to drugo. On zna {ta
}e da jede”. Duhovnik nam je vladika Artemije.
Jednostavno, ka`em, samo sam jedan mali deli} ispri~ao. Bio je, stvarno, veoma vredan, veoma poslu{an. On je, ina~e, bio siro~e. Odrastao pored babe i dede. Roditeqe je rano izgubio. Rano je iskusio te{ko}e. Rano je sazreo.
Susreo se sa `ivotnim te{ko}ama i neda}ama. A
kasnije, ka`u, da je babu i dedu gledao u starosti
i sahranio. Onda je krenuo za Jerusalim, iz Jerusalima se vratio u Ni{ jer je tamo manastir
Svetog Jovana, a onda je do{ao u Crnore~ki manastir a kasnije po poslu{awu pre{ao u Svete
Arhangele i u Prizren gde je i postradao.
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Neka bi Bog blagoslovio i molitvama Svetog Save i svih svetih ugodnika Bo`jih i novomu~enika oca Haritona crnore~kog, sve nas da
nas ukrepi na putu, da se ugledamo na svete bogougodnike, na svetiteqe Bo`je, da hodimo onim
putem kojim su oni hodili, hodimo putem zapovesti Bo`jih, da se trudimo, ne samo da ~itamo, pi{emo i da ~itamo Sveto pismo ono {to je napisano, nego i ono {to je zapisano u svetim kwigama, u Svetom pismu, da se trudimo da ispuwavamo, da pobedimo sva isku{ewa sada{weg vremena, sada{wega veka.
Da ne pri~am o ovim vremenima, da ne pri~am
o na{em dru{tvu, o dr`avi, o izdaji, da ne pomiwemo... Bog zna {ta ko radi. [ta ko radi, verujte, to }e i da zaradi. [ta ko seje to }e i da
po`we. Ne daj, Bo`e, ka`em, da bude tako, da ne
po`wu zlo nego da se obrate, da do|u, ka`em da
se prizovu na put svetih Nemawi}a, da se pokaju,
da se isprave, da ne bude tako da po`wu ono {to
su posejali, nego da se na vreme, dok smo jo{ u
`ivotu svome, da se svi pokajemo da niko ne postrada od ovih koji zlo ~ine celom srpskom narodu.
No ka`em, sigurno koji ostanu na tom putu
zla, izdaje, prodaje, na putu Brankovi}a, oni }e i
po`weti ono {to su posejali ali i mi da ne budemo krivi. Mi }emo se moliti Bogu za wih.
Prizva}emo u pomo} i sv. Haritona ispovednika
i na{eg novomu~enika oca Haritona crnore~kog, i svetog Savu i svetog Lazara velikomu~enika, i sve svete da prizovemo u pomo} da se mi
dozovemo pameti, da se vratimo sebi, da se vratimo crkvi svojoj. Da se vratimo uskom i tesnom
putu koji vodi u Carstvo nebesko. A malo ih je
koji wime idu. @eleo bih i Bog `eli da se svi
qudi spasu i da {to vi{e wih bude koji idu
uskim i tesnim putem jer jedino taj put vodi u
Carstvo nebesko.
Neka bi dao blagi Bog da u svim na{im ku}ama za`ivi duh hri{}anski, duh pravoslavni, duh
Svetoga Save, duh svetog velikomu~enika cara
Lazara, duh svetog novomu~enika |akona Avakuma beogradskog i duh, na kraju krajeva, duh novomu~enika kosovskog i crnore~kog oca Haritona
koji se svim bi}em svojim ugledao na svoga za{titnika ~ije je ime nosio dok je ovde bio na
zemqi i sada nosi. On se ugledao svim svojim bi}em na svetog Haritona ispovednika, i svim svojim bi}em je slu`io Bogu, i ovde, i bratiji, i
uop{te svima sa velikom usrdno{}u.
Ovo je vreme otpadije, otpada od Boga od zapovesti Bo`jih. Qudi su krenuli raznim putevima, {irokim putevima, koji vode u propast,
koji vode u smrt. Jer postoje dva puta,
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put `ivota i put smrti. Ne daj, Bo`e, da odaberemo put smrti, put {iroki gde se uga|a telu,
gde se `ivi po svim `eqama telesnim, gde se
mnogo qudi vezuju za zemaqska prolazna, trule`na blaga. A ne bi trebalo tako da bude. Imamo
svete Nemawi}e, imamo Svetoga Savu, i sve
ugodnike Bo`je koji su zasijali na ovoj zemqi
srpskoj, koji su mnogi mu~enici i stradalnici
za veru, za krst ~asni i slobodu zlatnu. Koji su
prolili svoju krv. Treba da opravdamo, da opravdamo to, da budemo dostojni tih na{ih predaka,
da smelo gazimo po ovoj zemqi koja je nalivena
wihovim znojem, wihovim suzama i krvqu srpskih mu~enika i novomu~enika. Tako da, jednostavno ka`em, ugledamo se na wih. Imamo na koga, hvala Bogu. Imamo duhovni kapital koji nam
je Sveti Sava ostavio. Imamo Hilandar na Svetoj Gori, imamo Studenicu, imamo Sopo}ane,
imamo Pe}ku Patrijar{iju, Gra~anicu, De~ane,
imamo Svete Arhangele, imamo, hvala Bogu, mo{ti svetiteqske...
Od mo{tiju svetog Petra Kori{kog, svetog
Vasilija Ostro{kog, od mo{tiju svetih besrebrenika i ~udotvoraca Kozme i Damjana koji su
u ovom progonu zajedno sa svojim narodom prenete iz manastira Zo~i{ta, kod Orahovca, u manastir Sopo}ane. Ka`em, du`ni smo, da ispuwavamo kao {to je rekao Gospod: bla`eni su oni koji
slu{aju i ispuwavaju re~ Bo`ju. Zna~i i da slu{amo i da ispuwavamo u ovom vremenu, kad nekako kao da smo posrnuli, kad se na{a omladina
ugleda na Zapad... Zapad je tamo gde sunce zapada,
tamo gde je mrak. Tu sunce odavno ne sija. Ne sija. Gospod na{ Isus Hristos nije tamo. Oni su
jeretici. Tamo je mrak.
Treba, stvarno, da pokrijemo tela svoja, da se
pokrijemo sramom i stidom, da se pokrijemo blagoslovom Svetog Save, da se pokrijemo stidom
svete prepodobne Makrine, jer bestidnost, nezahvalnost, drskost, roptawe {to je se uvuklo u
na{ narod, u na{u omladinu, ne vaqa. Ne vaqa sigurno ovim putem koji je put propasti, put smrti,
put pakla ogwenoga.
Ne dao Bog, `eleo bih, ne dao Bog da niko ide
tim putem. @eleo bih da se svi vrate na put Svetoga Save, na put svetih mu~enika ugodnika
Bo`jih, da kora~amo ovom srpskom zemqom, da
trajemo dok trajemo, da budemo pravoslavni hri{}ani, da budemo qudi od vere, pravoslavni hri{}ani, da budemo qudi od vere u Gospoda Isusa
Hrista, puni nade na budu}i `ivot i na ve~na
blaga. Da blagodarimo za sve {to nam je Bog dao
pa i za ova stradawa, verujte, i za ova stradawa
i za ove progone, ove muke, neda}e, da blagodarimo Bogu. Bog jedini zna {ta nama treba,

63

KANONIZACIJA SVETOG HARITONA KOSOVSKOG
{ta nam je na spasewe. Onda
nam to i daje. Verujte on nam
daje gorke lekove, ali su lekovi, hvala Bogu.

ЊП Епископ Артемије

(Епархије Рашко-призренске у егзилу)

Хорепископ Николај

(Епархије Рашко-призренске у егзилу)

Jesu gorki lekovi, jesu ovo
te{ki trenuci, ka`em, da budemo junaci, kad smo mogli da gre{imo mo`emo i da se kajemo.
Kad smo mogli da zatvorimo
o~i pred raznim gresima, sada
da otvorimo o~i i pogledamo
istini u o~i. Da shvatimo da
smo u te{kom polo`aju, no nije
beznade`an. Imamo Gospoda
Isusa Hrista, imamo `ivu veru
pravoslavnu, svetiteqe Bo`je.
Jesmo u te{kom polo`aju, ali
nije bezizlaz. Imamo izlaz.
Imamo uzan i tesan put koji vodi u Carstvo nebesko. Zato
wim da idemo, da idemo tamo
gde je Sveti Sava, gde je Sveti
Simeon i svi ugodnici Bo`ji i
da slavimo svetu Trojicu, Oca
i Sina i Svetoga duha. Kroz sve
vekove i svu ve~nost.
Amin!
Bog vas blagoslovio!

______________

Beseda prepodnog o. Nikolaja izgovorena je prilikom predstavqawa
zbirke pesama: Hariton, Aleksandra
Despotovi}a u izdawu Hvosno, 2003.
2)
o. Hariton Luki}, mu~eni~ki
postradao u Prizrenu ’99.
1)

Свечано прослављење
новоканонизованог сведока
васкрслог Господа Исуса
Христа, Светог преподобномученика Харитона
Косовског, извршено је на
саборној Светој
Архијереској Литургији
којом је началствовао
Његово Преосвештенство
Епископ рашко-призренски
у егзилу Г.Г. Артемије.
Епископу Артемију су на
Литургији саслуживали:
хорепископ старорашки и
лознички Г.Г. Николај,
хорепископ новобрдски и
панонски Г.Г. Максим,
хорепископ хвостански и
барајевски Г.Г. Наум и 17
свештенослужитеља
епархије

Верном народу се архипастирском беседом обратио хорепископ
Наум.:
„Данас Небеска Србија, на
челу са Светим Савом, Светим
Николајем и Светим Јустином
Ћелијским, и читаво Небо, прослављају
новог
сведока
Васкрслог Господа Христа који
је животом својим и мученичком смрћу прославио Бога у
последње време и на делу показао да је светост живота у сваком нараштају достижна уз јаку
вољу и одлучност да се истрајно, и крстоносно, без освртања
натраг, иде за Христом.

V
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Данас, благодаћу Божијом, и
земаљска Србија светим песмама и славопојима прославља
новог подвижника љубави и
светог послушања, златни клас
са њиве рода нашега, кротког,
трудољубивог и трпељивог
слугу Бога Живога, свети принос нашег пастира доброг –
Владике Артемија.

Хорепископ Наум

(Епархије Рашко-призренске у егзилу)

Данас Небо и земља величају новог ревнитеља Илију
који се из земаљске Србије
винуо у Небеску Србију у огњеним колима вере, са огњеним
коњима љубави, послушања,
трпљења и смирења.
Данас Светосавска Црква, у
јеку борбе против свејереси екуменизма, канонизује светог
мученика Харитона Косовског.
Тиме отвара нови извор благодати и светих молитава за род
светосавски и хришћански, у
времену претешком и небивалом.
Данас и Свети Мученик
Харитон „канонизује“ свог
духовног оца зa пастира доброг,
и распету епархију уписује у
диптих Крстоносних епархија.
Свети плод рађа само свето
дрво Свете Цркве Православне.
Ко има уши да чује нека чује и
прослави Бога дивног у светима
Својим“ – нагласио је владика

Наум.

