
1700 годи на Милан ског едик та 
– дух едик та и даље је са нама!

Ходи те, људи, и види те дела Бога
Који учи ни чуде са на земљи!

Ево, овог лета добр о те Господ ње даро ва на нам је 
рет ка и истин ска све ча ност: дато нам је да про сла вља мо 
1700 годи на од дана када је Про ми сао Бож ји про го во рио 
кроз све то га цара Кон стан ти на и дао сло бо ду и силу вери 
хри шћан ској. Заи ста је ово посеб но лето и посе бан јуби
леј! Јер, све ти цар Кон стан тин не беја ше оби чан рим ски 
импе ра тор, попут дру гих. Јер, њего ва побе да не беше побе
да попут дру гих. Јер, његов Едикт не беше обич ни цар ски 
указ којим се неко, упо тре бом цар ске моћи, при си ља ва да 
се поко ри вла сти ма. Напро тив: све то беше посеб но и бла
го сло ве но, све то беше толи ко зна чај но и вели ко да и ми 
данас сла ви мо све тлост која нам је заси ја ла Милан ским 



едик том 313. годи не и вели ким делом славногa Кон стан
ти на. Иако сва хри шћан ска васе ље на сла ви, ми, пра во
слав ни хри шћа ни, а пого то ву вер ни народ наше све те 
поме сне Цркве сла ви мо са умно же ном радо шћу јер сла
ви мо сази ва ча Првог васе љен ског сабо ра, нашег сугра
ђа ни на, чове ка којег су поди гле наше реке и наше рав
ни це, гре ја ло наше сун це и отхра ни ла наша земља. Зато 
пору чу је мо свим пра во слав ним хри шћа ни ма, као и сви
ма хри шћа ни ма и нашим при ја те љи ма дру гих вера који 
схва та ју зна чај Милан ског едик та: нека се умно жи духов
на радост и сла вље!

С пра вом се наша Црква дичи све тим царем Кон
стан ти ном. Не дичи се она само рође њем њего вим овде, 
у древ но ме Наи со су, дана шњем Нишу, него сви ме оним 
што је он видео и пости гао. Ниш онда шњи не беше неко 
заба че но село, али не беше ни моћ ни Рим, ни древ на 
Ати на, ни бога ти Коринт, ни космо по лит ска Алек сан дри
ја. Па ипак, Про ми сао Бож ји који делу је увек путе ви ма 
неис ка зи вим и мале у вели ко ме про сла вља, даде да ни 
из јед ног од ових гра до ва не изи ђе човек и цар који је 
толи ко схва тао вели чи ну Хри сто ве лич но сти и нау ке, 
као што то учи ни Кон стан тин Нишки. Не пре у зно се ћи 
се поре клом, он се про сла вио сво јим вели ким дели ма 
– као цар и држав ник, али нај пре и нај ви ше као сло бо
до љу бац, и сло бо до да ва тељ, и покло ник Крста и Хри ста. 
Упра во зато нити га је понео отаџ бин ски понос Римља на, 
нити гор дост древ не фило со фи је, ни баха тост Корин ћа
на, ни инди фе рент ност Алек сан дри ја ца. Него га про све
тли Све тлост Хри сто вог Вас кр се ња и Њего ве побе де над 
смр ћу, тако да је Хри сто вим Крстом постао већи, слав
ни ји, духов но бога ти ји и већи космо по лит од свих сво јих 
прет ход ни ка. 

Истин ска вели чи на се види у спо соб но сти да види мо 
даље и дубље, да испод зама гље не повр ши не види мо јасну 
уну тра шњост. Упра во такав беше цар Кон стан тин, такав 
беше и његов слав ни Едикт који про сла вља мо. Виде ћи 
Све тлост Тиху Све те Сла ве бесмрт ног Оца небе ског, он 
је видео даље и јасни је од ма ког од сво јих прет ход ни ка 
на тро ну рим ском. Он је, данас зна мо и сло бод но може
мо рећи, видео бар 1700 годи на уна пред. Јер, непо сред но 
пред сјај Милан ског едик та Цркву и импе ри ју потре са ли 
су Дио кле ци ја но ви про го ни, нај кр ва ви ји и нај пер фид ни
ји до тада. Они су Цркву укра си ли мно штвом муче ни ка, 
али су позну анти ку нагр ди ли неви ђе ном сви ре по шћу: у 
доба које се дичи ло фило со фи јом, кул ту ром и циви ли за
ци јом, про го ње ни су, огњем и мачем, људи чија је једи
на кри ви ца била у томе што нису веро ва ли у мно штво 
лажних бого ва, него у Јед но га и Једи но га Бога – у Госпо
да Ису са Хри ста, само зато што нису хте ли да уче ству ју у 
кул ту вла сти него су про по ве да ли љубав за сва ког чове ка. 
И упра во када се чини ло да ће анти ка неслав но завр ши
ти свој слав ни ток у крви хри шћан ских муче ни ка, дола зи 
Кон стан ти но ва, али и Хри сто ва побе да. Дола зи повра
так тада шње кул тур не васе ље не њој самој у откри ва њу 
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трај них вред но сти хри шћан ске вере које поста ју трај не 
вред но сти пре све га хри шћан ске кул ту ре, а потом сва
ке циви ли за ци је. А све је то било могу ће само због бого
вид не дале ко ви до сти нашег сугра ђа ни на – Кон стан ти на 
Вели ког и Слав ног.

„Уви ђа ју ћи већ одав но да не тре ба пори ца ти сло бо
ду рели ги је нико ме“, вели овај слав ни човек на почет ку 
Милан ског едик та. Ника да се није дан цар пре њега, а 
рет ко ко и после њега, није узди гао до тог сте пе на бого
по зна ња и чове ко по зна ња. Јер – сло бо да је основ све ко
ли ког посто ја ња чове ко вог уко ли ко оно тре ба да оства ри 
сво је назна че ње. Човек је сло бо дан јер је бого лик, јер је 
ство рен по ико ни и подо би ју, по сли ци и при ли ци сло бод
ног Бога. Јесте да је човек ту сло бо ду зло у по тре био још 
пра ро ди тељ ским гре хом, јесте да човек ту сло бо ду пре че
сто зло у по тре бља ва на раз не начи не, често угро жа ва ју ћи 
дру ге сво јом сло бо дом. Али без сло бо де он није ништа, 
он се не осе ћа као човек јер му је у сло бо ди дат осе ћај 
њего вог назна че ња за сло бод ну зајед ни цу са Богом. То се 
тим пре одно си на сло бо ду рели ги је. Јер, човек је по при
ро ди homo reli gi o sus, рели ги о зно биће, биће које у вери 
тра жи сми сао сво га посто ја ња. Вера, као нај ви ша чове ко
ва актив ност којом он сту па у зајед ни цу са живим Богом 
– дакле, као све та вера, посеб но зах те ва све ту сло бо ду. 
Јер, вера рађа наду, нада љубав, а љуба ви нема онде где 
вла да при си ла. Зато је сло бо да веро и спо ве сти темељ свих 
оста лих вред но сти, сва ке циви ли за ци је и кул ту ре која 
себе сма тра вред ном чове ко вог пошто ва ња и живље ња у 
њој. Данас ми не тра жи мо ништа ни више ни мање од 
оно га што је рим ском импе ра то ру и пото њем све ти те љу 
поста ло јасно пре 1700 годи на. А то је основ на чиње ни
ца да је чове ку нео п ход но омо гу ћи ти да сло бод но, ни од 
кога оме тан, веру је и испо ве да она ко како му срце жели 
и савест нала же. Нису тако дале ко била вре ме на када ово 
није било могу ће. Нису тако дале ко од нас про сто ри где 
ово јесте могу ће, али мно ги одсту па ју од вере, не пита ју
ћи себе уоп ште о сми слу живо та у дру штви ма која нуде 
тако зва ни бољи живот. Све ти цар Кон стан тин Нишки, 
пра во слав ни и европ ски, знао је да оба ова иску ше ња 
пре те да уни ште не само веру него и дру штво, јер дру
штво без основ них вред но сти само је поне што боље регу
ли сан чопор вуко ва. Знао је све ти Цар и видео да нити 
пома же при си ла да се веру је или не веру је само зато што 
је неко тако наре дио. Знао је и да нијед но дру штво неће 
пре жи ве ти ако не дозво ли сва ко ме сво ме гра ђа ни ну оно 
основ но – веру, искре ност и сло бо ду. 

Био је све ти Кон стан тин, у свом Едик ту који данас 
про сла вља мо, „модер ни ји“ и пле ме ни ти ји него мно ги 
вла сто др шци који су усле ди ли после њега, или који вла
да ју данас, када су мили о ни хри шћа на у све ту угро же ни. 
Има ју ћи сло бо ду дете та Бож јег, он је знао на којим вред
но сти ма се може осно ва ти град. Поте кав ши из Ниша, 
са рас кр сни це Исто ка и Запа да, знао је добре стра не и 
јед ног и дру гог. Зато је сагра дио пре сто ни цу у све тло сти 
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Новог Сио на и тој пре сто ни ци пода рио пле ме ни ти иде ал 
који дру штво може истин ски опле ме ни ти  иде ал сим фо
ни је или сагла си ја Цркве и држа ве. Знао је све ти Цар из 
свог лич ног иску ства да не пома же ни сили на вој ске ни 
јачи на при си ле ако се све не осе ни Крстом Хри сто вим и 
не поста не хри сто но сно. Њего во виђе ње – виђе ње побе де 
у зна ку Крста  јесте про грам посто ја ња Ромеј ског Цар
ства после њега и про грам „визан тиј ског комон вел та“, 
као и свих нас који дели мо њего ву убе ђе ност да Хри стос 
увек и неиз о став но побе ђу је. Њего во виђе ње убе ди ло га 
је у оно чиме су после њега хиља ду и више годи на непре
кид но живе ли визан тиј ски царе ви, као и срп ски кра ље ви 
и царе ви: живу веру да сва ки град и сва ко цар ство тре ба 
да се уте ме љи у Хри сто вој жртви и у Њего вом Вас кр се
њу, али нај пре и нај ви ше – у ишче ки ва њу Дру гог дола ска 
Хри сто вог. И ми данас зна мо да је усклик „овим побе ђуј“ 
трај но упу ћен не само њему него и сви ма. Зна мо да је 
само у зна ку Све по бе де могу ћа било која побе да. Кон
стан ти но ва загле да ност ка Исто ку јесте иста она загле да
ност са којом ми сва ки дан ишче ку је мо јавља ње Госпо да 
наше га. То је загле да ност у све ту Евха ри сти ју. Није слу
чај но Вели ки Кон стан тин Милан ским едик том вра тио 
Цркви све хра мо ве и сва бого слу жбе на места. Незна бо
жач ки царе ви, у сво јој жељи да нау де Цркви, оду зи ма ли 
су места на који ма се при но си ла божан ска Евха ри сти
ја зна ју ћи да без Евха ри сти је нема хри шћа на, да је она 
њима хлеб насу шни и сва ки да шњи, потре бан за живот 
више од све га дру гог. Зато је и дао Цркви да при но си нај
ве ћу од свих жрта ва и нај ве ћи од свих људ ских при но са 
– бес крв ну Жртву Евха ри сти је, При нос над при но си ма. 
Зато ће истин ско про сла вља ње Милан ског едик та увек 
бити литур гиј ско сла вље, литур гиј ско сећа ње на исто ри
ју нашег спа се ња у Хри сту, као и на Његов слав ни Дру ги 
дола зак. 

Има ју ћи, дра га чеда духов на, такву вели чан стве
ност нашег сугра ђа ни на пред очи ма и у срци ма, потру
ди мо се да га буде мо достој ни, да се не поно си мо само 
рође њем у истом гра ду и у истој земљи у који ма се 
роди нај ве ћи од рим ских царе ва. Он зна ди ја ше за пра
ве вред но сти, за веру, љубав и сло бо ду – буди мо достој
ни те вере,  те љуба ви и те сло бо де! Он беше „моде ран“ 
јер први јав но при зна де сло бо ду веро и спо ве сти као 
основ но људ ско пра во – кори сти мо и шти ти мо то пра
во, дај мо сво јој деци обра зо ва ње у вери бла го че сти вој 
и у цркве ном живо ту. Ако сла ви мо свог нај зна чај ни јег 
сугра ђа ни на, поу чи мо децу оно ме чему је он сâм поу
чио пода ни ке сво га цар ства, а то је лепо та вере хри шћан
ске. Ево, Кон стан тин беше све стан вред но сти и једин
ства Исто ка и Запа да – баш као и све ти Симе он и све ти 
Сава после њега, као све ти Нико лај Жич ки и Јустин 
Ћелиј ски, као сви они Оци Цркве који су нам гово ри ли 
да се не опре де љу је мо за намет ну те опци је и пону ђе
не илу зи је него за цар ски пут „изнад Исто ка и Запа да“. 
Понај пре  да раз у ме мо оно што је у осно ви Милан ског 
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едик та, а то је суштин ско, духов но једин ство јед не држа
ве и дру штва као осно ва све ко ли ког напрет ка њего вог. 
Знао је Све ти Цар Хри сто ве речи да „сва ко цар ство које 
се раз де ли само у себи, опу сте ће; и сва ки град или дом 
који се раз де ли сам у себи, неће се одр жа ти“ (Матеј 12, 
25). Не може мо ни у Цар ство небе ско оти ћи сами него 
иде мо у Зајед ни ци, у Цркви, љубе ћи јед ни дру ге. Тим пре 
је та поу ка за нас и зада так свих нас као гра ђа на овог дру
штва и ове ста ре европ ске држа ве: да буде мо, попут вели
ког Кон стан ти на, миро твор ци јер ћемо се тако сино ви ма 
Бож јим назва ти. 

Про сла вља ју ћи данас спо мен све тог рав но а по стол
ног цара Кон стан ти на и њего ве све те мај ке, цари це Јеле
не, и раду ју ћи се сло бо ди бого слу же ња, про по ве да ња, 
град ње хра мо ва, сло бод ног испо ве да ња и живље ња вере 
хри шћан ске, што је њихо ва непро ла зна заслу га, моли тве
но се, са болом и суза ма, сећа мо наше бра ће и сеста ра, 
пра во слав них Срба на Косо ву и Мето хи ји, на оку пи ра
ној све тој срп ској земљи, као и кра ји шких Срба, прог на
них 1995. годи не! Сети мо се, моли тве но и састра дал но, и 
свих стра дал ни ка у Сири ји и широм Исто ка! Сети мо се и 
свих жрта ва суро ве „тран зи ци је“, без ду шних при ва ти за
ци ја и соци јал не неправ де у свим њеним изда њи ма!

Сви тре ба да се угле да мо на све то га цара Кон стан
ти на у њего вом ста ра њу за сиро чад, удо ви це, глад не и 
немоћ не, као и на зади вљу ју ћу филан троп ску и добро
твор ну делат ност Цркве првих веко ва.

Сви ви, дра га наша децо духов на, при хва ти те спрем
но и радо сно, попут све то га Кон стан ти на Вели ко га, све то 
Јеван ђе ље Хри сто во! Чуј те глас: Овим побе ђуј те! – побе
ђуј те Крстом Хри сто вим, којим дође радост све му све ту! 
Нека се сва ко људ ско срце про све тли часним и живо тво
р ним Крстом Господ њим! Он је пре о бра зио и осми слио 
васе ље ну и исто ри ју. Он је веч ни знак побе де Хри сто ве 
над злом, гре хом и смр ћу. Вас кр се ње не бива без Крста, 
а ко год се Крсту Хри сто ву кла ња и њиме живи, тај узи ма 
уче шће и у Вас кр се њу Хри сто вом, у побе ди Њего вој ,,над 
кне зом ово га све та” (Јов. 12, 31), над свим њего вим тми
на ма, обма на ма и неправ да ма.

Нека про сла ва испу ње ња седам на ест веко ва од дана 
када је исти на хри шћан ске вере заси ја ла попут Сун ца буде 
и сви ма нама повод да схва ти мо вели чи ну дога ђа ја који 
про сла вља мо! Плод тога чуде сног дога ђа ја јесте оства ре
ње апо стол ске миси је Цркве у све ту. При дру жи те нам се, 
дра га наша децо духов на, у ово ме сла вљу! Нека сва ки наш 
дан буде ново про сла вља ње Хри ста Госпо да, а у Њему и ово
га дога ђа ја! Буди мо сарад ни ци Хри сто ви у делу спа се ња 
све та! Буди мо, макар у мало ме, све до ци љуба ви Хри сто
ве и једин ства у Хри сту, Госпо ду нашем, и у све по бед ној 
сили живо твор но га Крста Њего ва! Амин.
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Дано у Нишу, Константиновом граду, на дан Светог Цара 
Константина и Јелене, 3.јуна/21. мај 2013. годи не.

ар хи е пи скоп пећ ки,
Ми тро по лит бе о град ско-кар ло вач ки
и па три јарх срп ски
и р и  н е ј 

Ми тро по лит за гре бач кољу бљан ски јо ван 
Ми тро по лит цр но гор скопри мор ски аМ Фи ло хи је 
Ми тро по лит да бро бо сан ски ни ко лај 
Епи скоп ша бач ки ла врен ти је 
Епи скоп срем ски ва си ли је 
Епи скоп ба ња луч ки је ФреМ 
Епи скоп бу дим ски лУ ки јан 
Епи скоп ка над ски ге ор ги је 
Епи скоп ба нат ски ни ка нор 
Епи скоп но во гра ча нич косред ње за пад но а ме рич ки лон гин 
Епи скоп ис точ но а ме рич ки Ми тро Фан 
Епи скоп бач ки ири неј 
Епи скоп бри тан скоскан ди нав ски до си теј 
Епи скоп би хаћ копе тро вач ки хри Зо стоМ 
Епи скоп осеч копољ ски и ба рањ ски лУ ки јан  
Епи скоп за пад но е вроп ски лУ ка 
Епи скоп ти моч ки јУ стин 
Епи скоп врањ ски па хо Ми је 
Епи скоп шу ма диј ски јо ван 
Епи скоп сла вон ски са ва 
Епи скоп бра ни чев ски иг Ња ти је 
Епи скоп ми ле шев ски Фи ла рет 
Епи скоп дал ма тин ски Фо ти је 
Епи скоп бу ди мљан сконик шић ки јо а ни ки је 
Епи скоп за хум скохер це го вач ки гри го ри је 
Епи скоп ва љев ски Ми лУ тин 
Епи скоп ра шкопри зрен ски те о до си је 
Епископ нишки јован
Епи скоп за пад но а ме рич ки Мак сиМ 
Епи скоп гор њо кар ло вач ки ге ра сиМ 
Епи скоп аустра лиј сконо во зе ланд ски ири неј
Епископ крушевачки давид
Епи скоп уми ро вље ни звор нич коту злан ски ва си ли је
Епи скоп уми ро вље ни за хум скохер це го вач ки ата на си је
Епи скоп уми ро вље ни сред њо е вроп ски кон стан тин 
Ви кар ни Епи скоп хво стан ски ата на си је 
Ви кар ни Епи скоп је гар ски пор Фи ри је 
Ви кар ни Епи скоп мо ра вич ки ан то ни је 
Викарни Епископ липљански јован
Викарни Епископ ремезијански андреј

охрид ска ар хи е пи ско пи ја:
Ар хи е пи скоп охрид ски и Ми тро по лит скоп ски јо ван 
Епи скоп по ло шкоку ма нов ски јо а киМ 
Епи скоп бре гал нич ки и мје сто бљу сти тељ
Епар хи је би тољ ске Мар ко 
Ви кар ни Епи скоп сто биј ски да вид

Штампа:
Издавачка фондација Архиепископије београдскокарловачке, Београд, Краља Петра 5
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