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РОМИ КАО ПЕНТЕКОСТАЛЦИ 
У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ*

ДРАГАН ТОДОРОВИЋ

А п с т р а к т. – Де це ни ју и по уна зад, у ре ли гиј ском по љу Ср би је тра је по-
ја ча ни ути цај „ма лих вер ских за јед ни ца“ – адвен ти ста, пен те ко ста ла ца, Је хо ви них 
све до ка, бап ти ста, ме то ди ста, мор мо на итд. Опо на ша ју ћи обра зац рас про сти ра ња 
у европ ским, па и бал кан ским зе мља ма, про те стант ске вер ске за јед ни це по себ ну 
па жњу усме ра ва ју пре ма ет нич ким ма њи на ма, по себ но Ро ми ма, ко ји су по кон фе си-
о нал ном по ре клу пра во слав ци и при пад ни ци исла ма. Пре ла зак на про те стан ти зам 
до нео је Ро ми ма мно го то га што им је би ло ус кра ће но у пра во сла вљу, ри мо ка то-
ли чан ству и исла му: до сто јан ство и ува жа ва ње, бри гу и скрб, на ду и пер спек ти ву.

Ви ше од дру гих, по учин ци ма у вер ском ра ду с ром ском по пу ла ци јом, из-
два ја се пен те ко стал ни по крет, ка рак те ри сти чан по про по ве да њу по ру ке је ван ђе ља 
у си ли Ду ха Све то га. Цен тром је ван ђе о ског хри шћан ства у Ср би ји сма тра се град 
Ле ско вац, у ко ме по сто ји чи ста ром ска пен те ко стал на цр ква, по зна та под на зи вом 
„Цр ква под ша тром“, са не ко ли ко сто ти на кр ште них вер ни ка.

Рад се за сни ва на по да ци ма при ку пље ним по сма тра њем са уче ство ва њем у 
вер ским ри ту а ли ма, те ду бин ским ин тер вју и ма са Ро ми ма вер ни ци ма Еван ђе о ске 
пен те ко стал не цр кве и њи хо вим па сто ри ма.

Кључ не ре чи: Ро ми, Ср би ја, про те стан ти за ци ја Ро ма, Ро ми пен те ко стал ци, 
ју го и сточ на Ср би ја.

УВОД: НАСТАНАК И ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ПЕНТЕКОСТАЛНОГ ПОКРЕТА

Иако по пу ла ри зо ван по чет ком 20. ве ка у САД, пен те ко стал ни по крет1  
уте ме љен је у пер фек ци о ни стич ким и ха ри змат ским по кре ти ма 19. ве ка, пре 
свих Ме то ди стич ком по кре ту све то сти и Ка то лич ком апо стол ском по кре ту 

* Рад је на стао у окви ру про јек та „Одр жи вост иден ти те та Ср ба и на ци о нал них ма-
њи на у по гра нич ним оп шти на ма ис точ не и ју го и сточ не Ср би је“ (бр. 179013), ко ји фи нан-
си ра Ми ни стар ство за на у ку и про све ту Ре пу бли ке Ср би је, а ре а ли зу је се на Ма шин ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу.

1 Пен те кост (грч. пен те костeс, пе де се ти, Ду хо ви или Пе де сет ни ца; пе де се ти дан 
на кон ус кр сну ћа Ису са Хри ста, ка да се Дух Све ти из лио на апо сто ле), за вр шна је вреј ска 
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по Едвар ду Ир вин гу. Осни ва чем се сма тра Чарлс Пар хам (Char les Fox Par ham), 
ко ји је са сво јим сту ден ти ма у То пе ки (Кан зас, САД), тра гао за све то пи сам-
ским зна ком пра вог кр ште ња Ду хом Све тим. Про на шли су га у ис ку ству го-
во ре ња у је зи ци ма. Го ди не 1905. Пар хам отва ра би блиј ску шко лу у Хју сто ну 
(Тек сас) и са пен те ко стал ним уче њем упо зна је Ви ли ја ма Сеј му ра (Wil li am J. 
Seymo ur), цр нач ког про по вед ни ка, ко ји ово уче ње по чи ње про по ве да ти у Лос 
Ан ђе ле су, у не ка да шњој ме то ди стич кој цр кви у Ули ци азу са (Azu sa Stre et), у 
ин ду стриј ском де лу гра да (Jam brek 2002, 458).

Убр зо је по ру ка је ван ђе ља про по ве да на у си ли Ду ха Све тог про ши ре-
на пре ко Се вер не Аме ри ке у Евро пу, скан ди нав ске зе мље, Ита ли ју, Сред њу 
и Ју жну Аме ри ку, Афри ку и Ази ју. По крет је ра стао и у Ру си ји, Бу гар ској и 
Ру му ни ји, нај ви ше пре ко по врат ни ка из Аме ри ке. По зи ва ју ћи се на нај но-
ви ја свет ска ис тра жи ва ња,2  Јам брек (2007b, 183) на во ди да је сре ди ном 2000. 
го ди не од 1.999.564 хри шћа на на све ту 523.767 уче ство ва ло у пен те ко стал но-
-ха ри змат ском по кре ту.3  Од 1947. го ди не по сто ји Свет ска кон фе де ра ци ја пен-
те ко стал них цр ка ва као за јед нич ка свет ска мре жа пен те ко стал них цр ка ва.

Де вет зна чај них ка рак те ри сти ка пен те ко стал ног по кре та су: 1. усред-
сре ђе ност на Ису са Хри ста; 2. на гла сак на сла вље њу Бо га Оца и ње го вог 
си на Ису са Хри ста; 3. љу бав пре ма Бож јој ре чи; 4. уве ре ње да Бог и да нас 
го во ри сво јим љу ди ма; 5. про по ве да ње је ван ђе ља; 6. све сност зла; 7. на гла-
сак на упо тре би ду хов них да ро ва (да ро ви го во ре ња у је зи ци ма, про ро штва 
и оздра вље ња); 8. ес ха то ло шко иш че ки ва ње дру гог Хри сто вог до ла ска; и 9. 
де ло ва ње у си ли Ду ха Све то га (сла вље ње, про по ве да ње је ван ђе ља, слу жба 
оздра вље ња, осло ба ђа ња и над вла да ва ња зла и слу же ње ду хов ним да ро ви-
ма) (Jam brek 2007a, 286).

Пен те ко стал ци има ју, као и оста ли про те стан ти, два глав на об ре да: 
кр ште ње и Го спод њу ве че ру, и три спо ред на: об ред при но ше ња де це (ро ди-
те љи за јед но са за јед ни цом мо ле за здра вље де це), вен ча ње и об ред са хра-
не. У пен те ко стал ном по кре ту нај ва жни је је го во ре ње не по зна тим је зи ци ма 
(гло со ла лија) и „кр ште ње у ду ху“, знак да је Дух Све ти ушао у вер ни ка. На-
кон пр вог кр ште ња у во ди, по ја ва „го во ре ња у је зи ци ма“, ис ка за на не ра зу-
мљи вим ре чи ма, уз ви ци ма и уз да си ма, сма тра се ја сним зна ком кр ште ња у 
Ду ху Све том.

свет ко ви на, ко ја се сла ви ла пе де се ти дан по сле Пас хе – пра зни ка скла па ња са ве за на 
Си нај ској го ри.

2 Sta tus of glo bal mis sion. In ter na ti o nal bul le tin of mis si o nary re se arch, Ja nu ary 2002. 
Ric hmond: World evan ge li za tion re se arch cen ter.

3 Нај ве ћа пен те ко стал на ло кал на цр кве на оп шти на у све ту на ла зи се у Ју жној Ко-
ре ји и бро ји ви ше од 800.000 чла но ва.
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ПЕНТЕКОСТАЛИЗАМ У СРБИЈИ

Брач ни пар Фра њо и Жу жа на Рац, кр ште ни у Све том Ду ху у Бе шки 
(Хр ват ска), се ли се 1936. го ди не у Су бо ти цу и у њу до но си дах пен те ко ста ли-
зма („ма ло кр ште ни“). По крет се ши ри на Зре ња нин и дру ге вој во ђан ске гра-
до ве, ко нач но у Зе мун и Бе о град.4  Пред по че так Дру гог свет ског ра та би ло је 
ви ше од 20 пен те ко стал них за јед ни ца и гру па, по де ље них из ме ђу не мач ког, 
ма ђар ског и срп ског ста нов ни штва (Бје ла јац 2010, 161).

По сле рат ни пе ри од ка рак те ри ше го то во из у ми ра ње не мач ке го вор-
не за јед ни це, услед исе ља ва ња са не мач ком вој ском, про гон ста ва и те ра ња 
у вој не и рад не ло го ре. Из два ја се име Дра гу ти на Вол фа, ути цај ног про по-
вед ни ка но во сад ске цр кве, ка сни јег ду го го ди шњег пред сед ни ка пен те ко-
стал ног са ве за. То ком 1950. го ди не, на кон ини ци ја ти ва за ује ди ње њем „ма-
ло кр ште них“, „ве ли ко кр ште них“ и „но го пра них“, код вла сти се ре ги стру је 
Кри сто ва ду хов на цр ква у ФНРЈ, ка сни је пре и ме но ва на у Са вез Кри сто вих 
ду хов них цр ка ва. Сла бо хи је рар хиј ско устрој ство, уз не пре ста но над ме та-
ње ха ри зма тич них ли де ра, усло ви ло је но ве по де ле и пре ли ва ња члан ства у 
сле де ћим де це ни ја ма. 

Пе де се тих го ди на ми ну лог ве ка на ста је цр ква у Ка ра нов цу, а 60 -их за-
јед ни це у Ле ба ну и Ле сков цу, об на вља се рад у Кру шев цу, за по чет 1942. го-
ди не уда јом Сми ље Бе љин за Јо ва на Мар ти ћа (Бје ла јац 2010, 175). По сле 1963. 
фор ми ра ју се гру пе у Вој ло ви ци код Пан че ва, у Бе лој Цр кви, План ди шту, 
Пан че ву, Кра гу јев цу (1968) и Сом бо ру (1966). Пр ва пен те ко стал на цр ква на 
Ко со ву по че ла је де ло ва ти 1985. го ди не (Kuzmič 2007, 228).

Пред рас пад СФРЈ, кра јем 1989. го ди не, у Бе о гра ду је одр жан са бор 
КПЦ/ХПЦ, на ком је до не та од лу ка о про ме ни име на у Еван ђе о ске цр кве у 
СФРЈ, што, ка ко се по ка за ло, ни је би ло до вољ но за ус по ста вља ње же ље ног 
је дин ства. То ком 90 -их го ди на 20. ве ка по чи њу де ло ва ти и пр ве нео пен те ко-
стал не (ха ри змат ске) за јед ни це (Хри шћан ска цр ква „Гол го та“, „За јед ни ца ве-
ре“, Цен тар за рад са за ви сни ци ма „Рас кр шће“, Хри шћан ска за јед ни ца „Но ви 
хо ри зонт“). Ко нач но, ра зли чи те пен те ко стал не цр кве у Ср би ји ме ња ју име 
1998. го ди не у Про те стант ско-еван ђе о ске цр кве (ПЕЦ). Про це њу је се да их 
је да нас из ме ђу се дам и осам хи ља да.

4 Ара по вић (2003, 109) на во ди ка ко је Пе тар Да у тер ман (Pe tar Da u ter mann), је дан 
од нај зна чај ни јих пред став ни ка хр ват ског пен те ко стал ног по кре та, из ме ђу 1938. и 1944. 
го ди не гор љи во еван ге ли зо вао из ме ђу Но вог Са да и Бе о гра да, до при но се ћи осни ва њу 
пр ве пен те ко стал не цр кве „ве ли ко кр ште них“ 1932. го ди не у срп ској пре сто ни ци.
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ПЕНТЕКОСТАЛЦИ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

Ма ло број ни вер ни ци из ле бан ског кра ја пр во бит на оку пља ња има ли 
су у скром ној се о ској ку ћи Сло бо да на Стан ко ви ћа, у се лу Шу ма не, на по ла 
пу та из ме ђу Ле ба на и Гор њег Вра нов ца.5  Остра шће ни се ља ни, по др жа ни од 
та да шње Др жав не без бед но сти,6  у два на вра та де мо ли ра ли су про по ве да о ни-
цу и при си ли ли вер ни ке да се пре се ле у Ле ба не, у дом Ве ре Стан ко вић, уда те 
Ран ђе ло вић. Вре ме ном су до гра ђе не две до дат не цр кве не про сто ри је, а не где 
по чет ком 80 -их го ди на и за себ на згра да у Па не Ђу ки ћа број 16, где је и да нас 
ме сто за јед нич ких не дељ них бо го слу же ња Ср ба и Ро ма (Ро ма у ве ћем бро ју).

Пр ви је ван ђе о ски хри шћа ни у Ле сков цу, по ред по ме ну те Ве ре Да ви до-
вић, би ли су брач ни пар Мит ко вић – Ћи ри ло и Ми ро сла ва. Ћи ри ло је ка сни је 
по стао пр ви па стор у Ле сков цу; са ста ро шћу, по ву као се на слу жбу у Ле ба не, 
а 1976. ру ко по ло жен је за па сто ра Ми о драг Стан ко вић. Го ди не 1964. ку пље-
на је згра да у Ули ци Мак си ма Гор ког број 22, а ра них 80 -их и ста ра пред рат-
на ви ла, по ро дич на ку ћа тр гов ца Ди ми три је ви ћа у бро ју 21. Ста ра згра да у 
бро ју 22 слу жи ла је за ром ска бо го слу же ња све док у на се љу „Слав ко Зла та-
но вић“ ни је по ста вљен ша тор, до на ци ја фран цу ских Ро ма Син та, на да ле ко 
и на ши ро ко про но се ћи та ко име „Цр кве под ша тром“. Го ди не 2005. до шло је 
до по де ле на Про те стант ску еван ђе о ску цр кву „За јед ни ца Ро ма“ и Ду хов ни 
цен тар еван ђе о ске цр кве „Све тло“. Од 2007. го ди не у „Све тлу“ сво ја су бо го-
слу же ња по че ли др жа ти и Ки не зи ко ји ис по ве да ју ову ве ру.

Реч је о мул ти функ ци о нал ном цен тру, опре мље ном да при ме ре но од-
го во ри ра зли чи тим по тре ба ма вер нич ке по пу ла ци је. По сто је тр пе за ри ја и 
про сто ри ја за днев ну ре кре а ци ју, спа ва о ни ца са де се так ле жа је ва за го сте 
цр кве, ра дио -ста ни ца „Ша лом Ро ма лен“ за еми то ва ње про гра ма ду хов ног 
са др жа ја и са ла за са стан ке.

За ме так де ло ва ња Ду ха Све тог ме ђу Ни шли ја ма пред ста вљао је труд 
Ми о дра га Стан ко ви ћа с по чет ка 70 -их го ди на про шлог ве ка, у ви ду па ра лел не 

5 Дра го це не по дат ке о по че ци ма вер ског ор га ни зо ва ња у ју го и сточ ној Ср би ји пру-
жио нам је у за себ ном ин тер вјуу Сте фан Стан ко вић, са да шњи ле ско вач ки па стор, ина че 
мла ђи син ро до на чел ни ка пен те ко ста ли зма Ми о дра га – Ми је Стан ко ви ћа (из не над на 
Ми ји на смрт 24. фе бру а ра 2009, тик пред за ка за ни раз го вор у Ле сков цу, ус кра ти ла нас је 
за мно га из вор на све до чан ства о то ме ка ко је из гле да ло про по ве да ње би блиј ског на у ка 
пре го то во по ла ве ка).

6 „За што ка жем да је у пи та њу Др жав на без бед ност? За то што је мно го го ди на ка-
сни је, ка да је из ве сна лич ност из по ли тич ких кру го ва, вр ло по зна та у Ле ба ну и око ли ни, 
оти шла у пен зи ју, он да је мо јој тет ки при шла, по што су иона ко ма ње -ви ше ком ши је, 
Ле ба не је ма ло, две ули це да ље, и при зна ла да су све они све то ра ди ли, ор ке стри ра ли и 
тра жи ла опро ште ње. Што је ин те ре сант на при ча, јер про ра ди ла је са вест и не ка оп шта 
гра ђан ска со ли дар ност, ипак, у ма лом ме сту сви по зна ју јед ни дру ге и де ле суд би ну ко ја 
их за де си“ (из вод из ин тер вјуа са Сте фа ном Стан ко ви ћем, па сто ром Ду хов ног цен тра 
еван ђе о ске цр кве „Све тло“ у Ле сков цу).
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ис по мо ћи ја ча њу ни шке, ле ско вач ке и кру ше вач ке за јед ни це. Дру ги, та ко ђе, 
скро ман по учин ку, пред ста вљао је по ку шај па сто ра Го ра на Мак си мо ви ћа из 
пр ве по ло ви не по след ње де це ни је 20. ве ка. Устро је на је фор мал но Еван ђе о-
ска цр ква „Ра до сна вест“ 1996. го ди не, а згра ду у соп стве ном вла сни штву у 
Епи скоп ској ули ци број 82а има тек од 2005. го ди не. Вер нич ко је згро на бо-
го слу же њи ма чи ни ло је ис по чет ка три де се так та да шњих сту де на та – да нас 
за јед ни ца има око че тр де сет кр ште них вер ни ка, ма хом Ср ба.

РОМИ ПЕНТЕКОСТАЛЦИ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

И у Ср би ји је тран сфор ма ци ја ром ског ма њин ског ре ли гиј ско -кон фе-
си о нал ног ста ту са у ве ћин ским ве ра ма у ве ћин ску при сут ност у ма њин ским 
ве ра ма и вер ским за јед ни ца ма нај ви дљи ви ја на при ме ру је ван ђе о ског пен-
те ко ста ли зма (Đorđević 2005).

Пр ва ром ска по ро ди ца у Ле сков цу ко ја је при ми ла Хри ста би ла је по-
ро ди ца Ром ки ње Сев де, ко ја је слу жи ла у ку ћи Ћи ри ла Мит ко ви ћа, пен те-
ко стал ног про по вед ни ка, дав них, 60 -их го ди на про шлог ве ка. Рет ка сли ка 
и за са да шњост, а нек мо ли за то вре ме – Ср би и Ро ми за сто лом у вре ме не-
дељ ног руч ка – трај но је опре де ли ла Сев ду да прот ка соп стве ни жи вот ве-
ром и мо ли твом и узор ним по на ша њем за ин те ре су је број не су на род ни ке за 
нов хри шћан ски на ук.

Но, ви ше од би блиј ских по у ка, су штин ски су пен те ко ста ли зму Ро ме 
при ву кле мо ли тве за здра вље Ми о дра га Стан ко ви ћа, ка да је сре ди ном 70 -их 
го ди на про шлог ве ка пре у зео во ђе ње слу жбе и цр кве у Ле сков цу. И сам у јед-
ном жи вот ном тре ну ис це љен од бо ле сти, мла ди па стор увек је спрем но из-
ла зио у су срет Ро ми ма у по тре ба ма, те ле сним или ду шев ним, по је ди нач ним 
или по ро дич ним.7  Ле ско вач ким ма ха ла ма пре при ча ва ло се да „цр ква ле чи 
бо ле сне“, од но сно да су усрд не мо ли тве за оздра вље ње ста ре шин ства де ло твор-
ни је од зва нич не ме ди ци не. Са ме ста ре ши не пак ра ди је су то пред ста вља ле 
као Бо жи ји од го вор вер ни ци ма: по род не рот ки ња ма, му шког на след ни ка у 
ку ћи, очи шће ње од ту мо ра и из ра сли на на те лу итд. Би ло ка ко би ло, гру пе 
Ро ма из По двор ца, Сат- мале и но вог на се ља „Слав ко Зла та но вић“ ти ска ле 
су се не де љом пред згра дом у Мак си ма Гор ког број 22 и на ве ле од го вор не у 
цр кви да по кре ну „ми си ју у ми си ји“, тј. фор ми ра ју за себ ну „За јед ни цу Ро ма“. 
Ова је за јед ни ца ка сни је из не дри ле и мно ге дру ге у не по сред ном окру же њу, 
ур ба ном и ру рал ном.

Као што смо прет ход но на пи са ли, ва жна го ди на у вер ском жи во ту Ро ма 
пен те ко ста ла ца у гра ду на Ду бо чи ци је сте 2005, ка да се тре ћи на вер ни ка, на 
че лу са ста ре ши на ма Ше ри фом Ба ки ћем и Бо ја ном Ра си мо ви ћем, вра ти ла у 

7 Кон сул то ва ти из вор на се ћа ња Ми о дра га Стан ко ви ћа, об ја вље на у: Stanković 2007.
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окри ље срп ске за јед ни це „Све тло“, док је оста ле на ста вио да пред ста вља Се-
лим Али је вић. Ова де о ба не по сред но је узро ко ва ла из дво је но на ста ја ње но-
вих за јед ни ца под па тро на том Ду хов ног цен тра еван ђе о ске цр кве „Све тло“ 
и Про те стант ске еван ђе о ске цр кве „За јед ни ца Ро ма“.

„За јед ни ца Ро ма“ агил ни ја је у ми си о нар ском ра ду. Ма њих мо ли тве них 
гру па и ми сиј ских ста ни ца има и у Про ку пљу, Сур ду ли ци, Вла ди чи ном Ха ну, 
Бе лој Па лан ци, Пи ро ту и Бу ја нов цу. Јед на ко и у Жит ном По то ку, Раз гој ни и 
Пе че њев цу, као и у Ду бо ву, по ред Бој ни ка. Оку пља ња су нај че шће у до му не-
ког од вер ни ка, ко је пе ри о дич но по се ћу ју ста ре ши не из Ле сков ца. У Про ку пљу 
вер не пред во ди Мар јан Стан ко вић, сту дент дру ге го ди не Би блиј ске шко ле, на 
ко га ле ско вач ка цен тра ла озбиљ но ра чу на у бу ду ћем про по вед нич ком ра ду.

У за ви сно сти од скром них фи нан сиј ских мо гућ но сти и сна ла жљи во сти 
са мих вер ни ка на те ре ну, по је ди не за јед ни це по че ле су да ра де у из најм ље ним 
или про сто ри ја ма у соп стве ном вла сни штву. Та ко, на при мер, у Бо шња цу на-
до мак Ле сков ца у ром ској ма ха ли у цен тру по сто ји скром ним гра ђе вин ским 
тру дом оспо со бље на ома ња згра ди ца, на ме ње на оку пља њу три де се так Ро ма, 
ко је пред во ди Не над Дур ми ше вић.

По себ на па жња по све ће на је кон так ти ма са бра ћом и се стра ма у су-
сед ном Вра њу, за по че тим још ра них 90 -их го ди на про шлог ве ка. Ста ре ши не 
Да ли бор Ја ша ре вић и Не над Бек та ше вић на ла зе се на услу зи обра ће ни ма у 
Хри сту, а про сто ри је за бо го слу же ње до бро вољ но је усту пио Јо ви ца Ја ша ре-
вић. По кре ну ли су и цр кве ни сајт на http://rom ska cr kva.com.

Слика 1. Испостава Протестантске еванђеоске цркве 
„Заједница Рома“ у Бошњацу (фебруар 2009)
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Удо во ља ва се вер ским по тре ба ма пе де се так Ро ма и у осам ки ло ме та ра 
уда ље ној Врањ ској Ба њи. Еле мен тар но је опре мље но за бо го слу же ње пот кро-
вље по ро дич не ку ће Ка ди ре Аса но вић. 

Слика 2. Испостава Протестантске еванђеоске цркве 
„Заједница Рома“ у Врању (фебруар 2009)

Слика 3. Испостава Протестантске еванђеоске цркве 
„Заједница Рома“ у Врањској Бањи (март 2009)
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У Вра њу и Врањ ској Ба њи де лу ју и фи ли ја ле ле ско вач ког Ду хов ног цен-
тра еван ђе о ске цр кве „Све тло“. У ста ром град ском је згру, у Гор њој Чар ши ји, 
тек не ко ли ко де се ти на ме та ра од спо ме ни ка Ба ки ји Ба ки ћу, оцу ром ске тру-
бе, у из најм ље ној про сто ри ји у при зе мљу јед не по ро дич не згра де оку пља се 
три де се так Ро ма пен те ко ста ла ца.

Слика 4. Испостава Духовног центра еванђеоске цркве 
„Светло“ у Врању (март 2009)

Слика 5. Испостава Духовног центра еванђеоске цркве 
„Светло“ у Врањској Бањи (март 2009)
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Под за ку пом је и про сто ри ја у Врањ ској Ба њи, у ко ју до ла зи да по слу-
ша про по ве ди и сла ви Бо га два де се так вер ни ка.

Као одво је на за јед ни ца, у ма ха ли на Је вреј ском гро бљу у Ни шу, у Мра-
мор ској ули ци број 11, де лу је Про те стант ска еван ђе о ска цр ква Ду хов ни цен тар 
„За јед ни ца Ро ма“, са три де се так кр ште них вер ни ка и сто ти нак сим па ти зе ра. 
Ста ре ши на Ра ма Ја ша ре вић са су пру гом и де цом ста ну је у ку ћи по крај цр-
кве; ни је Ни шли ја, већ се до се лио из Ле сков ца за рад ми си је ме ђу су на род-
ни ци ма у гра ду на Ни ша ви.

ПРОТЕСТАНТСКА ЕВАНЂЕОСКА ЦРКВА 
„ЗАЈЕДНИЦА РОМА“ У ЛЕСКОВЦУ

Исто риј ски да тум за је ван ђе о ски пен те ко ста ли зам у Ср би ји је 21. сеп-
тем бар 1986. го ди не. Тог да на у Ле сков цу су осве ће ни објек ти Ду хов ног цен-
тра еван ђе о ске цр кве „Све тло“ у Ули ци Мак си ма Гор ког, али и отво ре на пр ва 
„За јед ни ца Ро ма“ у та да шњој Ју го сла ви ји (Starešinstvo Pro te stant ske evanđeoske 
cr kve 2007). Јед на цр ква, а две за јед ни це у два објек та: срп ска у бро ју 21, а 
ром ска у бро ју 22.

Мно ги су та да ри зич ним оце ни ли ко рак у по де ли бо го слу же ња на срп-
ском и ром ском је зи ку, стра ху ју ћи од осу да за под ва ја ње у Хри сту две ју на-
ци ја. Би ло је пак ме ђу њи ма и оних ду бо ко убе ђе них да Ро ми за слу жу ју да 
до стиг ну ту ду хов ну сло бо ду из ра жа ва ју у пот пу но сти у скла ду са соп стве ним 
тем пе ра мен том. Као и у дру гим ва жним жи вот ним при ли ка ма, и у цр кве ним 

Слика 6. Протестантска еванђеоска црква Духовни 
центар „Заједница Рома“ у Нишу (март 2009)
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би до га ђа њи ма уно си ли се бе до кра ја. Екс пре си ја у ис ка зи ва њу шта им је на 
ду ши ни је би ла јед на ка као код бра ће Ср ба: бр же, гла сни је и буч ни је су пе-
ва ли, ва тре ни је су се мо ли ли, ста ја ли су и тап ша ли, уз ди за ли ру ке и по гле де 
ка та ва ни ци. Пре ко пи ра не сти хо ве из ан гло сак сон ских пе сма ри ца ком по-
но ва ли су у скла ду са по зна тим ром ским ме ло сом, тек сто пи са ли су осо бе ни 
до жи вљај Бо га на ма тер њем је зи ку. Др жа ву и да ље ни су има ли, али су по-
ста ли рав но прав ним чла но ви ма цар ства Бо жи јег. До би ли су сво ју цр кву и 
је дан са свим но ви иден ти тет. Украт ко – сла ви ли су Бо га на ром ски на чин!

По окон ча њу дво го ди шњег ду хов ног уче ни штва у In ter na ti o nal bi ble tra-
i ning in sti tu te (Еван ђе о ска би блиј ска шко ла) у Бургес Хи лу (Bur gess Hill) у Ен-
гле ској, Ми о дра гу – Ми ји Стан ко ви ћу и ње го вим си но ви ма Стан ку и Сте фа ну 
при кљу чу је се 1991. го ди не као ста ре ши на, а за тим и као пр ви ром ски па стор, 
мла ди и пер спек тив ни Се лим Али је вић (Kurtić 2003). Пр вих го ди на 21. ве ка 
за ста ре ши не се ру ко по ла жу и Ше риф Ба кић и Бо јан Ра си мо вић. Тим ским 
ра дом дат је не мер љив до при нос ак тив ном ши ре њу је ван ђе ља ме ђу ле ско вач-
ким Ро ми ма. У на сту па ју ћем вре ме ну број кр ште них вер ни ка пре ма шио је 
хи ља ду, са још нај ма ње то ли ко при ја те ља цр кве и по вре ме них по се ти ла ца.

Де чи ји, ти неј џер ски и омла дин ски ча со ви, ка сни је и се стрин ски, оспо-
со би ли су чи та ву ге не ра ци ју но вих вер ни ка, ор них да уским и пре на тр па ним 
ули чи ца ма у ма ха ла ма не у мор но по зи ва ју на не дељ на бо го слу же ња у ра зли-
чи тим тер ми ни ма, јер ни су сви мо гли од јед ном да се сме сте у ма лен про стор. 
Про блем је умно го ме раз ре шен 1. апри ла 2001. го ди не по ста вља њем ве ли ког 
пла во -бе лог ша то ра, ве ли чи не 25 × 15 ме та ра, на ку пље ноj пар це ли на бро-
ју 35 у Ка ра ђор ђе вој ули ци у на се љу „Слав ко Зла та но вић“ (дво ри ште не ка-
да шњег скла ди шта пред у зе ћа „Два ја ра на“). При ја вље но је код над ле жних 
ор га на вер ско оку пља ње на но вој адре си, али се ни је све за вр ши ло на то ме. 
Уче ста ли при го во ри ком ши ја срп ске на ци о нал но сти са по чет ка ули це, али 
и ши рег ре јо на, због на вод не бу ке и не при ме ре ног по на ша ња, кул ми ни ра ли 
су ре ше њем ко му нал них ор га на да се ша тор де мон ти ра или сру ши. Ста ре-
шин ство је па мет но ре а го ва ло, оба ве шта ва ју ћи све рас по ло жи ве штам па не 
и елек трон ске ме ди је о кр ше њу гра ђан ских и вер ских сло бо да и фор ми ра ју-
ћи пред објек том „жи ви штит“,  са ста вљен од пре ко хи ља ду мла дих и ста рих 
вер ни ка, али и нај мла ђе де це. Др жа ла се про по вед на отво ре ном, пе ва ле су 
се Бож је пе сме, упу ћи ва ле мол ит ве Хри сту. Пред сед ник ле ско вач ке оп шти не 
ни је же лео да ри зи ку је јав ну ре пу та ци ју, па се по се гло за ком про ми сом, ко ји 
је сми рио стра сти и обез бе дио оп ста нак ша то ру (Кур тић 2008). Исто вре ме но, 
про сто ру у Мак си ма Гор ког број 22 до де ље на је но ва на ме на: пре тво рен је у 
ху ма ни тар но скла ди ште, од но сно се ди ште До бро твор ног дру штва „Оаза“.

Та ман се сти ша ла јед на, усле ди ла је дру га бу ра. Због су прот ста вље-
них по гле да на бу ду ћу цр кве ну ор га ни за ци ју, а по ми ња на је и цр кве на не-
ди сци пли на, по чет ком 2005. го ди не до шло је до рас це па до тад је дин стве не 
„За јед ни це Ро ма“. Под истим име ном и вођ ством па сто ра Се ли ма Али је ви ћа, 
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чла на Глав ног ста ре шин ства и ко ор ди на то ра ром ских за јед ни ца Про те стант-
ске еван ђе о ске цр кве у СР Ју го сла ви ји, оста ла је ве ћа гру па Ро ма, док се ма ња, 
на че лу са ром ским ста ре ши на ма Ше ри фом Ба ки ћем и Бо ја ном Ра си мо ви-
ћем, при кло ни ла, бо ље ре ћи, вра ти ла ма тич ном гне зду – Ду хов ном цен тру 
„Све тло“ и за јед нич ким бо го слу же њи ма са Ср би ма у Мак си ма Гор ког 22. У 
по гле ду устрој ства, „Све тло“ се од ре ди ло као са мо стал на цр кве на оп шти на 
на ју гу Ср би је, не за ви сна од Бе о гра да. 

По љу ља но је по ве ре ње мно го број не вер нич ке по пу ла ци је. Јед ни су на-
пра сно пре ста ли да по се ћу ју обе за јед ни це, ти хо и без ре чи, ис ка зу ју ћи не за-
до вољ ство учи ње ном ре ор га ни за ци јом. С дру ге стра не, уз др ма не су чи та ве 
фа ми ли је: отац се при кло нио Се ли му, а син иза брао Ше ри фа, до во де ћи до 
уси ја ња по ро дич не од но се. Аси стент Се ли ма Али је ви ћа, Го ран Са и то вић, 
по твр ђу је да за јед ни ца да нас оку пља око три сто ти не кр ште них вер ни ка и 
исто то ли ко при ја те ља (на ве де на сра зме ра ва жи и за за јед ни цу „Све тло“).8 

Цр ква у но вом на се љу на ста ви ла је да се раз ви ја. По ред ша то ра, по-
ступ но су оспо со бља ва не по сто је ће згра де чвр сте гра ђе за из во ђе ње ра зних 
об ли ка ак тив но сти. Да нас по сто је ћи ком плекс об у хва та управ ну кан це ла ри ју, 
учи о ни цу са школ ским при бо ром за рад са под млат ком, ку хи њу за осве же ње 
и ла ке обро ке, ре кре а тив ни про стор и ра дио -ста ни цу.

8 Во див ши пла ни ра не ин тер вјуе, из раз го во ра са обич ним вер ни ци ма из обе ју за-
јед ни ца за кљу чи ли смо да по сто ји рас по ло же ње за ус по ста вља њем по нов ног је дин ства. 
Из гле да да је на цр кве ним во ђа ма да про на ђу прак тич ни на чин ка ко да то из ве ду на 
до бро бит свих.

Слика 7. Данашњи изглед „Цркве под шатром“ 
у Лесковцу (фебруар 2009)
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Глав ни део цр кве них ак тив но сти у „За јед ни ци Ро ма“ оба вља се на ром-
ском је зи ку, од ре дов них бо го слу же ња, до по у ке у ве ри са нај мла ђим уз ра стом. 
Ако го сту ју на слу жба ма не ро ми, не пи са но је пра ви ло да па стор про по ве да на 
срп ском је зи ку. Сат вре ме на пре уста ље ног тер ми на бо го слу же ња – сре дом и 
не де љом од 18 ча со ва – по чи њу да при сти жу пр ви вер ни ци у про стра но цр-
кве но дво ри ште: они ма из уда ље них ма ха ла или гра ви ти ра ју ћих ме ста, као и 
за ста ре и сла бо по крет не, на ме њен је из најм ље ни ком би. По се ће ност је бо ља 
ви кен дом, као и пред нај хлад ни је го ди шње до ба, ка да се Ро ми вра ћа ју са је се-
њих се зон ских по сло ва ди љем Ср би је у сво је до мо ве да пре зи ме. На вра ти ма 
сто је ре да ри и ђа ко ни, по слу жи те љи за ду же ни за ор га ни зо ва ње и спро во ђе-
ње цр кве них об ре да: по здра вља ју ћи сва ког по је ди нач но, усме ра ва ју их пре ма 
сре ди шњи ци про стра не са ле. Уну тра шњи зи до ви ша то ра об ло же ни су ла ки ра-
ном лам пе ри јом, са ци љем мак си мал ног за др жа ва ња то пло те ка да захладни.

Не у пу ће не и не при пре мље не по сма тра че за ти че не у о би ча је на сце на, 
док се оба вља ју по след ња шти мо ва ња на би ни: по је ди ни вер ни ци сме њу ју се 
у гла сном емо тив ном из ри ца њу мо ли тви упу ће них Бо гу пред оста лом бра-
ћом и се стра ма. Та па ци ра не др ве не клу пе за по се да ју ма хом же не, ка ко ста-
ри је, за бра ђе не и по гу ре не, та ко и мла ђе, без ма ра ма, вр ло че сто с бе ба ма у 
на руч ју или де цом од тек не ко ли ко го ди на. Сво је ме сто на јед ном кра ју има ју 
основ но школ ци и сред њо школ ци. Оде ћа ко ју вер ни ци има ју на се би да ле ко 
је од сја ја и ква ли те та по се ти ла ца бо го слу же ња код адвен ти ста и Је хо ви них 
све до ка; ни је но ва, али је чи ста и уред на. Пр ви цен трал ни ред, на спрам уз диг-
ну те би не са озву че ном го вор ни цом и му зич ким ин стру мен ти ма, уоби ча је но 

Слика 8. Атмосфера са ромског богослужења 
пентекосталаца у Лесковцу (фебруар 2009)
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је на ме њен го сти ма и пр ва ци ма. При мет на па жња по све ће на је чла но ви ма 
му зич ке прат ње: кла ви ја ту ре, та ра бу ка, бу бањ, ги та ра и бас -ги та ра, са из дво-
је ним ми кро фо ном за пра те ће во ка лне пе ва чи це. По себ но за ду жен мла дић 
ба ра та лап то пом и на раз ву че ном плат ну на зи ду сме њу је тек сто ве пе са ма 
и би блиј ске ци та те за сту пље не у про по ве ди ма и мо ли тва ма па сто ра, за све 
оне ко ји ни су нај бо ље овла да ли Све тим пи смом.

Јед ном или две ма пе сма ма по бо жног ка рак те ра ус по ста вља се је дин-
ство при сут них у са ли пре не го што па стор Се лим Али је вић, са ми кро фо-
ном у ру ци, упу ти по здрав не ре чи и увод ном мо ли твом по зо ве на за јед нич ко 
обра ћа ње Хри сту, тзв. сла вље ње Бо га. Сле ди блок пе са ма пре по зна тљи вог 
хри шћан ског са др жа ја, у то ну ром ског ме ло са. За не се ни, ре дов но за тво ре-
них очи ју, вер ни ци ра зли чи то ма ни фе сту ју си ла зак Све тог Ду ха: јед ни се де, 
мно ги су ус пра вље ни; не чи је су ру ке у ва зду ху, док су дру ги ма пре кр ште не 
пре ко гру ди или спу ште не низ те ло; јед ни ма су гла со ви гро мо гла сни, дру ги 
тек ти хо из го ва ра ју сти хо ве; по је ди на су ли ца об ли ве на су за ма или бол ним 
гри ма са ма, док дру га кра си са вр ше на мир но ћа. Све је под ре ђе но лич ном 
до жи вља ју, по др жа ном тре ште ћом му зи ком из моћ них звуч них ку ти ја. У 
спе ци јал ним при ли ка ма на сту па и цр кве ни хор, за ду жен да са му зи ча ри ма 
ком пле ти ра тим за сла вље ње. По сто је већ не ко ли ко сни мље них ком пакт-
-дискова са ром ском ду хов ном му зи ком, ко ји се бес плат но ди стри бу и ра ју.

На кон сла вље ња, при сут ни слу ша ју про по вед из Би бли је са ја сном мо-
рал ном по ру ком. Па стор чи та сти хо ве на срп ском је зи ку, али их по ја шња ва 
и обра зла же на ром ском. Иза то га сле ди још је дан блок пе са ма, а кра ју ве-
чер њег оку пља ња прет хо де мо ли тве за по тре бе вер них. Из жа мор не го ми ле, 

Слика 9. Слављење Бога код Рома пентекосталаца 
у Лесковцу (фебруар 2009)
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ко ја из ла зи у ноћ, из дво ји се по ко ја мај ка са де те том у на руч ју или не вољ на 
осо ба у прат њи, за мо лив ши за ди рект но упу ће ну па сто ро ву реч.

Не ко ли ко пу та го ди шње, оба ве зно у Да не Пен те ко ста, вр ши се кр ште-
ње но вих чла но ва, ка ко из Ле сков ца, та ко и из ма њих ме ста у ко ји ма цр ква 
има сво је вер ни ке.

Па сто ру у ра ду по ма же цр кве ни од бор, ко ји се име ну је јед ном го ди шње. 
Чи не га углед ни пред став ни ци цр кве, све до че ћи про ме на ма у на ви ка ма бла-
го твор но деј ство Хри ста у њи ма. Опе ра ци о на ли за ци ји по ста вље них за да та-
ка до при но се и дру ги са рад ни ци: учи те љи ве ро на у ке, де жур ни еви ден ти ча-
ри, се стрин ске во ђе, мо ли тве ни ко ор ди на то ри, во ђе ху ма ни тар ног ра да итд. 

Од по чет ка 2009. го ди не у цр кви функ ци о ни ше де чи је об да ни ште, ко је 
ску па са „Не дељ ном шко ли цом“ игра пре суд ну уло гу у под у ча ва њу нај мла-
ђих мо рал ним и ду хов ним вред но сти ма. По сто ји и „ДВД би блиј ска шко ла“, 
осми шље на да тра је че ти ри се ме стра и ин фор ми ше о те ме љи ма ве ре, по чи јем 
се окон ча њу до би ја ди пло ма и пре по ру ке за сти ца ње да љег вер ског обра зо-
ва ња. Од 2005. го ди не про грам ло кал ног до ме та еми ту је Ра дио „Ема ну ел“ на 
98,2 ме га хер ца; има сво ју по себ ну про сто ри ју у цр кве ном ком плек су, пре но си 
про по ве ди ужи во, чи та ња из Би бли је и ду хов ну му зи ку на ром ском је зи ку. 
Оформ ље на је и стал на ин тер нет стра ни ца на http://za jed ni ca ro ma.com/php/
show.php, где за па жен сег мент чи ни пре гршт фо то гра фи ја о зби ва њи ма из 
жи во та цр кве. У ле ско вач ком До му син ди ка та уста ли ле су се по след њих го ди-
на све ча но сти по све ће не про сла ва ма Бо жи ћа и Ус кр са, уз на сту пе омла дин-
ског хо ра, драм ске сек ци је и де чи је гру пе. Ста ре шин ство уве ли ко на ја вљу је 
ку по ви ну за себ ног пла ца и про ши ре ња по сто је ћих ка па ци те та из град њом 
но вог мо ли тве ног до ма.

Слика 10. Новокрштени верници (децембар 2009)
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Dragan Todorović

ROMA AS A PENTECOSTALS IN THE SOUTHEASTERN SERBIA

S u m m a r y

For a decade and a half there has been an increased influence of “small religious com-
munities”, Adventists, Pentecostals, Jehovah’s Witnesses, Baptists, Methodists, Mormons 
and others, to the Serbian religious scene. Drawing from the spreading pattern in European 
as well as Balkan states, Protestant religious communities pay particular attention to eth-
nic minorities, especially Roma, whose confessional origin is Orthodox and Muslim. The 
conversion into Protestantism has given Roma a lot they were deprived of in Orthodoxy, 
Roman Catholicism and Islam: dignity and respect, care and welfare, hope and outlook.

Pentecostalism, whose distinguishing trait is professing Evangelical messages in the 
force of the Holy Spirit, has eclipsed other movements in terms of religious engagement 
among Roma. Leskovac, which boasts an exclusively Roma Pentecostal Church (better 
known as “The Church under the Booth”, with a few hundred baptized believers), is con-
sidered to be the center of Evangelical Christianity. 

The paper is based on data collected through observation and participation in 
religious rituals as well as through the in -depth interviews, with members of the Roma 
Evangelic Pentecostal Church in southeastern Serbia and their pastors.


