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П

ред вама је нови, претпразнични број
„Светосавца” у мало другачијем, освеженом руху.
У име наше Свете Цркве и наше заједничке куће - Храма Светога Саве, желим да се
захвалим свима вама који сте, у последњих пар
месеци који су иза нас, истинским залагањем
и великим трудом, вредним радом и добронамерним понашањем, честим добровољним делањима и несебичним даривањима или пак,
правим саветима и молитвеном подршком, несебично узели учешћа и дали свој хришћански
допринос у свим нашим активностима и унапређењу рада наше светосавске заједнице.
Кроз света богослужења Цркве и кроз подвиг поста већ смо се упутили ка Витлејему, и ушли
у тајну Празника. Са жељом да заједно, у миру и
љубави, дочекамо најсветлије празнике који су
пред нама, упућујем вам најтоплију добродошлицу у наше „Божићно сеоце код Храма” - јединствену празничну манифестацију која ће се одржати у
периоду од 4. јануара до 28. јануара 2018. године
на платоу испред спомен Храма Светог Саве.
Нека се Христос Господ усели и у јасле
наших душа и да се зацари у нама, не само о Божићу, него увек и свагда, па да кличемо устима
апостола “Не живим више ја, нео живи у мени
Хрисос”.
Срећни и благословени долазећи празници Рождества Христовог и наступајуће ново
Лето милости Божије!

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Високопреподобни архимандрит
Стефан (Шарић)
В.Д. НАСТОЈАТЕЉА ХРАМА СВЕТОГ САВЕ

Ваш у Христу Господу,
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T е о лош ки п огле ди

ВИЗАНТИЈСКИ
ХРИСТОС
РАДОСЛАВ МИЈАТОВИЋ

З

а Православну теологију,
пад човеков представља
његово слободно одрицање могућности учествовања у истинитом животу, у
личном односу и љубавној заједници са Богом – што представља једину могућност за
човека да буде бесмртан. Пад
човеков извире из његове
слободне одлуке да одбаци
личну заједницу са Богом и
да се ограничи на аутономију
самодовољности сопствене
природе: „У дан када будете
јели од дрвета познања добра и зла, бићете као богови“ (Пост 3, 5).
Овај вид „обожења“
људске природе усмерен је
против саме њене истине: то
је егзистенцијална лаж, фиктивна могућност живота. Човекова природа је тварна и
смртна. Она учествује у бићу, у истинитом животу, само
до оне мере када саму себе
превазилази, тј. превазилази смртност своје природе и
остварује заједницу са Богом.
Од самог почетка, хришћанска порука свету била
је порука спасења. У складу са
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Он се очовечио да бисмо се ми обожили.
Атанасије Велики

тим, наш Господ био је описиван као Спаситељ Који Ослобађа свој народ од ропства
греху и пропадљивости. Ранохришћанска теолошка мисао стајала је на становишту
да су се у Христовој личности сјединиле две природе:
божанска и човечанска. Ову
библијску истину Црква је
сведочила на различите начине. Један од начина је византијска иконографија која
на најбољи начин открива и
саопштава дубоке теолошке
истине. Узећемо за пример
икону „синајског Христа“.
Посматрајући ову икону, нико не може одолети лепоти боја и вештини византијског иконописца, начину на
који је изразио истину - да је
Син Божији постао човек. Ова
икона открива да се прави
смисао Спасења налази у обновљењу присног јединства
Бога и човека. Анализирајући ову икону можемо извући
закључак да Сам Искупитељ
припада обема странама, тј.
да је у исто време и Бог и човек. Христос, непрестајући
бити Бог, постао је истински

човек узевши у потпуности
људску природу. Ако погледамо лик Христов на икони,
видећемо да је лева страна
несавршена што символички изражава потребу људске
природе за усавршавањем.
Христос је у овај свет
дошао у телу, не привидно
или символички, већ најреалније и остварио потпуно
јединство са људском природом. Ову библијску истину
на леп начин је изразио свети Атанасије Велики рекавши: „Он се очовечио да бисмо
се ми обожили“. Материјално
тело учествује у освећењу
човека, у његовом стицању
савршенства. Савршенство и
освећење означавају васпостављање човека у његово
природно предодређење, у
оно што је као човек призван
да буде - „икона“ и „слава“ Божија у Његовој творевини.
Овај „циљ“ човековог живота
односи се на целокупног човека - на тело и на душу.
Христос Сведржитељ, детаљ, VI век,
Манастир Свете Катарине на Синају

Б огос лу же ње

ЕВХАРИСТИЈА,
ПРИНОС ЦРКВЕ
И СЛАВСКИ КОЛАЧ,
ПРИНОС ПОРОДИЦЕ

З
НИКОЛА СТОЈАНОВИЋ

И живите у љубави као
што је Христос нас љубио и предао себе за нас
као принос и жртву Богу на
пријатни мирис (Еф 5,2).
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ахтева ли Бог од нас да му
нешто дајемо? Да ли ми
само враћамо зајам који
нам је дат (од Бога), делима која чинимо? На Божију благодет
учињену нама, треба ли да узвратимо својим делом које је
угодно Богу?
Не због наплате, јер
Бог није трговац, не у контексту латинске изреке: „do ut des“
(дајем да ми даш), јер Бог није
рачунџија, не даје на зајам, не
даје да бисмо ми Њему нешто

вратили, већ даје зато што воли
дело руку својих, „јер Бог тако
заволе свет да је Сина свога јединородног дао“. Посредујући
елемент између Бога и људи је
Љубав и у љубави је дефинисан
сваки однос са Богом. Богу узвраћамо из љубави, приносимо жртву љубави, приносимо
принос захвалности, принос
првине људске, жртву хвале,
кад миомира, чисто срце, језик
неокаљан, живот непорочан у
светлости заповести Божијих.

Црква, заједница верних, читав свој принос возглављује у једном чину, чину Евхаристије.
Евхаристија је чин сусрета човека са Богом, акт
сједињења Бога и човека и то у Телу и Крви васкрслог Христа. Сваки појединац који присуствује
Евхаристији приноси Богу на жртву све оно што
је са собом донео у храм, своје мисли, своје речи,
своја дела. Али елемент који предстојатељ заједнице (свештеник, епископ) приноси у име свих,
(„од свих и за све“), јесте хлеб и вино, као предобрасци Христовог тела и крви, од кога се и народ
причешћује, примајући „Јагње Божије које се ломи,
а не раздељује, увек се једе и никада не нестаје, но
освећује оне који се причешћују“. Зашто баш хлеб?
Зашто вино? Сам Господ Христос је на тајној вечери узео хлеб и заблагодарио, благословио, преломио и рекао да је то Тело Његово, исто тако и за
вино, захваливши и благословивши га, рекао је да
је то Крв Његова. Хлеб је, нужно, биолошка потреба човека. Човек да би живео мора да једе. Значи
хлеб га одржава у животу, а хлеб који се на Светој Евхаристији претвара у Тело Христово постаје
надсуштаствени Хлеб који је неопходан човеку да
би духовно био жив, то је Хлеб који силази са неба
и који нам се даје за живот вечни. А вино је пиће које укрепљује човека, које снажи уморно тело, а вино које се на Светој Евхаристији приноси,
освећује и постаје Крв Христова, јесте пиће које
оживотворава, које даје живот, и то живот вечни.

Дакле Христос за своје тело говори да је хлеб од
кога људи треба да се хране, хлеб који стоји на
трпези пред свима, хлеб који даје живот. Стога је
Христос наш хлеб, наша жртва, који је сам себе
дао због спасења људи на жртву Богу, из превелике љубави према нама: „И живите у љубави као
што је Христос нас љубио и предао себе за нас
као принос и жртву Богу на пријатни мирис“(Еф
5,2). Евхаристија није дело појединца, већ свих
људи, евхаристија је дело заједнице. И сам хлеб
који се приноси представља јединство (заједницу) многог зрневља пшенице које се сјединило у
брашну, а потом и хлебу, па самим тим може бити и синбол заједнице верујућих: „Као што је овај
хлеб (који ломимо) био расејан по горама, и сабран
постаде један, тако нека се сабере Црква Твоја са
крајева земље у Царство Твоје“1. Заједница јесте
основ хришћанског богослужења „сами себе једни друге и сав живот свој Христу Богу предајмо“.
Заједница није само основни начин
функционисања хришћанског богослужења,
већ и сваког нормалног друштва. Основ сваког
здравог друштва је здрава породица. Породица
је црква у малом, а породични дом, попут храма,
место служења Богу. Евхаристија се не завршава у храму, већ се продужава за трпезом прили1

Дидахи, у Дела аосолских ученика, IX, 4. Превод
са грчког, увод и напомене Епископ Атанасије умировљени херцеговачки, Врњци-Требиње, 2005, 124 стр.
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}

јер Бог тако заволе свет да је Сина
свога јединородног дао.
...
Јагње Божије које се ломи, а не раздељује,
увек се једе и никада не нестаје, но
освећује оне који се причешћују.

}

ком обеда, попут агапа, трпеза љубави које су постојале у раном хришћанству.
Укорењена пракса у српском народу јесте прослављање Крсне славе или крсног имена, односно
прослављање појединог светитеља као заштитника
дома и породице. Врло је важно приметити да Крсна
слава, такође, представља принос, принос породице и то у виду хлеба (славског колача, крсног хлеба),
жита, вина и припремљене трпезе. Видимо паралелу
између Евхаристије и славе и то у најбитнијим елементима, хлебу и вину. Колач је принос породице у знак
благодарности, захвалности и молбе, „јер слуге твоје
принесоше ово у славу Твоју и у част светога (светитељ који се прославља)“. Колач је хлеб који се у храму освећује и прелива вином, а који породица дели
са пријатељима и гостима који су позвани у дом, да
би се са њима поделила радост прослављања васкрслог Христа и светитеља који је у Христу прослављен.
Брашно, односно хлеб, је принос од првине људске,
од жита. Хлеб је најбитнији човеку за преживљавање,
синоним за живот, стога га и приноси Богу као нешто
највредније што поседује, а опет приноси оно што му
је Бог дао „Твоје од Твојих, Теби приносећи због свега и за
све“. Наши стари су имали једну лепу навику коју су од
својих дедова научили, а то је, да пре него што почну
да једу, прекрсте се, захвале Богу и пољубе хлеб који је
на трпези, често пута и у сузама, као нешто најсветије,
што су са муком и знојем лица свога привредили.
Поштујући евхаристијски хлеб, пре свега као
Тело Христово које нам даје живот вечни, поштујемо
и крсни хлеб, славски колач, који представља принос
породице, очување традиције и идентитета српског
народа, поштујемо наше претке који су прослављали
Крсну славу и нама предали у наслеђе, поштујемо и чувамо породичну заједницу која је у последње време све
више обезвређена и угрожена, поштујемо себе саме.
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Правос ла в ље и тр адиција
Треба се држати
обичаја
свакога народа
(Блажени Августин)

ГЕНЕЗА
КРСНЕ СЛАВЕ
СЛАВИША ТУБИН

П

равославље је богатство
различитости богослужбених пракса и обичаја
који извиру из исте вере, истог
Предања, јединствене Цркве
Христове, јединствене заједнице истог Духа, који многе
удове Тела Христова сабира у
једно Тело и Једну Цркву којој
је Христос глава. У том истом
Духу, Духу Светом, је настала
Крсна Слава као допринос богатству у различитости православне обредности.
Промишљајући о литургичким и обичајним разликама
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локалних и помесних цркава
међу собом, Свети оци су Духом Светим, и уредбама васељенских и помесних сабора,
заштитили локалне обичаје,
како коме не би пало на ум, да
их унификује. Још у седмом веку Велики пето-шести Трулски
сабор у свом 39. правилу заповеда: „Богоносни оци наши су
утврдили да се имају чувати
обичаји који су у свакој цркви“,
а ово исто потврђује још древнији шести канон Првог васељенског сабора који вели: „Нека важе стари обичаји“.

У таквом Духу је и почела апостолска проповед
Еванђеља, Благе вести о Христу Распетоме и Васкрсломе,
на сам рођендан Цркве на
Педесетници када је Петар
беседио народима, који су
сви чули прву беседу Цркве
на своме језику ( Дап.2;7-12).
Управо су и апостоли у проповеди еванђеља разним народима поштовали различите
обичаје и уважавали их уколико они нису били неприхватљиви са религиозне перспективе.

Ранохришћанска и Црква Христова у свим временима је једна иста црква јер је
увек исти Христос - њена глава
и као што ранохришћани „Бијаху једносушно у храму, и ломећи
хлеб по домовима, примаху храну са радошћу и у простоти срца“ (Дап. 2;46), тако и ми преко
истог ломљења евхаристијског
хлеба до Славског хлеба, односно Славског колача, у својој
помесној пуноћи нудимо читавој Цркви Христовој богатство
литургичког обреда Крсне Славе.
Крсна Слава је као жива инкултурација Еванђеља, и
Предања, настала у хришћанском Духу, у старини када је
наш народ примио Православље. Она није христијанизован
пагански обичај већ своју генезу врши у хришћанској древности, и као таква је препозната у
Православном предању.
Сам појам Крсне славе јесте сложеница која у себи
сједињава неке од кључних теолошких истина вере у Православљу. Појам славе открива
истину Тројичног Бога, прослављеног Сина Његовог, Светог
Духа, и она јесте у исто време
једна од особина Тројичног Бића. Такође, појам славе открива
намену човека и света, као и
њихов однос према Богу. Намена свакако јесте уподобљавање
и угледање на Прослављеног
Богочовека Христа, који седи
са десне стране славе Очеве.
Тако прослављање човека Божијим даром славе открива
реалност усиновљења Духом
Светим. Слава је огледало лика
Божијег у човеку, светлост која
је обавијала човека пре пада, и
спасење јесте обнављање славе рајског човека.

Појам Крста у називу
славског обреда одише истом
теолошком важношћу. Крст је
икона распећа Христовог, доказ победе Васкрсења, симбол
славе и тријумфа човечанства
у личности Бога Сина. Крст у
исто време јесте и позив на
подвиг и учествовање у Васкрсној победи, кроз саображавање Распетом Христу.
Прихватајући хришћанство, Срби су одбацили незнабожачку веру, али са њом и
њену религиозну обредност.
Слично ранохришћанским народима латинских и јелинских
области Римског царства христијанизовани Срби су своја
стара божанства препознали
као „лажне богове“, а служење
њима као демонолатрију.
Генезу прослављања Крсне славе треба тражити у ранохришћанској ери. Из атмосфере
прве Цркве настаје прослављање светих, њихов патронат и
заступништво, које је спојено са
агапама, рефлектује конститутивне елементе из којих настаје
Крсна слава.

Од времена мучеништва
светог Стефана, затим хиљада
других мученика и исповедника
Црква је њима одавала почаст
за њихов труд и христоуподобљење, кроз слављење Бога,
који је њих удостојио дара светитељства. Прослављање светитеља је од старта представљало
свест Цркве, о позиву и жељи ка
уподобљењу њима и Богу који
их је прославио, и позвао све
људе на светост и обожење.
Рана црква је прослављала свете, и временом одредила датуме који су том слављу
посвећени, молећи за њихово
заступништво пред престолом
Трисветог Бога. Свечари су се
молили за предстојатељство и
патронат (заступништво, за нас
пред Богом). Прослављање
светог као патрона, заштитника, јако се проширило у средњем веку.
Патронат је био популаран подједнако и на Истоку и
на Западу. Хришћански храмови који су дизани у част одређеног светитеља, су проширивали свој локални и помесни
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карактер, попримајући васељенски значај и
обичај. Пример par exellans је усрдно поштовање празника Пресвете Богородице, светог Николе, светог Георгија, итд.
Патронат се из храмовне и црквено-локалне области проширио на домен града, државе и читавих народа. Новоосновани Константинопољ у четвртом веку, је именован за град
под заштитом Богородице, Рим под патронатом
светог Петра, Солун и Сирмијум (Сремска Митровица) под патронатом светог Димитрија...
Светитељи су призивани и слављени као покровитељи целих народа попут: Светог Владимира,
просветитеља Руса, нашег светог Саве, Свете Нине, заштитнице Грузије, или на Западу Светог Патрика, просветитеља Ираца. Интересантно је да
Ирци, и дан данас Светог Патрика торжествено
прослављају како у Ирској, тако широм света, уз
обиље прослава и гозби у част успомене на светога. Порекло карневала на Западу са свештеним
процесијама-входовима, свакако треба тражити
у прослављању градског патрона (важно је напоменути да су данашњи карневали изгубили своју
смисленост, лишавајући себе религиозног и уопште хришћанског карактера претворивши се у
маскенбал, кроз „слављење“ неморала, и оног
што је грешно у човеку).
Од патрона се молила заштита како духовна, тако и телесна. Свети Димитрије је, нпр. у
Солуну, прослављан због победе над Словенима под зидинама тога града. Култ ратника попут
Светог Димитрија, Георгија, и Арханђела Михаила био је широм заступљен у хришћанском
свету, а, у српском народу је имао посебан државно- славски карактер.
Један од првих назива за Крсну славу је
био Крсно име, због чега многи сматрају да су
Срби почели да торжествено прослављају светога на чији су дан прослављања и примили крштење, и да из тога настаје Крсна слава.
Крсно име, иако се доводи у везу са именданом, оно то по суштини није. У прослави имендана, насупрот Крсног имена - Крсне славе, професор Димитрије Калезић види егзистенцијалну
разлику, а то је да прослава имена собом носи
дозу егоцентричности, док прослава Крсног
имена - Крсне славе одувек носи дух заједништва
и саборности верних.
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За патријарха Павла Крсна слава је прослава духовног
рођендана и имендана, крштења „водом и Духом“ са смислом
саборности
еклесиолошког
карактера: „Слава нам је рођендан – јер су се наши незнабожачки преци крстили „водом и
духом“, постали чланови Цркве
Божије, живе лозе на вечно живом чокоту Христу. Имендан
пак Слава је зато што смо сви
тада добили име „православни
хришћани“, то били кроз векове и остали до данас“.
Кроз предањске елементе храмовног празновања
светих, њихов патронат, сједињен са успоставом Крсног
имена, као успомене на дан крштења и примања православне вере, настаје Крсна слава,
у коју улазе елементи трпезе
и гозбе агапе (сходно речима
Павла апостола - Када и једете
Богу благодарите).
Први помен прослављања Славе је из 1018. год. и доноси га византијски хроничар
Скилица, а везан је за прославу
Успења Пресвете Богородице,
коју је празновао Самуилов војвода Ивац, у области данашње
јужне Македоније.
Установа обреда Крсне
славе је везана за доба Светог
Саве. Утемељење њених литургијских елемената налазимо
у зборнику из 14. века. Обред
се постепено формулисао и
формирао кроз сведочанство
неколицине зборника и требника од 14. до 19. века, када је
његову коначну формулацију
дефинисао, 1862. године, митрополит београдски Михаило.
Крсна слава и њено прослављање је нераскидиво веза-

но за литургију, а затим се кроз
агапу трпезе прослава из Цркве
сели у дом и траје читав дан подражавајући дан црквене успомене светитеља који се слави.
Прослава Крсног имена је дужност и обавеза сваког
крштеног Србина („Где је Србин, ту је Слава“) као што нам
о томе приповеда епска песма
о Слави цара Душана, преносећи и нама мистично, свевековну поруку од Светога Саве
читавом Српском роду, да : „Ко
Крсно име слави - Оно му и помаже“, и на другом месту где се

опет каже у народном предању од старина „Ко Крсну славу
слави помогао га Бог“.
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Из живота Храма
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Саборне цркве у Солуну
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И нте рвју

ПУТ ЉУБАВИ И ИСТИНЕ
РАЗГОВОР СА ОЦЕМ СТЕФАНОМ, ИГУМАНОМ МАНАСТИРА ВЕЛИКА РЕМЕТА

На само стотинак километара од Београда, на јужним падинама Фрушке Горе, налази се
средњевековни манастир Велика Ремета са црквом посвећеном светом Димитрију. Прави
духовни центар, са обновљеним конаком, прелепом фонтаном, Витлејемском пећином и
највећим звоником на целој Фрушкој Гори. Кула је висока 38 метара и путницима је кроз
време служила као оријентир.
А на самом улазу у манастирски комплекс, отац Стефан (Вучковић), игуман манастира, крај
џакова са паприком и луком. „Треба ли ти паприке? Ето, купили смо нешто за зимницу па ако
ти треба, где ти је ауто?“... на тренутак сам збуњена, но, кроз разговор који следи и време
проведено у манастиру, убрзо ми је постало јасно. Литургија је одавно била завршена, али
људи су пристизали са свих страна. И отац је за све имао времена и стрпљења; свакога од
њих је примио, саслушао и благословио – јабуком, ратлуком, књигом или парчетом пите
кромпируше. Каже, такав је ред. Не ваља се отићи без благослова.
На уласку у салон, на првом спрату конака, бацих поглед на садржај и импресионирана
мноштвом књига, уредно датираних цд-ова крај рачунара, осетих благи налет треме. Отац
седе, огули и исече јабуку. Уз кришку коју ми пружи, нестаде и трема. Укључих диктафон и
започесмо причу.
Светосавац: Постоји предање по којем је овај манастир
основао на самом почетку
14. века „сремски краљ“Драгутин?
Отац Стефан: Тачно. Међутим,
знатно је вероватнија могућност да је манастир са црквом
посвећеном светом Димитрију, настао у другој половини
15. века с обзиром на податак
из 1509. године, по којем је калуђер – изасланик деспотице
Ангелине Бранковић назван
„Димитријевским“. Томе у прилог говоре и нешто каснији
подаци у којима се православни манастири под именом Ремета помињу. У току Другог
светског рата манастир је по-

16

страдао и многе драгоцености
чуване у њему су опљачкане.
У послератном периоду Велика Ремета је само делимично
обновљена. Треба нагласити
и то да је овде сахрањен 1709.
године митрополит Стефан
Метохијац, затим да је у овом
манастиру 1721. године монах
Јеротеј Рашанин описао свој
пут у Јерусалим и тако дао први путопис наше новије књижевности.
Светосавац: Родом сте из
Мркоњић Града, Републике
Српске, и све до деведесетих
година прошлог века водили
сте сасвим обичан живот,
а онда се након рањавања у
рату и доласком у Ремету,

све променило. Какав је живот у манастиру, оче?
Отац Стефан: У свакој заједници је од давнина постојало
неко обличје домаћинства. На
челу породице увек се налазио неко ко се уважавао. Кад
дођете у манастир и кажу вам
да је игуман манастира отац,
то није ништа чудно јер смо
то очинство захваљујући Божијој љубави и Божанском
Промислу добили, то није
заслужено, то је дар Божији. Смисао монашког живота
није јасан свим људима. Када
човек зна структуру монашке
заједнице, он лакше у њу улази. Тако је и у манастиру, за
сваког има места ако хоће,

манастир Велика Ремета
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почев од најмањих до највећих људи. Стефан
Немања је био велики човек који је створио
једну државу на Балкану, моћну и признату, и
од Истока и од Запада. Ипак, предао је управу
свом сину и повукао се у манастир на послушање игуману, беспрекорно као дете. Човек
који је био на трону једне државе. То је величина људи који знају шта је манастирски живот. Манастири су једна света породица, једно
племство Божије, људи крштени, замонашени
и припремљени да буду у наручју свога Оца
Небескога коме се и враћају после дугог лутања. Сваки човек у нашем манастиру је посебна
радост, сви пожуримо да би човека примили,
саслушали; можда му и треба помоћ, и ако можемо ми помогнемо; можда му треба неки савет, и ми му дамо савет. Монашка заједница је
таква, циљ је све сачувати, све спасити, монаси не желе себе да жртвују за такав циљ, зато
се одричемо свега у овом свету и „сами себе и
сав живот свој Христу Богу предајемо“.
Светосавац: Оче, шта је најважније у монашкој заједници?
Отац Стефан: Најважније је послушање. То је
најјача врлина, најсилнија и најмоћнија. Затим
долазе вера, нада и љубав – све је то важно, без
тога човек није комплетан. Онај коме је Бог даровао дар послушности, стиче и веру, и наду, и
љубав, и трпљење, и милосрђе, и човекољубље.
У светлости ових врлина угледаш човека са невиђеном лепотом душе, све му је добро, и сви су
му добри, зато што је послушан.
Светосавац: Циљ хришћанског живота...?
Отац Стефан: Добро је што сте нас подсетили
на речи Светог Серафима Саровског: да је циљ
хришћанског живота задобијање Духа Светог.
Добро је наш владика Николај одговорио на питање католика како то да ми немамо папу. Он
каже: „Имамо папу, како то не знате, наш папа
је Дух Свети. Не видљиви папа, архиеписког Рима, смртни човек који при томе може и да се
смени; ми имамо вечно живог Бога који води нашу Цркву, Он је глава наше Цркве, благодатна
сила која нас држи.“ Данас, погледајмо све промене на европском човеку и видећемо колико
је човек морално пао, човек који је био со земљи и светлост свету: „Ви сте со земљи; ако со
обљутави, чиме ће се осолити? Она већ неће би-
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ти ни за шта, осим да се проспе напоље и да је
људи погазе. Ви сте светлост свету; не може се
град сакрити кад на гори стоји.“
Светосавац: Да ли је православље у мањини?
Отац Стефан: Чули сте да Господ говори: „Не бој
се, стадо мало, јер би воља Оца вашега да вам
даде Царство.“ Нема потребе за великим бројем, мало стадо се умножава. Господ је управо
на ову нашу радозналост одговорио да се не
бојимо, јер је Он са нама. Зар је то мало? Господ
може да спасе, и спасава, сву васељену. Дивно
је ово Господ рекао, јер је знао да ће бити оних
који ће се плашити што нас сада нема милијарда, или две, само да знате – није срећа у броју, него у соју. Он је имао дванаест апостола, и
од тих дванаест, сетите се, на Голготи је остало
само двоје чељади. Његова мајка Пресвета Богородица и Свети Јован Богослов уз Исуса на
Крсту: и то троје је била жива Црква, непобедива. Ево, нас има више од троје. Нема страха због
броја православних, зато нас Он опомиње да се
не плашимо као мало стадо, него да гледамо да
не грешимо, то је битно; да не попустимо греху,
да се не улењимо, не падамо у очајање, него да
ревнујемо по законима Цркве, како је то Христос саветовао.
Светосавац: Како да се вежбамо у врлинама?
Отац Стефан: Врло је важно вежбати се у врлинама. Врлина има много, рецимо: врлина милосрђа много помаже; па врлина мира. Блажени
су миротворци. Све врлине које се набрајају у
блаженствима: „Блажени сиромашни духом, јер
је њихово Царство небеско; блажени који плачу,
јер ће се утешити; блажени кротки, јер ће наследити земљу; блажени гладни и жедни правде,
јер ће се наситити, блажени милостиви, јер ће
бити помиловани; блажени чисти срцем, јер ће
Бога видети; блажени миротворци, јер ће се синови Божији назвати; блажени прогнани правде
ради, јер је њихово Царство небеско...“ Све су
ово јеванђељске врлине. Крштени човек треба да се вежба у врлинама и са њима да изађе
пред Бога. Природа људска је променљива. У
духовном смислу, мање је важан карактер, то је
лично питање, али свакако се може бити бољи
и човек може да се мења. Једини пут јесте пут
љубав и истине, пут исповести, покајања и причешћа.

Светосавац: Шта је грех а шта врлина у животу?
Отац Стефан: Савремени човек сматра да је
успешан ако је на било који начин дошао до материјалних средстава, до друштвене позиције,
уопште не бира којим путем ће доћи до циља.
Било је тога и раније, али, чини ми се да није
било тако наглашено као данас. Данашњи човек живи у неком чудном стању. Робује стварима, ја верујем, несвесно. Недавно је у манастиру
проф. Владета Јеротић рекао да су многе болести психосоматске природе. Слажем се са проф.
Јеротићем. Сетимо се човека у Едемском врту:
здрав, поносан, фин, леп, све му се покоравало,
био је прекрасан, сличан Богу. И, шта би? Кад је
почео да грамза, дошао је у ситуацију да се боји
шушња крај себе. Замисли цара који влада васионом, а боји се шушња. То је грех. Грех проузрокује слабост, беду невиђену, страх.
Светосавац: Некако се тај „страх“ провлачи кроз наш разговор и уопште, присутан
је у многим сферама живота данас?
Отац Стефан: Веровати значи бити храбар, бити
јунак, бити витез Крста Часнога, а то може само
онај човек који безазлено верује у Господа Исуса Христа и који је крштен у име Оца и Сина и
Светога Духа. Увек има људи који не могу да верују, немају тај дар, немају ту слободу да верују.
Јер, човек је страшљив. У чему је величина вере
православне? У слободи! Можда сте ви и учени,
и способни, и живите у лепом граду, све је то
лепо, али немате храбрости. Како рече Његош:
„Страх човеку често образ каља.“
Светосавац: Има ли српски народ данас храбрости?
Отац Стефан: Није тачно да се српски народ није одродио од вере. Благодарност је остала код
наших људи, остала је она стара формула на почетку дана, помози Боже данас, а увече, слава
и хвала Богу на свему. То је Србинова молитва,
почетна и завршна.
Светосавац: Зашто су савремени људи усамљени?
Отац Сте фан: У многим држа вама све та и народима жи ве усамљени људи, а и код Срба
има много људи који су добре го дине живо та
про шли, а ни су створи ли брачну за једницу.

игуман Стефан (Вучковић)
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Благослови оца Стефана

И што је најгоре, многи верују
да је више не могу створити.
Ово је жалосна слика човека
и друштва које све посматра
равнодушно, јер ми немамо перспективу ни моралну,
ни материјалну, уколико не
будемо решили овај велики
проблем. Треба се женити и
удавати на време. Брак је благослов Божији људима који
желе да живе заједно и треба
да га склапају по божанским
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и човечанским законима, без
чега се брак не може схватити
као озбиљан брак. Свака друга брачна варијанта је некакав
самовољни савез који губи суштински смисао. Запостављен
је свештени брак у цркви; брак
који нема благослова Божијег,
а нешто тако узвишено и свето не може да буде трајно јер
није почело са благословом.
Препоручује се сваком пару
да пре ступања у брак провере

да ли су добро проценили да
могу трајно да живе заједно,
да се воле. Владика Николај
каже: „Муж и жена су двоје; а ко
их чини да буду једно? Дух Свети.“ Људи су погрешили када
су брачну заједницу нарушили, схватили је као неку форму; оженио се реда ради. Па
како то? Човек се ваљда жени
да има своју жену, фамилију,
пријатеље, да буде цар у својој кући, а не просјак.

Светосавац: О чедоморству
(абортус)
Отац Стефан: О чедоморству
треба често причати да би дошло до свести људи да је то
грех. Ако се зачело дете у утроби материној, то је благослов
Божији, нема нико право под
небом да уради шта хоће са
тим плодом! Абортус је чин непромишљеног поступка раван
злочину. Нико нема права да
одобри абортус, и у најтежим

ситуацијама деца су се рађала,
треба водити рачуна о образу и
достојанству. Не могу и не смеју околина, мајка, отац, комшилук, било каква ситуација, бити
изговор за убиство детета. Не
смеју предрасуде бити изговор.
Апелујемо на сваког мушкарца
и сваку жену, ако су већ одлучили да се састану, нека то буде из љубави у смислу рађања.
А ако не могу да склапају брак,
да стварају заједницу, нека онда

претрпе мало и нек нађу решење или за брачну заједницу,
или не зачињати дете у утроби
мајке, а после убијати, јер је то
злочин који вапије на небо.
Светосавац: Оче, више пута
сте ми поменули храброст.
На почетку нашег разговора,
рекли сте да је и за љубав
потребна храброст. Нека
то буде порука нашим читаоцима...
Отац Стефан: Тако је. Љубав,
права љубав, не може се задобити без храбрости. Хероји
стичу љубав. Можете о љубави причати, данас многи о љубави причају, али се плаше и
сенке своје, значи нема у њима
љубави, то је љубав формална,
површна. Али када се човек
оваплоти у љубави, кад узме на
себе неког страдалника, уђе у
његову душу, како каже Достојевски, оваплоти се у његово
страдање, онда и носи његову
муку и никада га не понижава,
иако се тај сурвао у неку тешку
невољу, можда и у блату лежи.
Али, овај га носи у својој души,
то је љубав слична Христовој
љубави, љубав која је вечна.
Кад се бориш – бори се! Немој оборити главу и говорити
нема ми помоћи! Има, само се
држи Бога и Божије благодати
и биће победе.
Снежана Миљковић
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Преу зето за вас

O ДУХОВНОМ ЖИВОТУ
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
КОЈА МУЧЕ САВРЕМЕНОГ ХРИШЋАНИНА

Представљамо Вашој пажњи део одговора оптинског старца, схиархимандрита
Илије (Ноздрина), из књиге „Разговори са старцем Илијом“. Књига je заједнички
пројекат издавачке куће ,,Бернар” и портала Православие.ру.

Како данас да исповедамо
Христа?
Нека свако живи по Јеванђељу – то и јесте исповедање.
Више од онога што је речено
у Јеванђељу неће нико рећи.
Најважнија борба за сваког од
нас је да живи у складу са православним учењем. Човек обавезно мора бити оцрковљен
– наоружан благодаћу Духа
Светог, против сатанске злобе
и греха. А такође да се труди да
помаже другима. Једном ми је
дошао породични пар са пуно
усвојене деце. Имали су двоје
своје деце, и још децу из дома.
Већ неколико година та породица води сопствену фарму.
Тешко је, наравно. Обрађивати
земљу никада није било лако.
Имају различите врсте стоке,
живине, не пуно, али имају.
Сада уређују ново земљиште,
првобитно је постало мало.
Шире газдинство, како би омогућили људима на селу посао,
да производе сопствене – добијене од наше земље – прехрамбене производе. Тамо ће
градити и храм. Треба се бавити стваралачким пословима.
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Ратовати против чамотиње, лењости, равнодушности према
својој земљи и људима. Данас
се много манастира обновило,
много храмова је рестаурирано. Ипак, много је теже препородити благочешће. Па и људи
су сада другачији, Какво је раније страхопоштовање било
код верника! У Москви сам
имао познаницу, рабу Божију
Александру: како је само плакала због оне старе Москве,
њеног јединства и побожности. Друга раба Божија је стално плакала сећајући се како су
дизали у ваздух Храм Христа
Спаситеља. То су биле чисте,
истински верујуће душе, које
су, осетивши живот са Богом,
желеле да се сви спасу. Плакале су гледајући како људи сами
себи ускраћују могућност за миран живот овде, на земљи, и блаженство у вечности са Христом.
Шта да чини особа која
тек прилази Цркви, и која
тражи свог духовника? Како
направити прави избор?
Важно је имати на уму да
наш свет лежи на злу, да смо после Адамовог пада сви грешни,

и овде сваки човек, сваки духовник такође има своје грехе.
Савршени идеал не постоји. Заиста, постоје људи са великим
знањем и духовним искуством,
којима је могуће обратити се
за духовно руководство. Међутим, треба пажљиво бирати,
схватајући да чак и јако добар
духовник може да вам, из неког
разлога, не одговара. Чак врло
образовани и искусни духовник може да не одговара, по
неким чисто људским критеријумима. Биће вам тешко да
изградите однос, зато је важно
оценити све, између осталог и
људску компатибилност. Сем
тога, желео бих да напоменем
шта је говорио Теофан Затворник о почетку духовног живота
код човека. Шта је то Царство
Небеско? То је разговор са Богом, чистота душе и благодат
Божија. Бити очишћен од својих
грехова и лично се обратити
Богу – најважније је због чега
човек долази у Цркву. Ако се човек научи покајању, преумљењу
душе и молитви, онда ће моћи
да живи уз било ког духовника, самостално ће дејствовати,

самостално правити изборе у
корист добра, тежиће му. Ако
не научи, ни један духовник му
неће помоћи.
Важно је такође не заборавити, у свом поверењу
ка духовнику, да самостално
оцењујемо оно што се догађа.
Неопходно је поредити речи
духовника са речима Јеванђеља, са учењима Отаца Цркве,
са њеним саборним одлукама,
које је важно изучавати и разумети. Никакав ауторитет духовника их не може поклопити. И,
наравно, човек који је тек дошао у Цркву треба непрестано
да се моли, јер је разговор са
Богом најважније ка чему тежи
сваки хришћанин.
Како сачувати породицу,
у времену које је пуно пометњи
и искушења?
Врло је важно правилно
уређење породице. Треба имати у виду и накупљено историјско искуство. Историјски
гледано, Русија је имала чврсту, јаку породицу. Али, за то
је потребан труд, стрпљење,
смирење. Ако не желимо да
обраћамо пажњу да то, нећемо
моћи правилно да изградимо
свој живот. Тражимо одређене
излазе, бавимо се новим учењима и теоријама; мењамо место становања, мењамо посао...
Потребан нам је посао. Ако
смо добили образовање, треба
да се трудимо да по том образовању и живимо, да тежимо
стабилности. Да на тај начин
израђујемо навику. Зато морамо да волимо своју професију,
управо да волимо! Истовремено да градимо породицу.
А за породицу је неопходно стрпљење. Пре свега треба

бити свестан да није потребно
јурити некакав идеал, надати
се да ће све и у свему бити
идеално. У животу ништа није
идеално. Али треба тежити
ка добром уређењу. А за то је
обавезно важно пристајати на
компромисе. Тада ћемо имати
стабилност – како у породици, тако и на послу, у нашој
професији. Што се тиче места
становања, важно је да оно
обезбеђује пријатне услове за
наше здравље, за наш миран,
спокојан живот, за развој породице. Треба увек да будемо
задовољни оним што имамо.
Наравно, треба да тражимо
комфор, најбоље услове, како
материјалне, тако и духовне.
Али, ако будемо живели са Богом, тада ћемо схватити садашњост и будућност. Нећемо се
никуда гурати, тискати. Бићемо
задовољни оним што имамо
данас. И оним људима који нас
окружују – и у породици, и на
послу. Зато што увек може настати тренутак у животу, када
ће се пред нама појавити велике тешкоће. Тада ће нам се
учинити да немамо стрпљења.
Зато треба бити са Богом.
Када смо са Богом, тада
ће нас Господ увек упутити,
наша душа ће нам сама шапнути, како да изађемо из тешке,
наизглед неподношљиве ситуације. Ако се будемо молили,
Господ ће нам увек помоћи
да изађемо из проблематичне
ситуације, да се изборимо са
тешким околностима.
Сада је време поста,
реците, шта за Вас значи
пост, и колико се Ваш живот у време поста разликује
од обичног живота?

Како рећи, пост је, наравно
суздржање. Сам Господ је постио четрдесет дана. Мојсеј је
постио два пута по четрдесет
дана, могу да наведем многе
примере. Потребно је човеку да се суздржава, схвата да
је као Адам – треба да улаже
одређени напор у своје духовно расположење, како у њему
не би била разузданост која
је свугде присутна. И молитве
– тако да је пост потребан, и
врло важан, наравно...
Шта бисте пожелели
свима који сада посте?
Да се суздржавају. Пост је
за здраве, наравно. То су већ
крајњи случајеви... ако се неко
тако, у потпуности суздржава,
а болестан је...А тако, можемо рећи да за болесне пост
није обавезан. Болестан човек
може да разуме смисао поста,
у нечему да се суздржава, неким делом. За болесне може
бити блажи режим, а иначе јасно је да је пост убиство страсти, а не самоубиство. Болесни
не смеју бити ригорозни. Здравље нам је попут драгоценог
дара Божијег. Нека би Господ
дао да сви ојачају у добру.

Са руског: Ива Бендеља
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У с ус рет празник у

ОЖИВИМО
СРЦА ЗА
БЛИЖЊЕ!
Снежана Миљковић

Р

азмишљајући о новој
теми за претпразнични
број „Светосавца“, под
руку ми је дошао стари број
Светосавског звонца и текст
под називом „Усамљена на
Божић“. Прича Е. Посељанина,
у свега пар реченица, натера
ми сузе на очи. Колико је тога
речено, колико истине и симболике у само једној причи за
децу! Да ли смо, жудећи за животом, претрпани обавезама,
роковима, тражећи то боље сутра, заиста заборавили ко смо,
куда идемо, и са којим циљем?
Да ли свесно журимо, потискујемо своје срце, и мучимо душу,
стварајући само привид живота јер, тако је лакше? И углед, и
част, и образ везујемо за материјалне ствари. Самоуверено
и смело радимо на оној лепшој, спољашњој страни наше
личности, оној за публику,
пријатеље, комшије, тражећи
потврду успеха и слатке речи
хвале. И живот тако пролази....
Брзо. Све брже. А ми, ми се не
мењамо. Тврдоглаво одбијамо
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да се суочимо са оним Ја дубоко унутра. И празнина постаје
све већа. Незадовољство све
јаче. И туга. И немир. Управо та
Душа, жељна Љубави, Истине,
и Спокоја, проговара, некако најјаче, у време празника.
Људи тада најгласније осећају
самоћу. Како се борити и шта
је у ствари корен свега овога?

Љубав изнад свега
У основи наше православне хришћанске вере јесте Љубав. Она чиста, слободна, дечја.
Љубав која не тражи, не пита,
Она која све зна, све даје и све
прашта. Научити се волети
Бога и ближње, значи научити
одбацити све привезаности,
јер истинска Љубав не живи у
привезаности. Љубав може да
живи само у слободи. Ако желиш да заволиш Бога, не заборави на људе и сазнаћеш како
да заволиш Бога. Ако желиш
да заволиш људе, заборави на
самог себе, и Бог ће те научити
како да волиш људе. У Љубави

нема и не може бити никаквог
умора, јер истинска Љубав
се никада не умара. – речи су
старца Симеона Атонског.

Христово рођење
Кроз сву своју историју
човек се показује као нарочита
врста бића тиме што неуморно
тражи основну и главну истину,
истину на којој стоје и због које
постоје светови. Тек у чудесној
личности Богочовека Христа
јавила се вечна Истина, без
остатка. Христово рођење је, у
неку руку, ново стварање света,
преломни догађај у историји
света. То је тренутак када се Бог
идентификовао и поистоветио
са човеком, а људска природа
уздигнута до самог божанског
престола. Духовни смисао Божићног поздрава Мир Божији
Христос се роди је жеља да на
свету завладају љубав и разумевање међу људима. Они који
прихватају Христа као своје
друго „ја“ заиста се мире и праштају. И заиста, нема лепшег и

потпунијег осећаја! Божић нам
доноси радосну и дивну вест
да је вечни Син Божији постао
Човек, Богочовек Исус Христос.
Оваплоћењем Његовим испунило се пророштво пророка
Исаије: Ето, Девојка ће зачети
и родиће Сина, и наденуће му
име Емануил, што ће рећи: С
нама Бог (Мт. 1:23, Ис. 7:14). Дакле, смисао Божића јесте у томе
да је Бог дошао људима како би
се они приближили Њему. Смирењем и унижењем себе изражава се највећа љубав. Онај
који искрено љуби, занемарује
самог себе и даје се другом. На
Божић је дошао Бог и уселио
се у нас да би нас научио како
да једни друге загрлимо, једни
другима опростимо. Нема тог
зла које нам неко може нанети,
а да би оно могло надвладати
доброту једног Божића и да би
могло надјачати у нама спремност за опроштај! Волимо једни
друге љубављу која не тражи
своје, која се не горди, која све
трпи, свему се нада (1 Кор. 13:7).
Ниједна љубав неће отићи у
празно.

О покајању
Свету тајну исповести дефинише православна литургика као Тајну покајања којом се
човек чисти од грехова учињених после крштења. Исповест
је, дакле, свештена радња у
којој свештеник Цркве силом
Духа Светог отпушта и разрешава хришћанина од грехова
које он исповеди и за које се
каје. Шта се дакле, дешава у
души онога који се каје и који
долази код свештеника на ис-

повест? Свети Владика Николај
Велимировић, у „,Молитвама
на језеру“ каже: Покајнику се
отварају очи за два пута: за
онај којим иде, и за онај којим
треба да иде. Више је оних који
се кају но оних који скрећу своје
колеснице на нови пут. Кажем
вам: две храбрости потребне
су покајнику – једном храброшћу да заплаче над старим
путем, и другом да се обрадује
новом. Света тајна исповести
у Цркви постоји и дата је као
могућност обнављања и исцељења грехом нарушене људске природе и живота. Зато
је грех у духовном животу и
окарактерисан као болест која
оптерећује и мучи људску савест. Исповедање и покајање
представљају облик духовног
лечења.

Божићни пост
Према хришћанском предању добија свој пуни духовни
смисао и не односи се само на
телесно уздржање већ подразумева и труд душе у врлинама. Божја заповест о посту је
дата још Адаму у рају. Тек када
је прекршио заповест поста,
Адам је пао у сластољубље и
гордост. Много је примера богоугодног поста и у Новом Завету. Сам Господ пости 40 дана
и ноћи пре почетка своје проповеди о доласку Царства Небескога. Основни циљ поста
јесте очишћење душе и тела
од телесних и душевних страсти, као и прослављање Бога
и његових светих. Прави пост
састоји се како у уздржању од
мрсне хране тако и у уздржа-

њу од рђавих мисли, жеља и
дела, умножавању молитава и
доброчинстава. Божићни пост
траје 40 дана. Почиње 15/28
новембра, а завршава се 24.
децембра/6.јануара. У току целог овог поста не једе се месо,
бели мрс и јаја. Уље и вино су
дозвољени свим данима осим
среде и петка који се посте на
води. Риба се једе сваке суботе
и недеље као и на Ваведење
Пресвете Богородице. Последња недеља Божићног поста се
пости строжије, без употребе
рибе. На Бадњи дан се не употребљава ни уље, ни вино, већ
се обавезно пости „на води“.

О Тајни Причешћа
Света Тајна Причешћа, или
Евхаристија, јесте света Литургија која се врши у Цркви као
тајна Христова и Његове Цркве. На светој Литургији бива
Причешће. Причешће је света
тајна у којој хришћанин, под
обликом хлеба и вина, прима
само тело и крв Господа Христа, сједињује се са Њим, добија опроштај грехова и залог
вечног живота. Ову свету тајну
установио је сам Спаситељ на
Тајној Вечери. Узео је хлеб, благословио га, преломио и дао
својим ученицима, рекавши: Узмите, једите – ово је тело Моје,
које се за вас ломи. Затим је узео
чашу, захвалио Богу и дао им
говорећи: Пијте из ње сви, јер
је ово крв моја Новога Завета,
која се пролива за многе ради
отпуштења грехова. Ова Света Тајна представља врхунац
љубави и заједништва између
Бога и човека.
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Божићни празници и иде у цркву. Одмах по повратку,
Само онај ко лично није
обичаји
домаћица меси чесницу у коју доживео ту предивну божићДани који следе, носе
обиље радосно-симболичних
даривања протканих дубоким
коренима наше православне
цркве. Три недеље уочи Божића наш народ посвећује трима
основним светињама људског
живота: светињи оца и очинства, светињи мајке и материнства, и светињи детета и детиње безазлености и чистоте, под
називом Детињци, Материце и
Оци. Везивање на ове празнике има вишеструку симболику. Прво симболизује чврсте
породичне везе, слогу, мир и
међусобно помагање. Друго.
упућује укућане на штедљивост
и истрајност у врлинама. Ово
су чисто породични празници
и за тај дан домаћице припремају свечани ручак на коме се
окупи цела породица. На два
дана пред Божић је Туциндан.
Тог дана се коље и реди печеница за Божић. Са Бадњим
даном већ почиње Божићно
славље. Ујутру рано, већ у зору,
домаћин одлази у шуму по бадњак. Жене у кући месе колаче и
припремају празничну трпезу.
Увече, уочи Божића, бадњак се
пресеца и заједно са сламом и
печеницом уноси у кућу. Бадњак симболички представља
оно дрво које су пастири донели и које је праведни Јосиф
заложио у хладној пећини, када
се Христос родио. Домаћица у
сламу под столом, где се вечера, ставља разне слаткише, ситне поклоне и играчке, које деца
траже и пијучу као пилићи. На
Божићно јутро читава породица

26

ставља новчић. Припрема се
свечана трпеза и обичај је да
на столу буде од свега по мало.
На Божић, рано пре подне, у
кућу долази специјални гост,
који се обично договори са домаћином, а може бити и неки
случајни намерник, и он се посебно дочекује у кући, и зове
се положајник. Он симболички
представља оне Мудраце који
су пратили звезду са Истока и
дошли новорођеном Христу на
поклоњење. Домаћица посипа
житом положајника и дарује га
прикладним поклоном.
Слава Богу на висини, и на земљи
мир, међу људима добра воља!

ну атмосферу у којој се душа,
захваћена неким унутрашњим
блаженством, надима и шири
до висина свемирских простора, када се сви људи воле и све
се прашта, не може схватити
црногорског владику Његоша
и његове стихове:
Нема дана без очног вида
Нити праве славе без Божића!
Зато, драга моја браћо и
сестре, храбро рецимо „не“
свим страховима, бригама и
самоћи. Обновимо наша срца,
пустимо Љубав унутра и пронађимо Божић прво у нама
самима!

МАЛИ

sveto.c
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Помаже Бог драга децо,
Ускоро ће Божић, рођендан Христов. За вас и ваше најмилије
припремамо ,,Божићно сеоце код Храма“ где вас, уз распевану
божићну јелку, божићне бајке, кућице и кочије, чека и прегршт
празничних изненађења.
Желимо да празнике прославите са онима које волите, а да
у новој години буде много радости, добрих оцена и испуњења
ваљаних жеља.
Даће Бог да вам светла радост Рождества Христовог обасјава
све дане новог лета!
Снежана Миљковић,
заменик главног
и одговорног уредника
,,Светосавца“
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СНЕЖНЕ ПАХУЉИЦЕ
ИСАИЈЕ МИТРОВИЋ

Бадње је вече.
Седи мала Милица брижно замишљена крај замагљеног прозора, па је тужна, врло тужна.
Како и да није замишљена и тужна: сутра је Божић, а снега ниоткуда. Без снега нема ни оне праве
божићне радости, правог божићњег весеља. Друкчије се Божић дочекује и слама уноси у кућу, друкчије се и чесница ломи кад напољу веје снег, а у топлој соби весело пуцкара ватра. Ето зато је Милица
тако замишљена и тужна. Размишљајући она је упрла поглед у мутно небо, које се cа свих страна спуштало, као да ће муње засијати из њега. Дође јој некако тешко око срца и једна крупна суза заблиста
у њеном паметном оку. Сузу је видео анђео који је стојао поред ње, утро јој је сузу и на свом белом
длану однео је преблагом Богу. – Чији је то драги камен? упита Бог. – То је суза једне добре девојчице
која моли да небеским сводом залепршају снежне пахуљице и да украсе Божић, одговори анђео. – И
ништа више не тражи та добра девојчица? Опет ће драги Бог. – Ништа више, рече анђео и поклони
се. – Скромна јој је жеља, него слушај, анђелe, ту њену сузу претворићу у драги камен; узми га, растрљај између дланова и наднеси руке у горње небеске одаје у којима затворене снежне пахуљице коло
воде и оне ће све заблистати његовим сјајем. Онда их пусти нека поиграју и нека обрадују ту добру
девојчицу на земљи, рече Бог осмехујући се на свог верног анђела.
Анђео учини пo Божјој заповести. И тек што је Милица, после дугог и заморног посматрања у
даљину, поново погледала кроз прозор, кад - гле: прве снежне пахуљице весело заиграше око влажних окана.
Обрадована Милица узвикну:
„Ах како су блиставе и крупне као дијаманти! Ипак долазе у добар час „Мама, мама, ево белих
пахуљица, погледај само, погледај!“ повика поигравајући и цупкајући по кући.
„Тата, ево нам снега!“ довикну оцу који је спремао бадњаке, па узе малог бату за ручицу и одведе
га до прозора говорећи му:
„Гле, бато, сребрне пахуљице. Гледај само како су звездане и сјајне. Сутра је Божић, видиш да је
то прави Снежни Божић.“
У Милициној кући сви се обрадоваше овим снежним пахуљицама, као нечему што нарочито
долази да увелича њихову божићну радост.
Свуда плануше светла. Весело запламтеше бадњаци и уз громку песму Рождество твоје посу се
слама по одајама.
Пахуљице својом изненадном појавом испунише укућане радошћу. Сада почеше долетати у големим јатима са свих страна, па хитро поведоше коло и својим леденим телашцима прекрише плотове и кровове кућа. Милица, раздрагана њима, отвори прозор и пусти их унутра. Ови мали бели лептирићи долетали су у собу, падали на шарене ћилиме и од топлоте испаравали. Њихов дах се винуо у
небо и однео Господу Милицину захвалност што их је пустио на земљу да увеличају божићну радост.
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НАШ ПРВИ БОЖИЋ
РАДМИЛА МИШЕВ

Хладних јануарских вечери окупљала се наша породица око великог кухињског стола. Тада није
било телевизије, па су родитељи причали приче и играли се са нама разних игара. Ја сам највише
волео причу о дедином рођењу. Тата је причао да је деда рођен у време Првог светског рата. Дедина
мајка, иако пред порођајем, пошла је са свекром и свекрвом да отерају овце на удаљени пашњак.
Тамо их је затекла ноћ. Морали су да преноће у појати, у коју су се од невремена склањали људи и
мања стада. Те ноћи се родио мој деда.
Мајка и баба нису знале где да ставе бебу да спава, али се његов деда досетио, узео самар
коња Путаља, напунио га сламом и тако направио колевку. – Да ли се Путаљ љутио што деда од
самара прави колевку? – питали смо. – Ма не, Путаљ је задовољно климао главом. Био је срећан и
поносан што је његов самар тако добро послужио. – А шта су овце радиле? – Оне су у чуду гледале
људско јагње без руна. Јагањци су се гурали да приђу ближе и играју се са новим јагњетом. Коњ
Путаљ им је, сав важан, објашњавао да ће се са овом бебом играти тек њихова деца. Овчицама ништа није било јасно, али њима и овако никад ништа није јасно.
Само је пас, Петко, стајао наћуљених ушију. Ослушкивао је долази ли вук или лисица и пазио да
се неко јагње сувише не приближи огњишту, поред кога је у самару спавао мали човек.
Док смо ми питали како зна шта су животиње говориле, мама је послујући око шпорета, онако,
више за себе рекла: „Покојни свекар је, Бог душу да му прости, био блага душа, човек Божји, и родио
се ко мали Исус у шталици.“
Ми смо заграјали: „Ко је то Исус? Шта значи Божји човек?“
Била су то таква времена. Нико нас вери није учио. Причали су нам приче, читали романе, знали
смо напамет јуначке песме и Змајеву песмарицу, али о Исусу ништа нисмо чули. Гледали смо у тату и
ишчекивали. Он се загледао у неку невидљиву тачку, замислио. Онда рече: „Деци анђели казују, зато
траже да чују истину.“ Мами је рекао да застре прозоре, како се споља ништа не би ни видело ни чуло.
„Вечерас је Бадње вече. Света је ово ноћ, у којој се родио Господ наш Исус Христос.
Пре скоро две хиљаде година, у градићу Витлејему, родило се дете какво се, од како је света и
века није родило, нити ће се икада више на земљи родити.“
И потекла је прича о Пресветој Богородици, Праведном Јосифу, Благовестима, рођењу Христовом у пећини, поклоњењу пастира. Пред нашим зачуђеним очима светлела је звезда која је Мудраце
са Истока довела до пећине где је на слами у јаслама лежао Богомладенац Христос. Чинило нам се
да око нас лете анђели и певају. Подилазила нас је језа, обузимао ужас, док смо слушали о Ироду,
плакали над Витлејемским младенцима.
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На модром зимском небу сијале су крупне звезде, а ми смо питали да ли су то оне исте звезде
које су сијале над Палестином кад се родио Богомладенац Христос. – Да исте су звезде и Божић је
исти, само смо ми другачији.
Учинило нам се да у татином оку видимо сузу.
Били смо задивљени и тужни, што нам раније није причао о Бадњем дану и Божићу, а онда смо
се забринули, сад када знамо, како да дочекамо Божић? Где да нађемо бадњак и сламу? Старија сестра се сетила да је комшија пре неки дан дотерао церова дрва и да се љутио што је на дрвима остало
много лишћа. Сестрице су истрчале у ноћ и за неколико тренутака се вратиле доневши прегршт
церових гранчица. Сламу сам ја нашао. Мама је чувала јабуке у слами. Било је и жита и меда. Мама је
спремила свећу. Док смо ми слушали причање, умесила је чесницу. Склонили смо велики кухињски
сто, прострли чаршаве преко тепиха и поставили трпезу за Бадње вече. Мама нас је научила неке
нове, лепе песме. Шпорет је весело пуцкетао, а из гранчица бадњака извијало се много варница. Тихо
смо певали о Христу Богомладенцу, који је у свет дошао да га спаси и преобрази.
Кућа је мирисала на дуње и радост.
Дочекали смо Божић: Честитали једни другима празник речима: „Христос се роди“ и одговарали
радосно „Ваистину се роди!“ изљубили се, и обећали да о свему што смо вечерас чули, нећемо никоме причати. Била су то тешка времена.
Сећам се да је тата жалио што нема чиме да нас дарује, а није знао да нас је те вечери обдарио
највреднијим и најдрагоценијим даром.
Те далеке Бадње вечери светлост Витлејемске звезде заблистала је у нашим душама и Христос
се родио у нашим срцима, препорађајући нас.

31

Пе с м ари ц а

СЛАВСКО ЈУТРО
Ако Свети јесу Звезде
Од којих се таме плаше,
Пресвета је онда Месец,
А Христос је Сунце наше.
Тако исто, Крсна Слава
Ко звездано небо прија,
Ал је Сунце ипак тамо
Где се служи Литургија.
О, ти службо божанствена,
Чекај, чекај, ево мене,
Само да се ја обучем
И умијем очи снене.
Па ти стижем, песму дижем
Да дочекам Христа Цара
Јединога на свом свету
Кој не прети и не вара.
О, ти дивна Литургијо,
Зашто ниси мало чешће?
Постио сам, кајо сам се,
Све је спремно за причешће.
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УСАМЉЕНА НА БОЖИЋ
Е. ПОСЕЉАНИН

На Бадње вече, једном човеку дође до руку
слика испод које је писало “Усамљена на Божић“.
На слици снегом завејане кућице, свака светли
као звездица, вију се танки трачци дима из димњака. Осећа се радост, весеље и топлина. Празник је.Сви су на окупу, само је једна ситна, крхка Жена, племенитог лика, у скромном огртачу,
сама. Наслоњена на тарабе гледа пут осветљених прозора.
Сиротица, нема нигде никог свог у овој благој ноћи. Загледао се боље и видео танак ореол
изнад главе Усамљене Жене. Очи су му се испуниле сузама.
Па то Мати Божја, сама пред вратима, чека
да се неко сети Ње и Њеног Сина. Заокупљени
овоземаљским добрима, трпезом и обичајима,
људи се не сећају шта то они славе. Не сећају се
Онога због Кога су се окупили око трпезе, за којом за све има места сем за Њега и Мајку Његову.
Ова слика је повукла бујицу мисли. Ни пре више
од две хиљаде година, кад је на земљу дошао
Богочовек Христос, Творац и Цар, за Њега није
било места.
А Пресвета Мајка није имала главу где да
склони. “И роди Сина Својега Првенца, и пови
Га, и положи у јасле; јер им не бијаше мјеста у
гостионици“ (Лк. 2, 7). Па зар се ништа није променило за два миленијума? Подигнути су дивно
украшени храмови, осветљени и удешени, где
певамо умилне божићне песме. Окитили смо
куће бадњаком, јелком и даровима, али на једино
место где би Он желео да уђе, нема приступа. Не

пуштамо Га да уђе у наше срце. То би значило да
морамо да се одрекнемо неких навика, да почнемо да се мењамо. И тако Га стално изневеравамо, одлажући све за други дан, други празник,
а живот нам пролази далеко од Бога. Нажалост,
на крају тако и прође, јер нико не зна колико му
је времена преостало. Тада је почео да се моли:
“Ти Који си се родио у Витлејему, да би нас
оживео и спасао, учини највеће од свих чуда: обнови срца наша! Путевима којима Ти знаш врати
нас Себи и избави нас од срамоте неверја. Учини
да Те не изгонимо из своје средине ове свете Божићне ноћи, као ни у остале дане нашега живота,
него да Ти, Господе, увек владаш у срцима Своје
незахвалне деце која Те воле.“
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И з аб ра л и с м о за вас

Желећи да за најрадоснији хришћански
празник обрадује своје читаоце, ”Светосавско
звонце” је, са благословом Његове Светости
Патријарха српског господина Иринеја,
издало антологију ”Бакине Божићне приче”.
Приређивач књиге, главни и одговорни
уредник Звонца, госпођа Радмила Мишев, је
избор најлепших савремених и класичних
божићних прича, ”Бакиних Божићних прича”
проткала са много љубави и нежности.

Н

АША

Љиљана Хабјановић Ђуровић је покренула
едицију намењену најмлађима! Књига која ће
дотаћи нежне дечије душе и упутити их како да
постану добри људи
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Наш а препо ру к а

,,Камени цвет”, савремена руска бајка
Никите Миливојевића, Мало позориште ,,Душко Радовић,,

ПРЕПОРУК

А

,,Јазавац пред судом,
позориште ,,Лектира,,
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М а ли м о л итв еник

Молитва пред спавање
Легох спати, бога звати.
Бог се деси, на небеси,
Небеса се отворише,
Анђели се поклонише,
Христа бога умолише,
Где ја легнем, где ја спим,
Да никакво зло не сним.
Крст на небу, крст на земљи,
Крсти боже место моје,
Где ја легнем, где ја спим,
Да никакво зло не сним!

Молитва анђелу чувару
Анђеле Божији, чувару мој свети,
који си ми од Бога са небеса послат да ме чуваш,
усрдно ти се молим:
ти ме данас просвети, и од сваког зла сачувај,
и упути ме на дела добра и прави пут.
Амин.

Богородице дјево
Богородице Дјево, радуј се благодатна Маријо,
Господ је с тобом;
благословена си Ти међу женама и благословен је Плод утробе Твоје,
јер си родила Спаситеља душа наших.
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Д

ечији хор ,,Растко” при Храму Светог Саве у Београду основан је 1990. године.
Ово је први дечији православни црквени хор основан у Југославији од Другог
светског рата. Први диригент хора била је Лидија Мијомановић, а касније и

Јелена Дамјановић. Од 1996. године, уметнички руководилац хора ,,Растко” постаје
Јелена Јеж, вишегодишњи асистент маестра Спасића у хору ,,Мокрањац”.
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Ду хо в на три б и на

ЛЕПОТА КОЈА ЋЕ
СПАСИТИ СВЕТ
ДРАГОСЛАВ БОКАН

Л

епота је, не заборавимо,
једно од Божијих имена.
Наш Творац је „Надпрекрасни”, а сви ми се, крштењем,
духовно рађамо у лепоти, слободи и заједништву. И управо
Лепота нам највише тога наговештава од онога шта нам је
припремљено на самом крају
(и новом почетку) пута - с оне
стране свега овоземаљског,
смртног и пролазног.
То погружавање у понор
бесконачне насладе, обожењем и ,,олепоћењем”, чини да
осећамо лепоту попут песника,
и у ноћном трептају далеких
звезда и у преливању светлости кроз само једну кап воде
у бескрајном океану. Осетити
лепоту, бити осетљив на њене
одсјаје, то величанствено радовање битија, често без иједне
речи, то је и прихватање творевине која сведочи, на онај
некадашњи, једини аутентичан,
боготражитељски начин.
И то се све променило
из корена. И данас је лепота (у
ствари: сви њени симулакруми)
само обичан украс, додатак и
матрица, а не, као некада – дар.

аутор текста Драгослав Бокан и Милош Биковић
у Крипти Храма Светог Саве

У нашој клонулој цивилизацији се, уморно и готово
по инерцији, говори и ћаска о
лепоти какве грађевине, књиге,
филма..., а некада је Лепота била
разлог верског и цивилизацијског преображаја (и препорода). Тако су Руси, изасланици
кнеза Владимира Великог, од
свих вера прихватили управо
православље и то управо због
лепоте богослужења у цариградској Светој Софији. Из-

рекавши оно задивљено: Не
знамо да ли смо на небу или на
земљи!, они су свом владару
пренели спонтане утиске са
вероватно најзначајније литургије икад одржане у највећој цркви читаве Византијске
империје.
И Русија је тако прихватила православље на можда
и најправославнији, потпуно
мистичан начин. Јер, њени су
гласници и мудраци осетили
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истинско ,,слављење битија” у
другима невидљивом, спољашњем теолошком оквиру.
Свему се дивити, у свему
препознати Божији траг и потпис, то је аксиом и императив
истински православног погледа на свет.
И у сасвим другачијој ситуацији се могла осетити иста
та мисао, вековима касније.
Ђакон Авакум је, наиме,
пред погубљење одбио турску
,,милост” и одабрао васкрсење
после мученичке смрти, све
певајући: Нема лепше вере од
хришћанске! и Срб је Христов,
радује се смрти!
Не обазирући се на очајничке покушаје своје мајке која
га је преклињала да само привремено одбаци хришћанство,
прихвати ислам и потурчи се (па
ће се онда наћи у неким много
лакшим и повољнијим околностима), млади српски монах
задивљујуће лепоте, по сведочењу присутних Турака, одбио
је овакву могућност преживљавања и избављења из невоље.
И такав његов херојски
став је и породио такву надземаљску, надљудску, нестварну
лепоту Авакумовог лика. Из
њега је избијала светлост неустрашиве верности слободним срцем узете вере и жеље
да страдањем покаже дубину и
чврстину својих православних,
монашких завета. И то је била
та лепота о којој се, ето, говори већ вековима...
Шта ће Господу грубе
душе? Душе које не славе битије треба да се поправе и одушеве, да би из тамног предворја ушле у Дом Оца Светлости.
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Зато се толико цени и поштује детиња чедност, а одрастање, с правом, онако често
види као својеврстан пад, не
успон и сазревање. Дете пада
на ниво одраслих, рекли бисмо – да би онда ти одрасли
(сва та бивша деца) могли да
сазревају у дете.
То је и пут ,,силаска ума
у срце” код Светих Отаца и
,,лепих стараца” (калуђера: калос герос), тајна њихове нестварне унутрашње лепоте и
привлачности. И то је, такође,
наговештај лепоте у будућем
свету, златне лествице нашег
усхићеног пењања из лепоте у
лепоту и из славе у славу.
Од нас су сакривене и
страхоте паклених мука и рајске дивоте, јер у супротном не
бисмо могли да уопште одживимо своје животе, непрображени и саблажњени прејаким
доживљајем, о чему нам сведочи и Свети Владика Николај Велимировић, кад описује
лепоту благодати у коју је, молитвама, био узнесен, молећи
Бога да га одмах потом врати у
тамницу и нацистички логор у
коме је био заточен.
Сувише смо ми (чак и најбољи међу нама) плитке посуде за количину и квалитет
овакве лепоте. У нашим непреображеним телима не можемо
да издржимо струју и бујицу те
огњене, очишћујуће лепоте...
Псалми описују свештену
тајну где планине скачу као
овнови и брда као јагањци,
што открива тајну жељу свега живог да пева свом творцу,
исповеда нам с вером, надом
и љубављу Павле Евдокимов

у својој непревазиђеној студуји о јуродивима Христа ради
(„Луда љубав Божија”). Јер
истински верник себом носи
,,осмех вечности на лицу времена”, тај осмех Божије лепоте,
као свој најтврђи штит и најлепши грб.
Зато сваки прави уметник
и неуморни стваралац духовне културе има, у том кључу,
нешто од песника и пророка.
Посебно у Русији, све од Пушкина и његовог ,,Пророка”,
написаног по мотивима пророка Исаије, што је, опет, подстакло ,,тринаестог апостола ”
(како је Достојевског назвао,
савршено свестан озбиљности
оваквог поређења, Свети Ава
Јустин Поповић). И као што ми
певамо славословље, као тајни
херувими на литургији (са њиховим, ангелским хоровима),
тако исто се оглашавају и велики проповедници хришћанског (читај: љубавног) погледа
на свет.
А они су, опет, учили од
најбољих, од Светих Стараца из
руске Оптине пустиње и других
оаза нетакнуте православне духовости. Док су ови били, све од
реда, ученици и духовно потомство свог заједничког учитеља,
Блаженог Пајсија Величковског,
карпатског енциклопедисте и
просветитеља, ауторитативног
вође бројног братства монахапреводилаца што су пред руске читаоце изнели комплетан
грчки и словенски превод ,,Добротољубља” (,,Филокалије”),
непревазиђене антологије светоотачке мисли. И то баш у време француске богоборачке Револуције (из 1789), као отпор

свему тада и тако покренутом.
Између осталог, и против лажне лепоте свих помодних
прелести, оне што се задржава само на оном спољашњем,
привидном и пролазном...
Христовом науком против скарадних памфлета ,,Богиње Разума”, а традицијом и
отаџбинским заветима против
анархије и нихилизма.
Лепота у овом филокалијском оквиру увек и обавезно
иде уз доброту, јер је реч о лепоти у Христу, борбено супротстављеној лепоти у антихристу.
Носиоци ове и овакве
лепоте су у новонасталој, трговачкој и техничкој цивилизацији постали сувишни и непотребни, често и исмејавани.
И зато се у свету не може избећи унутрашње мучеништво
сталног подношења поруге,
презира, одбацивања, мржње
и неразумевања према свим
истинским гласовима у пустињи (што се труде да она озелени). А духови поднебесја мрзе
лепоту, баш као и љубав, правду и истину.
Места за песника, а посебно за пророка и мудраца
ту нема, нити га може бити
(осим за украс и јавну употребу), јер ни интелектуална
ни популарна култура нису
одуховљени. Сем код оних
Руса који су у профилу Велике, трагали за Светом Русијом.
Код оних који су у Москви
видели Трећи Јерусалим, а у
Петрограду – Трећи Рим. Код
,,грађана неба” (како их назива харизматични свештеник и
генијални мислилац Валентин
Свенцицки).

Зато је боготражитељство
кроз лепототражитељство прави
подвиг, јер се ту култура спаја
са литургијом и уметност са
богословским списима. Почињући од откуцаја срца, долазимо зачас до пулсирања
свемира и уздаха све твари
која уздише и тужи, чекајући
избављење (лепоту која ће
спасити свет у његовој пунини, од треперења листа па до
читаве планете, све видљиво
и невидљиво).
Тај моћни, васељенски
одјек лепоте је и позив свима
нама да од свог срца излијемо
и направимо призивајуће звоно (оно које зове на литургију).
То је најважније, као услов
свих услова да би нам Бог додао оно што нам недостаје и за
чим чезнемо, с усрдном надом
и искреном вером. Јер ће нам
Бог открити и додати управо
оно што не знамо и што нам
треба. Оно што нам нису открили земаљски очеви, откриће
нам заједнички Отац свих нас.
Најдаље се стиже када
не знамо где идемо, рекао је,
давно још, Гете, непревазиђени мудрац модерног Запада.
Најдаље се стиже онда када не
знамо тачно где идемо, али верујемо – и идемо.
То је прави правцати повратак грађана Неба кући. То
је стална сеоба, непрестано
сељење са разних привремених, овоземаљских адреса ка
Небеском Јерусалиму, нашем
правом Дому.
А лепота нас, окружена ружноћом и искушењима
свих врста, стално подсећа да
нисмо код куће. Ни у нашем

правом дому. Јер је Отаџбина
само тамо где је Отац!
Ова поучна, васпитна и
прекрасна, боготражитељска
лепота се не подвргава правилима такозване естетике,
пошто ова лепо одваја, просто га цепа од свега доброг и
истинитог. И због тога на Западу многи уметници трагају за
,,интегралним уметничким делом” (Блејк, Вагнер, Бодлер са
,,синестезијом”, Скрјабин, Ван
Гог, Рембо, Оскар Вајлд, ХансЈирген Зиберберг...). И не само
западни уметници, већ и они
руски ствараоци који су кренули западним путем, готово не
познајући сопствено Предање
и духовну културу своје земље
– па зато морају да до истине (и
себе самих) дођу заобилазним
путем, ништа краћим од оног
класичног западноевропског.
Морао је њихов узор, Матис, да им каже (видевши руске
православне иконе и фреске)
како ,,већ имају уметност која је
испред и изнад свега модерног”,
а Рилке, задивљен, изјави, једном
за сва времена: Русија је једина земља која се граничи са Небом!
Такву лепоту је стварао и
Достојевски, стварајући заветни
ковчег руске духовне културе,
где је сабрао и спојио све оно
пре њега обликовано и осмишљено. Он је зато непревазиђени чувар, заштитник и преносилац најдрагоценијег из свих
ранијих векова, успевши да преживи и богоборачку цивилизацију формирану на рушевинама
Царства, након Октобарске револуције, и да своју заветну поруку пренесе до наших дана, и
даље, ка будућим генерацијама.
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Духовно пролеће с почетка трећег миленијума у Русији
сведочи о завршеној стогодишњој епитимији руског народа
и новом почетку, на древним
темељима и поузданим, провереним основама.
Данас сви припадници аутентичне духовне елите знају
да је тајна Свете Русије – Дух
Свети. И да у њиховом постојању постоји плодоносна линија
светоотачке, духовне културе:
она што пролази кроз Пајсија
Величковског, па, преко њега
и његових ученика, кроз старце из Оптине и других пустиња
и лаври, па онда кроз њихове
ученике и исповеђене покајнике (попут Достојевског), све
до Андреја Тарковског (,,Моји
филмови су молитва”) и других
великана руског филма, књижевности, музике, позоришта,
сликарства... у нашем времену.
Када је један од њих, Фјодор Михајлович, лично изрекао
како ће ,,Лепота спасити свет!”,
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он нам је тиме, пре свега, показао да је верно и надахнуто
чедо филокалијске обнове и
прави апостол Лепоте, сажимајући свих пет томова светоотачког ,,Добротољубља” у само
једну једину реченицу.
У тој мисли од само пар
речи, Достојевски нам преноси древну мудрост Предања,
скупљану и нагомилавану вековима.
Свети Григорије Синаит
кличе: ,,Молитва је Бог!”, а Достојевски му одговара са: ,,Лепота
је, такође, Бог!” – и она, то јест
Бог, ће спасити свет! А ко други?!
С тим се слаже и позни
Хајдегер, коме је недоступна
идеја филокалије, па је то, убеђен сам, и главни разлог зашто
најбољи и најталентованији
међу Немцима одувек чезну за
Русијом и Русима: да би дошли
до Бога преко Лепоте и до Лепоте преко Бога...
А Лепота (сјај испољавања Љубави) је посебно важна

у оном свом некадашњем, хришћанском облику, где је лепо
– добро, и где се кроз Лепоту
учимо осећају дивљења.
За разлику од секуларног
императива ,,nihil admirare”,
,,ничему се не дивити” (што има
нихилизам као неизбежну последицу), ми својим дивљењем
чувамо Тајну и не допуштамо
да буде оскрнављена, разоткривена и, на крају, убијена.
Зато је историја овакве
Лепоте - историја изражавања
Славе Божије, јер је Бог (у сјај
као јасноћу бића одевен, по
Псалмопевцу) извор усхићујуће Лепоте у свету, њен Творац
и родитељ.
Лепота (уз смирење, срећу, насладу и радосну тугу) већ
спашава свет, не допуштајући
му да, без обзира на околности, кобно потоне у безобличје
хаоса и безверја.

С в ет к њ и ге

ЈЕДАН НАРОД,
ЈЕДАН ВЕК, ТРИ
СТРАДАЊА
НЕМАМО ПРАВА НА ЗАБОРАВ

С

благословом Његове Светости патријарха српског
Господина Иринеја, поводом 25 година од оснивања
Републике Српске, Удружење
,,Српско руски Мост“ из Бањалуке урадило је пројекат који
се бави страдањем српских
цивила у 20. веку на простору
садашње Босне и Херцеговине. Пројекат чине две књиге,
историографска монографија
,,Затирање Срба у Босни и Херцеговини“, историчара Драге
Мастиловића, декана Филозофског факултета у Источном
Сарајеву, и књига сведочења
под називом ,,Душу нису убили” чији је саставни део дугометражни документарни филм
новинара Мире Лолић Мочевић.
Први пут је урађен овакав мултимедијални пројекат
у коме се користе историјски
извори, документи, научни радови и сведочења очевидаца,
односно потомака страдалника
из сва три рата вођена на простору БиХ у 20. веку као и видео
запис, документарни филм са

изјавама сведока и снимцима
највећих стратишта српског
народа у Босни и Херцеговини.
У уводном делу књиге
„Душу нису убили“ ауторка
преноси део изјаве Његове
Светости патријарха српског
Господина Иринеја дату поводом стогодишњице почетка
Великог рата:
„Грех је велики заборавити жртве које су наша браћа
дала,то су жртве за отаџбину,
за своје светиње и за слободу.
Слободу стављам на последње место, али она је један од
најкрупнијих разлога који су
мотивисали нашег човека да
се бори, да пати и да страда за
онај највећи дар који је Бог дао
човеку а то је управо слобода.”
Историчар Драга Мастиловић између осталог записује: ,,Чини се да данас, посебно
гледајући српски етнички простор западно од реке Дрине,
за историчара и нема пречег
посла него се дубоко загледати у историјске процесе који
су српски народ на том про-

стору свели на ,,остатке остатака”, а које још једино штити
институционални оквир Републике Српске. Без тог институционалног оквира српска
нација западно од реке Дрине
већ би била сведена на ниво
статистичке грешке, као што је
данас случај у Хрватској.”
Један од шест научних
радника, саговорника из филма, др Срђа Трифковић је, одговарајући на питање постоји ли народ у Европи који је
преживио оно што Срби у БиХ,
рекао: ,,Српско страдање у 20.

Мира Лолић Мочевић
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веку тешко је да има преседана. Наравно, можемо га упоредити са страдањем Јермена у
Отоманској империји за време
Првог светског рата, са страдањем европских Јевреја у Другом светском рату, али оно што
је на свој начин фрапантно,
јесте да је у три наврата поновљено страдање Срба...”
У три рата српски цивили
на простору Босне и Херцеговине поднел су, према историјским изворима, милионску
жртву, а новинарско историчарска екипа трагала је за одговором коме су и зашто Срби
сметали на простору западно
од реке Дрине, када, ко и за
кога је, основао прве концентрационе логоре у Европи.
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У посебном поглављу
које се бави страдањем Српске православне цркве прикупљени су подаци о 87 убијених свештеномонаха у Другом
светском рату које предводе
првоубијени, митрополит дабробосански Петар и бањалучки Платон, као и о рушењу и
демолирању цркви и манастира у 272 насеља у БиХ у рату
деведесетих.
Одговарајући на питање
аутора зашто је Српска православна црква сметала политикама које су доводиле ратнике
у БиХ, доктор Дарко Ђого је
одговорио:
,,Црква у суштини јесте
народ, а народ постаје народом тек када постане црква ,то

Остаци Српске православне цркве у селу
Притока, општина Бихаћ, стратиште у
Другом светском рату

је најбитнија константа историје српског народа...Можемо
да видимо да заправо Црква
страда кроз читав 20 век па и
после када наше народне масе
нису директно угрожене, клирици православне цркве јесу,
па је итекако требало разродити српски народ и извући га из
Христовог загрљаја, из онога
што кроз векове јесте био.”

П ре дс тав љ ам о

ПЕВАЧКО ДРУШТВО
,,МОКРАЊАЦ“
филологе, новинаре, учитељице, инжењере, предузетнике,
а нађе се и понеки музичар.
Свима је заједничка љубав
према музици и певању, те
спремност да се потруде како
би створили нешто лепо и
тиме изградили себе.

Како се постаје члан

Историјат
Певачко друштво ,,Мокрањац” при Храму светог
Саве 1931. године основао је
др Коста Манојловић, угледни
српски композитор, музиколог
и теоретичар, под чијим је вођством хор још пре Другог светског рата остварио изузетне
уметничке домете.
После Другог Светског
рата, активности Друштва се
нагло смањују због комунистичке репресије. Тек 1988. године хор почиње нови живот
доласком младог диригента

Александра Д. Спасића који
је хором руководио до 2000.
године. После њега, мешовити хор Друштва је до 2016.
године водила Јелена Јеж. Од
марта 2016. године, уметнички
руководилац хора је Милица
Тишма.

Ко су чланови
Међу члановима нашег
хора, можете пронаћи студенте, економисте, математичаре,
правнике, архитекте, ветеринаре, философе, хемичаре, биологе, психологе, стоматологе,

Члан хора може да постане свако ко је спреман да
недељом ујутро буде будан,
свакодневно певуши без обзира на прилику и наравно покаже да својим гласом може
да допринесе хору. За то је потребна храброст да се појави
на аудицији, али и воља да се
редовним трудом и радом на
себи умноже таленти којима
нас је Господ даровао.

Хорски живот
Основни задатак хора је
појање на Литургијама недељом и о великим празницима.
Своје место хор налази и у
другим богослужењима. Такође, може учинити свечанијим
венчања, крштења и опела/
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– због јединственог осећаја
када ЗАЈЕДНО стварамо музику својим гласовима. Када
помислим на хор прво што ми
падне на памет су: песма, пријатељи, тимски рад, дружења,
путовања, упознавање нових
људи и осмех!
Одувек сам волео да се
бавим музиком, а с обзиром
да нисам одлучио да се њом
професионално бавим, између осталог сам пробао и
парастосе. Укратко, својим активностима хор прати све сегменте црквеног живота.
Иако концерти нису примарна мисија хора, чланови
се радо одазивају и редовно
учествују у концертним наступима - за хорску славу Св.
Симеона Мироточивог, о Васкрсу, Видовдану...
Идеал коме тежимо је да
како за време музицирања,
тако и после песме, хор делује
и живи као заједница. У хору се
рађају многа пријатељства за
цео живот, пословне прилике,
а неретко се дешава да чланови у хору упознају и брачног
друга.
Хор при Храму Св. Саве
никада не може бити довољно добар и довољно велики довољно достојан места које
представља. Ипак, редовним
вежбањем на пробама, малим
корацима напредујемо, како
бисмо оправдали улогу која
нам је додељена.

Ускликнимо с љубављу
Планирамо да до Божића објавимо ЦД под насловом
,,Ускликнимо с љубављу”, на
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коме ће се наћи избор композиција о Св. Сави, Пресветој Богородици и Васкрсењу.
Звучни запис ће употпунити
двојезична књижица са детаљним описом песама и њиховом
улогом у богослужењу.

Чланови о хору и певању
Хорско певање ме учи какво стање срца треба да ми
буде увек. Даје ми осећај заједнице, повезаности са добрим
људима. Испуњава све празнине.
Зашто волим да певам
у хору? Због дружења. Певање
ослобађа од напетости и нервозе, чини да се осећам боље.
Оплемењује свакодневицу, пружа и узбуђење и утеху. Лечи!
У овом хору нисам дуго
иако већ неко време живим у
крају. Врх локација. Сјајни људи.
Најбоља диригентица од које
сам научио јако пуно о певању
и музици уопште!
Певање је за мене велика
радост. Хоби којим се бавим
мало дуже од пола живота.
Хорско певање посебно волим

певање у хору. Схватио сам
да у томе највише уживам, а
истовремено највише и могу
да напредујем. Имам прилику да се бавим различитим
жанровима и хармонијама,
стиловима. Да не спомињем
дружење уз пиће после пробе
хора. Али ништа не би било
тако да заиста не уживам у
певању. Уз то предиван је осећај кад истовремено уживаш,
радиш и доприносиш.

Непроцењиво
осећање
када после много понављања
и уложеног труда - успешно
изведемо концерт. Неизрециво речима задовољство када
угледам поносни осмех наше
диригенткиње! То је компилација осећаја припадности,
тимског рада, љубави према
музици, вери у људе, а ствара
је - хорско певање.
Свој живот не могу замислити без музике. Она ствара

посебна осећања, која се ни на
један други начин не могу доживети. Истински уживам у свакој ноти, свакој хармонији, а по
мени, духовно хорско певање
је једно од најлепших. Управо
из ових разлога сам се придружила хору, на коме уживам и у
дружењу и стварању музике са
осталим члановима.
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На ш е здрав ље

МЕДИТЕРАНСКА ИСХРАНА,
ХРИШЋАНСКИ ПОСТ
И ЗНАЧАЈ МОЛИТВЕ
У ПРЕВЕНЦИЈИ И ЛЕЧЕЊУ
НЕПЛОДНОСТИ
ПРОФ. ДР ВЕСНА ДИМИТРИЈЕВИЋ СРЕЋКОВИЋ,
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈУ, ДИЈАБЕТЕС И
БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА, КЦС

У клиничком раду откривамо све чешћу неплодност гојазних особа оба пола. Наши резултати последњих деценија показали су значајне ефекте медитеранске исхране и умерене
физичке активности (у виду хода један сат дневно), на смањење и нормализацију телесне
тежине и превенцију и лечење бројних хроничних болести и поремећаја. Хришћански пост
има бројне карактеристике медитеранске исхране и има исте повољне ефекте на лечење
и превенцију гојазности, метаболичког синдрома, шећерне болести, атеросклерозе, масне
јетре, депресије, неплодности, карцинома и других поремећаја. Молитва има велики значај у постизању духовне равнотеже, смањењу стреса, поправљању антиоксидантне заштите и превенцији бројних болести узрокованих стресом.

Г

ојазност се данас сматра
мултифакторијалном хроничном болешћу, која је
претежно узрокована неуједначеним односом између енергетског уноса и енергетске
потрошње. Неадекватан начин
исхране, ретка физичка активност и генетска основа најчешће узрокују гојазност. Гојазност је удружена са настанком
шећерне болести, повишеног
крвног притиска, поремећајем
масноћа у крви, атеросклерозе,
кардиоваскуларних болести,
масне јетре, депресије, остеоартритиса, малигнитета, као и
настанку репродуктивних поремећаја и проблема плодности.
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Процењује се да 20 процената парова има проблем са
зачећем. Код жена неплодност
има много могућих узрока,
укључујући полно преносиве
болести, ендометриозу, поремећаје менструалних циклуса
уз гојазност, хормонске поремећаје и изостанак овулације,
неплодност јајовода и друге.
Пораст старосне доби гравидних жена је значајан чинилац
пошто жене рађају у све каснијем животном добу, тако да
ризик од неплодности расте.
Код жена у репродуктивном
периоду, гојазност је повезана
са повишеним нивоима мушких
полних хормона (андрогена)

и изостанком овулације као
што је случаj у Синдрому полицистичних јајника (PCO), као
најчешћем хиперандрогеном
поремећају. Синдром РСО
представља скуп симптома
као што су гојазност, изостанак менструације, појачана
маљавост, полицистични јајници који се јављају у 5% do
10% жена и најчешћи су узрок
неплодности код жена. Према
ротердамским критеријумима
дијагноза Синдрома РСО поставља се на темељу присутности
два од три следећа симптома:
1) ретке овулације или потпуни
изостанци овулације 2) клиничких и/или биохемијски значи

повишених мушких хормона, тестостерона 3) полицистични јајници на ултразвучном прегледу.
Сваки пут када поједемо
нешто слатко, колач, чоколаду, кола колу или друге слатке
напитке наш панкреас обилно
лучи инсулин. Што више и чешће једемо наведене просте
угљене хидрате, долази до поновних скокова инсулина. Ово
најбоље можемо објаснити
када радимо тест оптерећења
гликозом, такозвани орални
глукоза толеранс тест (OGTT)
који радимо код свих гојазних
особа у циљу раног откривања
шећерне болести. У току теста
меримо вредности шећера
(гликемије) и инсулина у нултом
минуту пре испијања 75 грама
шећера раствореног у води,
након 30 минута и након 120
минута. Овим тестом можемо
да откријемо кретање гликемије и да ли пацијент има предијабетес или дијабетес. Код особа
нормалне телесне тежине, инсулин у нултом минуту је око
10 U/l у 30. минуту може бити 30
U/l и у 120. Минуту се спушта на
20 U/l. Средња вредност инсулина износи око 20 U/l што је у
границама нормале, и не представља хиперинсунилизам. Код
гојазне особе инсулин у нултом
минуту је 30 U/l, у 30. минуту након испијања 75 грама шећера,
иснулин скаче на 140 U/l и у 120.
минуту враћа се на U/L. Средња
вредност инсулина у тесту код
гојазне особе износ просечно око 90 U/l. Треба знати да у
току дана код гојазних, кад год
поједу неки слаткиш долази до
овако великих, наглих скокова
инсулина и хиперинсулинизма

(повишеног нивоа инсулина у
крви). Што је особа дебља, то
је ниво инсулина у крви већи.
Овако висок ниво инсулина
смањује број инсулинских рецептора на масним, мишићним,
јетреним или јајним ћелијама.
Ако је нормалан број инсулинских рецептора на ћелији 500 у
стањима инсулинске резистенције код гојазних се смањује
на 100 рецептора. Ако инсулин
представимо кључевима, а инсулинске рецепторе на ћелији
бравама, можемо рећи да гојазна особа има много кључева, а
мало брава на ћелијама. Велики
број брава је блокиран високим
нивоом инсулина, тако да кључеви (инсулин) не могу да открију браве и омогуће да шећер
уђе у ћелију. То објашњава неосетљивост, отпорности ћелије
или ткива на инсулин које називамо инсулинска резистенција.
Да ли се резистенција на
инсулин може смањити и како
повећати број брава, рецептора на инсулин? Када престанемо да узимамо шећере, слатке
напитке, који стимулишу увек
панкреас на лучење инсулина доћи ће до мањег лучења
инсулина и средња вредност
инсулина ће се постепено смањивати уз губитак на телесној
тежини. Како буде падао ниво
инсулина у крви, повећаваће
се број рецептора и тиме ће се
омогућити улазак шећера у ћелију и нормалан метаболизам.
А ниво шећера уколико је био
повишен, постепено ће да се
нормализује.
На основу вредности
инсулина и гликемије наште
може се израчунати HOMA

индекс инсулинске резистеније који је у клиничком раду
користан параметар праћења
инсулинске резистенције. Хипериснулинизам и инсулинска
резистенција одговорни су за
поремећаје гликорегулације
(предијабетес и дијабетес), повишен крвни притисак код гојазних особа као и поремећаје
масноћа у крви. Сви ови поремећаји воде у атросклеротске
компликације на мозгу, срцу и
доњим екстремитетима. Хиперинсулинизам и инсулинска
резистенција су у основи синдрома полицистичних јајника
и неплодности. Такође треба
нагласити да је хиперинсулинизам гојазних особа одговоран за све већу учесталост
карцинома.
Ризик од изостанка овулације и неплодности расте
са порастом индекса телесне
масе (ITM). Индекс телесне масе
се израчунава када се телесна
тежина подели са телесном висином на квадрат и изражава се
у kg/ m2. Жене са ITM > 30 kg/
m² имају приближно три пута
већу могућност за неплодност
у поређењу са женама чији
< 24kg/m². Познато је да стомачно масно ткиво преставља
ендокрини орган који лучи
бројне факторе запаљења (цитокине) и факторе тромбозе.
Под дејством цитокина у јетри
се ствара C реактивни протеин
(CRP) као лако мерљив фактор
инфламације и показатељ за
више хроничних болести и стања. Повећани ниво С реактивног протеина у фоликуларној
течности гојазних жена је од
посебне важности, јер може
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указивати на инфламацију и
повећан оксидативни стрес,
што је удружено са смањеним
развојем јајних ћелија. Повећан оксидативни стрес може
бити додатни механизам којим
гојазност утиче на квалитет
јајних ћелија. Постоји велики
број доказа у прилог постојања блиског односа гојазносит,
метаболичког синдрома и репродуктивних последица. Репродукција телесне тежине за
5–10 % доводи до побољшања
у клиничким, метаболичким и
репродуктивним карактеристикама, у жена са PCO синдромом.
Јеловници Медитеранске
исхране које смо сачинили
пре четврт века на Клиници за
ендокринологију, дијабетес и
болести метаболизма обилују
сложеним угљеним хидратима
и дијетним влакнима из воћа,
поврћа и житарица, мононезасићеним масноћама из маслиновог уља и омега 3-полинезасићеним масноћама из плавих
морских риба (харинга, скуша,
туна, лосос), а сиромашни су
засићеним масноћама животињског порекла. Медитерански јеловници садрже 55–60
% сложених угљених хидрата,
мање од 8 % засићених масноћа животињског порекла, 3-7 %
полинезасићених масноћа из
сунцокретовог уља и повећан
унос мононезасићених масноћа 11–15 % из маслиновог уља.
Беланчевине треба да чине 1216 % дневног калоријског уноса.
Ефекти медитеранске исхране испољавају се преко
корисних ефеката мононезасићених масних киселина
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маслиновог уља, омега масних
киселина, повећаног уноса
дијетних влакана из поврћа,
воћа и смањеног уноса засићених масноћа животињског
порекла. Oмега-3 полизасићене масне киселине имају антиинфламаторни и антитромботични ефекат, снижавају
триглицериде, смањују инсулинску резистенцију а повећавају инсулинску сензитивност.
Смањење засићених масних
киселина снижава масноће у
крви и смањује ризик од тромбозе. Воће, поврће и махунархе извор су антиоксиданата,
калијума који регулише крвни
притисак, фолне киселине која
повољно утиче на хомоцистеин, солубилним дијетним влакнима који утичу на смањену
апсорбацију масноћа, снижење холестерола и повећање
HDL- холестерола.
Нормализација телесне
тежине повећава осетљивост
према инсулину и смањује
ниво андрогена. Смањење телесне тежине за само 5% може
поновно успоставити овулаторски циклус, и нормализовати ниво липида и инсулина
у крви.
У нашем редовном истраживању праћени су ефекти
медитеранске исхране на корекцију телесне тежине, смањење инсулинске резистенције и превенцију неплодности,
жена старостне доби од 20 до
30 година са индексом телесне
масе од 30 kg/m2 са синдромом РСО. Након шест месеци
примене медитеранске исхране, дошло је до статистички
значајне редукције телесне

тежине, уз смањење стомачне
гојазности и нормализације
фактора инфламације С реактивног протеина и смањења
инсулинске резистенције. Значајан губитак телесне тежине
и стомачне гојазности, доводи
до побољшања биохемијских
параметара и хормонског статуса код гојазних жена са синдромом РСО. У анализираној
групи дошло је до знатног пада
просечне вредности шећера у
120 минута оралног глукоза толеранс теста на шестомесечној
контроли, који је статистички
значајан. Наши резултати показали су статистички значајан
пад исулина и НОМА индекса
инсулинске резистенције као
и смањења тестостерона.
Овим радом смо показали позитивне ефекте медитеранске исхране на смањење
телесне тежине, стомачне гојазности, поправљање гликорегулације, фактора инфламације
и инсулинске резистенције,
као и смањење вредности тестостерона, што све значајно
доприноси превенцији и лечењу неплодности.
Хришћански пост има
већину корисних карактеристика медитеранске исхране и
зато се хришћанским постом
може постићи спречавање и
лечење свих наведених поремећаја и болести код којих смо
доказали повољне ефекте медитеранске исхране. Пола килограма воћа и поврћа дневно
уз житарице и махунарке (хлеб
од целог зрна, овсене, јечмене, ражене пахуљице, качамак,
шпагете, интегрални пиринач,
сочиво, пасуљ) које можемо

користити у посту повољно ће
утицати на смањење телесне
тежине, стомачне гојазности,
фактора запаљења и тромбозе, поправљање вредности
шећера и масноћа у крви, нормализацију крвног притиска и
тиме допринети спречавању
атеросклерозе и васкуларних
компликација. Воће, поврће,
орашасти плодови који су богати калијумом имаће повољан
ефекат на поправљање крвног
притиска. Смањењем стомачне
гојазности смањиће се и повишене вредности инсулина у
крви и инсулинска резистенција што ће имати повољне
ефекте на синдром РСО код
жена и нормализацију нивоа
тестостерона код мушкараца и
превазилажење неплодности.
Мононезасићене масноће из
маслиновог уља и маслинки
поред повољног ефекта на хипертензију и ниво холестерола,
смањују инсулинску резистенцију и поправљају инсулинску
сензитивност. У посту коришћење рибе како речне тако
и морске значајно је из више
разлога. Омега 3 полинезасићене масноће из морске рибе,
харинге, скуше и туне повећавају инсулинску сензитивност,
снижавајући масноће у крви,
факторе запаљења и тромбозе.
D витамин којим обилују рибе
веома је значајан у припреми
за трудноћу и у току трудноће.
D витамин је значајан у превенцији менталних поремећаја
плода и неопходно га је супституисати кроз коришћење
рибе или суплемената и пратити током трудноће.
У току поста успоставља

се духовна равнотежа, смањују се напетост и стрес, смањује се лучење хормона стреса
(адреналина, норадреналина,
кортизола, глукагона, хормона
раста) који су одговорни за повећање крвног притиска, шећера и масноћа у крви и ризик
за атеросклерозу и васкуларне
компликације. Испитивањем
неурофизиологије
молитве
путем магнетне резонанце показано је да молитва доводи
до активирања центра за задовољство јер се фокусирамо на
мисли прихватања љубави. Са
понављањем молитве и активирањем ових центара долази
до ослобађања хормона среће
и на тај начин, смањења нивоа
стресних хормона. Молитва
је веома значајна у превазилажењу стресом изазваних
неплодности. Познато је код
жена које су усвојиле дете да
је касније дошло до спонтаног
зачећа управо јер су превазишле хронични стрес у сталном
ишчекивању зачећа.
Из личног искуства желим
да истакнем да је од велике помоћи у разумевању и лечењу
пацијената ако лекар током година развије холистички приступ лечењу пацијената. Ако
постигнемо добар однос лекар-пацијент и пацијент-лекар,
размену енергије и љубави, то
је пут успеха и постизања жељеног циља.
Важно је да се и лекар
моли за своје пацијенте. Идући често на Егину Светом
Нектарију и обилазећи бројне
светиње Грчке, навешћу један
од манастира где се редовно
групно молимо за све будуће

мајке и децу и благодаримо
за сву рођену децу. То је манастир Богородице Христи
Леонтиса на Егини где је често боравио и молио се Свети
Нектарије Егински. Са тог светог места последњих година
доносим листиће, цветове и
бугенвилије, иглице бора које
дарујем мојим будућим мајкама. Подстичем их на удају и
рађање више деце. Понека духовна поука, савез за молитву
стветитељима који су велики
помоћници и заштитници и
превазилази се проблем, деца
се рађају. Ове недеље у једном
дану две поруке о зачећу су ми
стигле. Има ли веће радости?
Заблагодаримо Господу и свим
Светим!
24.11.2017.
На дан Светог Стефана
Дечанског, Светог Мине и
Светог Мрате
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З ап и с и и ре по ртаже

НЕСТВАРНИ
СВЕТ РУСИЈЕ
МАНАСТИР СВЕТОГ
АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГ

Ненад Бадовинац

С

војим доласком у свет
Христос је освештао
цео свет. Дошао је ка
нама да нам остави мир који
нам је најпотребнији. Премало
је данас мира у свету и међу
самим људима. Многа места
и многи људи изгубили су тај
Божији дар. Тражећи остатке
тог мира, често путујем благородним оазама. С тим циљем
стигао сам на далеки руски
север. На путовању северно
од Петрограда, стигао сам у
мало место Свирово у коме се
налази манастир Светог Александра Свирског. Манастир
је смештен поред истоимене
реке и повећег језера. Путујући са групом, стигао сам на
поклоњење моштима Светог
Серафима Вирицког, многопоштованог руског светитеља
који је живео крајем 19. и почетком 20. века. Тај светитељ
је пророковао многе будуће догађаје; да ће разврат и
блуд харати руском земљом,
али да ће доћи време када ће
се чути глас Божији и када ће
људи схватити да није могуће
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наставити такав живот. Многи
ће се тада обратити вери, испуниће цркве и манастире.
Многи ће се одлучити да живе
монашким животом. Људи ће
бити жедни духовног живота.
Господ ће опростити руском
народу. Петроград ће тада
бити духовни центар. Тада ће
многи из других народа и вера
долазити тамо бродовима да
се крсте. Ипак, то благостање
неће дуго трајати, јер ће новац и привлачности удаљавати
људе од Бога.
До места Свирово, до капије храма Светог Александра

Свирског, пратиле су нас Беле
ноћи. Сунце је непрестано
обасјавало околину. Дивећи се
природним пејзажима, ушао
сам у храм у коме сам видео
најчудесније мошти, мошти
многопоштованог руског светитеља, Светог Александра
Свирског. Оне су по много
чему чудесне. Свети Александар Свирски је видео Господа
Који му се јавио у Свом Тројичином облику. Зачуо је он
тада глас: ,,Љубљени, пошто
си видео Три Лица која говоре са тобом, сагради цркву
у име Оца и Сина и Светога

Манастир Светог Александра Свирског

Духа, Једносушне Тројице…
Ми ти мир Свој остављамо и
мир ти дарујемо”. То је било у
15. веку. Светитељеве мошти
су старе преко 500 година. Делић његовог искуства виђења
Бога, светитељ као да преноси на све оне који дођу да се
поклоне његовим светим моштима. Целивао сам их уснама,
дотакао их и приметио да су
светитељеве руке топлије од
мојих. Он као да је жив, разговара са нама пројављујући нам
лепоте, показује нам богатства
и специфичности овог Светог
места. То непроцењиво искуство ни у једном тренутку није
било прожето овоземаљском
науком, већ искључиво вером
која је у мени тада расла. Светитељ покушава људима искоренити потребу за знањем,
показујући им најсавршеније
обрисе вечнога живота у миру
и у молитвеној тишини која влада на овом светом месту. Знање
или умеће човеку даје способ-

ност да се лакше адаптира у
световном окружењу, а вера
нам приближава вредности
вечног духовног света. Међутим, људи су далеко од такве
духовне филозофије живота.
Многи напуштају вредности
вере и ослањају се искључиво
на световно знање. Људима је

теже веровати у духовни свет,
јер траже опипљиве доказе
Божијег постојања. Изгубила
се истинска човекова вера.
У тренуцима када сам целивао светитељеве мошти,
осетио сам да су оне чудесно
топле. Његове Свете мошти
истински уверавају све присутне

у Божије постојање. Његове
руке као да дишу, његова кожа
као да је дечија, не само данас,
већ свих тих 500 година. Након
овог искуства питао сам се колико је уопште стваран свет
у којем живим? Смрт дефинитивно не постоји. Бог кроз
мошти Свог угодника доказује
поклоницима Своју
присутност у нашем
свету. Свете мошти
су облагодаћене ликом Божијим Који се
пред њим појавио.
На том Светом месту,
у тим посебним тренуцима, доживео сам
веру и осетио велико поверење у Бога,
а са поверењем у
Њега долази и осећај
припадности Њему.
Својим присуством
Он исцељује и освежава наш живот. Када
на Светим местима
осетимо припадност

Њему, препуштамо Му све
проблеме и тугу која нас прожима. Његовим присуством,
ми заволимо и друге људе које
доживљавамо као своју браћу
по природи од Адама, и браћу
по благодати у Христу.
Цео овај пејзаж је место
мира и тишине. Придружио
сам се осталом делу
мог тима. Заједно
смо прошетали селом. Шетали смо
све до поноћи, но
око нас је константно био дан. Сунце
у ово доба године
готово да и не залази. Сеоске обитељи
које овде живе имају пристојне и скромне дрвене куће које
украшеним прозорима, вртовима и окућницама улепшавају ово место. Цело село живи
по благодаћу светиње. Богато
плавом бојом, језеро је глатко
попут стакла, обрис таласа не
постоји. Оно својом природом
надахњује и одмара наше тело
и дух, али нас и снажи потребном вером у Бога.

53

И з п е ра с ве штеник а

СВЕТИ ЈОВАН РУС,
ЧУДОТВОРАЦ
У НАРУЧЈУ МОМ

ЈЕРЕЈ ПРЕДРАГ ПРОДИЋ

Н

ешто најлепше, што
сам у свом животу доживео, јесте да сазнам
за Св. Јована Руса, да га видим
својим очима и да га милујем
својом душом, да га волим
својим срцем, да га дотакнем
својом одеждом и да га узмем
у своје наручје, као што сам
узимао своју децу по рођењу и привијао уз своје груди.
Предао сам Њему на чување,
вођење и поверење, оно што
највише волим у свом животу
- своју породицу, супругу Јелену и троје деце - Јану, Лазара и Марту.
Као и многи Срби, моја породица и ја, много волимо нашу
братску земљу Грчку и њене
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лепоте, и користимо летњи распуст, како бисмо поново отишли
да упознамо неки нови драгуљ
ове предивне, свете земље.
Читајући, 2012. године, чудесно житије Св. Јована Руса
Чудотворца, посебно ме је дотакао моменат који је забележио
Јоргос Вернезос, син настојатеља храма Св. Јована Руса, сада
већ покојног, Јована Вернезоса, како су, нешто пре Васкрса
1999. године, дошла у храм у
Прокопиону, где се налазе мошти Светог Чудотворца Јована,
два поклоника из различитих
крајева Грчке, који се уопште
нису познавали - а испричали су
свештеницима готово истоветну причу.

Видели су, потпуно независно један од другог, Светог Јована Руса, како скида своју одежду
у којој је био одевен, облачи војничку униформу и каже:„ Идем у
Србију, да помогнем нашoј браћи Србима, јер се тамо прогони
Православље“.
Постоји и друго сведочење о
јављању Светог а које се односи на наш српски народ . Једног
дана, у време бомбардовања
Србије, Свети Јован Рус се јавио свим одборницима у сну, и
свако од њих га је видео како
стоји на солеји у окрвављеној
одећи. Рекао им је да треба да
га пресвуку. Питали су га шта се
дешава, а он им је одговорио да
долази са ратишта из Србије.

Треће сведочење је записано у Митрополији у главном
граду Евије, Халкиди. За време
велике Литије, када се сребрни
кивот са моштима Светог Јована Руса носи око цркве, градским тргом, већи део свештеника и народа, а било их је око
15.000, видели су нешто што ће
памтити целог живота. Кивоту,
који су носили одборници, приђоше инвалиди у завојима и са

штакама и преузеше га, и тада
чуше глас: „Ово ме носе српски
ратници, рањеници!“.
Прочитавши ове речи,
напунише ми се очи сузама и
тада кажем радосно супрузи:
„Знам где ћемо летовати следеће године, прочитај ово житије - летујемо на Евији“.
Следеће године у јулу
месецу, стојимо поред кивота нашег Светог Јована Руског

Фреска у Прокопиону

Чудотворца, моја породица и
ја, и напајамо се са тог извора
благодати, коју осећамо поред
њега. За време одмора, долазили смо веома често на богослужења. Сваки пут би служио
настојатељ отац Јован Вернезос на грчком језику, са више
свештеника. Имао сам велику
жељу да служим са њима, али
Господ зна, вероватно није
било време. Наредних година,
због наших предивних осећања, емоција, и духовне окрепљености, на Евију су почели
долазити и наши пријатељи и
моје колеге, са породицама.
Четврте године, узастопног доласка на острво Евија са
својом породицом, стојећи и
учествујући на светој Литургији,
у молитвеној тишини, нешто ме
нагнало да подигнем поглед и
почнем посматрати фреске на
зидовима Храма. Тражећи познати лик неког од српских светитеља и не налазећи ниједан, у
мени се родила јака жеља.
После Литургије испричао
сам свештенику Радоју из Бора
кога сам упознао те године на
мору, моју мисао и пришли смо
настојатељу храма, који, кад је
чуо нашу жељу, послао нас је
( због језичке баријере – не говори енглески језик, а ми грчки)
у атеље преко пута храма, код
свог сина Димитрија Вернезоса,
фрескописца.
Предочили смо му нашу
жељу, да се у храму наслика
фреска нашег српског просветитеља, учитеља и првог Архиепископа Светог Саве. Међутим,
фреска је била прескупа. Нисмо
имали толико новца, али Димитрије је видео нашу пламену
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љубав и жељу да се фреска
наслика. У једном тренутку, Димитрије је рекао: ,,Ви дајте новца колико сте наменили, а ми
ћемо скупити од нашег грчког
народа остатак, јер је велика
веза између вашег српског и
нашег грчког братског народа!“.
Фреску је благословио настојатељ храма отац Јован, и стигло
је и одобрење Митрополита
Хризостома из Халкиде.
Дошавши увече у апартман, послао сам поруке телефоном свим својим пријатељима, свештеницима који су
у протеклих неколико година
летовали на Евији, и који су
као и ја, осетили неисцрпну
благодат Светог Јована, како
би прикупили новац за фреску.
Стизале су поруке од пријатеља са прилогом који желе да
дају. Када сам сутрадан сабрао
од свих свештеника прилоге,
било је тачно онолико колико
је било потребно.
Веома радосни, брзо смо
отишли у Прокопион да саопштимо Димитрију да ће фреску
платити ПРАВОСЛАВНИ СВЕШТЕНИЦИ ИЗ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, на шта се он
веома обрадовао.
Следеће године, у јулу месецу 2017, са мирним писмом, и
својом породицом, пошао сам
на добро познату дестинацију, на
„извор благодати“. Стао сам, најзад, пред Часни престо, у цркви,
где је у кивоту мој омиљени светитељ и одслужио са грчким свештеницима, и свештеником Предрагом Ћирковићем из Брчког,
прву Литургију у Прокопиону.
Душу своју омио сам покајањем,
а срце своје обрадовао, веома.
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Фреска је скоро била насликана, када ми је Димитрије,
у суботу 22. јула 2017.год. , вече
пре моје друге Литургије, послао поруку следеће садржине: ,,Молим те, помени сутра на
Светој Литургији у молитвама,
мог оца Јована, имао је тежак
мождани удар“.
Осванула је недеља. Пред
Престолом сабрани су домаћи
свештеници из цркве и свештеници српске Патријаршије:
Предраг Ћирковић, из Брчког,
Предраг Тимотијевић из Цркве Св. Василија Острошког
из Београда и моја маленкост,
свештеник Предраг Продић,
парох при храму Светог Саве
на Врачару у Београду. После
одслуженог јутрења и часова,
чекајући Митрополита из Цариградске Патријаршије да началствује Светом Литургијом,
стигла је и вест о блаженом
упокојењу оца Јована Вернезоса, који је у тој цркви провео 56 година. Као кристални
бисери, појавиле су се сузе у
очима свих сабраних у цркви,
верника, свештеника, запослених. Отац Јован је ту недељну
Литургију, верујемо, одслужио
са оним, чије је име и носио,
Светим Јованом Русом Чудотворцем.
Сутрадан, на источној
страни порте поред олтара, положено је тело, обучено у свештеничку одежду, протојерејаставрофора Јована Вернезоса, и
одслужено свештеничко опело
у присуству митрополита, епископа, свештенства, монаштва
и многобројног верног народа,
који су волели свог пастира.
У своје време, у храму Светог

Саве на Врачару, одслужили
смо четрдесетодневни помен
духовнику из Прокопиона, у
Храму посвећеном Ономе чију
је фреску благословио да се
наслика, управо отац Јован.
Фреска ће ускоро бити
постављена на средини зида
јужне стране цркве у Прокопиону, висока два метра, и дочекиваће и благосиљати све
поклонике, сву српчад, и све
оне који притекну чистог срца
и помоћ затраже.
Свети Јоване и Свети Саво,
угодници Божији, молите се
Богу за нас!
Јереј Предраг Продић,
Парох при Храму Светог Саве
на Врачару у Београду

И з с в ето с ав с ке ри з ни це

БОГОРОДИЦА
УТЕШИТЕЉКА
Ову икону Пресвете Богородице Утешитељке, поклонио је 16. новембра
2014. године Његова Светост Патријарх московски и све Русије г. Кирило,
Храму Светог Саве, приликом званичне посете Српској Православној Цркви.

Историјат
Богородица ,,Парамитја”
налази се у манастиру Ватопед.
Ова најслађа икона је фреска
из XIV века. Раније се налазила у десном углу Саборног
храма, а након свог последњег
чуда, премештена је у посебан
параклис њој посвећен који
се зове Богородица Парамитја.
Предање каже: Двадесет
првог јануара 1320. године,
када је игуман манастира био
свети Генадије, пошто је дао
кључеве од врата, икона је оживела и Пресвета Богородица са
ње је проговорила : ,,Немојте
данас да отварате врата манастирска, него се успните преко
зида и спасићете се од пирата”!
И тада – о чуда твога Христе
царе – ти који си био у наручју
мајке твоје, Исусе, затворио си
руком њена уста и рекао: ,,Не
мати моја, не говори им. Остави
нека пострадају како су заслужили, јер су запоставили своје
монашке дужности!“ И тада

Пресвета Богородица, са великим материнским дерзновенијем пред сином својим и богом,
узе ручицу Христову и одаљи
је од уста својих и наклонивши главу своју удесно повика
игуману још једном: ,,Немојте
данас да отварате врата манастирска, него се успните преко
зида и спасићете се од пирата”!
И још додаде: ,,И покајте се, јер
је Син мој и Бог мој, гневан на
вас”. И понови она ово и по трећи пут: ,,Немојте данас да отварате врата манастирска...”
Након ових чудесних речи
Пресвета Богородица и Христос постадоше опет као икона,
с тим што се сама икона променила, тако да на њој и данас
Богородица држи ручицу Христову удаљену од уста својих, а
глава јој је наклоњена на десну
страну. Игуман је чуо речи које
му је Богородица упутила и није
отворио капију. Када су пирати
видели да се врата не отварају
и да су монаси на зидинама и
да припремају кључало уље и

воду како би се бранили, схватише да су њихове намере познате и отидоше, а да нису похарали манастир.
Ова икона је нерукотворена пошто је променила свој
изглед и добила, благодаћу
Божијом, онакав какав је данас.
Због чудотворног јављања Богородичиног и због тога што је
на тај начин спасила манастир,
добила је назив ,,Богородица
Парамитја” тј. Утешитељна. Како
говоре они који су ову икону
видели и поклонили јој се, божанска сладост њеног лица
оснажује и теши сваку душу.
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Правос ла вна психотерапија

НЕ МУЧИ СЕБЕ!
ЕПИСКОП
ХРИЗОСТОМ ВОЈИНОВИЋ

Ј

едно време читала се код
нас по црквама читаву годину дана једна молитва у
којој су, између осталог, биле и
ове речи: „Господе, спаси нас
од нас самих!“
У први мах то звучи мало
необично. Зашто би нас Бог
спасавао од нас самих кад је –
мислимо ми – и тако сваки човек себи највећи пријатељ?
Али, ако само мало боље
загледамо у живот, увиђамо да
човек у већини случајева може
да буде себи велики непријатељ и уме да нанесе себи страховито много зла.
У једном селу крај манастира Каленића показали су
нам неког бедно одевеног и по
изгледу судећи сасвим пропалог човека и испричали да је
томе несрећнику било остало
од оца најлепше имање у селу
које је он по очевој смрти за
врло кратко време пропио и
упропастио. Долазило је до
тога да је односио у кафану и
на коцкарски сто постељне

58

покриваче и женине хаљине.
За тога се човека никако не би
могло рећи да је био пријатељ
себи и он је својом неуредношћу и расипношћу стварно
нанео себи и својима далеко
више зла, него што му је нанео
ико други.
У једном женском манастиру живела је нека врло даровита калуђерица. Ванредно
је певала, везла и сликала. Али
су из године у годину почеле
долазити у манастир све нове
и нове сестре и међу њима се
нашло доста способних. То је
ону даровиту монахињу која
је некада била прва у свему
толико погађало да ју је сваки успех млађе сестре ужасно болео. Постала је била у
толикој мери завидљива да
јој се живот претворио у прави пакао. А Бог јој је био дао
толико дарова да јој је живот
могао бити као рај. И за ту се
сестру не би могло рећи да
је била пријатељ себи. И она
је, предајући се неразборитој

зависти, осудила саму себе на
непотребне, али страховите
муке.
Али, не наносе себи зло
само пијанице и не муче себе
само болесно завидљиви, него
наносе зло себи и загорчавају
свој живот и обични честити
људи кад оне муке и ране које
им задају други сами још позлеђују и повећавају. На земљи
нема места где бисмо се могли
склонити да нам људи не нанесу зло. Или ће нас увредити,
или ће нас оклеветати, или ће
нам нанети какву било рану на
души. Од тога се нико и нигде
на земљи не може спасти. Али
на нама стоји да тај бол и те
ране које нам други задају сами
још не позлеђујемо и не повећавамо.
Достојевски је испричао
живот онога младића кога су
другови још у детињству страшно вређали због његовог
ванбрачног порекла. Њега су
те увреде толико пекле да је
још читав низ година после

тога свакоме новоме познанику већ од првих речи с неком
чудном и болесном озлојеђеношћу саопштавао да је он
ванбрачно дете, премда га за
то више нико није питао. Он је
оне увреде које је у детињству
примио непрестано позлеђивао и себе без стварне потребе мучио.
Има, опет код Достојевског, она тужна повест о честитом старцу Николи Сергијевићу, чија је јединица кћи
била одбегла из родитељског
дома једноме младићу који
је није био нимало вредан и
чија је породица и без тога
била нанела старцу Николи
много бола и увреда. Старац
је у увређеном родитељском
поносу проклео кћер, наредио да се њене ствари избаце
из куће и спале и забранио да
се у његовом присуству њено
име уопште спомиње. Увређени понос није му дозвољавао
да опрости кћери ни онда када
ју је онај лакомислени младић
напустио, а очинска љубав гонила га је да кришом, кад нико
не види, узима медаљон са
кћерином сликом, да га љуби,
да с том сликом разговара и
да јој говори милоште и нежности као кад му је кћи још
била дете. Увређени понос
није му дао да јавно спомене
име своје јединице, а ноћу, кад
га нико није видео, одлазио
је под њене прозоре, стајао и
гледао неће ли можда на завеси видети кћерину сенку;
прилазио је њеним вратима
и стајао у мрачном ходнику и
на степеништу и слушао неће

ли чути њен глас или корак. И
трајале су те страшне и непотребне муке све док очинска
љубав није, најзад, победила
увређени понос и док старац
није поново примио своје дете
у очински загрљај.
Али зашто наводити примере из манастира и из књига
кад је и сваки од нас током живота тако често задавао бол себи и
озлеђивао ране које су му други
наносили? Колико је сваки од
нас пропатио због увређеног
самољубља, због љубоморе,
због увређеног поноса! Та пола
живота прође нам у томе!
Кад је наш Спаситељ говорио своју чувену Беседу на
гори, Он је првих девет поука
отпочео речју „блажени“. Реч
„блажен“ на оном источњачком језику на коме је први пут
изговорена значи: онај који не
гризе себе.
Не гризи, дакле, себе, не
мучи себе… Доста је што те
муче други, не мучи још и ти
сам себе.
Не мучи себе завишћу,
јер тиме не заустављаш успехе
онога коме завидиш, него само
ствараш од своје душе пакао.
Не мучи себе мржњом ни
према највећем непријатељу,
јер тиме не шкодиш ономе кога
мрзиш, него само разједаш сопствену душу.
Не мучи себе памћењем
увреда, јер се тиме не светиш
ономе који те је увредио, него
само дозлеђујеш овоје сопствене ране.
Свети Јован Лествичник
је писао: „Злопамћење је као
трње забодено у душу“.

Зашто онда памтити зло,
зашто носити то трње у души,
зашто гристи себе када је далеко лакше опростити, и заборавити, и волети, него тај јед у
себи носити?
Јеванђеље нас, браћо и
сестре, учи да будемо истински пријатељи себи, да кротошћу, праштањем и љубављу
улепшавамо живот и себи и
другима.
Нека би нам зато наш Спаситељ био у помоћи да не носимо у срцу ништа ни против
кога, него да нам у души буде
светло, лако и радосно као у
царству Оца нашег небеског
коме нека је слава у векове! –
Амин.
Извор:
светосавље.орг
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П о с ни ре це пти

А није ли ово пост што изабрах.
Да преламаш хлеб свој гладноме и
сиромахе да уведеш у кућу? (Иса 58, 6-7)

Фануропита

Алва

Козмин намаз

– пита Светог Фанурија

Састојци:
4 шоље воде
2 шоље шећера
1,5 шоља гриза
5 кесица ванилин шећера
1 дцл уља
0,5 шоље сувог грожђа
мало цимета

Састојци:
2 шоље ораха
6 ченова белог лука
сок од 2 лимуна
1 кафена шољица тахинија
пола шаке свежег листа босиљка
прстохват куркуме
прстохват карија
1-2 дцл воде

Састојци:
0,5 кг брашна
300 гр шећера
2 дцл газираног сока од наранџе
1 кашичица соде бикарбоне
50 гр сувог грожћа
1 дцл уља
1 прашак за пециво
мало цимета
Помешајте сок, соду бикарбону, суво грожђе и оставите да одстоји петнаестак минута. У посебној чинији помешајте
брашно, шећер, прашак за пециво, цимет и уље. Сад додајте
и сок са грожђицама. Умесите
и изручите у подмазан плех.
Пеците на 180 степени око 40
минута.
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У лонац сипајте воду, уље
и шећер. Нека све заједно ври
десетак минута. Смањите температуру кувања и, уз непрестано мешање, сипајте гриз и
ванилин шећер. Додајте и суво
грожђе и наставите са мешањем. Када се смеса лепо сједини и згусне, склоните са шпорета и излијте у калуп. Поспите
по врху цимет и оставите да се
скроз охлади.

У блендер убаците очишћене орахе и лимунов сок и
мељите мало дуже. Лимун ће
побољшати млевење ораха.
Када су ораси самлевени, додајте очишћен бели лук и поново укључите блендер. Током
млевења додајте лагано тахини, босиљак, куркуму и кари.
Сипајте воду мало по мало, док
блендер не уједначи масу и не
претвори у гладак намаз.

Илустрације Ива Бендеља

П о етс к и м о л итв ен и к

ЉУБАВ
Са реалистичке тачке гледишта моји проблеми су тешко
решиви. Али ја нисам реалиста. Ја
сам идеалиста као и Ти, Господе.
Створио си свет из љубави, круна те љубави је човек,
који је живео у лепоти живота,

у пуноћи љубави. Дао си му
један од најдрагоценијих дарова: слободу, и мислио си да
ће сачувати Твој савршени лик
у себи. Зар то није идеализам?
Потпуна невиност, савршено
поверење.
Најболније за идеалисту
је рушење идеалне замисли.
Човек је створен у савршеној
љубави, али се рађа и за љубав
и за грех. Колико напора треба
да се поново роди лепота Твога
лица у скорелом срцу човековом?! Зато проливаш сузе над
овим груменом, по која суза се
дотакне срца људског, које тада
постаје живо, отворено, пуно
рана које се зацељују Твојим
сузама.
Молим Те, Господе, учини да и на моје срце падне кап
Твоје росе да би се раскравило,
отворило за љубав, јер постоји
само једно чудо на свету, а то
је чудо љубави. Само ме она
може узнети изнад цикличног
понављања у овоземаљском
животу, изнад досаде свакодневице. Само у љубави могу,

као на крилатим лабудовима,
да са небеских валова назирем
и преносим нешто што се зове
лепота уметничког света.
Господе, из дубине срца
призивам Тебе савршеног у љубави да ме удостојиш испуњења најважнијег животног циља.
Помози да свака жила мог тела
куца љубављу, да све што радим буде натопљено љубављу,
да са својом љубављу летим
јединственом извору: Теби, Љубави Савршеној.
Бранка Алимпијевић
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ОЧИМА СРЦА ПОД БРЕМЕНОМ ДАНА
(Молитвена)*
Господе, помилуј мене јер сам сан
међ сновима и у реци живота док
ме носи, мутна.
Три пута Ти се молим
да тајну љубави спознам
и снагу што сунчана стада сабира
и по харфи небеској звони
и да чујем сат тај што у провалији
откуцава
док космичка симфонија срце моје
у свилокос и мирту преобраћа
Господе, помилуј ме, срна сам са очима
кротким, јер сам дете успавано.
Три пута Тебе љубављу позивам
као жедник у пустињи, као клас росу
Твоје сунчано класје на рукама ми ниче
и светлост од светости к’о зрење живим,
јер зов су Твог гласа да све ниче
Господе, помилуј мене, грлицу на грани,
к’о лист треперим, с воћем сам зачета.
Три пута с три прста као три зраке
сунчане Теби се посвећујем и све је
вода крститељска, све је хлеб насушни,
све цвет као око анђела Твог
Господе, помилуј мене у плавој ризи
с миртином граном у обе руке,
с босиљком и тамјаном с Твог стабла,
са житом и просом из благословених њива
Твојих, из винограда који узру на души
и опојних кондира слатког православља.
Твоје миро истачу посвећеници,
из ледника бистре сузе анђела теку,
псалми из грла птица и песме ветра ничу;
заветујем Ти се небом што си ми очи
свевидом населио, што си ме очовечио
Човек у човеку да бивам,
Оче наш на небесима
Плаштаницу Светомајке да ткам
Скуте да вечно док трајем земно љубим
Твог
Богосина
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Молим Ти се, молим Ти се стопуто,
усне су ми затрептало јеванђељско лишће,
руке к Теби кад пружам, јер си истовремено
и у мени,
Боже, само срцем досегнута си
Висина
Нада Аничић Црљеница
из двокњижја „ПСАЛМИ У СВИЛИ ДУШЕ”
Песма је на петом међународном Сабору
духовне поезије у Београду - Раковици награђена
златним дукатом

У Хиландару
Пред капијом манастирском застах
Зароњен мислима у далеку прошлост
Погледима сабирам призоре светогорске векова минулих
Свуда је мир и тишина
Чује се само пој птица испод старог крова
Смирени погледи монаха душу ми маме
Јер знам, њихово имање је душа
И древна светиња ова.
И док гледам пролазност векова минулих
По порти тихо ходим, покајнички грехе бројим
Са чим ћу пред вас, часни оци , Судњег дана
Душа стрепи док пребира по делима својим.
У овоме светом Храму, пред часним олтаром
Као пред огледалом, душа се види сама
И сваки грех тада - као жива рана пече
Док не нађе мелем у својим сузама.
У животу овом, сви смо пред Богом исти
Убоги и моћни, овенчани царском славом
Блажени су они што су завет дали
Да ће бити у подвигу - с каменом под главом.
Младинко Савковић

РАСПОРЕД
БОГОСЛУЖЕЊА
ЦРКВА СВЕТОГ САВЕ
ЈУТРЕЊЕ: Радним данима у 7:30
ВЕЧЕРЊА: Радним данима у 17:00
БДЕНИЈЕ: Вече уочи празника и суботом у 17:00
СВЕТА ЛИТУРГИЈА: Суботом у 7:30
СВЕТА ЛИТУРГИЈА: Недељом и празницима у 9:00
АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ: Четвртком у 17:00

ХРАМ СВЕТОГ САВЕ
ВЕЧЕРЊА: Радним данима у 18:00
СВЕТА ЛИТУРГИЈА: Недељом и празницима у 7:30
АКАТИСТ СВЕТОМ САВИ: Недељом у 18:00

ИСПОВЕСТ
Вече уочи Литургије или у договору са свештеником

ЧАСОВИ ВЕРОНАУКЕ
Недељом после Свете Литургије у 11:00

ДУХОВНЕ ТРИБИНЕ
Понедељком у 19:00 (велика сала парохијског дома)

ХОРОВИ ПРИ ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ
Певачко друштво ,,Мокрањац“
Дечији хор ,,Растко,,
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