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У ове претпразничне дане, у време када 
се сви чишћењем и душе и тела припре-
мамо и када се све у Цркви обнавља 

и украшава за дочек највећег Празника Ва-
скрсења Господа Исуса Христа, када се сва 
творевина улепшава пролећним бојама и 
мирисима, редакција нашег мисионарског 
часописа „Светосавац“ приредила је троброј 
који топло препоручујемо Вашој цењеној 
пажњи.

Храм Светог Саве је централна тачка града 
Београда и највећи заветни олтар посвећен 
најдивнијем изданку светородне лозе Нема-
њића, Светом оцу Сави. Стога, нека и овај 
наш мали подухват, резултат заједничког, 
истинског и несебичног рада, послужи као 
подсетник свима нама, ма где у свету живе-
ли и ма чиме се бавили, управо на светосав-
ски завет и наш прародитељски аманет. Да 
живимо у слози и миру са свима, да нам је 
Васкрсли Христос све у животу, а Његова 
Света Црква - спасоносна лађа на узбурка-
ном мору живота.

Нашим парохијанима, поклоницима ове 
светиње и свим Хришћанима којима овај 
троброј Светосавца дође у руке, желимо да 
Господ запали у срцима светлост богопозна-
ња, да препознају реч спасења и усаде је у 
своја срца. Да прослављајући најчудеснији 
Празник Христовога Васкрсења, стекнемо 
веру која отвара гробницу нашега бића и ва-
скрсава нас за живот вечни.

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

Редакција часописа Светосавац

ДРАГА БРАЋО И СЕСТРЕ,
ДРАГА ДЕЦО,

ПОШТОВАНИ ЧИТАОЦИ,
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Дан je васкрсења, про-
светимо се слављем 
и загрлимо један дру-

гог, кличе црквени песник, 
просветимо се слављем и 
просветлимо се светлошћу 
Васкрсења, јер смо са пра-
оцима нашим до дана Ва-
скрсења Христовога бора-
вили у тами и безнађу. „Да 
Христос не умре и не ва-
скрсе узалуд би била вера 
наша и проповед наша“ 
вели апостол народа. „Хри-
стос је једино ново под 
сунцем“, Христос је „Сила 

Бог и Господ“ а Васкрсење 
Његово највећа je потврда 
љубави Бога према човеку, 
јер кроз Крст и васкрсење 
дође радост и спасење це-
лом свету. 

Спасење дође кроз Хри-
ста, кроз Христа који разо-
ри ад који је људе држао у 
понору одсуства љубави, 
отуђене и оптерећене па-
лом и униженом природом. 
Избављење је дошло као 
највећи дар са неба, јер 
„Бог тако заволе свет да и 
Сина свога јединороднога 
даде, да сваки који верује у 
Њега не погине него да има 
живот вечни“. Христос дође 
међу нас као Хлеб живо-
та, да собом самим насити 
богочежњиве људе и буде 
им залог вечнога живота. 
Дође Христос као ваздух, 
као лахор и благи повета-

рац да испуни собом читав 
космос, да буде ваздух ко-
јим дише Његова Црква, да 
буде дах живота, онај први 
зрачак ваздуха који удишу 
новопросвећени, а којим 
дубоко дишу обожени. 

Христос Васкрсе да нас 
са свих страна сабере на 
гозбу своју.

 Христос Васкрсе и уведе 
у рај и покајаног разбојни-
ка и палог Адама. Он који 
је толико на крсту руке ра-
ширио да у Његов загрљај 
стаје читава васељена и све 
што је у њој. О, колико је чо-
веку тајанствена и нествар-
на љубав Божија. 

Христос је Пасха нашега 
спасења јер нас преводи 
преко узбурканог мора 
живота и провалије смрти 
у вечни живот, живот без 
бола, туге и уздисаја. 

ПАСХА НАШЕГА 
СПАСЕЊА

У сусрет празнику

ПРОТОЂАКОН 
ИГОР ДАВИДОВИЋ
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Христос Васкрсе ради 
човека и његовог спасења, 
а гле сва твар га више про-
славља него сами човек 
који је зеница свевидећег 
ока Божијег.

Како пролеће својим ша-
ром осликава Пасху новога 
живота, гледај човече, гле-
дај како се природа буди, 
како мртве стабљике цвета-
ју, како ниче из земље тра-
ва, погледај како се зелене 
поља, како се дивно плави 
небо. Послушј птице, ових 

дана певају најрадосини-
је песме, у сваком звуку и 
звиждуку чује се: Христос 
Васкрсе!

 А човек, он је увек за 
себе прича... Свако жели да 
постоји, али да другоме не 
да постојање, свако воли да 
му се пева, али он не пева 
ни устима ни срцем своме 
Творцу, човек воли да га 
воле, али се тешко решава 
да љуби, воли жртву других 
за себе, али је плашљив и 
неспреман на жртву. 

Христос је узео на себе 
огртач људске природе 
и постао савршени човек 
као што је и савршени Бог 
да покаже нешто друго. Да 
покаже и пружи љубав из 
које се рађа свака друга до-
бродетељ. О, васкрсни и нас 
Христе, не гледај на недела 
наша, погледај на веру неве-
сте Твоје Цркве и васкрсни 
нас за живот вечни надо, 
утехо и радивање наше.

Данас Ти вапијемо: Вакр-
сни Господе у нама, па да с 
Тобом васкрсне све што је 
добро, од бољега најбоље, од 
лепшега најлепше. Васкр-
сни у нама и запали пламен 
који је загрејао уплашене 
апостоле када Те видеше 
васкрслога. Учини радост 
која јача веру и одгони сум-
њу баш као женама миро-
носицама које са страхом 
гледаху празан гроб, а када 
разазнаше да траже „Живо-
га међу мртвима“ са неи-
зрецивом радошћу клицаху 
по свој Јудеји и Јерусалиму: 
Христос Васкрсе! 

Дај нам Спасе да те до-
стојно прослављамо, дај 
нам умилење да Ти се чи-
стога срца молимо, дај нам 
глас ангела небеских да Ти 
на земљи громогласно, јед-
ним устима и једним срцем 
певамо: „О Пасхo велика и 
најсветија Христе! О мудро-
сти и Логосе Божји и Сило, 
даруј нам да се још присније 
причешћујемо Тобом у неза-
лазном Дану Царства Твога.“ 

Васкрсење Христово                                      

У сусрет празнику
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ВЕЛИКИ ПОСТ:
ПУТ КА ИЗВОРУ ЖИВОТА

МАРКО ЈОВАНОВИЋ

И ме светог Василија 
Великог (око 329-378 
/ 79) најчешће се по-

везује са човеком који је 
водио пресудну битку са 
заговорницима аријанског 
учења и који је саставио 
текст Литургије која се да-
нас служи неколико пута 
годишње. Међутим, лич-
ност епископа кесаријског 
далеко је свеобухватнија. 
Читајући његове беседе 
(Свети Василије Велики, Бе-
седе, Манастир Хиландар, 
Београд 2002), упознајемо 
човека који на приземан и 
дубок начин учи о смислу 
Великог поста. Његови увиди 
су актуелни и примењиви и 
за нас данас.

ПОСТ И КРШТЕЊЕ
Добро је познато да је 

Велики пост од најранијег 
доба Цркве био устано-
вљен као период припре-
ме будућих чланова Цркве 
– катихумена – за крштење. 
Наравно, овај пост је фор-
миран са наумом да га сви 
хришћани практикују, и то 
не само зато што је требало да 

својој новокрштеној браћи 
буду ослонац, већ како би 
се и они вратили извору 
вере и живота. 

У својим беседама свети 
Василије убедљиво гово-
ри о овој вези. Кроз пост 
Црква изнова проживљава 
искуство Израиљевог изла-
ска из Египта, пролази кроз 
воде новог живота, прохо-
ди пустињу у којој се храни 
божанском храном и напаја 
небеским пићем, и доспева 
у обећану земљу, у ону ду-
ховну стварност зајамчену 
Христовим васкрсењем. 
Кроз пост Црква искустве-
но пролази кроз све што се 
збива у животима оних који, 
стремећи тајни крштења, 
улазе у  заједницу Бога и 
људи. И њој је потребно да, 
у време ишчекивања Пас-
хе, изнова прође кроз воде 
смрти, како би као Христо-
ва невеста изашла чиста и 
блистава (Еф 5, 26-28) у су-
срет васкрслом Жениху.

Ево како је свети Васили-
је говорио о Васкрсу као 
најпогоднијем тренутку за 
крштење нових хришћана, 

убеђујући своје савреме-
нике да крштење не треба 
одлагати:

„Које би, дакле, време за 
крштење било сродније од 
дана Пасхе? Тај дан је спо-
мен Васкрсења, а крштење 
је сила за васкрсење. Стога 
у васкрсни дан и примамо 
благодат васкрсења“. (Бе-
седа која подстиче на свето 
крштење, 70)

Подстичући своје слуша-
оце да што пре приступе 
очишћујућим водама кр-
штења, Василије их поста-
вља насупрот Израиљу. Од 
њих тражи да, као Израиљ, 
одговоре на Божији позив. 
Као и Израиљ, и они ће на-
пустити удобност Египта, 
односно везаност за стра-
сти, те ће крштењем проћи 
кроз освећујуће воде и сту-
пити у духовну земљу Бо-
жијег Царства. Само ће тако 
пити од истинског пића и 
кушати хлеб живота:

„Да није прошао кроз 
море, Израиљ се не би 
раздвојио од фараона. Ти, 
пак, нећеш бити избављен 
од горког служења ђаволу 

Велики пост

Свети Василије Велики о Великом посту
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уколико не прођеш кроз 
воду. Израиљ не би пио 
од духовног камена да се 
није праобразно крстио. 
Теби, пак, нико неће дати 
истинско пиће уколико се 
истински не крстиш. Изра-
иљ је након крштења јео 
хлеб анђелски (Пс 78,25). 
Како ћеш ти, међутим, моћи 
да окусиш од хлеба живога 
(Јн 6,51) уколико најпре не 
прихватиш крштење? Изра-
иљ је кроз крштење ушао у 
обећану земљу. Како ћеш 
се ти, опет, вратити у рај 
уколико се не запечатиш 
крштењем?“ (Исто, 72)

Даром Духа, који се на 
верне утискује попут пе-
чата, верни кушају од пло-
дова вечног живота и тако 
се препознају као Божији. 
Право исходиште њихових 
живота није у њима самима, 

већ је са Христом сакриве-
но у Богу (Кол 3, 3). Други 
аспект овог преображаја, 
који се описује као усино-
вљавање људи Богу, огледа 
се у томе што крштени до-
бијају ново име. Оно пред-
ставља израз човековог 
темељног преображаја и 
новог идентитета, који тре-
ба да буде видљив у њего-
вом свакодневном животу. 

СМИСАО ПОСТА
Свети Василије је, као 

искусни пастир, био све-
стан потешкоћа са којима 
се хришћани суочавају у 
напору да остану верни бо-
жанском призиву. Он је неу-
морно подсећао да и лаици 
и монаси треба да наставе 
да умножавају дарове Све-
тога Духа, и да у том погледу, 
нису сами:

„Бдиј, брате. Уколико хо-
ћеш, имаћеш и помоћнике, 
тј. молитву која стражари 
током ноћи, пост који пот-
помаже и псалмопојање 
које руководи душу. Нека 
они буду са тобом и нека 
бдију, чувајући твоје драго-
цености“. (Исто, 77)

Прва беседа о Великом 
посту усмерава нашу па-
жњу на смисао поста који 
се упражњава у току Свете 
четрдесетнице, а то је, ни-
шта друго, него враћање 
сопственом извору, Исусу 
Христу – победитељу смр-
ти. Пост се представља као 
лек који је Бог преписао 
човечанству у борби про-
тив греха (Прва беседа, 7). 
Да је пост Богом дан, свети 
Василије показује позивају-
ћи се на стање првостворе-
них људи у рају и заповест 

Фотографија: 

Приватна архива

Велики пост
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о посту. Читава историја 
Божијег народа, брижљи-
во сачувана на страницама 
Светог писма, педагошки 
говори о неопходности по-
ста и покајања. Пост враћа 
људе у рај. Повезује их са 
светим оцима и праоцима, 
Мојсијем, праведницима и 
пророцима (Исто, 9).

Још једном се сусрећемо 
са повезаношћу целокупне 
тематике поста са крште-
њем. Подстичући верне 
да пост озбиљно схвате, 
Василије тумачи казивање 
Јеванђеља о овом подвигу. 
Према Василију, јеванђел-
ске речи „А ти када постиш, 
намажи главу своју, и лице 
своје умиј“ (Мт 6, 17) пози-
вају верне ка светим тајна-
ма. Наиме, помазивање гла-
ве уљем подсећа на миро 
којим се крштени помазују. 
То је знак радости који Дух 
дарује новокрштенима и 
потврда њиховог припада-
ња Богу: 

„Онај ко се маже, у ства-
ри се миропомазује, а ко 
се умива – упражњава очи-
шћење. Примени исти за-
кон и на унутрашње удове 
и опери душу од греха. По-
мажи главу светим помаза-
њем како би постао приче-
сник Христов. На тај начин 
приступи посту“ (Исто, 7).

Хришћани су увек у опа-
сности да време поста 
претворе у демонстрацију 
маскиране побожности. 
Василије упозорава на про-
блем разметања подвигом 
поста. Као што нам Јеванђе-

ље предочава (Мт 6, 16-18), 
време поста треба посве-
тити покајању које доноси 
плодове радости. Према 
томе, пише свети Василије:

„Нема никакве користи 
од доброчиства које се 
оглашава трубом. Нема ко-
ристи ни од поста који је 
јаван. Оно што се показује 
не доноси плодове који ће 
се очувати до будућег века, 
већ пропада усред људске 
похвале“ (Исто, 8).

Пост нам може помоћи 
да променимо доживљај 
хране и пића, али и да у ме-
ђуљудске односе унесемо 
видну промену. У складу 
са увидима великих по-
движника, свети Василије 
истиче да нас пост учи да 
јасно сагледавамо ствари 
око себе и да све узимамо 
са захвалношћу, будући да 
нас кроз уздржање тешка 
храна више не оптерећује. 
Пост ће нам омогућити да 
смисленије користимо вре-
ме, призивајући нас да по-
јачану молитву повежемо 
са свакодневним трудови-
ма, како би све што чинимо 
било и освећено.

У Другој беседи о Вели-
ком посту сусрећемо се са 
древном традицијом по-
ста, која нам нешто важно 
казује о смислу уздржања 
од хране. Наиме, у складу 
са старим обичајима, пр-
вих пет дана Великог поста 
били су пропраћени пот-
пуним одсуством хране. 
Духовној храни придаван је 
првенствени значај:

„У свим наступајућим да-
нима Дух Свети ће нам при-
носити храну јутарњим и 
вечерњим радостима. Нека 
се нико својевољно не ли-
шава духовне гозбе. Узми-
мо сви удела у трезвеној 
чаши коју је Мудрост рас-
творила и подједнако при-
нела како би свако црпао 
по мери пријемчивости. 
Јер, раствори чашу своју и 
покла стоку своју (Приче 
9, 2), тј. храну за савршене, 
чија су чула навиком изве-
жбана за разликовање до-
бра и зла (Јевр 5, 14)“ (Друга 
беседа, 21).

На овом месту, свети Ва-
силије у Евхаристији види 
испуњење оне старозавет-
не гозбе на коју Христос 
као мудрост и сила Божија 
од самих почетака призива 
људе. Њој нас пост води. 
Најбољи начин да се ода-
зовемо на овај позив, те 
да тако већ сада окусимо 
храну вечног живота, је-
сте да пригрлимо пост са 
радошћу, како би се читав 
живот, а не само један пе-
риод, претворио у радост и 
благодарење. Само се кроз 
истински приступ посту 
можемо вратити власти-
том назначењу – да будемо 
деца Божија. То је, у исто 
време, повратак исконском 
послању, да речима и де-
лом сведочимо светлост 
живота који је из гроба 
Христовог засијао свима.

Велики пост
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ПРИПРЕМНЕ НЕДЕЉЕ – 
ПЕДАГОГИЈА ЦРКВЕ

РАДОСЛАВ МИЈАТОВИЋ

„Отвори ми двери покајања, јер се дух мој рано подиже ка 
Твом светом храму, носећи телесни храм сав оскрнављен : 

но као милостив очисти Твојом милосрдном милошћу“. 
( Покајна стихира на јутрењу).

К   ада крећемо у сусрет 
Васкрслом Господу, ми 
знамо да је тај пут дуг 

и тежак уз разне опасности 
које вребају и све лажне 
путоказе. Васкршњи пост 
представља путовање и за 
њега се треба ваљано при-
премити. 

Припремне недеље ва-
скршњег поста дају нам од-
говор како и на који начин 
се треба припремити за 
сусрет са Васкрслим Госпо-
дом. Предање Цркве нам 
указује да Православно Бо-
гослужење представља нај-
бољи начин припреме.

 Богослужење Цркве од 
самог почетка имало је 
за циљ да човека уведе у 
Царство Божије али пра-
вославно богослужење 
има и психолошки тон и 
своју педагогију којом нас 
уводи у дубоку тајну васкр-
сења. Зато ћемо покуша-
ти да кроз богослужбену 

химнологију и јеванђелске 
одељке дамо одговор како 
нас то Црква припрема за 
Велики пост и сусрет са Ва-
скрслим Господом.

Црква нам се обраћа би-
раним местима (првенстве-
но из Лукиног јеванђеља).

Жеља (Лк.19,10). Свима 
је познато да човек иде 
за својим жељама и труди 
се да их реализује у живо-
ту. Јеванђелски извештај 
који нам доноси св. Лука  
препун је поуке и на нај-
дубљи начин, јеванђелист, 
описујући физички изглед 
Закхеја, на истински начин 
описује и саму природу 
човека: мален, сићушан, 
грешан, ограничен... али 
његова жеља за сусретом 
са Богом ипак превазила-
зи сва та ограничења која 
нам даје људска природа. 
Та жеља за Богом јесте 
први позив који нам Црква 
упућује. 

Смирење (Лк 15, 11-32.- 
недеља митара и фарисеја)  
Црква од нас пред почетак 
Великог поста захтева  смире-
ње као предуслов истин-
ског покајања. Коз овај је-
ванђелски одељак Црква 
истиче два примера увек ак-
туелна и савремена. Време 
и (не)култура у коме живи-
мо обезвређује врлину сми-
рења, усађује у нас гордост 
и самоувереност изграђене 
на уверењу да човек може 
постићи све и без Бога. Како 
се постаје смирен? Смире-
ње се управо и састоји у 
томе да се у свему ослања-
мо искључиво на Бога, као и 
да сматрамо себе  грешним 
и ништавним.

Покајање. (Лк.15.11-32) У 
трећој припремној недељи 
слушамо причу о Блудном 
сину и његовом покајању. 
Покајање је почетак истин-
ског хришћанског живота. 
Тема покајања отвара нам 

Богослужење
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низ питања. Шта покаја-
ње у свести савременог 
човека представља и како 
га доживљава? Често се 
покајање доживљава само 
као акт набрајања престу-
па и признавања кривице. 
Истинско покајање је пре-
ображај себе и враћање у 
заједницу са Богом. Зато је 
Црква богомудро одредила 
да се у недељу пева Псалам 
137 - песма Јевреја у Вави-
лонском ропству. Песма 
која је постала песма свих 
оних који су усамљени и 
одвојени од Бога. Сваки 
наш долазак на Литурги-
ју јесте повратак Блудног 
сина кога Отац кроз свето 
причешће прима у наручје 
своје. Схвативши све ово, 
човек постаје истински чо-
век вратиши се у заједницу 
са Њим.

Љубав. (Мт.25,31-46) 
„Месопусна недеља“ где 
нас Црква позива на уздр-
жање од меса. Овај позив 

не треба разумети никако 
другачије него у светлу 
припреме за напор који 
нам предстоји у времену 
Великог поста. Ова недеља 
својој богослужбеној сржи 
има тему љубави. Овој не-
дељи претходи субота где 
се сећамо свих упокојених. 
Мољење Цркве за оне који 
су „уснули у нади за живот 
вечни“ је суштински израз 
љубави Цркве. Јеванђелско 
читање тога дана нас наво-
ди на питање шта је мерило 
Божијег суда.  Одговор је 
јасан: Љубав према чове-
ку! Хришћанска љубав није 
социјална активност него 
љубав према конкретној 
личности.

Праштање (Сиропусна 
недеља - Мт. 6,14-23). Блага 
вест спасења људског, је-
ванђеље Христово, започи-
ње речима светог Јована о 
покајању а завршава моли-
твом Христовом упућеном 
са крста Оцу небеском за 

оне које га распињу: „Оче! 
Опрости им, јер не знају шта 
чине“. Покајање је семе, а 
праштање плод, реченица је 
коју често чујемо од светих 
отаца Цркве Божије. Пра-
штање није слабост него 
снага. „Опрости нам дугове 
наше као што и ми опра-
штамо дужницима својим“. 
Опраштање је за хришћа-
не овом молитвом постало 
на неки начин императив, 
наравно уколико се у хри-
шћанству уопште може го-
ворити о било каквом им-
перативу. 

Након свих ових при-
према спремни смо да за-
почнемо пост. Пост лишен 
фарисејског спољашњег 
истицања. Пост ослобођен 
формалних правила и про-
писа обично негативних. 
Можемо да кренемо на 
духовно поклоничко путо-
вање чији је циљ „Празник 
над празницима“ –Васкрсење 
Господње. 

Богослужење

10



11

Теолошки погледи

,,Не може човек мене гле-
дати, а остати жив“, рече 
Господ у старозаветној 
древности, када је Откри-
вење било у примраку тај-
не и није још увек засијало 
Новозаветном светлошћу 
Богојављења Христова чо-
веку и свету. У пак, Откри-
вењу Таворске светлости 
Новосавезног откривања 
свету лица Божијег, Христо-
ви ученици, Његови апо-
столи, вапе нама њиховим 
ученицима, устима Цркве, 
кроз светописамске речи: ,, 
Живот се јави и видели смо, 
сведочимо и објављујемо 
вам Живот вечни“. 

Он, наша Нада, Утеха, и 
Васкрсење, Живот нама и 
сваком личносном постоја-
њу и читавој материјалној 
твари, јави се као ,,човек и 
поживе са нама, и видесмо 
славу Његову, као славу Је-
динородног“. Апостоли који 
су гледали славу лица Јавље-
ног нам Бога Сина, пренели 
су нам поруку Еванђеља, да 
иако Бога Оца ,,нико никад 
није видео, Син који је у на-

ручју Оца, Он га објави“, јер 
Христос поручује: ,, Ја и Отац 
једно смо“. 

Као што су апостоли и 
Христови пратиоци и са-
временици имали благодат 
да га гледају лицем у лице 
за време Његова земаљског 
живота са нама, тако после 
славног Вазнесења, чекајући 
пуноћу Царства Небеског 
када ће Христос ка нама 
сићи опет лицем у лице и 
остати у векове векова, ми 
поред Његовог невидљивог 

присуства и реалног пру-
суства у Крви и Телу При-
чешћа, ми имамо Божији 
благослов да се наслађујемо 
гледањем пречасних икона 
изображења лика Господ-
њег, лица Божијег, па тако и 
његове Пресвете Матере, и 
светитеља. 

Некада у старини људи 
су градили кулу како би до-
сегли небеса гордошћу и 
Господ је осудио тај њихов 
рад. Са друге стране, сваки 
храм и свака света црква 

ЛИЦЕ 
САВИНАЧКОГ 

ХРИСТА 
СЛАВИША ТУБИН
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представља супротност, 
јер њом небеса се спуштају 
земљи, символишући на тај 
начин Оваплоћење Спасо-
во од Пречисте Дјеве Ма-
рије која је сама била Храм 
Бога Слова.

Наш свети храм, саборни 
храм читава Српства оку-
пљена Светим Савом у ње-
говом Храму под покровом 
Пресвете Богородице којој 
и јесте посвећен Београд, 
украшен је централним мо-
заиком Христа Вознесеног 
као Цара Славе и Сцедржи-
теља. 

Купола храма која сво-
јим полукружним изгледом 
символизује небо добила је 
своје очекивано испуњење 
и вековни сан. Гледајући 
у лик Христа у Храму, обу-
зима нас усхићеност радо-
сти љубави наслађивања 
неизрециве лепоте лица 
Богочовековог, пружајући 
нам предукус сласти раја 
са Господом ,,лице у лице“, 
као својеврсно испуњење 
свакодневног молитвеног 

вапаја ,,Да нас озари Христе 
светлост лица Твојега“. 

Дуго прижељкивани ра-
дови на куполи су открили 
ликом Христовим сав пре-
дукус какав ли ће тек Храм 
бити у пуном сјају? Ства-
рајући на тај начин талас 
новог душевног полета и 
усхићења. 

У Савиној централној цр-
кви на Врачару, Богојавље-
но лице Христово ненадма-
шном лепотом обједињује 
српски и руски стил са ви-
зантијским узорима ранога 
периода Аја Софије, као 
својеврсног протоузора 
нашега храма. Сједињавају-
ћи стилове словениских са 
ромејским узорима, мозаик 
Савиначког Христа показу-
је саборност и хармонич-
ност свих нас у складном 
Телу Саборне Цркве Хри-
стове која је Његово Тело, 
и то баш Богојављеним ли-
ком Спаситељевим. 

Подигнут високо на купо-
ли мозаик Христов доми-
нира погледом љубави ка 

лађи Цркве. Господ праћен 
дванаесторицом апостола, 
архангелима и Покровом 
Пресвете Богородице ко-
јој је посвећен овај град од 
стране деспота Стефана, 
сведочи најпре неизмерној 
љубави једноверног и јед-
нокрвног загрљаја Светога 
Саве и Светога Владимира, 
као заштитника српског са 
руским народом захваљују-
ћи чијој љубави и сија нај-
светлијом светлошћу оза-
рени љубављу Лице Цара и 
Спаса нашега Христа Бога. 

Када је завршио градњу 
Аја Софије, цар Јустинијан 
је завапио ,,Солононе пре-
вазишао сам те“, а ми по-
носни на наше заједничко 
дело мозаика Христова и 
целокупног мозаика купо-
ле Храма Светог Саве, који 
смо принели Богу на жртву 
и освећене, загрљени јед-
нокрвним загрљајем Срба 
и Руса, можемо одвратити 
Јустинијану и Ромејима, да 
смо их превазишли.

Теолошки погледи

12

Купола Храма Светог Саве
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Интервју

Најјачег човека на свету није потреб-
но посебно представљати и, врло 
лако га је препознати. Поред европ-

ског и светског злата, надалеко посеће-
ним семинарима и активног хуманитарног 
рада, Раде Савић је и редован и врло ак-
тиван члан наше светосавске заједнице. У 
ишчекивању следећег првенства, а само 
три месеца након тешке повреде коју је 
доживео, преносимо мали део разговора 
који смо водили у сали Парохијског дома 
након недељне Свете Литургије

- Помаже Бог, Раде. За почетак...
Прво бих желео да поздравим све чита-

оце Светосавца. Заиста ми је част и осећам 
велико задовољство да, на неки начин, уз-
мем учешћа и у овом облику Вашег рада. 

- Кажите нам нешто о Вашим почецима. 
Да се вратимо у детињство. Како 
сте и када сте почели да се бавите 
спортом?
Рођен сам 1984. године у Горњем Мила-

новцу и ево, сада ће већ пуних 30 година 
како се бавим спортом. Од малена сам не-
како увек тежио ка томе да будем најбољи. 
Мислим да сви то по мало имамо, само пи-
тање је у ком правцу ће се сва та енергија 
и жеља развијати. Некако ме необично јако 
привлачило то победничко постоље на свим 
тим такмичењима које сам, као мали, гледао.

- Али, ваш први избор, није био теретана?
Не. Моји први спортски кораци били 

су везани за атлетику. У ателетском клубу 
Таково, тренирао сам пуних седам година. 
Никада нисам био најбољи у држави, али 
сам био најбољи у свом граду. 

- Зашто сте напустили атлетику?
Вероватно до тога не би ни дошло да се 

није десио пожар и распад атлетског клу-
ба. Али, ко зна... Након тога, свако од нас се 
определио или за други клуб или за други 
спорт. Ја сам почео да тренирам фудбал и 
то је трајало неких две године. Све до оног 
момента када сам промашио празан гол. 
Схватио сам да фудбал није за мене а, же-
лео сам да будем јединствен.

- Како сте почели са бенчом? 
Не знам. Или је овај мој спорт изабрао 

мене, или ја њега. Углавном, заволели смо 
се. Много. Кренуо сам редовно на тренин-
ге. Све те велике килаже представљале су 
изазов за мене. И оне су се из дана у дан 
и из месеца у месец све више повећавале.

- Атлетика, фудбал, теретана... Нисте 
одустајали?
Никада не треба одустајати и то поручу-

јем свим младима. Нарочито када је у пита-
њу избор спорта. Ако не иде први, други 
ће, ако не иде други, идемо даље... све до 

СНАГА ЈЕ У ВЕРИ

Разговор са Радетом Савићем, 
светским шампионом у бенч прес дисциплини
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оног правог избора за вас. Захваљујући ба-
вљењу атлетиком, имао сам добру подлогу 
за овај спорт којим се сада бавим. Захваљу-
јући фудбалу, научио сам да се не предајем 
и никада не одустајем.

- Који је то преломни моменат у Вашој 
каријери? 
Дефинитивно 2011. година када сам први 

пут отишао на Светско првенство у Ирској. 
Тада сам освојио две златне медаље и по-
стао апсолутни победник и од тада, све је 
кренуло...

- Пауерлифтинг и бенч прес и све те 
огромне килаже, некако ипак иду у 
категорију екстремних спортова. 
Познавајући Ваш карактер и видевши 
Вас, више пута, у потпуно другачијем 
светлу и амбијенту, молим за обја-
шњење.
То јесу спортске дисциплине које могу 

изгледати екстремно али, суштина је у 
томе да су то првенствено спортске дисци-
плине у којима је акценат на снази и које 
се највише користе у теретанама широм 
света. Сваки спортиста, било да се бави 

Интервју

Дружење у парохијском дому
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кошарком, рукометом, одбојком, мора ићи 
у теретану и подићи тај бенч. То је негде, 
ето, мерило снаге, припремљености и јако 
је популарно у свету.

- А овде, у нашој земљи? Чини се да има 
доста Ваше заслуге у расту интере-
совања за ову дисциплину?
Јако ми је драго што се све већи број мла-

дих људи и тинејџера опредељује за ову 
дисциплину и мислим да не треба бринути 
за будућност овог спорта. Сада у Србији 
има преко 250 активних такмичара у пауер-
лифтингу. Пет година сам био европски пр-
вак и две године светски првак у две разли-
чите феедерације. Све то време, трудио сам 
се да своје знање пренесем на младе људе.

- На који начин комуницирате са младима? 
Спорт је велико богатство а спортисти 

су наши највећи амбасадори. Вршим еду-
кацију младих људи организацијом и ре-
ализацијом различитих семинара на тему 
бављења спортом, начина избора и свих 
добробити које произилазе из тога.

- Ипак, шта је то што Вас је одржало 
на овом путу све ово време? Рекли 
сте, од четврте године... Ипак, живимо у 
брзом времену и неке модерније ствари 
су већини приоритет.
Свестан сам свега тога. Ипак, најважније 

да верујете у то што радите и да имате по-
дршку својих најближих. Мене су родите-
љи подржавали а њихова срећа и понос на 
моје освојене резултате, давали су ми до-
датни мотив и снагу за даље. Светски првак 
се не постаје преко ноћи. Рад, упорност, 
жеља, воља и та нека енергија и пре или 
касније, резултати ће доћи. Младим људи-
ма можда недостаје стрпљење али, постоје 
људи добре воље који умеју да виде резул-
тат и да препознају таленат и који ће врло 
радо пружити неопходну подршку.

- Како доживљавате поразе?
Свако од нас који се бавимо спортом 

жели да буде први, да буде најбољи. Али, 

кроз све те тренинге, дисциплину, тимски 
рад, научиш да будеш стрпљив, коректан, 
поштен, чак и да се радујеш успеху другог. 
Увак сам одлазио на такмичења са циљем да 
оборим свој рекорд, да победим себе. А ако 
дође неко бољи, треба му поштено честитати. 

- У новембру прошле године, значи пре 
непуних 4 месеца, доживели сте те-
шку повреду и мало ко је очекивао да 
ћете уопште икада више наставити 
спортску каријеру...?
Да. Био је то најтежи тренутак за свих 

16 година активног бављења спортом. На 
34. Светском првенству у пауерлифтингу у 
Москви, 250 кг. ми је пало на главу. Имао 
сам тешку повреду лакта и хитно сам опе-
рисан овде на Бањици. 

- Како сте се осећали тада? Ко Вам је 
помогао?
Када вам се деси нешто тако страшно, 

схватите где је снага. Схватите да морате, 
пре свега, бити духовно јаки. И врло је ва-
жно да имате уз себе људе који верују у вас 
саме и који вас подстичу на даље, да побе-
дите самог себе и постанете јачи него пре. 
Када сте ме питали за прекретницу, да, овај 
моменат јесте прекретница у мом животу. 
У ствари, мој живот је почео да се мења 
од дана када сам упознао свог духовника, 
оца Стефана, сада старешину Храма Светог 
Саве. Мада је све почело у манастиру Раји-
новац. Свако моје такмичење и свака моја 
медаље креће из манастира. Када научите 
да се отворите, да примите савете, да по-
слушате, да спустите ум свој у срце своје, 
све се мења. Заборавите на бол и постајете 
још јачи. И спремни за нова првенства, већ 
након 4 месеца од повреде. Пост, исповест, 
причешће, разговори и савети... Хвала Богу 
и драгом оцу Стефану. 

- Колико је Ваш живот, пре свега овога, 
био везан за Цркву?
Ишао сам у цркву, али не тако често. 

Нисам осећао припадност све док нисам 

Интервју
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пронашао духовника. Или је он пронашао 
мене. Сада сам редовно овде у Храму на 
богослужењима и радује ми када видим 
велики број младих да долазе и да активно 
учествују. 

- Највећа промена је ипак у...?
Рећи ћу само, џаба вам да будете физич-

ки снажни ако нисте ментално и духовно 
јаки! Много сам јачи и радујем се сваком 
тренингу. Трудим се јако да у свему будем 
што бољи човек. Овај мој спорт јесте ин-
дивидуалан али, без тимског рада и правих 
људи, нема успеха. То се показало и након 
моје повреде. 

- Чега се Раде плаши?
Веза између човека и Бога јесте вера. У ту 

везу морате веровати јер је нераскидива. 
Тада не постоји страх. Морамо бити оба-
зриви али, ако смо исправни у свему, не и 
плашљиви. 

- Наставићемо овај разговор и у неком 
од наших наредних бројева. Хвала Вам 
на одвојеном времену и причи у којој 
смо уживали.
Хвала Вама и заиста вам желим пуно 

успеха у даљем раду и надам се да ће врло 
ускоро Светосавац постати један од најчи-
атнијих часописа у Србији!

Разговор водила
Снежана Миљковић

Интервју
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У Крипти Храма 
Светог Саве
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Православна психологија

Зашто се данас не упо-
требљава нити помиње 
заборављена реч карак-
тер, није нам познато?! 
Не помиње се, не користи 
се у нашем свакодневном, 
па ни у неком замишље-
ном овдашњем добром 
свету. Не пише се о њему, 
не узима се ни као мера 
или принцип савременог 
живота, а нити као осећај 
личне одговорности према 
другоме. Некада, у ранијим 
временима, та реч била je 
свакодневни кантар и слу-
жила је као поштапалица за 
наш унутрашњи живот, као 
критериј међусобног са-
живота, и као нешто што је 
процењивано као људско 
богатство и веровало се 
да је највредније у нашем 
постојању. То је била мера 
и према Богу и према љу-
дима. Када би се за некога 
рекло да је изгубио карак-
тер, онда се њега требало 
по сваку цену клонити и чу-
вати јер, бити у друштву та-
квих људи значило би пои-
стовећивати се са таквима, 

а за карактерног поштеног 
човека то би значило највећу 
увреду.

Када је давне 1909. годи-
не Самуило Смајлс писао о 
карактеру, он је отприлике 
за ту, дужну поштовања, 
људску особину рекао: „Ка-
рактер је збир особина или 
својстава којима се сваки 
човек као појединац одли-
кује; трајна особина воље 
и његовог начина живота 
која га чини оним што јесте. 
Карактер је поседовање 
доследности, истрајности, 
сталности у вољи и начину 
живота. То је битна људска 
особина која се одликује у 
чврстини своје исправно-
сти са добрим особинама 
душе и срца, његове при-
роде и нарави.“ А на другом 
месту ће истаћи: „Каракте-
ран човек је онај који посе-
дује карактер носећи га као 
бит у својој непоновљивој 
личности, и својој честито-
сти, исправности, поштењу 
и ваљаности.“ 

Не бих да се олако ми-
рим са чињеницом како 

данашње време нема више 
толиког односа са прошло-
шћу и како је савременост 
„време да ново вино сипа-
мо у нове мехове“ (Мт 9,17). 
И да је све што је везано за 
некадашње животне вред-
ности данас у односу на 
давнину патетика и конзер-
ватизам. Свесни смо да је 
карактер нешто што може, 
али и не мора, да има везе 
са духовним растом једне 
особе и са његовом вером. 
Колико има оних који су 
били изузетно карактерни, 
а нису били посебно или го-
тово никако црквени људи. 
Сасвим је могуће, и са тим 
ћемо се сложити. Али и та-
кав карактер је једна врста 
његове религиозности која 
га обавезује на људско по-
стојање и законитост живо-
та. Шта ћемо да радимо са 
онима који се истичу као 
религиозни људи, а у ства-
ри су некарактерни? Ту је 
тек основни проблем и за 
сваку заједницу којој такви 
припадају, како друштвену 
тако и духовну. Сетимо се 

ЉУДСКИ  
КАРАКТЕР  У  

СЛУЖБИ  ДОБРА
ПРОТОЈЕРЕЈ -СТАВРОФОР ДР ДРАГОМИР САНДО
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Православна психологија

макар узгред великих зала 
који су чињени у име вере. 
Зато Христос и каже на 
једном јесту: „Они који вас 
убију, мислиће да Богу слу-
жбу чине!“ (Јован 16,2).

Вероватно је то и основ-
ни разлог зашто је појам 
и израз карактер данас 
ишчезао. Зато што би се 
са њим осећали претесно. 
Његово место ће заузети 
име, а можемо га назвати 
и научни правац који се 
зове етика. А правац, као и 
сваки правац у науци, биће 
растегљив; одликоваће се 
анализама, синтезама, ин-
дукцијом, дедукцијом, за и 
против, мерењима и пре-
меравањима, узроцима и 
последицама, валоризова-
њем, нападима и одбрана-
ма... Тек, један приступ ети-
ци биће назван моралом 
и моралношћу. Тај назив 
ће бити некако ближи цр-
квеном схватању, па ће се 
најчешће користити израз 
морално богословље. Да за-
станемо још за који трену-
так код етике и научности. 
Научност се веже за инте-
лект или интелектну култу-
ру човека. Утолико је тешко 
оном уму који не стоји у 
најприснијем односу са чи-
стотом и висином каракте-
ра. „Свака шака поштења“, 
казаће одавно Џорџ Хер-
берт „вреди кола знања“. 
Разуме се да није реч о ома-
ловажавању знања, него се 
код умних и људи у науци, 
оних без карактера, може 
наићи на најниже побуде и 

најцрње примере. Отуда ми 
је тако блиска древна кине-
ска пословица: „Знање без 
карактера је луча (светиљ-
ка) у руци лопова“.

Не бих да се удаљујем од 
наслова, зато бих желео да 
се њој надаље посветим у 
овом чланку. По свом ети-
молошком пореклу, реч ка-
рактер је грчког порекла 
(χαρακτηρ) и означавала је 
оруђе са којим је неко не-
што урезивао, цртао, дубио 
по материји или мекшој по-
длози. У Светом Писму Но-
вог Завета наведена грчка 
реч среће се само једном, и 
то у Посланици Јеврејима, 
са овим значењем. Друга 
сродна грчка реч била би 
εικων – икона, слика, лик, 
образ, обличје, жиг. И она 
се не узима у макар каквом 
значењу, него се инденти-
фикује са Личношћу Госпо-
да Исуса Христа као Иконе 
Бога Оца. Код апостола Па-
вла се помиње неколико 
пута, и то у: II Кор. 4, 4; Кол. 1, 
15; Рим. 8, 29 као вечна ка-
рактер-истика Сина. Изра-
зом одсјај аутор Посланица 
је желео да нам открије да 
је Син исте божанске су-
штине као и Отац, док по-
моћу израза обличје истиче 
да се Син не поистовећује 
са Оцем као Личност, него 
је надвечна божанска Лич-
ност и Оцу савечна. 

Посегао сам за овим 
најдубљим догматским 
истинама из само једнога 
разлога, а то је да се има 
у виду да је реч карактер 

божанског порекла и да се 
божанство Сина карактер-
ним односом непрестано 
огледа у Оцу. Ако је човек 
по том словесном поретку 
икона Иконе, јер нам поче-
так Старог Завета говори да 
је човек по назначењу сли-
ка и прилика Божја, то исто-
времено значи карактерно 
живети у „мери раста виси-
не Христове“ (ср. Еф. 4,13). 
Другим речима, карактер 
би значио непрекидно 
мерење и угледање на не-
што узвишено, садржајно... 
Отуда, за нас живети карак-
терно значи непрестано се 
отимати за врлину и врлин-
ски начин постојања. Обра-
зовати се, васпитавати се, 
просвећивати се!

Тема је озбиљна и огром-
на по себи, па ћемо се 
овлаш додирнути чињени-
ца које су важне за офор-
мљивање и држање кур-
са карактерних особина 
човека. Данашња наука и 
најозбиљнији педагози, уз 
помоћ расположивих са-
времених помагала, тврде 
да је најважније васпитање 
деце, а тиме и њиховог ка-
рактера до четврте године 
свога живота. Ништа нам 
ново нису рекли. То је му-
дрост која је била блиска 
Цркви свих 2000 година 
њеног постојања. Од првог 
дана живота детета кућа 
и кућно васпитање најва-
жнија је школа карактера. 
И онда када потцењујемо 
прве дечје месеце живота, 
треба да знамо да се тада 
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најпре стичу навике, офор-
мљује свест и обликује ка-
рактер детета - за добро 
или за зло. Лорд Бругам је 
тврдио да се између петна-
естог и тридесетог месеца 
дететовог живота углавном 
одвија највећа драма за 
стицања човекових карак-
терних особина. По њего-
вом мишљењу, тада дете 
више научи о себи, о све-
ту и другима него што ће 
сазнати за сав преостали 
свој живот. Он га је назвао 
првим универзитетом и ус-
тврдио: ако би се претпо-
ставило да човек кроз свој 
живот изгуби тај драгоцени 
период, никада се, ма коли-
ко живео, не би опоравио 
од тог губитка. Отуда се 
због улоге мајке у том добу 
подизања и васпитања 
деце назива периодом „ма-
теринска школа“. Поменути 
Херберт би рекао: „Једна 
добра мајка вреди више но 
сто учитеља“. А поменућу 
и пример Наполеона који 
није био задовољан обра-
зовањем у својој царевини 
и времену када је владао 
Француском. Једном при-
ликом је упитао извесну 
госпођу Кампан: „Шта још 
треба да урадим те да се 
народ може честито васпи-
тати!“ „Мајке, мајке требају!“ 
узвратиће госпођа Кампан. 
„Тако је! Аманет вам, го-
спођо, васпитање будућих 
мајки,“ узврати силни цар. 
Тумачење, надам се, није 
потребно. 

Васпитање карактера има 

своје принципе и дослед-
ност поретка. С правом се 
тврди да је у раном живот-
ном добу пример блиских и 
оних који су у непосредном 
односу са децом изузетно 
важан. Поступци старијих, 
посебно родитеља, који се 
одвијају пред очима деце, 
такође се сматрају обра-
зовном школом која ће по-
рађати навике за цео њи-
хов живот. „Смоква рађа“, 
вели арапска пословица, 
„гледањем у смокву која 
је родила“. Тако је и са де-
тетом. Детињи карактер је 
нуклеус човековог живота. 
Свако ново васпитање у 
његовом узрастању јесте 
гомилање карактерних 
особина на већ постојећу 
потку и основу претход-
ног живота. На то се одно-
си она древна пословица: 
„Дете је отац живота“. А ве-
лики Милтон би рекао: „По 
детињству се познаје човек 
као по јутру дан“.

Стицање врлинског и 
карактерног живота не 
завршава се овим раним, 
најважнијим периодом чо-
вековог постојања. Често 
се данас говори о васпита-
њу кроз младалачко доба 
звано време пубертета или 
адолесценцијом. Разуме се 
да због посебне сложено-
сти живота у овом периоду 
оно постаје врло значај-
но поље интересовања 
за педагоге и педагошке 
истраживаче. Сложеност 
одрастања се укрупњава, 
јер се полако из детињ-

ства прелази на поље со-
цијалног живота. Дружења 
са истогодишњацима или 
коју годину старијим или 
млађим вршњацима, било 
у школама или у школ-
ским просторима, двори-
штима, малим спортским 
игралиштима и у другим 
ваншколским просторима 
може умногоме допринети 
промени карактера. Зато 
ће већ тада долазити до 
првих повратних сазнања 
за родитеље и васпитаче 
колико је од раније укоре-
њен карактер у њиховом 
детету. Којом и коликом 
снагом ће напредовати у 
добру, колико ће стагнира-
ти или, у супротном, коли-
ко ће остајати имуни пред 
налетима и изазовима, са 
сурогатима живота око 
себе, те поћи супротним и 
стрмоглавим путем. О осо-
бинама, карактеристикама, 
могућностима и врстама у 
том животном добу, као и 
утицају генетског наслеђа, 
други пут... 

Православна психологија
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,,Драга моја, зар ти још ве-
рујеш у чуда?“, питање моје 
рођаке дато мени опет као 
одговор на једну моју мол-
бу. ,,Верујем.“ – гласио је 
мој одговор. Споља гледа-
но, речи детета које верује 
у добре виле или, размаже-
ног деришта које је одра-
стало уз књиге, филмове и 
руске бајке, сакупљајући 
мрвице доброте у том не-
ком свом свету. Та реч ми 
је дуго одзвањала у глави 
и тај мој брз и сигуран од-
говор који је изненадио и 
мене саму. 

То моје ,,Верујем“, пред-
ставља читав мој живот. 
Сада, након много падова и 
бола, схватам да је управо 
то оно што ме је одржало и 

спасило. Било је тренутака 
када је цело тело, читава 
душа вриштала од страха, 
од понижења, све до гра-
нице издржљивости и опет 
то ,,Верујем“ би, пробуђено 
вапајем, у трену однело све 
лоше, избрисало као да ни-
када није ни постојало!

Била сам сведок, посма-
трач, саучесник, понекад и 
жртва тог вртлога тешког 
бремена, мука и искушења 
мени драгих људи. Можда 
их је моја љубав гушила, 

можда ,,одржавала“, али, 
једно је сигурно – Душа 
Душу осети! Због тих људи, 
са огромним искуством 
борбе, падања и устајања, 
следе ове речи... 

НИШТА НЕ МОЖЕ НА 
СИЛУ

Узалуд су све овоземаљ-
ске форме, сва лицемерја 
и маске, све пада пред Ср-
цем. Сувишно је наводити 
примере из свакодневног 
живота и изненађења и 

ВЕРУЈЕМ

СНЕЖАНА МИЉКОВИЋ
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бројне обрте из часа у час. 
Зашто толико тежимо да 
планирамо,контролишемо 
и уређујемо не само своје 
животе већ и животе дру-
гих? Нормално је да поне-
кад сањаримо, да желимо, 
али морамо бити свесни 
да се ништа не дешава без 
Божије промисли. Нема 
случајности. Свака лепа 
или ружна ствар јесте Бо-
жији дар. Награда или опо-
мена. Све док се будемо 
претварали, гордили или 
страховали, мислећи да од 
нас зависи, нема напретка. 
Са друге стране, све је тако 
једноставно. Онога тренут-
ка када срце постане крот-
ко и мирно, када све преда 
Господу, чуда се дешавају! 
При том заиста не мислим 
да Бог има чаробни штапић 
и да седи и чека и да ће Он, 
чим се ми мало заплачемо, 
испунити нашу листу жеља! 
Не! Потребно је да преста-
немо да лажемо себе. Да 
чврсто поверујемо у Њега 
и са чистим срцем и миром, 
Њему предамо наш живот 
и све оно што нас мучи. 
,,Иштите и даће Вам се: тра-
жите и наћи ћете; куцајте и 
отвориће вам се. Јер сваки 
који иште, прима; и који 
тражи, налази; и који куца, 
отвара му се.“ (Лк; 11:9-10)

СНАГА ЦРКВЕ                  
ХРИСТОВЕ

Хришћанство не посто-
ји без црквеног јединства. 
Прави Хришћанин не може 
постојати ван Цркве. Не-

ретко се дешава да се чују 
следеће речи: ,,У Бога веру-
јем, али не верујем у Цркву 
и свештенство.“ Таква вера 
се може назвати било како 
само не хришћанском. Када 
се човек од малена при-
чешћује, када је од најра-
нијег детињства навикнут 
на богослужење, на Свете 
Тајне, формира се чврсто 
унутрашње и спољашње је-
динство са Црквом. Код та-
квих особа, каква год криза 
наступила, та веза ће сачу-
вати силу.

НИЈЕ СВАКА ЖРТВА - 
ЖРТВА 

,,Жртва је Богу дух скру-
шен; срце скрушено и уни-
жено Бог неће одбацити.“ 
(Пс 50, 18 – 19) Само оно 
што урадимо за друге, не 
очекујући награду за то, не 
наглашавајући свој труд, не 
тражећи ништа заузврат, 
значи, само оно што дамо 
из чисте љубави а не из 
моралне или било какве 
друге обавезе, јесте Жртва. 
Давати себе за оне које во-
лимо, без обзира на цену 
жртве или бол који тренут-
но осећамо, са само једним 
циљем, да она друга Душа 
прогледа, јесте најлепши 
смисао Живота

... НИТИ ЈЕ ДОВОЉНО 
БИТИ ,,ДОБАР“

Данас се гордост изража-
ва речима: ,,Ја сам!“ или ,,Ја 
знам!“, при томе је ,,ЈА,, са ве-
ликим словом. Она је најјача 
од свих страсти. За разлику 

од сујете која тражи потвр-
ду, публику, гордост је сама 
себи довољна. Она се ма-
скира и под осећај сопстве-
ног достојанства или части 
или неког одређеног мо-
ралног става. Посматрајући 
људе, слушајући их пажљи-
во, лако ћемо је препозна-
ти. Истина је да гордост и 
љубав не иду заједно. Горд 
човек може имати наизглед 
све моралне квалитете и 
климаћемо му потврдно 
главом док износи правил-
не аргументе или набраја 
своје заслуге али, такав 
човек не може имати љуба-
ви. Такав ће све што уради 
за друге, у ствари урадити 
због себе. 

ПРАШТАТИ, ОПЕТ И 
ИЗНОВА 

,,Опростио сам али, ни-
сам заборавио!“. Како су по-
грешне и тешке ове речи! 
И како је сладак и блажен 
осећај праштања и забо-
рава! Опростити другима 
значи волети. Опростити 
себи значи покајати се за 
своје грехе, исповедити 
се и прихватити све што је 
било без падања у очај јер, 
нема греха неопростивог, 
само непокајаног.

МОЛИТВА ЗА ДРУГЕ
Бројни су примери чу-

десне избављујуће моли-
тве за друге. Молитва за 
ближње, особито за болне, 
страдалне, ожалошћене, 
невољне, за оне који нас 
вређају – то је подвиг узви-

Искрице православља
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шене, искрене, милосрдне 
и жртвене љубави. Ту жртву 
можемо приносити сваки 
час, на сваком месту. На 
свом личном примеру ис-
кусила сам ту величанстве-
ну моћ исцељујуће и савр-
шено дејствујуће молитве. 
Молитва је силазак ума у 
срце и јединствен осећај 
мира, блаженства и чисте 
предаје. Нема молитве која 
је дошла право из срца а да 
није услишена!

НЕВИДЉИВА БОРБА
Без вере и љубави, ни-

шта смо. Прах и празнина. 
Без Васкрсења Христовог 

све наше радости су само 
лажно успокојавање и при-
видни заборав крајње туге. 
Ако нема Васкрсења, онда 
је радост лаж, а туга истина. 
Јер, Истина је оно што има 
коначну и трајну реч, а не 
оно што бива и пролази. 
Смрт више нема коначну 
реч и зато је радост истина. 
Васкрсење је победа над 
смрћу, победа радости над 
тугом. Оптинизам је основа 
хришћанства. Вера у добро, 
невидљива борба. Но, по-
беда не бива без борбе. 

Онај који напредује у ра-
дости, напредује у свему. 
Радујте се животу и радујте 

се једни другима. Радост 
је сретање са другим: са 
Богом и са ближњим. Тај 
други јесте наша радост. И 
наша коначна победа љу-
бави. Истом том љубављу је 
Свети Отац Серафим побе-
ђивао дивљину Саровске 
шуме у којој је проводио 
свој крстоносни подвиг. 
Иста та љубав је смисао жи-
вота сваког хришћанина. 
Истинити живот који има 
последњу реч.

Христос Васкресе!
Ваистину Васкресе!

Храм Светог Саве
Извор: Wikicommons
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Храм Светог Саве
Извор: WikicommonsФотографија аутора
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Свет књиге

К њига „У буци обичног 
дана“ представља са-
бране есеје протоје-

реја Андреја Ткачова. Отац 
Андреј захваљујући својој 
дугогодишњој пастирској 
пракси и литерарном та-
ленту, кроз призму Право-
славља и светоотачког уче-
ња, обрађује проблематику 
духовних, социолошких и 
културолошких фактора који 
утичу и формирају живот 
православног хришћанина 
у данашњем добу. 

УВЕК ИЛИ САМО У 
ПОСТУ?

Међу моралним поукама 
које су расуте по тексто-
вима богослужења и у по-
учним изрекама учитеља 
Цркве има много речи о 
духовном смислу поста. О 
томе да пост захтева обу-
здавање језика, помирење 
с ближњима, скрушеност 
срца, усрдно творење до-
брих дела и др. Односно, 
наводи се потпуно тачна 
мисао о томе да пост умно-
гоме треба да превазила-
зи границе дијете и да се 
претвори у школу врлина. 
О томе је говорио Исаи-
ја (подели гладнима хлеб, 
уведи у дом путника, поце-
пај дужничку цедуљу свог 
дужника). О томе су грме-
ла света уста Златоустог. 
«Ако желиш да постиш Богу 
угодним постом – заједно 
с утробом обуздај језик, 
подели милостињу, устани 
усред ноћи на молитву.» О 
томе је говорила припремна 

недеља митара и фарисеја 
– немој се гордити! О томе 
је говорио чин праштања – 
помири се! Али, поставља 
се питање: зар само у дани-
ма поста треба да се смира-
вамо, да дајемо милостињу, 
да мирно живимо с бли-
жњима, да обуздавамо језик 
и да ходимо у страху Божи-
јем? Зар то није свагдашња 
обавеза? Да не постављамо 
помало сужен временски 
оквир својим напорима да 
живимо свето? Очиглед-
но – не. Али зашто онда о 
светом и покајничком жи-
воту тако много говоримо 
у данима Четрдесетнице и 
тако релативно мало у току 
осталих дана?

За некога је то можда 
и лажно питање, које не 
захтева посебну анализу. 
Можда није лажно, али је 
сувишно и извештачено. 
Међутим, за некога је дру-
гачије. Управо ради ових 
других ћемо нешто рећи. 
Увек, у све дане смо дужни 
да ходимо пред Богом и да 

„У БУЦИ ОБИЧНОГ ДАНА“

У рубрици „Свет књиге“ представљамо вашој пажњи књигу                                                                                                                                       
„У буци обичног дана“,  у издању издавачке куће БЕРНАР.
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живимо побожно. Али, то 
већини лоше полази за ру-
ком. Чак и онима који се ве-
ома труде да се угледају на 
Аврама у његовом хођењу 
пред Богом то лоше полази 
за руком. А да не говоримо 
о основној маси. И у да-
нима поста свима нама се 
нуди још једна могућност 
да научимо да обуздавамо 
језик, да гушимо гнев, да се 
клонимо таштине и сплет-
ки, да делимо милостињу 
и тако даље. На тај начин 
нам се пружа могућност да 
се привикнемо на врлину 
и да то постане наша на-
вика. А навика је потребна 
свима како бисмо касније, 
ван поста, већ по обичају 
проводили побожан живот. 
Ако си се за време поста 
одвикао од пушења – на-
стави да се уздржаваш и 
после Васкрса. Ако си оста-
вио псовке – немој поново 
почињати. Човек оно што 
му је прешло у навику чини 
без напора. Дакле, наше ве-
жбање није ограничено на 
време поста. Оно је ради 
стицања навике, а сама на-
вика је за цео живот.

На сличан начин је Изра-
иљ, изашавши из Египта, 
добио Закон. Управо зато је 
Израиљ лутао безводним и 
страшним местима толико 
дуго да би се навикао на За-
кон који је за њега био нов. 
И да би се касније, кад се 
већ нераздвојно сјединио 
с учењем које је добио од 
Бога, настанио у земљи у 

којој тече мед и млеко. Од-
носно: прилепи се уз Бога, 
сједини се мишљу и срцем 
са заповестима морала који 
је за тебе нов, а онда насле-
ди оно што је за тебе при-
премљено и што ти је Бог 
обећао.

Пост је попут дугог пу-
товања ради навикавања 
на врлину. А сама навика 
је свакако потребна за до-
бијање наследства, за сти-
цање друге реалности која 
очекује верујућег човека. 
Ако не научиш да ходиш 
пред Богом целог живота и 
да Му посвећујеш сва дела 
у свом срцу – твоје учество-
вање у вечном блаженству 
се налази под великим зна-
ком питања. А није могу-
ће да човек научи да ходи 
пред Богом одједном, за 
један дан, за недељу дана. 
И најбоље је обуку започе-
ти у току поста. У то време 
многи чак и међу најма-
ње вреднима, клече пред 
Распећем, уздржавају се у 
храни, исповедају грехове. 
Сам ваздух у данима поста 
постаје чистији, кад се очи-
сте мисли оних који овај ва-
здух удишу. Дакле, оно што 
чине многи постаје лако за 
многе.

Али треба рећи себи: оно 
чему будем посвећивао вре-
ме поста биће ми потребно 
и ван поста. Учим и навика-
вам се на духовни труд како 
не бих само у току поста, 
већ у току целог живота био 
ученик безгрешног Исуса. 

Посебно опрезан човек 
треба да буде кад се пост 
завршава, кад се обично за 
неколико дана и сати изгу-
би оно што смо сакупљали 
више од месец дана. Нека 
је још рано да се говори о 
томе. Нека је још посно пу-
товање кроз пустињу тек 
почело. Свеједно треба да 
знамо: наша обавеза је да 
увек живимо свето. Да жи-
вимо у складу са заповешћу 
«Будите свети, јер сам свет 
Ја, Господ Бог ваш.» А сад 
је право време да се учи-
мо извршавању ове свео-
бухватне заповести, да се 
навикавамо да је имамо на 
уму.

Мислим да се тако укида 
привидна противречност 
између обавезе да човек 
увек свето живи, и наро-
читог, појачаног позива 
на праведност у дане кад 
се поје Посни Триод. А ви, 
којима је и онако све јасно, 
опростите ми. Ови кратки 
редови нису писани за вас.
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Из светосавске ризнице

СВЕТИ САВА, 
ПРВИ СРПСКИ АРХИЕПИСКОП

Године 1905. приложена је првој 
Савиначкој цркви велика икона 
сликана на дрвету са представом 
Светог Саве као првог српског ар-
хиепископа. Икону је у знак пажње 
према овом светитељу упутио у 
Београд, преко посланика Краље-
вине Србије у Цариграду, тадашњи 
васељенски патријарх Јоаким  III. 
Свети Сава је на икони приказан 
у потпуно архијерејском орнату, у 
стојећем ставу, готово у природ-
ној величини.  Икона је настала на 
Светој Гори, али је име њеног ау-
тора непознато. Данас се налази 
у великом холу Парохијског дома 
Храма.

ИКОНА КОЈУ ЈЕ 
ПРВОЈ ЦРКВИ 
ПРИЛОЖИО 

ВАСЕЉЕНСКИ 
ПАТРИЈАРХ 
ЈОАКИМ III
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ПУТ У СВЕТУ ЗЕМЉУ

У жељи да Вам при-
ближимо простор 
Свете земље, прено-

симо Вам део из књиге наше 
новинарке, Мире Лолић 
Мочевић, која је 2007. го-
дине објавила путопис под 
називом ,,Пут у свету земљу“ 
који је до сада штампан у 10 
издања. За овај број издва-
јамо уводну причу и део о 
Великој суботи.

,,Желим да, док читате 
следеће странице, прене-
сем и на вас дио љубави и 
снаге вјере православне, 
које сам осјетила и пони-
јела са собом из Свете зе-
мље у ове наше просторе, 
и да вам странице које сам 
исписала буду корисни во-
дич када одлучите да тамо 
пођете.

Као и увијек, прочитала 
сам неколико књига да бих 
имала увид у земљу у коју 
путујем. Оно што сам про-
читала и доживјела, Вама 
преносим, новинарски вас 
водећи простором који сам 
обишла.

У Библијском атласу др 
Тима Даулија, написано је 
да је Библија пуна припо-
вијести о путовањима. Да је 

тако, знају сви они који су 
је прочитали, а уколико ни-
сте, обавезно је прочитајте. 
Библија ће дати одговоре 
на многа питања која су вам 
се поставила у животу. Као 
што је Библија приповијест 
о путовању, такав је био и 
наш пут по Светој земљи, 
путовање и сазнавање, са-
знавање и путовање...

Прије пута имали смо са-
станак у просторијама Цр-
кве Свете Тројице у Бања 
Луци где смо добили ко-
рисна упутства од агенције 
преко које смо путовали, 
од температурних разлика 
до безбједносних услова. 

Викенд у Израелу почиње 
у петак по подне и траје до 
суботе увече када Јевреји 
не раде. Недјеља је за њих 
радни дан. О мобилној мре-
жи која се може користити, 
а када дођу рачуни видје-
ћемо да је скупа. Званична 
валута у Израелу је шекел. 
За 1 евро добије се до 5,57 
шекела. Пожељно је пони-
јети и доларе јер су и они 
у мјењачницама и ван њих 
врло радо виђено платежно 
средство. Како смо путо-
вали у вријеме васкршњих 

празника речено нам је 
да понесемо мале, викенд 
столице, јер се дуго чека на 
улазак у најзначајније бого-
моље у празничне дане.

Пожељно је понијети 
основне лијекове, сред-
ство за заштиту од сунца, 
удобну обућу, јер се много 
корача и стоји, витаминске 
напитке а новца толико 
колико имате, можете или 
желите да понесете (најма-
ње 200 евра, толико нам је 
препоручено), бочице за 
уље, са светих мјеста, које 
ћемо моћи понијети ку-
ћама, 33 свијеће, жуте, од 
правог воска, јер су тамо 
ријеткост, исписана имена 
за здравље свих људи које 
желимо да се спомену у 

МИРА ЛОЛИЋ МОЧЕВИЋ
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молитвама и стихаре, бије-
ле дуге хаљине за оне који 
ће се погружавати у ријеци 
Јордан.

У Велику сриједу (19. 
априла) сви смо дошли у 
цркву Свете Тројице на ју-
тарњу службу и молитву за 
сретан пут.

Путовали смо авионом 
из Београда, преко Кипра, 
летом дугим нешто мање 
од четири часа. Били смо 
једна од четири поклонич-
ке групе у авиону. Лет је 
брзо прошао. Први сусрет 
са Светом земљом био је 
аеродром Бен Гурион у Тел 
Авиву, који је име добио по 
познатом јеврејском борцу 
за независност Израела. 
Аеродром је модеран и 
огроман, са честим и број-
ним обезбјеђењем. Прије 
нашег доласка у Тел Авиву 
се десио један терористич-
ки напад, било је погинулих 
и повријеђених, а онима 
који су ме питали прије 

пута смијем ли путовати, 
одговорила сам: ’’Шта ми се 
може ружно може десити 
на путу у Свету земљу ...“

Недоумицу и несхватање 
зашто се тамо толико рату-
је, дјелимичо сам разрије-
шила. Много тога постаће 
ми јасније, неке дилеме и 
заблуде у мојој глави о Све-
тој земљи, али и о јевреј-
ском народу, изгубиће се 
након 12-ог боравка.

На паркингу нас је чекао 
аутобус и возач Соломон 
који ће нас возити све ври-
јеме боравка у израелској 
земљи. Брзо смо прешли 
80-ак километара. Дочекао 
нас је Јерусалим и хотел 
ван центра града „Рамат Ра-
хел”. Хотел је добио име по 
групи јеврејских бораца за 
независност Израела који 
су се на подручју на којем је 
изграђен крили у подзем-
ним склоништима. Јевреји 
пажљиво његују и брину о 
свему што је везано за њи-
хову историју. У хотелском 
дворишту паркови, споме-
ник старозавјетној Рахели 
и висока жичана ограда јер 
надомак хотела почиње пу-
стиња. Висока жичана огра-
да брана је за све оне који 
би покушали нежељени 
ући на обезбјеђен простор. 
Улаз у хотел обезбјеђен је 
чуварем који даноноћно 
посматра пролазнике и 
уласке у хотел. Дио групе 
смјестио се у удобне хотел-
ске собе а нас неколицина 
у студентске бунгалове, 
уредне, али скромне. Била 

је већ мркла ноћ, небо над 
земљом осуто звијездама, 
топао ваздух препун мири-
са опојног биља и молитви 
за хвала за сретан долазак, 
и бескрајна срећа што сам 
дошла у Свету земљу

Прво јутро у Светој зе-
мљи било је у знаку раног 
буђења, без прве кафе или 
доручка јер је планирано 
да присуствујемо литургији 
у Манастиру Светих архан-
гела да би се причестили. У 
4 ујутру сунце је излазило, 
а птичији оркестар ме про-
будио. Било је то једно од 
љепших јутара које сам до-
живјела, препуно емоција, 
па сам пажљиво ослушнула 
да ми се птице нису при-
чиниле. Мирис биља који 
опија чула био је јасмин, 
објаснили су ми таксисти 
кад сам их питајући све и 
свашта, дознала и то, као 
и да се специфично биље 
Свете земље, мијешало са 
познатим мирисима и опи-
јало ваздух.

Ваздух је изузетно сув, па 
воду тијело и те како тра-
жи. Нажалост, из чесми се 
не може пити, изузев у не-
колико манастира које смо 
посјетили. Пила сам фла-
ширану воду, један литар 
кошта око 3 долара, али се 
по мањим цијенама може 
набавити у дисконтним 
продавницама.

Просјечна температура 
ваздуха у Израелу је 25 сте-
пени током дана, а ноћу се 
спушта за десетак подиока. 
Како их је природа обда-

Записи и репортаже

Бања Витезда
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рила већим бројем сунча-
них дана, сунчеву енергију 
користе за загријавање 
90% топле воде у домаћин-
ствима, па се на крововима 
зграда могу видјети пред-
мети слични великим бој-
лерима који акумулирају 
сунчеву енергију. Сточар-
ство је такође развијено и 
то од давнина. Овце, козе, 
камиле и магарци данас су 
често, поготово тамо гдје је 
више пашњака, могу срести 
као туристичка атракција 
у центру Јерусалима, а но-
мадска племена Бедуини 
напасају стада оваца и коза 
у пустињским предјелима.

Најстарији град на плане-

ти, налази се у Израелу на 
Палестинској територији. 
Настао је 8 хиљада година 
прије нове ере и зове се 
Јерихон. Када је основан, 
према неким написима, са-
стојао се од јаког каменог 
зида-куле и одбрамбених 
шанаца. Људи су се бавили 
грнчаријом, а данас је по-
знат из историјских и вјер-
ских разлога и налази се на 
арапској територији.

У Јерусалиму, највећем 
граду, данас живи више од 
600.000 хиљада становника. 
Састоји се од старог светог 
града, опасаног зидинама 
са седам улазних капија, а 
ван ових зидина развија се 

нови Јерусалим. Свети град 
Јерусалим име је добио од 
комбинација ријечи који 
значе град мира.

Први војни гувернер 
Јерусалима (Ronald Stors) 
1917. године је донио За-
кон којим се у овом нај-
значајнијем израелском 
граду могу градити зграде 
само од бијелог камена или 
њоме обложене (камен се 
довлачи са западне обале, 
рекли су ми арапски такси-
сти). Ова одлука се поштује 
с обе стране јерусалимског 
зида који град дијели на 
израелски и палестински 
дио. Уједначеност градње, 
бјелина зграда и цвијећем 
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окићеним балкони у пу-
стињском простору, лијеп 
су призор за туристичко 
око.

За разлику од Јерусали-
ма, администартивни цен-
тар Тел Авив је типичан 
примјер модерног свјет-
ског центра који је почео 
да се развија 1905. године. 
Мало предграђе од којег се 
за 100 година свог постоја-
ња развио Тел Авив било 
је главно мјесто досељава-
ња Јевреја послије Другог 
свјетског рата и током бор-
бе Израела за независност. 
(Поготово због опсаде Све-
тог града). У Тел Авиву се 
налази и центар свјетске 
трговине дијамантима који 
овдје стижу и прерађују се 
из рудника у Јужној Афри-
ци. Тел Авив има излаз на 
Средоземно море и пре-
лијепе плаже, које имају и 
неки други градови у ко-

јима смо имали времена 
да предахнемо у касним 
поподневним часовима. 
Мања или већа туристичка 
мјеста смјештена уз обале 
Средоземног мора у ври-
јеме нашег обиласка била 
су пуста. Модерни хотели 
углавном су примили ту-
ристе ходочаснике. Плаже 
су пјесковите, море чисто, 
љетовалишта са уређеним 
спортским теренима и дје-
чијим игралиштима и план-
ски изграђеним насељима 
богатих власника, видљиво 
је по модерној и богатој 
спољашњости зграда. Зад-
њих година најчешћи куп-
ци и градитељи и на овом 
дијелу Средоземне обале 
су Руси.

Осим Средоземног мора, 
овој земљи припада и дио 
Мртвог мора које се налази 
на 393 метра испод нивоа 
мора. То је тачка са најни-

жом надморском висином, 
тј., најдубља депресија у 
земљиној кори, у чијим ду-
бинама нема живих бића.. 
Вода Мртвог мора има нај-
већи сланитет у свијету, око 
35% и у њему се не може 
потонути. Новине се у овим 
водама читају сједећи. Од 
талога ових вода произво-
де се познати љековити и 
козметички препарати.

Значајну пажњу Изра-
ел поклања образовању и 
развоју науке. У Хаифи се 
налази један од најпозна-
тијих свјетских универзи-
тета техничких наука који је 
дао највећи број добитника 
Нобелове награде. Хаифа 
је позната, између осталог, 
као центар једне од новијих 
религија. То су Бахаји који 
имају око 6 милиона при-
сталица у свијету. Њихово 
светилиште смјештено је на 
брду видљивом и са главне 
цесте, сво у знаку прелије-
по уређеног врта са цвије-
ћем различитих боја. Бахаи 
вјерују да су им преци, као 
што ће и они по смрти по-
стати, биљке, па је зато култ 
цвијећа доминантан у овој 
вјери која покушава, чини 
се и смјештањем свог цен-
тра у Светој земљи, приву-
ћи присталице или придо-
бити за себе парче Светог 
простора као што покуша-
вају вијековима различити 
освајачи Свете земље.

У Израелу данас постоји 
30 вјерских заједница; бо-
гослужи се на 15 језика и 
седам писама. Израелци и 
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Палестинци пажљиво чу-
вају и брину о свом писму 
и својим вјерама. Израел 
је Света земља за бројне 
религије, па је тако и за три 
најраспрострањеније: хри-
шћанство, ислам и јудаизам.

Стари Јерусалим живи 
у четири цјелине са пре-
познатљиво обученим 
становницима зависно од 
вјере којој припадају, али и 
трговинама пореданим са 
обје стране улице осталих 
из турског периода што је 
заједничко за све четврти. 
Шетајући кроз стари дио 
града нисмо могли да не 
примијетимо да је Јевреј-
ски дио нешто модернији, 
арапски нешто запуште-
нији, јерменски са препо-
знатљивим продавницама 
изузетно скупе и лијепе 
грнчарије, сталне постере 
којима се позивају Јерме-
ни да никада не забораве 
покољ који су над њима 
извршили Турци у првој 
половини 20-ог вијека, када 
је убијено више од мили-
он Јермена, и хришћанску 
четврт кроз коју све улице 
воде ка цркви Христовог 
васкрсења.

Од рођења и Васкрсења 
Христовог, Обећана земља 
је мјесто рођења хришћан-
ства и Света земља свих 
хришћанских група.

 Овај дио приче о Изра-
елу завршићу основним 
осјећајем који се има, када 
се након прочитаног осје-
ти Обећана земља. Ово је 
простор у којем се додиру-

ју модерно доба и најстари-
је цивилизације. По истој 
земљи, по којој поклоници 
данас ходају, ходали су ста-
розавјетни пророци, тамо 
гдје се данас ратује и хиља-
дама година прије се рато-
вало. Једни људи су пошто-
вали уговор Бога и народа 
како живјети, други су га 
кршили, казне су стизале, и 
награде такође. Хиљадама 
година водили су се ратови, 
освајачи или невјерници су 
долазили, рушили, палили, 
покоравали ,убијали, вјер-
ници подизали, обнављали, 
у крви враћали. Точак исто-
рије као да се окреће овдје 
и како се окреће овдје то-
чак рата и мира, тако ће и 
било гдје на другом дијелу 
планете.

У 12-одевном боравку 
у Израелу или Обећаној 
земљи поклонила сам се 
у бројним црквама и ма-
настирима; обишли Јеру-
салим, Тел Авив, Витлејем, 
Назарет, Тиберијаду, Акру, 
Капернаум, Кану Галилеј-
ску, Лиду Палестинску, Та-
вор, Кесарију, и манастире 
значајне за српску истори-
ју, вјеру и културу.,

 ВЕЛИКА СУБОТА
На Велику суботу те го-

дине устали смо у 4 часа 
ујутро и кренули аутобусом 
од хотела ка Цркви Христо-
вог васкрсења. Отац Јован 
(садашњи Владика славон-
ско пакрачки Јован) нам је 
претходно вече рекао да се 
наоружамо стрпљењем и 

вјером, с љубављу и надом 
кренемо желећи да уђемо у 
Цркву и да дочекамо Благо-
датни огањ. Поклоници из 
наше групе договорили су 
''тактику'' како да заштите 
поклонице од непримјер-
ног гурања. Мислила сам 
да ћемо ући у порту цркве, 
али још нисам знала да се 
врата порте отварају тек 
око 9 часова и да су већ 
бројне групе поклоника с 
разних страна свијета при-
стигле и сјеле да чекају у 
реду за улазак, на улазну 
капију (порту). Неколико 
стотина људи сједјело је и 
затворило једну од прила-
зних улица Храму. Арапи, 
трговци, су поклоницима 
наплаћивали изнајмљива-
ње столица. Час касније 
продавали су кафу, сокове 
и воће...

Четири часа протекла су 
у ишчекивању, молитвама, 
међусобном упознавању... 
Мислила сам да су неутеме-
љене приче да Грузијци и 
Гркиње које крену ка Храму 
у жељи да добију што боље 
и ближе мјесто Христовом 
гробу, не бирају начина у 
гурању. И заиста је било 
тако. Било је гуркања, мол-
би да се пусти у ред испред, 
па чак и боцкања иглицама, 
наравно и гурања да би се 
направила гужва, у којој би 
се они што се гурају, про-
били напријед. Ово је нај-
примитивнији дио који није 
за очекивање од Хришћа-
на, но, поклоници из наше 
групе, а било их је кршних, 
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на свако комешање хватали 
су се у Козарачко коло пра-
већи брану за ''гураче''.

Око 8 часова стигло је и 
обезбјеђење које је напра-
вило прави хаос. Натјера-
ли су све поклонике да се 
дигну, „чистећи” средишњи 
дио и гурајући нас у спо-
редне улице. Био је ово 
други ружнији дио чекања. 
Након пола часа све су нас 
растјерали и ја сам са десе-
так поклоника чекала у јед-
ној споредној улици. Такве 
моменте чекају Арапи, који 
су тражили 100 долара по 
човјеку, да нас проведу до 
Цркве. Један поклоник је 
платио. Досадивши нам да 
чекамо, брат Момир и ја, 
кренули смо у акцију (Си-
ниша је отишао са оцем 
Јованом). Како сам имала 
малу, ручну камеру али и 
златног помагача, нови-
нарску пресс картицу, брат 
Момир је носио камеру, ја 
пресс-картицу и гурајући 
се крај обезбјеђења дошли 
до рампе гдје је било неко-
лико ТВ екипа и поклоника 
са пропусницама.

Неколико људи су пу-
стили, падала је и понека 
ружна ријеч због селекци-
је, а онда и једна неугодна 
ситуација када монаху који 
је имао пропусницу нису 
дали да прође. Говорило се 
повишеним тоном, дошло 
је до кошкања, појавио се 
човјек из обезбјеђења који 
га је пустио, а брат Момир и 
ја смо, заједно са још двије 
новинарске екипе, говоре-

ћи ''Пресс, пресс!'', прошли 
рампу и ужурбаним кораци-
ма успјели да ућемо у порту 
у којој је била гужва. Око 10 
часова и 30 минута пустили 
су нас да уђемо у цркву. По 
правилима које сам прочи-
тала и сазнала ево шта се 
дешава. Након службе на 
Велики петак до пријепод-
невних часова на Велику 
Суботу - гасе се свијеће и 
кандила у цркви. Комисија 
састављена од представ-
ника градских власти Јеру-
салима и различитих хри-
шћанских група прегледа 
цркву и Христов гроб.

Када комисија прегледа и 
утврди да је плоча на Хри-
стовом гробу суха, кандила 
погашена и да нема било 
чега што би могло да запа-
ли свијеће, комисија затва-
ра врата на гробу која се 
печате огромним воском. 
Испред врата остају члано-
ви комисије који ће саче-
кати Патријарха. Прије но 
што дође (а дошао је око 12 
часова), крај Јерусалимске 
Јафа капије прошла је пара-
да арапских хришћана који 
се иначе на бучан и нама 
Европљанима непримјерен 
начин моле, па је тако група 
од неколико младића пред 
црквом призивала Господа 
лупајући у бубњеве и неке 
штапове. Смирили су се кад 
су каваси најавили долазак 
Теофила Трећег, потом је 
за Патријархом дошла још 
једна већа група вјерника и 
ушла у цркву тражећи сло-
бодан простор.

У огромном Саборном 
храму слободног мјеста 
није било нигдје. Неколико 
десетина хиљада поклони-
ка било је у Храму. Гужва 
је била невиђена. (Стајала 
сам са десне, спољашње 
стране врата од средишње 
цркве - Каталикона чекају-
ћи). Причали смо са Грцима 
и Кипранима који су стајали 
уз нас. Успјели смо се спо-
разумијевати на енглеском, 
грчком и српском. Стално 
су пролазили поклоници, 
Руси, Бугари, Румуни, Укра-
јинци, Грузијци, Срби. Не-
колико Рускиња наглас се 
молило прекидајући жамор 
чекања. Дијелили смо међу 
собом што смо имали, чак и 
простор за сједење.

У једном тренутку чули 
смо богослужење, Патри-
јарх је дошао до гроба. Ко-
мисија га је прегледала да 
код себе нема било шта што 
би могло да запали свијеће, 
односно два свежња од по 
по 33 свијећа које је донио 
са собом. (33 свијеће пред-
стављају 33 године ово-
земаљског Христовог жи-
вота). Након прегледања, 
Патријарх је остао само у 
стихари, дугој бијелој хаљи-
ни. Печат је скинут с врата, 
Копти и Арапи су се огла-
сили, а Патријарх је ушао у 
гроб. Трајала је патријархо-
ва молитва, чекање покло-
ника, велико ишчекивање 
и нада да ће се доживјети 
једно од најпознатијих чуда 
– Благодатни огањ.

Молитва је трајала, људи 
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су постајали нестрпљиви, 
историтмична молитва ру-
ских поклоника и жамор 
као да су ме успавали десе-
так минута до два. Трзнула 
сам се, да ли сама или због 
неког благог тутња који 
сам чула или уснила. По-
мислила сам: „Боже, нећу 
ваљда заспати, не видјев-
ши огањ?” Моју дилему и 
поклоници око мене су 
постављали, јер ме упита-
ше да ли сам ја чула тутањ. 
Негдје испред учинило ми 
се да видим неке искрице. 
Одједном су Копти и Ара-
пи стравично загаламили, 
а кроз отворена врата Ка-

таликона видјела сам као 
пламени траг и у секунда-
ма које су услиједиле сви-
јеће поклоника крај врата 
и испред мене су горјеле. 
Људи су викали, плакали, 
чуло се „Господе помилуј” 
на више православних је-
зика. Погледала сам у моје 
свежњеве свијећа, нису 
горјели. У секунди, у којој 
сам се упитала „ Зар се моје 
свијеће неће запалити и 
зар је душа моја толико гре-
шна” - оне су засвијетлиле. 
Ако ме питате како, ја не 
знам. Знам да сам пружи-
ла руке, колико ја то могу 
са својих 160 цм, али моје 

свијеће су свијетлиле као 
најљепше и никада до тада 
виђено свјетло. Људи око 
мене били су сличног изгу-
бљеног изгледа, а Саборни 
Храм је горио, свијетлио 
најмоћнијом свјетлошћу, 
са љубављу, вјером, надом 
православних из цијелог 
свијета. Љубили смо једни 
друге, говорећи „Господе 
помилуј” и „Христос васкр-
се”. Када се запале свијеће 
онда се пламен у знатиже-
љи приноси рукама, лицу, 
очима, коси, у почетку са 
страхом, а онда сигурни 
да пламен неће опржити и 
да чудни огањ грије и сви-
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јетли, а не пече и не боли. 
Невјероватно јесте, али је-
сте и истинито. Гасили смо 
свијеће да их понесемо 
кућама и по једну свијећу 
поклонимо најдражим, да 
би и они осјетили снагу и 
топлину Божије благодети. 
Када сам изашла пред Храм 
поклоници су поздрављали 
познанике, љубили се, и че-
ститали Васкрс. Поклоници 
из Ивањице, из Србије, када 
су видјели да смо из Репу-
блике Српске, љубили су 

нас, а емоције су преплави-
ле и једне и друге, па нас је 
жеља за братском љубави и 
слогом и овдје спојила и ми 
смо је с надом у мислима 
слали у своје просторе.

Благодатни огањ тако хи-
љадама година грије хри-
шћанске душе, као у ону Ве-
лику суботу, када је Марија 
Магдалена дошла да по-
гледа гроб, а земљотрес се 
деси и Анђео сиђе са неба, 
одвали камен на Христо-
вом гробу и сједе на њега. 

Од страха пред њим задрх-
таше стражари, а Бијели ан-
ђео рече женама: ''Ви се не 
бојте. Знам да тражите Ису-
са распетога. Нема га овдје. 
Јер васкрсну као што рече. 
Дођите и видите мјесто гдје 
је лежао. Идите брзо, па ре-
ците његовим ученицима 
да је васкрсао из мртвих, и 
гле, он иде пред вама у Га-
лилеју, ондје ћете га видје-
ти''. Оне пожурише да јаве 
ученицима. И гле, Исус их 
срете и рече: ''Здраво''. Оне 

Записи и репортаже
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пришавши дотакоше њего-
ве ноге и поклонише му се. 
Тада им Исус рече: ''Не бој-
те се''. Исус је васкрсењем 
побиједио смрт и доказао 
да је Син Божји и обећани 
Месија Спаситељ. Његова 
наука је истинита, јер је до-
шла од самога Сина Божјег.

Од тада сваке Велике су-
боте поклоници Свете зе-
мље осјете Божју благодат, 
дах Божји, Божју вољу, чудо 
Благодатног огња који се 
спушта и пали свијеће вјер-
ника. Први запис о Огњу 
је из 4. вијека и шпанске 
поклонице Егерије. Бла-
годатни огањ већ десе-
так вијекова пали се само 
православном Патријарху. 
Пред вратима Храма оста-
ло је свједочење у виду пу-
котине у мермерном стубу, 
када православном патри-
јарху Софронију нису дали 
да уђе у гроб. Безуспјешно 
се молећи за Благодетни 
огањ припадници других 
група настојали су да за-
пале свијеће. Огањ им се 
није упалио, избио је тамо 
гдје се Софроније молио 
пред вратима Храма крај 
мермерног гроба, потвр-
ђујући, да је благодет Божја 
на православнима. У стубу 
је остала пукотина коју по-
клоници додирују и цјелују, 
понеки остављају цедуље 
са молитвама.

 У суботу навече ходоча-
сници Светој земљи прису-
ствују Васкршњој литургији 
која почиње око 23 часа и 
траје до првих јутарњих 

часова васкршње недјеље. 
Вјерници свих православ-
них земаља, чинило се да 
сви имају своје представни-
ке јер се на бројним језици-
ма говорило и одговарало 
хришћанским васкршњим 
поздравом. Након литурги-
је, причешћа Патријарха и 
свештеника, причестили су 
се и вјерници.

Иако од суботе ујутро 
нисмо спавали, умор се јед-
ноставно не осјети. Љубав, 
вјера и нада држе поклони-
ка који сваким својим дје-
лићем тијела размишља и 
учествује у величанственој 
васкршњој литургији.

Стојећи тик уз Христов 
гроб молила сам се у миру 
и крај свих других поклони-
ка, јер и они су се молили, 
славећи васкрсење Ису-
сово и упућујући своју љу-
бав, њему и свима драгим 
особама, с вјером у срцу 
и мислима, те надом да ће 
на Христовом путу и моје 
поклоничко биће живје-
ти хришћански, као зрнце 
хришћанског добра у вре-
мену трајања...

У Христов гроб ушли смо 
да се поклонимо на Васкр-
шњи понедјељак. Опет је 
била велика гужва и не-
што мање од два часа ста-
јала сам у реду, док су се 
око мене гурали пољски и 
италијански ходочасници. 
Чувар Христовог гроба пу-
штао је да улазимо по дво-
је. Када је чуо да смо Срби 
рекао нам је да воли Србе, 
и да су Срби и Грци браћа. 

У једном тренутку негдје се 
изгубио, а онда питајући ко 
су Срби подијелио нам по 
медаљон од воска напра-
вљен од печата којим је 
био затворен Христов гроб 
на Велику суботу.

А онда сам и ушла по-
клонивши се на мјесту гдје 
је Бијели анђео дочекао 
мироноснице. Уздрхталог 
срца и мисли ушла сам у Ко-
вуклију, како је Грци зову, и 
са својом молитвом клекла 
пред гроб, али то је најин-
тимнији вјерски минут или 
два, када осјећате да на 
мјесту, гдје је умро, а потом 
васкрснуо, причате са Хри-
стом разрјешавајући дота-
дашњи живот, рјешавајући 
све што вас је мучило. За-
хвалила сам се Богу за овај 
тренутак, за све протекле и 
за дане који ће доћи.

Молила сам се минут до 
два за своје најближе, дјецу 
и мужа, моје сестре, брата, 
мајку, ујака, кумове, прија-
теље и колеге с посла, за 
моје болесне пријатеље, за 
оне који лутају, који немају 
љубави, за све оне које сам 
знала и за све оне за које 
нема ко да се моли...

Аутор фотографија: 
Хаџи Драган Поповић

Записи и репортаже
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Зна Господ колико смо 
слаби и зна колико 
потребујемо Његове 

помоћи, јер гледајући ка 
небу усмеравамо своје очи, 
тражећи од Њега да нам 
пошаље видљива знамења, 
која нас укрепљују, дајући 
нам кроз та знамења снагу 
и веру да истрајемо. У том 
ишчекивању свесрдне по-
моћи, даде нам Господ ве-
ликог чудотворца, ризницу 
благодати која миро истаче 
и по смрти својој, Светог 
Нектарија Егинског, Архије-
реја пентапољског.

На месту српске Голго-
те - у цркви Светог Саве на 
Врачару, налази се делић 
моштију овог Божијег угод-

ника који се вернима изно-
си на целивање на Светој 

Литургији сваке недеље, о 
великим празницима, и на 
јелеосвећењима. Народ при-
лази овој великој светињи 
са побожношћу и страхопо-
штовањем, упућујући своје 
молитве Свеправославном 
Чудотворцу, како га Црква 
назива. Светом Нектарију 
се обраћају за помоћ нај-
више они, који болују од 
тешких, и за савремену ме-
дицину, неизлечивих боле-
сти, као и они који болују 

од рака и мноштва других 
обољења. Младима помаже 

када западну у разна про-
блематична душевна и емо-
тивна стања.

Оно што је за Србе Васи-
лије Острошки - за Грке је 
Нектарије Егински. Чуда је 
чинио, како кажу, и за жи-
вота… али она су посебно 
постала видљива, након 
његовог упокојења 1920. 
године. И сам је боловао 
од канцера, али га је Господ 
посетио и излечио, како 
би се кроз његово страда-
ње, и оздрављење, многи 
спасили. Његове мошти су 
20 година остале целе, не-
такнуте, као да је заспао. 
Гроб егинског чудотворца 
отваран је три пута и сваки 
пут је његово тело нађено 
нетрулежно. Чак је при пр-
вом обретењу био изложен 
у игумановој соби пуних 48 
сати, и тада су и соба и цео 

ПРЕЗВИТЕР ПРЕДРАГ ПРОДИЋ,
ПАРОХ ПРИ ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ

СВЕТИ НЕКТАРИЈЕ ЕГИНСКИ, 
НЕКТАР БЛАГОДАТИ БОЖИЈЕ

„Овде на Егину, код мене, у мој манастир 
не може нико доћи кога ја нисам позвао, 

а нико није дошао, да му нисам помогао!”

Свети Нектарије Егински

На путу за Егину
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манастир били испуњени 
дивним миомирисом.

Чуда су се умножавала, да 
само Бог, и овај велики Чу-
дотворац, знају колико их је 
било, и у каквим приликама. 
Забележено је преко две хи-
љаде чуда. И моја породица 
је доживела чудо које нас је 
утврдило у вери, несумњи-
во осетивши благодат која 
нас је закрилила као омо-
фор! Ту благодат, Богу хвала, 
породица и даље осећа!

Лазар је дечак, сада сред-
њошколац - богослов - који 
младост проводи ушушкан 
љубављу, између старије 
сестре Јане, и млађе сестре 
Марте. Као дете од годину и 
по дана приметили смо да 
су му изражајне модрице 
по телу. При малом ударцу 
у току дечије игре, рађали 
су се хематоми и чворуге. 
Терапију је добио у Инсти-
туту “Мајка и дете“.

Сваки дан је живео под 
„стакленим звоном” у страху 
да не падне и не удари се. 

Тромбоцити су се повећава-
ли у терапији, а после тога, 
наново би падали. Живот у 
болници, постао је свакод-
невница.

Напунивши пет година, 
створила се могућност мар-
кирања тромбоцита (уба-
цивање озрачених тромбо-
цита у крвоток и праћење 
под скенером где нестају) 
дошавши до сазнања да је 
слезина узрочник пробле-
ма. Спленектомија, односно, 

хирушки захват вађења сле-
зине, урађена је са Лазаре-
вих пет година. Здравствено 
стање му се знатно попра-
вило, али 2015. Године, услед 
јаких вируса и пада имуни-
тета, Лазару су тромбоцити 
пали на 10 хиљада, премда 
је доња граница 150 хиљада.

Сазнавши да се јастук Све-
тог Нектарија егинског, у 
коме се налазе наруквице и 
појас од његове одежде, на-
лази код ендокринолога др 
Весне Димитријевић - Срећ-
ковић која га по приоритету 

и незваничном редоследу 
даје потребитима, позвали 
смо је и она је одговорила 
да се јастук сада налази код 
ње и да можемо доћи одмах 
да га преузмемо. Кад смо се 
појавили у докторкиној ор-
динацији у Клиничком цен-
тру, питала ме је где сам на 
служби свештеничкој. Док-
торка је у рукама држала 
кесу са знаком храма Света 
Кнеза Лазара из Земуна коју 
сам те године лично урадио 
за свој храм. У тој кеси на-
лазио се јастук, сачињен од 
плишане футроле. Тада сам 
јој одговорио: „У тој цркви у 
чијој кеси тренутно држите 
јастук Светог”, - и узели смо 
га са великом побожношћу.

Са епитрахиљом око вра-
та, ујутро и увече, заједнички 
смо се молили пред иконом 
Светог Нектарија коју ми је, 
годину дана раније, донела 
у цркву право са поклонич-
ког путовања са Егине, једна 
верница рекавши: „Јавио ми 
се Свети Нектарије Егински 
и рекао да Вам донесем 
ову икону на дар”. Тада сам 
осећао да ће нас Свети по-
сетити! Поред иконе стајао 
је јастук. Читали смо често 
акатист сви заједно. Изме-
ривши у Институту „Мајка 
и дете” Лазару тромбоците, 
после седам дана, лекари 
су се нашли у чуду, изме-
ривши 444 хиљаде. Пита-
ли су нас шта смо давали 
детету и како је могуће да 
без терапије тромбоцити 
порасту на оволики број! 
“Шта сте му давали!? - Шта 

Делић моштију Чудотворца који се 
налази у Цркви Светог Саве на Врачару
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сте му давали!?”- питаше 
поново. ,,Ништа - само мо-
литву!“ Обраћали смо се св. 
Нектарију егинском непре-
кидно, а Лазар је спавао на 
његовом јастуку и Свети је 
чудо учинио! Остадоше сви 
у чуду на Институту.

Исто вече ,7. јула 2015. 
године, са породицом сам 
се упутио на Егину да се 
захвалим Божијем угоднику 
што учини немогуће, што 
разори неверовање, што 
утврди веровање, што из-
лечи онога кога родисмо и 
бескрајно волимо. Око по-
днева следећег дана , наше 
руке су грлиле Светог Нек-
тарија, срце га је љубило, 
душа миловала, ум величао, 
а ноге клецале, и то све од 
радости, 

Није ни чудо, што име 
Светог Нектарија егинског 
одзвања сваким даном све 
више и више у црквама, 

болницама, кућама верних... 
Свети лик његов добро је 
познат свима, уливајући у 
нас наду на оздрављење и 
васкрсење! И као да свима 
каже - Не сумњајте -само 
верујте!

„Жарко желим да помог-
нем људима јер видим Хри-
ста! Он је још увек распет… 
Присутан сам у свету својим 
моштима. Нека свештеник 
који ме познаје, благосло-
ви све који долазе тражећи 
олакшање, очишћење или 
опроштај… Моје мошти 
су мој епитрахиљ”. Речи су 
Светог Нектарија егинског.

Ово знаменито искуство 
доживе моја породица као 
доказ постојања Бога у 
свету, али знам и да је мо-
литвама Светог Нектарија 
егинског, Господ учинио 
многа чуда међу људима, 
много већа, и да их и сада 
тренутно чини. 

Свети Нектарије, Чудо-
творче егински и Митро-
полите пентапољски, моли 
Бог за нас грешне!

Из пера свештеника

Свети Нектарије Егински

У посети чудотворцу, Егина
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УМЕТНИЧКИ ЦЕНТАР 
,,ТАЛИЈА“

Наши Светосавци и драги пријатељи, 
чланови уметничког центра ,,Талија“ ове 
године обележили су 20 година постојања 
величанственим концертом у великој дво-
рани Сава Центра. Надасве професионал-
ни, Омладински и Дечији народни орке-
стар, оплеменили су и дочарали српском 
фрулом, хармоником, виолином, флаутом, 
гитаром и кларинетом – српску традици-
оналну музику задививши публику сво-
јим шармом, умећем и дечијим искреним 
осмехом.

Уметнички центар ,,Талија“ основан је 
1998. године у Београду и данас, са око 400 
чланова, ови изузетно добри играчи, пре-
каљени по многобројним светским сцена-
ма, одрже преко 400 концерата годишње. 

Одликовани су престижним орденом од 
стране Светог Архијерејског Синода Срп-
ске Православне Цркве који се додељује 
за делатну љубав према Светој Мајци Цр-
кви нарочито показану у очувању тради-
ције и културе српског народа  у отаџбини 
и расејању. 
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Гласник у сарадњи са                                   
Министарством културе                                  
и Покрајинском владом                                                     

припрема едицију о Великом рату
Службени гласник, Министарство културе 

и информисања и Покрајинска влада пот-
писали су у уторак, 13. марта, Уговор о су-
финансирању објављивања едиције Срп-
ска књижевност о Великом рату.

Сарадњу на овом великом и значајном 
пројекту у српској култури и књижевности 
озваничили су министар културе и инфор-
мисања Владан Вукосављевић, председ-
ник Покрајинске владе Игор Мировић и 
директор Сектора за издавање књига Слу-
жбеног гласника Петар В. Арбутина.

Реч је о капиталној едицији, која се под 
називом Српска књижевност о Великом 
рату објављује поводом обележавања сто 
година од завршетка Првог светског рата и 
у знак сећања на страдање српског народа 
у њему, као и поводом стогодишњице при-
саједињења Војводине Краљевини Србији.

Едиција садржи 10 томова и обухвата 
приређена издања приповетки и поезије 

с тематиком Великог рата, као и пробрана, 
културно и историјски значајна дела по-
знатих књижевника: Време смрти Добрице 
Ћосића, Велики рат Александра Гаталице, 
Дневник о Чарнојевићу Милоша Црњан-
ског, Ратни другови Станислава Винавера, 
Деветсто петнаеста, трагедија једног наро-
да Бранислава Нушића и другa.

Гласникова акција током трајања 
„Belgrade Photo Month”

У Београду ће од 29. марта до 30. априла 
бити организовано прво годишње издање 
фестивала „Belgrade Photo Month“ („Бео-
градски месец фотографије“), који окупља 
велики број љубитеља уметности и фо-
тографије. Организацију овог фестивала 
подржаће и Службени гласник, желећи 
притом да демонстрира још једном своју 
друштвену одговорност и помогне актив-
ности које пропагирају праве вредности – 
знање, уметност и културу.

Наиме, током наведеног трајања овог 
фестивала сви заинтересовани моћи ће у 
свим књижарама Службеног гласника да 
купе одабрана издања овог издавача из 
области уметности, и то уз попуст од 30%!

„Belgrade Photo Month“ организује се с 
циљем да српски фотографи и фотографи-
је постану запаженији и да се остатку света 
покаже шта се дешава у Београду, али и да 
се у Београд доведу реномирани фотогра-
фи из других делова света. Они ће том при-
ликом показати своје радове и говорити о 
својим професионалним искуствима током 
великог броја догађаја и радионица који 
се организују у оквиру овог фестивала.

Вести из Гласника
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Из живота Храма

Из живота Храма

22. фебруар, 2018. године 
Свечано представљање мозаика  куполе Храма

Божићно сеоце код Храма

Дружење са витезовима

Његова Светост патријарх српски Г. Иринеј 

свечано је отворио ,,Божићно сеоце”
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Из живота Храма

Ломљење чеснице 
испред Храма

Ватромет испред Храма

Божићно сеоце код Храма

Дружење са витезовима

Посета Председника Републике Српске г. Милорада Додика
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Из живота Храма

Наше гошће из Русије са Милошем Биковићем

Синодални хор Московске Патријаршије 

у Храму Светог Саве

Пјесмом срцу-срцем роду! 

Дечији хор ,,јединство,, из котора

Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј, началствовао је 
светом архијерејском  Литургијом у крипти Спомен-храма Светог 

Саве на Врачару 27. јануар 2018. године; домаћин славе др Милета 
Радојевић

Репрезентативни оркестар гарде Војске Србије на 
отварању Божићног сеоцета
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Из живота Храма

Синодални хор Московске Патријаршије 

у Храму Светог Саве

Пјесмом срцу-срцем роду! 

Дечији хор ,,јединство,, из котора

Репрезентативни оркестар гарде Војске Србије на 
отварању Божићног сеоцета

Изложба витража

Парохијска радионица

Пећина у слами 
испред Храма
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Светогорски рецепти

Mагирица,                             
васкршња чорба

5 струкова младог лука
1 супена кашика оригана
1 супена кашика першуна
2 супене кашике мирођије
250 гр бакалара (може и туна 
из конзерве) исеченог ситно
1 шоља глазираног пиринча
1 кашика тахинија
бибер и со
2 јаја
1 кашика маслаца
сок од 2 лимуна

Пропржити на маслацу 
исецкан лук с мало соли. 
Додати оригано и 1 шољу 
вреле воде. Када проври, 
додати бибер. Преручити 
у експрес лонац пун воде, 
сипати пиринач и рибу. 
Затворити лонац. Десет ми-
нута након што се огласи 
вентил, чорба је готова. До-
дати исецкан першун и ми-
рођију. У посебној чинији 

умутити тахини са лимуном 
додајући и мало по мало и 
бујон из лонца. Када је тахи-
ни лепо умућен, додати га у 
лонац са чорбом. Оставити 
да кува још 10 минута.

Запечена леблебија
1кг леблебије
5 главица црног лука
7 ченова белог лука
2 супене кашике мирођије
0,5 л сока од парадајза
бибер
маслиново уље

Скувати леблебију да по-
стане мекана. Убацити у 
плех и налити бујоном тек 
колико да огрезне. Додати 
уље, сок од парадајза, би-
бер, лук и мирођију. Изме-
шати и убацити плех у за-
грејану рерну. Када течност 
испари и сос се лепо згусне,  
јело је готово.

Медењаци                            
оца Милутина

1кг брашна
600гр шећера
2 кашике меда
20гр соде бикарбоне
4дл воде

 Помешати све састојке 
и замесити тесто. Брашња-
вим рукама узимати по 
мало теста и обликовати 
медењаке. Пећи на 180 сте-
пени.

Једи хлеб свој са праведницима 
и у страху Господњем нека је твој понос. (ИсС 9, 16)
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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

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

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

РАСПОРЕД 
БОГОСЛУЖЕЊА

Архиепископија београдско-карловачка
Храм Светог Саве
Крушедолска 2а
11000 Београд
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