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Пред вама је нови двоброј мисионарског 
часописа Спомен-храма Светог Саве 
на Врачару. У овом броју имаћете 

прилике да прочитате текстове наших 
савремених црквених аутора који се труде 
да нам на папиру уобличе и пренесу своје 
мисли о Тајни Цркве - тајни спасења свих и 
свега у Христу; да упознате неке од наших 
вредних Светосаваца који својим марљивим 
радом и залагањем дају значајан допринос 
,,живом“ животу Цркве; ,,пропутујете“ кроз 
неке нове крајеве и светилишта; проширите 
своје знање на пољу књижевности и уметности; 
и, кроз хронику догађаја у нашем Храму, 
осетите и заједно са нама сачувате све најва-
жније моменте које смо у историји провели 
под сводовима овог чудесног Светосавског 
Храма, чекајући Царство Божије да се зацари 
прво у нама, а потом у целом свету. 

У Малом Светосавцу пронаћи ћете 
афирмативне приче и песме које су добар 
васпитач нашој деци где је на малом броју 
страна написано ипак довољно да улепша 
детињство малих Боготражитеља.

Месец јун је за нашу литургијску заједницу 
био месец великога благодарења Богу за 
дарове Његове несебичне милости. Наш 
настојатељ, Високодостојни Архимандрит 
Стефан, кога је Свети Архијерејски Сабор на 
свом редовном заседању изабрао за Епископа 
ремезијанског – Викара Патријарха српског, 
примио је хиротонију архијерејске благодати 

у Светолазаревском храму – крипти Спомен-
храма Светог Саве и на своја плећа преузео 
јарам Христов, да својој Цркви служи у 
чину Епископа и да се за све нас као Архи-
јереј још усрдније моли.

Редакција часописа жели Преосвеште-
ном Епископу Стефану многолетно архи-
пастирствовање Црквом Христовом: Акси-
ос+Достојан+Аксиос!

Свима Вама, драги читатељи, желимо да 
живите на многе године, са Светосавцем 
у рукама и са Христом и Светим Савом у 
срцу!

ХРИСТОС ПОСРЕДИ НАС
ЈЕСТЕ И БИЋЕ

Редакција Светосавца

ДРАГА БРАЋО И СЕСТРЕ,
ПОШТОВАНИ ЧИТАОЦИ 

СВЕТОСАВЦА,

Уводна реч



4

Уводна реч

4

Крипта Храма



5

 Из наше архиепископије

В ођени Духом Светим и сабрани у српској Патријаршији на редовном годишњем 
заседању Светог Архијерејског Сабора, сабрани отачаствени архијереји окупљени 
око првог међу њима, Његове Светости Патријарха српског Г. Г. Иринеја, изабраше 

једногласно Стефана архимандрита, за Епископа богомспасавајуће Епархије ремезијанске.  
У  Саборној цркви Светога архангела Михаила у Београду, 16. јуна 2018. године, Његова 

Светост Патријарх српски Г. Г. Иринеј, са више архијереја наше свете Цркве, извршио је 
свечани чин наречења новоизабраног Епископа. Овом свечаном и надасве дирљивом 
чину, присуствовало је, поред родбине и пријатеља нареченог владике Стефана, и мноштво 
свештеника, монаха и верног народа.

ХИРОТОНИЈА ЕПИСКОПА РЕМЕЗИЈАНСКОГ СТЕФАНА,
 ВИКАРА ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ

5

Његова Светост Патријарх српски Г.Г. Иринеј;                     
Саборна црква Св Архангела Михаила
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У Трећу недељу по Духовима, 17. јуна 2018. године, на празник Светих мироносица 
Марте и Марије, у Крипти Спомен-храма Светог Саве на Врачару, Његова Светост Патри-
јарх српски Г. Г.  Иринеј, началствовао је светом архијерејском Литургијом и свечаним 
чином хиротоније богољубезњејшег Изабраног и Нареченог Високодостојног архиман-
дрита Стефана (Шарића), досадашњег настојатеља Светосавског храма, у чин Епископа 
ремезијанског, викарног Епископа Патријарха српског.

Обилну благодат Животворног Духа Светог, која се излила на новоизабраног Епископа 
Стефана, осетио је и многобројни благочестиви народ, сабран у Крипти под куполом 
Светосавског Храма.

Предстојатељу Српске Православне Цркве на овом торжественом сабрању саслуживали 
су многобројни архијереји наше Цркве, игумани манастира, ректори богословија, архи-
јерејски намесници, и многобројне старешине цркава.

Поред родбине и пријатеља Владике Стефана, многобројног свештенства, монаштва 
из многих епархија наше Помесне Цркве, братства Светосавског Храма, његове Мајке 
Мијољке, и благочестивог верног народа, богослужењу су прусуствовали поред Пред-
седника Републике Српске Г. Милорада Додика и представници Влада двеју држава 
Републике Србије и Републике Српске, министар спољних послова Републике Србије 
Г. Ивица Дачић, генерални секретар председника Републике Србије Г. Никола Селако-
вић, председник Народне скупштине Републике Српске Г. Недељко Чубриловић, директор 
Управе за сарадњу са Црквама и верским заједницама др  Милета Радојевић, затим Њ. К. 
В. Александар II Карађорђевић са супругом, принцезом Катарином, представници Римокато-
личке цркве, академици, и угледне личности јавног и културног живота Републике Србије 
као и представници медија.

Из наше архиепископије
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У својој приступној првој архијерејској беседи Владика Стефан се сетио својих родите-
ља, свог школовања, њему драгих свештених лица, кроз чији пример и љубав је узрастао 
и определио се за овај, не тако лак и једноставан, Христов пут, пут ношења Христовог 
венца и Крста. 

Посебну захвалност Владика Стефан је упутио свом духовном Оцу и пастиру Патријарху 
Иринеју, изражавајући радост, што из Његове руке прима Архијерејски жезал и благо-
слов.

Владика Стефан је као дете заволео Литургију у својој цркви, поред свог парохијског 
свештеника у Јајцу, где су га родитељи од малена водили. До примања монашког постри-
га 2002 године, завршио је Богословију на Цетињу и Богословски Институт у Београду. 
Добивши монашки постриг, наставља школовање у Русији где постаје стипендиста на 
Московској духовној академији коју успешно завршава са највишим звањем и постаје кан-
дидат богословских наука.

До добијања епископског звања, Владика Стефан је био професор Богословије у Фочи 
и настојатељ двају манастира, манастира  Липље у Републици Српској и манастира Ра-
јиновац у Србији, као и настојатељ Храма Светог Саве на Врачару, коју функцију и данас 
обавља. 

А К С И О С – Д О С Т О Ј А Н !

 Из наше архиепископије
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ПРИСТУПНА БЕСЕДА 
НОВОИЗАБРАНОГ ЕПИСКОПА 

РЕМЕЗИЈАНСКОГ Г. Г. СТЕФАНА

У име Оца, и Сина, и Светога Духа.
Ваша Светости, Отачаствени архијереји, часно монаштво, свештенство, уважена госпо-

до, браћо и сестре!
,,А када дође пуноћа времена, посла Бог Сина својега, који се роди од жене“  (Гал 4; 4)
Ове речи Светога писма, којима је отац Бошко Рољић, на првом званичном часу ве-

ронауке у Босни, после Другог  светског рата, објашњавао празник рођења Христовог, 
у мени су се дубоко урезале. Од тада је за мене живот на земљи добио смисао. То непо-
колебљиво сазнање да Бог постоји и да је дошао међу нас и та радост  вечног живота са 
Богом, пратили су ме кроз сва животна искушења.

Није лако достизати дела љубави. Она захтевају од нас велики подвиг, много снаге и 
унутрашње енергије. Тешко је и чинити добра дела не тражећи ништа заузврат, али мо-
рамо имати на уму да је једино Љубав та која нас може духовно сјединити. 

Сви смо ми једни другима потребни. Нико од нас није самодовољан. Чак ни у молитви 
не кажемо ,,Оче мој“, већ ,,Оче наш“. Најузвишенији пример тог заједништва јесте управо 
у нашој светој Цркви, тамо где је небо уједињено са земљом на начин који је неразумљив 
људском интелекту.

И Господ говори: ,,Где је благо твоје тамо је и срце твоје“ (Матеј 6,21).
Сабирајући та блага, школујући се и службујући управо у тој заједници, радост се по-

степено појачавала, а посебно када сам упознао ректора Цетињске богословије, оца 
Мому; када сам упознао оце, Лазара острошког и Јустина савинског; када сам упознао 
у Москви оце Тројицесергијеве лавре, а и достојанствене парохијане манастирске ли-
пљанске парохије у којој сам радо службовао. Сви ови људи су на мене имали посебан 
утицај и зато им дубоко хвала. 

Хвала мојим родитељима, мом покојном оцу Радославу и овде присутној мајци Мијољ-
ки, који су брижно, нас десеторо деце  (од којих шесторо живих) васпитавали у духу нам 
предака, од којих је посебно значајан кнез Станко Шарић. Хвала родитељима за праву, 
истинску и просту сељачку љубав коју ћу до краја живота чувати. 

И поред блаженог живота верујућег човека ипак, живот нам даје тешка искушења. Ве-
ома често сам, признајем и исповедам, осећао тугу и Богоостављеност, како своју личну 
тако и народа којем припадам. Та брига ме је као правило спутавала и уништавала све 
моје животне планове. 

Из наше архиепископије
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Али, ту бригу је Господ и употребио за моје добро како бих још дубље у себи тражио 
оно што ме мучи. Та брига је и ушла са мном у монаштво и пратила ме све до момента 
када сам срео, данас првог међу нама, мог духовног оца, Свјатјешјег Патријарха српског 
Господина Иринеја. 

Велика је тајна да данас из Ваше руке, Ваша Светости, примам све ове знаке архијереј-
ске службе, и радујем се јер сам срећан и благословен човек. Радујем се јер ћу поред Вас 
да службујем и учим како да ово свето дело и звање преносим међу од Вас ми поверене 
људе. 

Велико је ово бреме и велика су искушења преда мном . Мислим да сам тога свестан, 
али не плашим се ни мало, јер, бреме је моје благо - зато што га Ви носите; воље и снаге 
имам - зато што ме Ви својим животом свакодневно надахњујете. 

Стојим пред Вама и просим од Вас  молитву и благсослов да будем достојан ове нове и 
узвишене службе. Молим се да ми Бог и даље буде промислитељ и Спаситељ.

Ispola Eti Despota Благослови Свјатјејши оче и Владико
Београд

Спомен Храм Светог Саве
17. јун 2018. године Господње

 Из наше архиепископије



10

Ремезијана је античко насеље на вечитој 
балканској саобраћајници – Војничком 
друму (Via militaris), који је повезивао 

Београд и Цариград, тј. Сингидунум и Кон-
стантинополис, уз токове и долине Мораве, 
Нишаве и Марице. Оно се налазило на 
половини пута од Ниша (Наисуса) за Сердику 
(средњовековни Средац, данашња Софија). 
Ремезијана је родно место и епископска 
катедра коју је заузимао Никита, епископ 
ремезијански, у другој половини IV и 
почетком V века, тачније пре 366. и око 
414. године, када се зна да је још био активан 
епископ.

Велики богослов и просветитељ, први 
таквога ранга на тлу данашње Србије, Свети 
Никита из Ремезијане, дуго времена је био 
заборављен и потпуно непознат на нашим 
просторима. Он, који је по дубини мисли и 
лепоти речи стајао раме уз раме са својим 
савременицима – великим богословима IV 
златног века хришћанске науке и богомислија 
Светог Атанасија Великог, Светог Григорија 
Богослова, Светог Василија Великог и многих 
других, он, који се у једном рукопису из 9. 
века убраја међу најбоље црквене писце иза 
Светог Атанасија и Светог Иларија, а испред 
Блаженог Јеронима, Светог Амвросија, 
Блаженог Августина и других.

Необична је тишина која је владала на 
Истоку у вези са Светим Никитом. Велики 
богослов и мисионар Свети Никита био је 
потпуно заборављен у целој Православној 
цркви, и што је најчудније, никаквог помена 
о њему није било ни у Србији, земљи у којој 
је Свети Никита проповедао и крштавао до 
тада дивље и грубе незнабошце. Можда је 
узрок том забораву чињеница да је Свети 
Никита писао на латинском. 

Дакле, такав богослов и светитељ дуго 
није прослављан литургијски нити су 
његова дела читана и тумачена. Но, Божијим 
промислом његово име поново постаје 
познато у Православној Цркви, испрва код 
Руса у 19. веку, а од средине XX века и у 
Србији, на тлу на којем  је и рођен и где  је 
и ширио веру у једнога Бога у три Лица.

У последње време код нас се чине Богом 
благословени напори да се истина о Светом 
Никити приближи вернима у Србији.

У нашој Српској Православној Цркви, 
титулу  Епископа Ремезијанског носи викарни 
архијереј. Ово је почасна титула помоћном 
Епископу Патријарха српског и везује се за 
Ремезијану, област која је била у римској 
империји седиште епархије када је у њој 
столовао Свети Никита.

СВЕТИ НИКИТА                         
ЕПИСКОП 

РЕМЕЗИЈАНСКИ

Уз насловну страну
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Свети Јеванђелист Лука 
је записао речи једне 
жене која је испове-

дила: Блажена утроба која 
те је носила и дојке које си 
сисао (Лк 11, 27).

Свети Јефрем Сиријски 
каже у песмама на Рођење 
Христово: ,,Из утробе Дје-
вине изашао је Младенац, и 
млеком се хранио, и растао је 
поред деце – Син Господара 
свега. Света Дјева - Мајка 
давала је Христу млеко, и 
Он се као човек хранио 
њезиним млеком. Када се 
Господ хранио млеком Мари-
јиним, тада је точио живот 
свему свету.”

Икона Млекопитатељнице 
је јединствена икона у свету 
јер представља Богородицу 
која доји Христа у свом на-
ручју. Она се најпре налази-
ла у манастиру Светог Саве 
Освећеног у Јерусалиму, који 
је своју патерицу, икону 
Тројеручице и Млекопита-
тељнице, завештао будућем 
Сави, царском сину, који ће 
као обичан поклоник доћи 
у манастир, и при његовом 
поклоњењу гробу, пашће 

причвρшћени игумански штап.
Почетком 13. века, када је 

у манастир дошао српски 
монах Сава, ово пророчан-
ство се обистинило. Тако је 
Свети Сава Српски на дар 
добио патерицу Светог Саве 
Освећеног, икону Богородице 
Тројеручице, која је припа-
дала Јовану Дамаскину, и 
икону Богородице Млеко-
питатељнице (грч: Галакто-
трофуса).

Чудотворну икону Бого-
родице Млекопитатељнице, 
Свети Сава је поставио на 
иконостас келије Испосни-
це - Типикарнице у Кареји 
коју је посветио Преподоб-
ном Сави Освећеном и том 
приликом је направљен 

преседан јер је икону Мле-
копитатељнице поставио 
као престолну икону на 
десну страну иконостаса, 
где се према канону Пра-
вославне Цркве поставља 
икона Спаситељева.

Обзиром на то да се у малој 
цркви Светог Саве на Врачару 
налази икона копије хилан-
дарске Тројеручице, наш до-
бротвор, Господин Слобо-
дан, приватни предузетник 
из Варварина, пожелео је да 
икону копије Млекопита-
тељнице, поклони Храму 
Светог Саве на Врачару, те је 
добио и благослов Његове 
Светости Патријарха српског 
Г. Г. Иринеја за ово богоу-
годно дело.

ИКОНА БОГОРОДИЦЕ 
МЛЕКОПИТАТЕЉНИЦЕ

ЈЕРЕЈ
ПРЕДРАГ ПРОДИЋ

О Видовдану, 2018. године Господње

Из светосавске ризнице
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Лета Господњег 2017. го-
дине, на Светој Гори у Ка-
реји, где се и данас налази 
оригинална икона, иконо-
писци са Атоса, насликали 
су копију иконе Млекопита-
тељнице оковавши је сре-
бром, и уткавши у њу свој 
шестомесечни труд и дано-
ноћну молитву, како би ико-
на била што веродостојнија 
првобитној. 

Када су је иконописци 
завршили, поставивши по-
следње филигранске укра-
се, донели су је у Испосницу 
Светог Саве у Кареји како би 
благодат те велике светиње 
на Литургијском сабрању, 
осенила и рукописану ико-
ну, а потом је пренешена 
у српску Лавру у манастир 
Хиландар.

У априлу месецу 2018. го-
дине, са благословом насто-
јатеља Светосавског храма, 
тада архимандрита Оца Сте-
фана, а сада Епископа реме-
зијанског и викара Патријарха 

српског, визу за Свету Гору 
(Дијамонитирион) добила је 
моја маленкост, јереј Пре-
драг Продић, парох храма 
Светог Саве, и у пратњи дво-
јице својих пријатеља, Дра-
гана Пантелића, уметничког 
директора и власника КУД-а 
,,Талија“ и Александра Видо-
вића, приватника из Београда, 
упутили смо се на Свету Гору. 

Боравивши три дана за-
једно са хиландарским мо-
насима, у молитви и разго-
вору, и узевши благослов 
од игумана Хиландара, ар-
химандрита Оца Методија, 
на пут за Србију, испраћени 
смо од предивних благоче-
стивих монаха.

Поред велике благодати 
коју смо задоболи молећи 
се пред иконом Богороди-
це Тројеручице, и гробом 
Светог Симеона мироточи-
вог, враћамо се у Србију но-
сећи у нашим рукама вели-
ку Светињу – копију иконе 
Млекопитатељнице. 

Милошћу Божијом, на 
велики празник српског на-
рода, на Видовдан 28. јуна 
2018. године, када је ујед-
но и слава Крипте Храма 
Светог Саве, испред мале 
цркве Светог Саве уприли-
чен је свечани дочек иконе 
Млекопитатељнице. Тада су 
свештеници са духовним 
песмама, праћени верним 
народом у свечаној Лити-
ји, пренели ову светињу у 
Крипту, и одслужили прву 
Литургију, почаствовани 
Њеним благословом и при-
суством.

Икона ће по благосло-
ву Свјатјејшег Патријарха 
остати у Храму Светог Саве, 
доступна вернима на це-
ливање и молитвено укре-
пљење.

Радуј се, Богородице 
Дјево, Млекопитатељнице, 
орадости нас благодаћу 
Сина Твога!

Из светосавске ризнице
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Икона Богородице МлекопитатељницеДетаљ са иконе Богородице Млекопитатељнице
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СВЕТИ
ЈОВАН 

ВЛАДИМИР
ЈЕРЕЈ ДРАГАН ШОВЉАНСКИ

Постоје личности значајне за своје време, свој народ, као и за земљу у којој су ро-
ђени. Али, историја зна и за оне личности које су рођене не само за своје време, 
него за сва времена. Постоје, међутим и личности значајне не само за свој народ и 

за своје време, већ и за сва времена и за све народе. То су светитељи Божији, пријатељи 
Његови и наши пријатељи. 

Међу таквим многобројним светитељима ми се молитвено присећамо и светога краља 
Јована Владимира. 

Не подсећамо се ми светога Jована Владимира само због тога да бисмо се дотакли 
старе славе и да бисмо, као културан народ, указали поштовање светитељу. Црква слави 
своје светитеље да би се ми у дневној пролазности дотакли вечности, да бисмо грехом 
обесвећену садашњост осветили. 

Кивот са моштима светога краља у Тирани

Из пера свештеника
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Од мученичке смрти светог Јована Владимира прошло је више од хиљаду година, али 
његова историја није готова, нити ће се икада завршити. Јер, како би се могло рећи да је 
историја једног светитеља завршена, када га хиљаде и хиљаде људи и данас слави и сма-
трају га живим, молећи се пред његовим мироточивим моштима, пред његовом иконом 
и призивајући у невољи на помоћ његово свето име. Свети краљ Јован Владимир, прак-
тично претеча свете лозе Немањића, има веома велики црквени, духовни и државни зна-
чај у нашем народу. Владар Дукље, рођен крајем првога века,тачније 980 године, у време 
дугогодишњег рата између Византије и Бугарске, целим својим бићем носио је Христа 
у себи, што је и потврдио приклонивши се у том сукобу срцу православља -Византији. 
И управо због тога би заточен у Преспи, где вољом Божијом упознаје ћерку бугарскога 
цара - Косару, коју му овај и даје за жену, а са њом и вазалско место Дукље и делом Драча, 
све до смрти Бугарскога цара, кога наслеђује синовац Јован Владислав, који подмукло 
убија светога краља 1016.године, користивши оно најсветије за њега, оно што није могао 
одбити и оно што је био циљ његовог овоземаљског живота – Крст. 

Нова Саборна Црква у Тирани

Посечено тело светога краља првих 200 година почивало је у манастиру Пречиста 
Крајинска заједно са његовом супругом Косаром, а одатле су његове мошти пренете у 
манастир Шин Ђон код Елбасана у Албанији, док се последњих година чувају у Саборној 
Цркви у Тирани и односе у већ поменути манастир само на дан његовог прослављања 4. 
јуна по новом односно, 22. маја по старом календару.

Из пера свештеника
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Из пера свештеника

 Прве службе и похвале светом краљу биле су писане и сачуване не само на српском 
него и на грчком језику, а онда превођене и на црквенословенски.
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Мученичка крв и жртва припада свим 
људима и народима, па тако и мучени-
штво нашег светог краља, на коме је уте-
мељено државотворно и духовно биће 
српскога народа, прво Зете, онда Црне 
Горе, а затим Рашке и целе Србије.

Христу са-распет апл. Павле нас уверава: 
,,Ако трпимо, с Њим ћемо и царовати” (2. 
Тим. 2, 12). Овај став су у животу показали 
сви свети, на челу са блаженим и много-
страдалним Јованом. Крст је Владимиру 
послао македонски цар Владислав као 
залог да га неће убити, ако дође у његову престоницу Преспу. Предање каже да Влади-
мир у тренутку погубљења није испуштао Крст из руке.

 Колико је тајна Крста дубоко уткана у живот и биће нас Срба пева Ловћенски тајнови-
дац кроз уста Игумана Стефана следећим речима: „Kрст носити нама је суђено“. Верујем 
да нема православног Србина који не зна за речи светога младића, ђакона Авакума, који 
понавља тајновидчеве речи изговорене пред само погубљење!

Реликвијар за лобању Светог јована Владимира

Светињу стару цео Миленијум, Крст Светог Јована Владимира, покушали су из руку 
барског братства Андровић да отму многи. У село Микули, надомак Бара, долазили су 
освајачи и војске, разбојници и белосветски лопови, надајући се да ће се дочепати све-
тиње чија је вредност немерљива. Од османлија преко Аустроугара, до војски у Другом 
светском рату, сви су из Микулића одлазили празних шака. Гореле су куће, падале су 
главе, али Крст се није дао! 

Никоме од ових поменутих није пошло за руком да то ураде, нити ће ико икада то и 
успети, јер ко за свети крст живи, тога свети крст и чува.

Свети краљу Јоване Владимире,моли Бога за нас грешне!

Мошти Св Јована Владимира

Из пера свештеника
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ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ 
- ВИТРАЖ НЕБЕСКЕ 

РАДОСТИ

СЛАВИША ТУБИН

Живот људски је, како то сликовито 
дочарава богослужбена песма као 
,,море узбуркано бурама напасти“, 

искушењима, страховима, стремљењима 
и питањима, од којих је у свим временима 
вечито најактуелније питање које је обра-
зац праведности и праслика Свеправедног 
Страдалца Христа, многострадали Јов у 
древности поставио: ,,Кад умре човек, хоће 
ли оживети“(Јов. 14;14)?

Крећући се на Богоуцртаном путу спасавања, 
у палој Адамовској природи, истовремено 
носећи славу најкрасније Божанске иконе, 
лика Божијег у себи, на путу борбе између 
словесне анималности ,,тела греховног“, и 
,,честице Божанства“, у себи, сваки човек 
понавља, што са страхом, што са вером, 
ово јововско питање, кад умрем ,,хоћу ли 
оживети“? 

Одговор вере која има снагу да горе помера, 
дао је сам постављач питања Јов испове-
дањем речи, и сведочењем животом кроз 
страдања: ,, Све дане времена које ми је 
одређено чекаћу ( Господе), док ми не 
доће промена (Васкрса). Викнућеш, и ја ћу 
ти се одазвати, дело руку твојих (човека 
опет жива у телу), пожелећеш“ ( Јов.14;14-
15). Јер, човек који верује и који положи 
наду своју на Господа опет као Јов вером 
вапије: ,,Знам да је жив Искупитељ мој, и 

да ће напослетку стати над прахом. И ако 
се ова моја кожа и уништи, опет ћу у телу 
свом видети Бога. Ја исти видећу га и ове 
очи моје гледаће га, а не друге“( Јов. 19; 25-27).

Гроб није кончина, смрт није плата пра-
веднику, икону своју Бог Живот није ство-
рио да би овоземни живот проживела 
затим се распаднутошћу у ништавило рас-
чинила, јер би кроз такво унижење своје 
слике Господ сам себе унизио. Напротив, 
творачка свељубав Човекољубивог Логоса, 
Бога Сина, је преводећи свет из небића у 
биће, и саздавајући сваког човека понаособ 
љубав вечну усадила, са циљем да вечно 
живи човек, што нам посведочи сам Син 
Христос, у првосвештеном возгласу Логоса 
своме Богу и Оцу: ,,Као што Отац има жи-
вот у Себи, тако даде и Сину да има живот 
у Себи” (Јн.5,26), а ово је живот вечни да 
познају тебе јединога истинитога Бога и 
кога си послао Исуса Христа ( Јн.17;3), да 
сви једно буду, као ти, Оче, што си у мени 
и ја у теби, да и они у нама једно буду (Јн. 
17,21-22), и славу коју си ми дао - ја сам дао 
њима, да буду једно као што смо ми једно“, 
и ,,ја у њима“( Јн. 22-23).

Усељавање Бога у човека, улазак Безгра-
ничног у људско срце, испуњује намену 
човековог бића, да се уподоби своме Творцу, 
да постане као Он, бесмртан и савршен, што 

Где ти је, смрти, жалац? 
Где ти је, аде, победа?                                                                 

(1. Кор. 15, 55) 

Теолошки погледи
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нам је Христос поручио: ,,Будите савршени, 
као што је савршен (Бог) Отац, ваш небески 
(Мт.5;48), и на другом месту где заповеда: 
,,Ја сам Господ Бог ваш, зато се освећујте 
и будите свети“, јер је то обновљена 
праисконска и предпадовска суштина чо-
векова, које показује да су људи Божанског 
порекла, па Христос опет понавља: ,,Буди-
те свети, јер сам Ја свет“. ( 3 Мој. 11; 44-45). 

Љубав Божију, Његову пружену руку спа-
сења ка нама човек може да одбије: ,,Рече 
безумник у срцу своме; Нема Бога. Распа-
доше и загадише се у поступцима својим“ 
( Пс.13;1), јер ,, Плата за грех је смрт“, док 
за праведника смрт је прелазак у живот, 
и то Живот вечни, јер је плата праведних 
испуњење светописамских речи: ,,Нећеш 
оставити душу моју у аду, нити ћеш дати да 
светац твој види труљење“. 

 Онима који задобију светост, Господ 
преко моштију њихових нетрулежних нама 
даје предукус Васкрса, и насладе рајске 
сласти ,,лицем у лице“, са Богом Живим, 
што су светитељи већ постигли. Њихове 
свете мошту су, просијавање моћи, Духа 
Светог кроз које он у име Христово узима 

немоћи наше и исцељује раслабљеног чо-
века. 

Један од таквих Праведника, светаца 
Божијих је свети Василије Острошки и Твр-
дошки. Продвижник, страдалник, и неумо-
љиви трудбеник на њиви Господњој. ,,Со 
земљи“, Хумској, земљи ,,од Светога Саве“, 
и за живота земног и за живота небеског, 
Свети наш отац се показа не само као све-
тионик Херцеговских земаља, и Савина 
наслеђа, но и као светило светло читаве 
васељење. Придруживши се лику славе 
небеске, престолима апостола, и Савином 
трону Небеске Србије, Василије Острошки 
испуни речи еванђеља Христова ,,ви сте 
светлост свету“. 

Други стуб Хумских земаља, као први 
стубом Свети Сава, читаво своје земаљско 
житије, Василије проведе у састрадању, и 
бризи за стадо. Носећи достојно име Ва-
силија Великог, од Херцеговачких гора 
направио је Српску камениту Кападокију, и 
Исаијину испосницу у Оногошту, сачинио 
дверима Царства Небеског, и то управо 
својим животом, јер је сам Бог његово тело 
учинио не само нетрулежним, него и 

МАНАСТИР ОСТРОГ



20

целебним. Не желећи се ни после смрти 
раставити од вољене пастве, Василије је 
испуњене молбе од Бога, наставио да паству 
своју теши, лечи, и спасава од духовних и 
телесних недаћа и даље, и то управо тако 
што испунивши задатак светости у себи, 
тако преко њега теши, лечи и спасава сам Бог. 

Тело своје нетрулежно Острошки свети-
тељ је нама оставио као одшкринуте двери 
раја, и мошти његове целебне најкраснијим 
витражом рајске радости. Њихов миомирис 
нема ништа заједничко са мирисом смрти, 
већ са благоуханијем Васкрслог Тела Хри-
стовог, као најмириснија кадионица која је 
читав живот само тамјан на умном жртве-
нику душе Богу приносила. Свечеве свете 
мошти не само да нам дају благослове ис-
цељења него нам показују и доказују какав 
човек треба да буде, као,,микрокосмос у 
макрокосмосу“, испуњење логоса бића, 
човек свет, обожен и усиновљен од стране 
Бога Оца. 

Небројана чуда Божија кроз оца Васили-
ја ,,кад би се редом записало, мислим да ни 
у сами свет књиге не би стале“ (Јн.21;25), 
јер је тело његово са душом његовом и 

читава пречасна личност његова постала 
храм Господа Духа Светога. У храму Бо-
жијем обитавајући живи и сам Живи Бог, 
коме се преноси молба и вапај: ,,Слава му и 
милост“, кроз светог Василија Острошког, 
нашег будног, заштитника и заступника, 
преко кога Господ оне који притичу ковче-
гу свештених моштију Василијевих никада 
не оставља тужним и не укрепљеним, већ 
утешеним пред страхољубављу милости 
Божије и радости неба, које заувек спојено 
са земљом, Дјевом Маријом, на Острошким 
клетима, има свој витраж. 

Исијавање милости Божанских енергија, 
преко моштију Светог Василија оставља-
јући нас немим и без речи, ради множине 
удивљења Љубави са висине, ради доказа 
Васкрса Христова и исијавања у историји 
васкрса нашега, даје нам само да славо-
словимо речима светог Јована Златоустог: 
,, Васкрсе Христос, и ад се стропошта! Ва-
скрсе Христос, и падоше демони. Васкрсе 
Христос, и радују се анђели! Васкрсе Хри-
стос, и живот живује! Васкрсе Христос, и 
ниједног мртвог у гробу“! 

Теолошки погледи
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Тајна празника

ВАЗНЕСЕЊЕ ХРИСТОВО – 
ПРАЗНИК ЉУДСКЕ ПРИРОДЕ

РАДОСЛАВ МИЈАТОВИЋ

Испунивши све што је о нама било наумљено,
Сјединивши земаљско са небеским,

Вазнео си се у слави, Христе, Боже наш,
И ниси се одвојио од нас,

Но, с нама неодступно пребиваш
И говориш онима који Те воле:

Ја сам са вама и нико вам ништа не може…

Вазнесење Господње се празнује четр-
десет дана после Васкрса, тачније у 
четвртак шесте недеље после празника 

Васкрсења Христовог. „И изведе их напоље 
до Витаније, и подигавши руке Своје бла-
гослови их. И док их Он благосиљаше, од-
ступивши од њих и узносаше се на Небо. 
А они Му се поклонише и вратише се у 
Јерусалим са радошћу великом…“ (Лк. 24, 
50-53). Овај догађај још једном помиње  је-
ванђелиста Луке (Д.ап.1, 1-12) и  Марка (Mк. 
16, 12-19). Овим речима нас свети јеванђе-
лист извештава о догађају који се десио у 
четрдесети дан након васкрсења Христо-
вог када Црква Божија свечано празнује 
вазнесење Христово. 

Шта празнују Хришћани? Човеку дана-
шњице прва помисао на помен празника, 
је негативна страна хришћанских празника, 
то јест да су ти дани праћени пијанчењем, 
нерадом и томе слично. Суштину било које 
појаве морамо процењивати не по њеном 
искривљавању, већ по њеном правом смислу 
и назначењу. О хришћанским празницима 
увек се мора говорити из перспективе 
њиховог изворног смисла!  Шта су заиста 
хришћански празници и како би их требало 

празновати? Библијска истина  је да је вера 
пре свега радовање Богу. Сходно овоме 
онда је и Хришћанство много лакше схва-
тити кроз његову радост и празнике, него 
кроз школску догматику, трудећи се да 
Богом откривену истину о свету и човеку 
рационално појмимо.

Празник увек подразумева радост. Из 
нашег свакидашњег искуства знамо да сваки 
растанак значи бол, сузе, патњу. Било да је 
реч о привременом или трајном растанку. 
Христос је проповедао Царство у коме ће 
бити побеђен страх од смрти и ужас смрти, 
страх и ужас раздвајања и распадања. Зар 
наш растанак са Господом може назвати 
радошћу? Зар не изгледа и не звучи пара-
доксално? Неко кога волимо он одлази, 
неко кога испраћамо ми се радујемо зато 
што одлази. У чему је тајна овог празника? 
Знамо да је на тај дан Христос напустио 
Своје ученике и отишао од њих: то је, да-
кле, био дан растанка.  Јеванђелист нагла-
шава „Са радошћу великом…”. Чему су се 
радовали апостоли том „великом радошћу“ 
која траје до наших дана и сваке године 
увек Црква изнова призива ову јеванђелску 
истину са „великом радошћу“.
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Пуних четрдесет дана после свог чудесног 
васкрсења из мртвих Господ је  говорио, о 
догађајима који су најављивани у Старом 
Завету. Он им је отворио ум да разумеју 
Писмо и да схвате да се збило онако како је 
било написано и како је и требало да буде. 
Христос није само говорио истину о себи, 
него и о нама. У чему се огледа та истина у 
контексту Вазнесења Његовог? Вазнесење 
Христово не може се изоловано посматрати 
од Његовог рођења и Васкрсења!

Човеков грех је раздвојио земљу од неба 
и претворио нас у земна и приземна бића 
која су упућена искључиво на земљу и која 
живе искључиво земљом. Грех и није ништа 
друго до наше унутрашње одрицање од 
Неба. И ми на дан Вазнесења не можемо 
а да се не згрозимо пред тим човековим 
одрицањем од Неба, пред одрицањем којим 
је данас затрован читав свет у коме живимо. 

Бог човека уважава, Бог му се јавља, Он га 
подиже, Господ је препун разумевања за наше 
слабости. Свети Атанасије александријски 
каже: „Бог је постао човек да би човек постао 
бог“. Превечни и надсуштаствени Логос 
Божији се човекољубиво сјединио са нама 
и настанио код нас. У личности Христовој 
сједињени су неразлучно, нераздељиво, 
непроменљиво, несливено Бог и човек. Он 
је потпуни Бог и човек што је показао цело-
купан Његов живот на земљи. 

У свештеним новозаветним списима чи-
тамо да је Његово пречисто тело узима-
ло  храну и након Васкрсења. „И док још 
не вероваху и док се чуђаху, али не због 
сумње него од радости, рече им: Имате ли 
овде шта за јело? А они му дадоше комад 
рибе печене, и меда у саћу. И узевши једе 
пред њима“. (Лк. 24; 41-43).Зашто нам свети 
писци говоре о томе? Да ли је имало по-
требу за храном након свог славног Васкр-
сења? Њему вештаствена храна није била 
потребна. Желео је  на тај начин да пружи 
потврду Свога Васкрсења и да би показао 
да је Његово тело исто оно које је са њима 
кушало храну пре Страдања. 

Сада нам се намеће питање ко се то уз-
носи на небо?  Ко је то сишао са неба на 
земљу међу нас људе?  Ко се са земље вазноси 
на Небо? Истински Богочовек Исус Христос. 
То је прави смисао празника Вазнесења 
Господњег! У томе је његова светлост и 
његова неизрецива радост. Ако је Христос 
на небу, ако верујемо у Њега и волимо Га 
онда смо и ми са Њим на небу. За Његовом 
трпезом, у Његовом царству. Ако се у Христу 
вазноси човек, онда то значи да је у Христу 
и свима нама отворен пут Вазнесења, онда 
то значи да само сви призвани да се вазнесемо.
Хришћанство открива циљ и смисао доласка
Христовог на земљу. У Вазнесењу се открива 
циљ, смисао и крајњи циљ нашег живота.

Свети Григорије Палама говорећи о Хри-
стовом вазнесењу својој пастви истиче: “Он 
није променио обитавалиште божанске 
природе, него је на вишњи престо посадио 
нашу природу коју је примио. Заиста, требало 

Икона Вазнесења Христовог                               
(преузето са интернет странице 

манастира Вазнесења)
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је да прворођени из мртвих изведе пред 
Бога нашу природу, као неки зачетак прво-
рођених испред целог рода“.

До Христовог доласка човек је са гордошћу 
и важношћу објављивао да је он материја 
и само материја, и да је читав свет материја, 
и да ничега другога нема осим материје. 
Христовим Вазнесењем открива се човеку 
и свету нова истина: човеку је отворено  
небо као нови и вечни дом, ново обиталиште 
човеково, небо као наш истински завичај. 

Христово Вазнесење, Његов узлазак на 
небеса телом, овим нашим људским телом, 
није ништа друго до узношење у бесконач-
ни Божански сјај, Божанску доброту, вечни 
и непролазни живот наше пролазне људске 
природе. Он је прво сишао с небеса да би 
онебесио земљу, очовечио се да би људе 
обожио, из дубина бића, из окова смртности 
и пролазности преобразио у бесмртна, 
вечна и непролазна бића.

Црква на тај дан не празнује одлазак 
Христов. Христос је рекао: „Са вама сам до 
свршетка века“, и сва радост хришћанске 
вере извире из свести о Његовом сталном 
присуству, од вере у Његове речи: „Где се 
двоје или троје саберу у име Моје, тамо 
сам и Ја међу њима“. Црква, дакле, на Ва-
знесење не празнује одлазак Христов од 
људи, већ Његово а са Њим и наше славно 
узношење на Небо. 

Како и на који начин ми данас можемо 
искусити васкрсење и вазнесење Господ-
ње? Одговор је кратак! Почетак тог иску-
ства је свето крштење које представља 
изображење погребења и васкрсења Го-
сподњег. Средина тог пута је литургијски 
живот у Цркви а крај се огледа у победи 
над страстима путем духовних подвига, по-
беди која доноси безболан, непролазан и 
небески живот, о чему говори и Апостол: 
,,Јер ако живите по телу, помрећете; ако ли 
Духом умртвљујете дела телесна, оживеће-
те „ (Рим. 8; 13). 

Дакле сви они, који живе по Христу, по-
дражавају Његов живот у телу. Свако од 

нас ће умрети када дође време, пошто је и 
Христос умро у телу, а тако ћемо (као тело 
Његово) и да васкрснемо, прослављени 
и нетрулежни, но не сада, него када дође 
време. Осим тога, бићемо  и узети, како 
и Павле каже: „Бићемо узнесени на обла-
цима у сретање Господу у ваздуху, и тако 
ћемо свагда са Господом бити (1. Сол. 4; 17).

Ми сада празнујемо прелазак наше при-
роде у Њему, али не из подземне сфере 
(преисподње, подземља) на површину 
земље, него са земље на небо – небеса, а 
затим и до престола Онога Који влада над 
свима. Обећавајући да ће им са небеса по-
слати Очево обећање, тј. Духа Светог, Он 
им заповеда да седе у Јерусалиму док се 
не обуку у силу са висине.

Наша вера је вера стрпљења и ишчеки-
вања. Стрпљиво верујемо и ишчекујемо 
да све ово испуни. Томе нас учи празник 
Вазнесења.  Вазнесење Христово је истина 
о свету и човеку. Бог нас одувек позива да 
спознамо ту истину. Истину да се Бог спу-
стио на земљу да бисмо се ми вазнели на 
небеса.

 
 

.

Детаљ са Куполе
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И тако, док сви по мало 
причамо о љубави, 
жртви, раду, прија-

тељству, у овом летњем 
предаху а на прагу нових 
изазова и искушења, посма-
трајући и себе и посматра-
јући и слушајући људе око 
себе, акценат бих ставила 
на ово ,,причамо“. Све се ређе 
усуђујем да користим речи. 
Реч има велику моћ. И ника-
да не можемо бити сигурни 
како је онај други може 
протумачити и колико и на 
који начин ће се задржати у 
некоме. Сви бисмо ми мало 
да завиримо у туђи живот, 
да мењамо некога, брзи на 
језику, понекад још бржи на 
презиру, играмо се судије, 
заборављајући да никаква 
права на то немамо. Ко смо 
ми да некоме судимо? Како 
можемо знати какву муку 
има и каква се борба одвија 
у оној другој души? 

Колико често се иза споља 
срећног човека скрива не-
срећан унутрашњи живот. 
Колико често се иза лица 
среће скрива непробојна 
туга и невоља. Колико често 
се иза споља мирног човека 

скрива немир који превази-
лази његове снаге. Колико 
пута се иза спољне пате-
тике скрива највећа дубина 
душе. Колико често ми гре-
шимо у својим мишљењима 
о другима, а оно што је још 
страшније – још чешће гре-
шимо у мишљењу о самом 
себи. – Свети Владика Нико-
лај Велимировић

О клевети
Клеветање је велико зло. 

Као што мало кормило 
управља брод куд хоће, 
исто тако и језик води човека 
или према злу или према 
добру. У отровним устима 
клеветника сматра се: хра-
брост – дрскошћу, благо-
разумност – плашљивошћу, 
кротост – слабошћу, отво-
реност – нескромношћу, 
достојанство – гордошћу, 
скромност – нискошћу. У 
данашњем свету, нажалост, 
врлине су постале мане, а 
мане – предности. Истина 
је све ређа и нестварнија, а 
лаж општеприхваћена. Ду-
шекорисни разговори, бла-
гост и самилост, разумевање 

и давање, све чешће су при-
мери одбацивања са подсме-
хом. Празнина у души пуни 
се туђим животима и пра-
зним разговорима. 

Егоизам
Ко год чува свој језик, чува 

и своју душу од великих гре-
хова и падова. Свети оци су 
у великој мери прекоревали 
осуђивање грехова, греша-
ка и рђавих навика других 
људи. Сваки човек мора на 
неки начин носити слабости 
других људи. Ко је савршен? 
Ко се може похвалити да је 
своје срце сачувао неоскр-
нављеним? Главни узрок 
осуђивања и клеветања јесу 
гордост и егоизам, јер човек 
себе сматра бољим од оста-
лих. Егоизам је највеће од 
свих зала и посредством не-
покорених помисли узроку-
је све наше погрешке.

Презир
И када бисмо бар само 

осуђивали... Но, ми имамо 
обичај и да грешника пре-
зиремо и да окрећемо главу 
од њега, као од какве гадости. 

РЕЧ ИМА 
ВЕЛИКУ МОЋ

СНЕЖАНА МИЉКОВИЋ
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То је још много горе и мно-
го страшније. Али, ни на 
томе се не заустављамо, на 
тој својој сопственој штети, 
него идемо и даље, и чим 
сретнемо некога говоримо: 
,,Знаш ли шта је учинио тај 
и тај?“ те тако и у то њего-
во срце уносимо смутњу и 
грех и не бојимо се Онога 
који је рекао: ,,Тешко ономе 
који ближњега својега напа-
ја водом мутном.“ (Авак.2,15)

Свети Оци о осуђивању
Колико нам само Свето 

Еванђеље и свети Оци го-
воре о осуђивању! Боље је 
пасти са висина него пасти 
језиком. ,,Љубите, трпите, 
превиђајте, не гневите се, не 
раздражујте се, опраштајте 
једни другима, како бисте 
подражавали нашег Христа 
и удостојили се да будете 
близу Њега у Његовом Цар-
ству. Чеда моја, избегавајте 
осуђивање, јер је то веома 
велики грех. Бог се много 
жалости кад осуђујемо и 
презиремо друге људе. По-
бринимо се само за своје 
сопствене погрешке, због 
њих би требало да осећамо 
бол.,, - речи су Аве Макарија. 
Ако нисмо пажљиви, у нама 
ће се нагомилати многи гре-
си осуђивања других, и тад 
ће бити потребно покајање. 
Колико пута се човек пока-
јао зато што је говорио! 

Не судите да вам се 
не суди

Све пак ово ми чинимо 
зато што љубави немамо. 

Кад бисмо имали љубави, 
она би покрила сваки грех. 
А светитељи тако и чине 
када виде људске недостат-
ке. По спољашњим поступ-
цима немогуће је одређи-
вати светост или грешност 
човека. За оне чистога срца, 
сви су свети и добри. Коли-
ко пута смо само брзином 
мисли презрели нечији 
поступак или само причу о 
томе, често чак и не позна-
вајући ту особу лично? Ко 
може испитати унутарњи 
нагон у срцима њиховим? 
Препустимо дела њихова 
суду Божјем, а ми се по-
старајмо о себи, како кроз 
строго суђење о другима, 
не бисмо били налик ономе 
који трун види у оку брата 
свога, а брвно у свом не види.  

И тако, шта хоћемо ми од 
туђег терета? Зар немамо 
о чему да бринемо? Нека 
свако од нас гледа на себе 
и на своје грехе. Јединоме 
Господу припада да оправ-
дава или осуђује, јер Он зна 
свачије стање и силу, и ва-
спитање, и дарове, и теле-
сни састав и способности. 
Ако се и десило да се неко 
саплете, откуд ми знамо ко-
лико се он борио и колико 
је крви пролио пре него 
што је сагрешио. Откуда ми 
знамо колико је суза про-
лио он због тога пред Богом? 
Ми смо можда и видели 
грех, али покајање нисмо 
видели.

Према заповести цркве-
ној и апостолском завешта-
њу, свештеници се поштују 

као слуге олтара и Светих 
Тајни Божјих; јер се без њих 
није могуће спасти. Осуђи-
вати свештеника значи осу-
ђивати самога Христа.

Како се борити                
против зла?

Неосуђивање других сти-
че се кроз подвиг – приси-
љавање. Треба се старати 
да све видимо као анђеле, 
а себе да сматрамо нај-
незнатнијима. Не лажном 
скромношћу, већ истински 
у дубини душе. У просуђи-
вању туђих дела будимо 
мудри као змије и безазле-
ни као голубови (Мт.10,16). 
Нема савршенства на Зе-
мљи али, нека нам недо-
стаци других не сметају 
да идемо путем спасења. 
Колико год нас ти недо-
стаци ометали, сачувајмо 
чистоту срца и препознају-
ћи и сопствене недостатке 
и слабости, постарајмо се 
да сачувамо мир и љубав. 
Срце скрушено и мирно 
Бог неће одбацити.

Богати смо онолико ко-
лико дајемо и, у сваком 
нашем будућем тренутку, 
потрудимо се да не зане-
марујемо заповести и не 
газимо љубав. Пажљиво 
чувајмо наше ближње, по-
штујмо једни друге и пома-
жимо се међусобно,  при 
том не заборављајући на 
оне који су нас створили, 
стрпљиво одгајали и чува-
ли и васпитавали.

Искрице православља
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Десетак километара, 
југоисточно од Наза-
рета у Светој земљи, на 

562 метара надморске ви-
сине, налази се Тавор (ста-
розаветно име за планину 
је Девор). Тавор је добио 
име од семитске речи плани-
на, али може значити и пупак.

Пењући се ка њеном 
врху, нисмо могли да не 
приметимо равницу Ездра-
лион.Чинило се да је сва-
ки педаљ овог плодног 
простора обрадио вредни 
израелски народ, знајући 
да цени парче плодне земље.

На врху Тавора налази 
се руски манастир посве-
ћен светом пророку Илији, 
подигнут на месту где је у 
задњим данима свог земаљ-
ског живота Исус довео сво-
ја три ученика Петра, Јакова 

и Јована. Преко њих тро-
јице свету су представље-
ни љубав, вера и нада, као 
основни темељ хришћан-
ства. Икона Исуса и ученика 
налази се одмах по уласку у 
порту манастира. 

Детаљи које смо уочили у 
порти као стара обојена ко-
лица за башту и у њима по-
сађено цвеће Свете земље, 
затим пажљиво обојене и 
украшене саксије, нагове-
стиле су нам да се ради о 
женском манастиру .

У цркви се испред иконо-
стаса налази мали део каме-
на на којем је стајао Христос 
када се пред ученицима 
преобразио и тај део је до-
ступан верницима за покло-
њење. Већи део камена 
налази се у самом олтару. 

Исус је својим ученици-
ма рекао: ,,Сада ћете бити 
сведоци у шта ћу се прео-
бразити након што у Јеру-
салиму страдам”. И видели 
су густи бели облак који се 
спустио те у страху падоше 
на земљу. Када су подигли 
поглед ка небу видели су 

Исуса који је стајао између 
Мојсија и пророка Илије, и 
чуо се глас са неба: „Ово је 
син мој љубљени”. 

Црква Преображења по-
дигнута је у византијском 
периоду, у 4-ом веку, а по-
том су подигнуте још две 
цркве. Тавор је у 6-ом веку 
био седиште Патријаршије 
и место поклоничких до-
лазака. Некада је овде било 
десетак цркви и стотине 
монаха. 

Рушитељи и освајачи спре-
чавали су развој хришћан-
ства, али и да се ништа није 
обновило и подигло, на ме-
сту Христовог Преображења 

Из путописне књиге:  ,, Пут у Свету земљу“

ПРЕОБРАЖЕЊЕ
НА ГОРИ ТАВОР

МИРА ЛОЛИЋ МОЧЕВИЋ

Гора Тавор

У сусрет празнику
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би се вероватно, као што се 
то дешава сваке године на 
празник Преображења, бели 
облак појавио на ведром 
небу да сведочи и подсећа 
на Исусово преображење 
пред апостолима.

Међу бројним манастир-
ским иконама отац Јован 
скренуо нам је пажњу на 
врло ретку икону старо-
заветног пророка Мелхи-
седека. На уласку, са леве 
стране налази се и чудо-
творна икона Богородице, 
необично урађена и са сли-
кама верника остављених да 
се Богородица за њих по-
моли. Они којима је помо-
гла оставили су плочице на 
којима су слике различитих 
делова тела или предмета 
који симболично предста-
вљају оно што је оздравило 
или напредовало. 

Овде вам морам пренети 
један од утисака из Свете 
земље, управо понесен из 
овог манастира. Боравак и 
обилазак Светиња у Светој 
земљи у хришћанину још 
дубље утврђује веру, то је 
сигурно. 

Као нигде у Светој земљи 
су потврде речи умног вла-
дике Николаја Велимиро-
вића:
„Ко има очи нека их отвори,
Ко има уши нека их отвори,
Ко има разум нека га отвори
Ко има срце нека га отвори.“

Преображење се у Пра-
вослављу убраја у 12 ве-
ликих Христових празника. 
Слави се на Истоку од VII 
века. Западна црква унела 
га је у свој календар тек 
1457. године, и то у славу 
победе хришћанске војске 
над Турцима код Београда. 

Преображење пада увек 
у време Госпојинског по-
ста. Зато је празнична тр-
пеза увек посна, обогаћена 
рибом и вином. Тада се на 
крају Свете Литургије слу-
жи обред свештања гро-
жђа. У црквеним богослу-
жењима празнује се седам 
дана, током којих се певају 
песме посвећене овом је-
ванђелском догађају.

На икони Преображе-
ња представљен је Господ 
Исус Христос на гори, 
окружен светлошћу, са 
саговорницима Илијом и 
Мојсијем, док тројица апо-
стола, Петар, Јаков и Јован, 
уплашени леже на земљи.

28

Гора Тавор, 
манастир Св пророка Илије

У сусрет празнику
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Наши Светосавци

КАКО ДА ПРОМЕНИМ СВЕТ?

Питао човек Бога: 
„Како да променим 
свет?“ Једним по јед-

ним чином доброте, гласио 
је одговор. И заиста, велика 
човекова моћ лежи у томе 
да, мењајући себе, у датом 
животном простору и вре-
мену, мењамо свет. Сваког 
тренутка нам се пружа при-
лика да променимо свој живот. 

Не постоје мала и бе-
значајна дела. По-
стоје само она која 

су добра и која то нису. Да 

је то тако, сведочи нам при-
мер наше Јелене Вујић, која 
већ дуже времена, захваљу-
јући својим изузетним орга-
низационим способностима 
и спремношћу да део свог 
слободног времена посвети 
хуманитарном раду, у своме 
окружењу спроводи акцију 
помоћи малишанима који 
болују од тешких обољења. 
Почетни слоган акције гла-
си: „Од наше деце, болесним 
другарима“ и одвија се до-
бровољно једном месечно, 
а састоји се у томе да свако 
ко жели може да поклони 
један слаткиш или сланиш 
(смоки, грисине, чоколадна 
бананица, сокић...) болесној 
деци. „Долина плача“ се на 
тренутак преображава, љу-
бав уткана у поклоне пре-
плављује болесне малиша-
не који се неописиво радују. 

А родитељи, укључу-
јући своју децу тако 
што бирају поклон за 

другаре, уче их да превазиђу 
себичност и развију осећај 
за друге људе. Тако се сти-
че емпатија, способност да 
се нека ситуација сагледа 
из позиције друге особе.

Да ли се свет мало про-
менио овом акцијом? 
Јесте. Болесна деца 

су за тренутак заборавила 
своје страдање, па уживају, 
колико у добијеним покло-
нима, толико још више у 
указаној пажњи и љубави. 
И није то све: лекари, меди-
цинске сестре, васпитачи и 
наставници примећују да 
се тешко бреме лечења и 
васпитања лакше подноси. 
Једна медицинска сестра 
је рекла: „Неће деца да ме 
памте само по томе што их 
зовем на „боцкање“, већ је 
то сада и позив на слаткиш, 
и још ће нашу болницу пам-
тити по томе како су неки 
добри људи доносили лепе 
поклоне“. Списак клиника, 

ВЕРОУЧИТЕЉ 
НЕНАД ВУЈИЋ
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болница, домова за децу, спе-
цијалних школа за болесну 
децу, свратишта, .. дугачак 
је а заједничко за све је да 
слаткише донатори шаљу 
са љубављу, а да их ма-
лишани у тим установама 
примају са радошћу. Наше 
мало - немоћнима је много.

Идеја покретача ове 
акције и мотив је да 
би требало, ако већ 

имамо срећну и здраву по-
родицу, ту радост поделити 
и са онима који је немају. 
Један мудар човек је рекао: 
,,Свако има своју животну 
причу и увек је најлакше 
слушати само срећне људе. 
На тужне приче углавном 
одмахујемо главом и раз-
мишљамо - како је добро 
што се то не дешава нама 
- и ту се свака прича завр-
шава. А не би требало да 
се стави тачка, ту треба да 
почне размишљање о жи-
воту... Једна лепа изрека 
каже: „Кад неко хоће нешто 
да уради - наћи ће начин, 
а кад не жели – наћи ће 
изговор“. Јеленине колеге 
и пријатељи су нашли на-
чин како да слаткишима/
сланишима, спремљеним 
пажљиво и са пуно љубави, 
унесу бар мало радости у те 
нежне дечије душице. 

И коначно, учествују-
ћи у акцији овог или 
неког другог сличног 

формата, изнова прожи-
вљавамо и сагледавамо јед-
ну од најважнијих јеванђел-

ских прича у којој нам се 
говори како се наслеђује 
Царство Божије: „Јер оглад-
њех, и дадосте ми да једем; 
ожедњех, и напојисте ме; 
странац бијах, и примисте 
ме; наг бијах, и одјенусте 
ме; болестан бијах, и посје-
тисте ме; у тамници бијах, и 
дођосте ми...“ (Мт. 25,34-46). 
Небо и земља ће проћи, а 
актуелност речи Светог Пи-
сма неће проћи. 

Живот није никаква 
филозофија. Жи-
вот је дар Божији и 

саткан је од појединих тре-
нутака које можемо про-
траћити, или искористити 

да помогнемо ближњима. 
А наши ближњи су сви они 
са којима делимо простор 
и време, и они су прилика 
да се покажемо какви смо у 
ствари. Пут до пакла је по-
плочан добрим намерама. 
Потрудимо се да те добре 
намере спроведемо у дело. 
Стога, погледајмо свет око 
себе и да ли га можемо учи-
нити, бар мало, лепшим и 
бољим.

Наши Светосавци

Наша Јелена у једној од посета деци
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Из штампе је, у саиздаваштву издавачке 
куће БЕРНАР, Друштва цара Николаја и Ри-
знице духовног блага из Бања Луке, изашла 
књига СВЕТИ ЦАР. Књига је посвећена жи-
воту и делу последњег руског цара, Нико-
лаја II Романова. 

Ово, прво издање оваквог типа у Србији, 
изашло је поводом обележавања Стогоди-
шњице страдања свете царске породице 
Романових.  Књигу је са руског превео и 
приредио Ранко Гојковић. 

Књига садржи размишљања о импера-

тору Николају II, ретке биографске подат-
ке о његовом животу, беседе и проповеди 
светитеља – савременика цара Николаја,  
текстове савремених научника, историча-
ра и теолога који се баве темом  мученичке 
кончине императора и његове породице, 
као и породични фотоалбум цара Никола-
ја, царице Александре и њихове деце. 

Предлажемо вашој пажњи одломке из 
проповеди светог Јована (Максимовича), 
архиепископа шангајског и санфранци-
ског, изговорених током разних година:

„Постоје догађаји који потресу чак и 
бездушне стихије. Тада сам Господ твори 
суд над њима. Такво је било прво уби-
ство, убиство које је учинио Каин. Такви 
су и многи други тешки злочини. Међу 
њих спада и страшно цареубиство у Је-
катеринбургу. Због чега је био прогоњен, 
оклеветан и убијен цар Николај II? Због 
тога што је он био цар, Цар по Милости 
Божијој. Он је био носилац и оваплоћење 
православног погледа на свет, по коме је 
Цар слуга Божији, Помазаник Божији, и 
по коме Цар мора дати одговор Богу за 
поверени му народ Божији, за сва њего-
ва дела и поступке, не само личне, него 
и владарске. 

Тако је веровао православни руски 
народ, тако је учила Православна Црква, 
тако је схватао и осећао цар Николај. Он 
је у потпуности био прожет том свешћу. 
Он је на своје ношење Царског венца гледао 
као на служење Богу. Он је то имао на уму 

„СВЕТИ ЦАР“ 
– КЊИГА О ЛИКУ И ДЕЛУ                                   

ПОСЛЕДЊЕГ РУСКОГ ЦАРА

Свет књиге

Приредила: Ива Бендеља
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приликом свих својих важних одлука, при-
ликом решавања проблема који су захте-
вали одговорност. Ето због чега је он био 
толико чврст и непоколебљив у питањима 
у којима је био уверен да се ради о вољи 
Божијој, и чврсто је стајао иза тога што му 
се чинило неопходним, ради добра цар-
ства које је предводио. 

А када је увидео да је постављен у пози-
цију да не може по савести да врши сво-
је царско служење, тада је скинуо са себе 
Царски венац, попут светог кнеза Бориса, 
не желећи да буде узрок раздора и крво-
пролића у Русији. Самопожртвовање Цара 
које није донело корист Русији, већ је, 
напротив, дало још већу могућност да се 
некажњено врше злочини, донело је неза-
мисливу тугу и страдање. Али, он је у њима 
пројавио величину духа, која га је уподоби-
ла са праведним Јовом.“

„Убиство Императора Николаја II и њего-
ве породице изузетно је, како по кривици 
руског и других народа у њему, тако и по 
последицама тог убиства. Оно није одмах 
извршено, оно се постепено припремало. 

Гнусна клевета поколебала је верност 
према Цару, и чак је значајан део руске 
јавности изгубио поверење у њега. У вези 
са тим, настали метеж, изазван вештачки, 
није наишао на неопходан отпор чак ни 
од стране власти, па ни од друштва. Ма-
лодушност, плашљивост и издаја су се у 
потпуности пројавили. Многи су пожури-
ли да траже поверење и милостињу од 
злочинаца који су дошли на власт. Народ 
је у почетку ћутао, а потом је брзо по-
чео да користи новонастале околности. 
Свако се старао да себи угоди, потирући 
Божанске заповести и људске законе. За 
заштиту Господара и престола није учи-
њено ништа конкректно. Ћутљиво је био 
прихваћен извештај о лишавању слободе 
цара и његове породице. Само тајно су 
се узносиле молитве и уздаси, од стра-
не оних малобројних који нису подлегли 
општем искушењу и који су схватали зло-

чинство тих догађаја. Зато се Господар у 
потпуности нашао у рукама оних који су га 
затворили, и нове власти која је знала да 
може да ради све што хоће.

Убиство је пало на савест и душу целога 
народа. Криви су сви у овој или оној мери: 
неко због директног метежа, неко због ње-
гове припреме, неко због издаје и кукавич-
лука, неко због оправдавања свега што се 
чини или искоришћавања за личну корист. 
Убиство Цара-мученика директна је после-
дица тих кривица. 

Крв његова на нас и на децу нашу (Мт 
27,25). Не само на савремено покољење, 
него и на ново, пошто ће оно бити васпи-
тано на саосећању са злочином и распо-
ложењима која су довела до цареубиства. 

Само потпуни духовни раскид са њима, 
свест о њиховом злочинству и греховно-
сти, и покајање због својих грехова и гре-
хова својих предака, могу да ослободе Ру-
сију од греха који на њој лежи.“

Свет књиге
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Велики број савременика привучен је 
иконама и многи предосећају њено богат-
сво које буди стваралаштво. Икона је умет-
ничко дело које превазилази уметност. 
Она не припада само естетици јер је њена 
порука испуњена богословљем. Икона го-
вори човеку овог времена као што је гово-
рила и човеку у прошлости и обезбеђује 
му језик којим сведочи о својој вери. 

Посматрајући икону Исуса Христа, Свети 
Јован Дамаскин је рекао: ,,Видех људски 
образ Бога и спасе се душа моја.“

У овом броју, са радошћу вам предста-
вљамо нашу сестру у Христу, врсног ико-
нописца, оданог пријатеља и пре свега, 
правог Светосавца - Јелену М. Хинић.  

Јелена Хинић рођена је у Београду, 25. 
јануара, 1972. године, где и данас живи и 
ради. Дипломирала је сликарство на Ка-
тедри за иконопис на Академији Српске 
Православне Цркве а затим и Историју 
уметности на Филозофском  факултету у 
Београду. Члан је УЛУПУДС-а и ангажова-
на је као доцент на Катедри за иконопис 
Високе школе Академије СПЦ, за консер-
вацију и уметност, на предметима Основе 
живописања , Увод у живописачке праксе , 
Основе иконописа и Позлатарске технике.

Учествовала је на бројним изложбама 
у земљи и у иностранству и добитник је 
више награда за иконопис. Самостално је 
извела иконе за неколико иконостаса као 
и више појединачних икона за разне цркве 
и манастире. 

НАШ ИКОНОПИСАЦ, 
ЈЕЛЕНА М. ХИНИЋ

Богородица

Рад у Атељеу

Свет уметности
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Аутор је 60 икона Срба светитеља, које 
су  представљене у галерији Етнографског 
музеја 2005. године; велике  иконе Светог 
Нектарија Егинског за Онколошки инсти-
тут у Београду; монументалне житејне ико-
не Преподобног Теоктиста за манастир 
Ђурђеви Ступови у Расу; монументалне 
заветне иконе за храм Св. Јоакима и Ане 
у насељу Калуђерица;  27 икона за  цркву  
Светог Марка у Београду.

Самостално је извела иконе за иконостас  
храма Успења Пресвете  Богородице у Ра-
жани; иконостас храма Светог Трифуна у 
Малом Мокром Лугу, у Београду; иконостас 
храма Светог пророка Илије, манастира 
Златеш код Бјелог Поља; иконостас капеле 
Светог апостола Јакова у манастиру Рођења 
светог Јована у Макрешанима код Крушевца.

Припада правим иконописцима који не 
воле да их много хвале, али њена дела го-
воре о високим вредностима уметничког и 
стручног рада. 

Свети Илија

Јелена Хинић

Свет уметности
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Јелена ХинићБогородица за цркву Светог Марка
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Богородица Јерусалимска
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ТРЕШЊЕ МАТИ 
ЕФРОСИНИЈЕ

РАДМИЛА ТОДИЋ- ВУЛИЋЕВИЋ

Трешње ћу од овог лета јести са сетом. 
Са пијететом и увек живом љубављу 
према нашој мати Ефросинији, неза-

боравној игуманији грачаничкој. У ове дане 
раног лета док смо ужурбано и радосно 
пословали у сваком ћошку манастира у иш-
чекивању Видовдана, она је будно пратила 
свако делање. Ревност је награђивала све-
жим, укусним тек убраним трешњама. По-
зивала нас је да се одморимо, да попијемо 
кафу и слала оне најспретније да уберу воће. 
Док смо седеле у хладовини терасе знала је 
штапом да вешто привуче грану пуну зрелих 
плодова оног стабла које расте тик уз конак 
и даје нам онако из руке, свакој подједнако. 
Животно богатство смо примале кроз њене 
поуке, љубав за свакога, кроз њену једно-
ставност. Сласт љубави, ону коју је давала из 
душе немерљиво слађу од најслађег воћа.

Ништа нисам знала када сам стигла код 
ње... А била сам повратник у завичај.

О сејачу и семену
Будила су ме манастирска звона. Тихо, да 

не пробудим жену са којом сам делила собу 
устајала сам и одлазила на службу. Остала 
бих до краја из пристојности више него што 
сам нешто разумела. Само ми је пријало. 
Мати је уочила да долазим често и када бих 
пришла да јој пољубим руку позивала ме је 
на послужење. Из незнања како треба да се 
понашам и неке недефинисане нелагоде 
захваљивала сам се и одлазила на посао. 
Онда ми је неко рекао да се позив игуманије 
не одбија. Када ме је позвала следећи пут, 
кренула сам из цркве за њом. Поред сестара 

биле су ту и гошће које су знале све, тако ми 
је изгледало. Донеле су кафу, ратлук, кекс и 
чај. Мати ме је питала: „Знаш ли ти причу о 
сејачу и семену?“ „Не знам“, одговорила сам 
али нисам осећала стид, него радосну зна-
тижељу. „Ништа ја не знам“, признала сам. 

Она ми је испричала.
Одједном ме је облила топлина и радо-

сно сећање на моју бабу, деду, на цркву у 
коју сам са њима одлазила као дете. Оживеле 
су слике бабиног „измивања“ мирисним 
жутим ланолинским сапуном и топлина 
кухиње када се у њу вратимо пошто је она 
изнела корито. Сутрадан изјутра рано она 
је спремна, у новом руху, затегнуте мараме, 
озбиљна и тиха. Преко руке јој је корпа од 
прућа прекривена новом кухињском крпом, 
а у њој дарови. Ходам крај ње ћутке док пеша-
чимо из села у оближњи град где је црква 
у самом центру. Баба је била заветована на 
одређени празник. Сећам се и старог проте 
кога су сви врло поштовали. Деца су декла-
мовала песмице о Светом Сави, увек смо 
били на распусту за тај дан. Много година 
касније, док је прота држао опело и слово 
о њима, мени се чинило да он много боље 
него ми познаје моју бабу, деду, тетку...

Осећала сам да се нешто буди у мени и 
почиње да клија. Потреба да сазнајем.

Немој да дангубиш
Њена љубав и благост припитомиле су 

моју гордост, свезнање и мудрости које 
сам покупила из романа и филмова. Као 
жедан путник крај бунара напајала сам се 
воде живе и очи су ми се отварале. Некако 
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изнутра. Дуго ми се чинило да сам постала 
боља него што сам била. Заправо, постала 
сам несносна у жељи да мењам свет коме 
припадам. Мати није мењала никог. Када 
се повукла у келију по читав дан је читала. 
Временом, била сам једна од оних које су 
јој читале. Дешавало се да када застанем у 
сред реченице или погрешно изговорим 
реч, она ме исправља иако се чинило да 
је задремала. Када би приметила нашу 
расејаност или дремљивост, 
прекидала нас је, слала нас да 
се одморимо. Ако намешта 
јастук, а ја застанем или хоћу 
да јој помогнем, она каже: 
„Читај, немој да дангубиш“. 
Научила сам да ћутим. Почела 
сам да пребирам речи које ћу 
изговорити. Научила сам да није 
добро ленствовати. Наша мати 
је делала до задњег часа. Својим 
примером нас је подучавала. 
Чак и када је устајала са своје 
фотеље док смо прекидале 
читање стављала нам је своју 
бројаницу у руке уз тихо: „Не 
дангуби“...

Господ је с тобом 
Прe него што сам се вратила у завичај 

одлазила сам тражећи правду и у Београд 
и у Приштину. Стално су организовани са-
станци, на тему повратка и отете имовине. 
Један Норвежанин прозвао ме је Lady with 
a beg. Често смо се сретали. Сви су гово-
рили да је имовина неприкосновено пра-
во свуда у свету. Сва моја документација 
била је доступна свима из света и свима 
домаћима.

Сетила сам се тада да би добро било да 
прибавим потврду из пореске управе да 
докажем и на тај начин да је пореско заду-
жење на моје име. Одлучила сам да кренем 
у општину и тражим извод дуговања. Но-
ћила сам код другарице и изјутра смо прво 
биле у манастиру. Она је казала: „Хајде да 

узмемо благослов од мати“. Када сам јој 
целивала руку питала ме је ко сам, одакле 
сам. Био је то први сусрет. „Из Приштине 
сам. Идем у град да тражим правду за стан“. 
„Ко иде с тобом?“, питала је. „Нико, сама 
сам“, одговорила сам. „Господ је с тобом!“ 
казала је.

Био је невиђени напор да добијем тај 
папир. Чекање у реду, подсмех, напор да 
се присетим албанских речи јер другачије 

комуникације нема и онда фалсификат на 
име узурпатора. Наставак на трећем спра-
ту тражим жену којој не знам лик, нико ми 
не одговара, не знам ни како ми се сада 
зове улица. Најрадије бих вриснула од не-
моћи. После много чекања да ми се нека 
од четири жене обрати питам: “Хоће ли 
мени неко да помогне?“, устала је трудни-
ца и пронашла документ да сам ја власник. 
Води ме у рачунски центар где једна жена 
спремно исправља грешку, цепајући па-
пир који сам јој дала уз речи „То је наша 
техничка грешка“, наравно, на албанском.

Добила сам документ који сам тражила. 
Али стан још увек нисам. Поново су напра-
вили грешку. Овог пута у катастру, укњи-
жили су га на мртвог човека.

Мени је лако, ја знам. Стрпљење и дудов 
лист у свилу претвара. Знам да нисам сама. 
Мати Ефросинија се моли за мене.
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Књижевни погледи

Григорије Божовић при-
пада плејади српских 
интелектуалаца прве 

половине двадесетог века. 
Родио се у Придворици, у 
Ибарском Колашину, по-
четком 1880. године. Након 
школовања на Духовној 
академији у Москви 1905. 
године, вратио се у Стару 
Србију, поистовећујући свој 
лични и професионални живот 
са судбином свог народа. 
(Јевтовић, 1996, стр. 9) Први 
пут се у литератури поја-
вљује као студент завршне 
године књижевности на мо-
сковској Духовној академији 
1904. године, у београдском 
часопису Нова искра. По-
следње радове објавио је 

пред бомбардовање Бео-
града, априла 1941. године. 
Осуђен је на смрт, губитак 
грађанске части и конфи-
скацију имовине, на тајном 
процесу пред Војним судом 
Команде града Београда, 
као наводни сарадник оку-
патора, а заправо као ан-
тикомуниста. Без права на 
одбрану и без утврђивања 
чињеничног стања, Божо-
вић је стрељан 1945. године 
пред сам крај рата.

Одељење за рехабилита-
цију Окружног суда у Бео-
граду 2008. године донело 
је решење којим је усвојен 
захтев за рехабилитацију 
Григорија Божовића, углед-
ног књижевника, национал-
ног радника и репортера 
Политике пре Другог свет-
ског рата. Решењем о реха-
билитацији, поменута пре-
суда војног суда постала је 
ништавна, као и њене прав-
не последице, што значи да 
је покојни Григорије Божо-
вић рехабилитован и да се 
сматра неосуђиваним.

Сакралност приповед-
ног стила Григорија Божо-
вића посебно се огледа у 

приповеткама са мотивом 
превере (потурчивања). У 
приповеци Љута право-
славка, Божовић припове-
да о добровољној превери 
Милоја Красића, колашин-
ског домаћина. Први Ми-
лојев сусрет са породицом 
након потурчивања наја-
вљен је детињим вриском. 
Носећи у свести архетипску 
представу о Турчину, дете је 
избезумљено вриснуло ви-
девши „непознатог” човека 
у турској ношњи. Врисак 
сопственог детета за Мило-
ја је прва препрека на путу 
у нови живот са „чврстом” 
вером. Друга препрека је 
кућни праг, преко кога Ми-
лоје није могао са припре-
мљеним поздравом: „Селам 
алећ Турцима, а помози Бог 
раји!” Светиња кућног пра-
га, као сакралног симбола, 
попут Царских двери пред-
ставља одвајање светиње 
од додира са нечистим. 
Попут нечастивог, Милоје 
је устукнуо од светиње кућ-
ног прага. Писац Богданину 
борбу за супругово покајање 
представља као борбу са 
нечастивим око хришћанске 

САКРАЛНОСТ  
ЈЕЗИКА И СТИЛА У ПРИПОВЕЦИ  

„ЉУТА ПРАВОСЛАВКА” 
ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА

МР ДРАГАНА РАЈОВИЋ
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душе: „Ни са коца о Турчину 
теже и влашкије нису ни-
кад ни у једној земљи уста 
проговорила. Јер не да она, 
Богдана, својега Милоја ђа-
волу, не да другој вери, ту-
ђој и страшној, далеко је од 
крштеника било!...” (Божо-
вић, 2005, стр. 147) Бавећи 
се тематиком превере, Бо-
жовић је у њу ,посредством 
ликова, на поетски начин 
уткао представу о Светој 
тајни миропомазања. 

„Зар може помазан човек 
прећи у турску веру? Кад се 
зна да се тај знак хришћански 
ни кроз векове не може са 
чела избрисати? /.../ то осве-
ћено мазиво продире кроз 
кожу и на самој чеоној кости 
урезује Христов печат као 
на поскурнику, те да се и на 
оном свету зна ко је овамо у 
чијем тору био, па турчио се 
или шокчио колико му дра-
го...” (Божовић, 2005, стр. 142)

Богдана, као са пропове-
даонице, покушава да при-
чом о вери предака убеди 
Милоја да се покаје и са њом 
и сином побегне у Србију:

„Помисли: зар има боље 
вјере од наше? Чиста, лијепа; 
Божић и Васкрс, пости и пра-
зници, цркве и манастири, 
сабори и славе, заветине и 
свадбе, поп и ђак, причешће 
и очишћење. Умреш и погре-
бу те као раба божја, а не као 
стоку... Не бој се, јака је вјера 
наша, силно је вјеровање си-
ротиње раје, моћан је Господ 
– доћи ће ослобођење, ви-
дећеш што је Србија!... Боље 
је с бијелијем образом и раја 

бити но потурица, но крстов 
издајник, Милоје!...” (Божо-
вић, 2005, стр. 147)

Ове речи Григорија Божо-
вића остаће уклесане у срп-
ској књижевности као мали 
катехизис православне вере. 
У једном даху, професор 
Призренске богословије, 
борац за верска и нацио-
нална права Срба, изнео је 
све елементе православног 
хришћанства, дубоко уткане 
у срж српског националног 
бића. Попут светиње кућног 
прага, у приповеци је описа-
на и светиња огњишта:

„Оно што је олтар у храму, 
то је огњиште било у кући. 
Готово сви домаћи обреди 
обављали су се од рођења 
до смрти на огњишту. Код 
Црногораца је тешка за-
клетва огњиштем. Оно се 
није скрнавило било чим. 
Гравидне жене га нису бри-
сале. Грешници су се испо-
ведали на огњишту. Стари 
људи умирали су на њему/.../
Одива, свуда у Србији, пред 
полазак на венчање, љуби 
огњиште својих родитеља, 
а по венчању љуби огњиште 
младожењиних родитеља 
и три пута га обилази. Око 
њега обноси се божићна 
слама, налажу бадњаци, 
пеку чесница и печеница.” 
(Кулишић и др, 1971, стр. 231)

Огњиште је сакрални 
симбол црквеног олтара у 
дому, који је црква у малом. 
Кључне сцене трагичног 
расплета, Божовић је сме-
стио крај огњишта поро-
дичне куће Красића. 

Када Богдана схвата да не 
може да поврати изгубљену 
овцу у стадо Христово, она 
доживљава преображај. Од 
незаштићене жене са дете-
том у наручју, она постаје бо-
рац за веру Христову: „Који 
љуби оца или матер већма 
него мене, није мене достојан; 
и који љуби сина или кћер 
већма него мене, није мене 
достојан.” (Матеј, 10, стр. 37) 
Када се одлучила да запали 
кућу у којој је заспао пијани 
Милоје, Богдана од куће тра-
жи опроштај: „опрости не-
крива кућо” прекрстивши се 
по „свршеном послу”. Овим 
поступком писац апостро-
фира да је већи грех запали-
ти кућу која је „домаћа црква” 
са огњиштем наместо олта-
ра, него погубити издајника 
крста. Божовићева јунакиња 
нема дилему. Она је тешко 
донела одлуку, али се око ње 
не премишља. „Чудно озарена 
и одлучна” (Божовић, 2005, 
стр. 148) она готово спокојно 
спроводи свој наум. Бежећи 
са сином, Богдана га спаса-
ва извесног потурчивања, 
чиме ће му омогућити да буде 
достојан наследник породице 
Красић, чија се „свећа неће уту-
лити.” (Божовић, 2005, стр. 138)

Григорије Божовић

Књижевни погледи
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Из живота ХрамаИз живота Храма

Из живота Храма

Гдин Никола Селаковић и Викарни Епископ 
ремезијански Г. Стефан

Концерт руског ансамбла Александров

Промоција филма Тихи кутак Христов

Његова Светост Патријарх 
српски Г.Г. Иринеј; наречење 

Епископа ремезијанског

Његова Светост Патријарх српски Г.Г. Иринеј; детаљ са 

хиротоније новоизабраног Епископа Ремезијанског Стефана

Наши гости из Грчке



Из живота ХрамаИз живота Храма

Уважени представници Републике Српске и 
Републике Србије на хиротонији

Славски колач и жито

Радови на реконструкцији 
фасаде на малој

Цркви Светог Саве

Вечерња у малој цркви; јереј 
Иван Штрбачки

Прослављен празник 
Тројеручице

Видовдан, 2018. , слава Крипте
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Кутак за песнике

Прође и четрдесет дана, прође и година дана; и ко зна колико ће их још проћи,
Туга на срцу мом проклијала, у дубини чами од очију скривена.
Погледам ли унапред, видећу наду и радост; изданке младе изникле из корена старог;
Који цветају најлепшим бојама, обасјани сунцем јутра пролећног.
Окренем ли се уназад; мој поглед се губи у одбеглој прошлости,
Пуној трагова којекаквих, испод опалог лишћа јесењег које шушка и под мојим ногама.
Драги родитељи!
До старости сам живео уз вас
И прве речи које сам чуо – биле су ваше молитве Богу за све нас;
И први пољупци на лицу мом – били су са ваших усана;
И прво миловање – било је од руку ваших.
Ваше заповести нама, деци вашој, биле су истоветне заповестима Божијим;
Да волимо Бога и ближњега свога; да не враћамо зло за зло;
Да не чинимо другима ништа што не желимо да и они нама чине.
И сигуран ослонац били сте нам до краја;
И када бисмо погрешили, са љубављу сте нас исправљали,
Никада гневом,
И зато знам, да и данас, горе пред Богом, са молитвама бдијете над нама.
Пред мојим очима још су слике, усахле усне и моји свели пољупци;
Клонуле руке загрљаја жељне; груди непомичне,
На којима сам први и најслађи санак сањао;
Поглед очију које су нам се увек радовале;
И непрестано се питам шта ли је на срцима вашим
У последњем откуцају остало за понети;
Да ли љубав или охолост наша?
Да ли су срца наша знала да бдију над вама
У немоћи вашој као ваша над нама?
Да ли су душе наше чуле вапај и потребу вашу?

ПИСМО БЕЗ АДРЕСЕ
МЛАДИНКО САВКОВИЋ
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Да ли су речи и дела наша била мелем и лек на душама вашим онемоћалим
Или су вам изазивале тугу на срцу и горке сузе у очима?
Јер, и сада када пребирем по прошлости својој,
Наилазим на речи неразумом срочене које ми нагризају срце рањено;
А душу ми пече неспокој због недовољно узвраћене љубави
На молећиве речи ваше и благожељне погледе у немоћи сустиглој.
Али, сада нам је остало само кајање и молитва:
Црна земљо, не буди им тешка
Вечна кућо, не буди им хладна
Жарко сунце, не жали топлоте
Рујна зоро, увек им се јави
Да им душе, пред Господом поје
С анђелима у рајскоме врту
Да се тамо сретнемо заувек!

Заувек ваше чедо

Кутак за песнике
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За све постоји решење. Једно од решења наших проблема је тражење молитве од 
оних за које знамо да се моле и да ће се помолити за нас. То је помоћ нашој души. 
Зато што постоји много тренутака у нашем животу када осећамо да нам нестаје тло 

под ногама, као што је било у животу жене Хананејке која је рекла Христу: ,,Умирем! Моје 
дете страда!“ (уп. Мт. 5, 22) Некоме је дете болесно, другом се упокојило, код трећег по-
стоје психолошки проблеми, некога мучи депресија – најразличитији проблеми. И ми до-
спевамо у такву ситуацију када кажемо да не постоји никакав излаз. Не налазимо решење 
и говоримо: “Боже мој, подари ми било какво решење!“

И сада ја кажем да за све постоји решење. А које? Не знам које, јер је оно за свакога 
другачије. Оно није онакво, како га ти себи представљаш, него онакво како га Бог теби 
шаље. Приметио сам да се појављује некакво решење онда када човек доспе до самог 
краја пропасти или кад дотакне дно. Немогуће је да те Бог остави без помоћи, чак и у 
последњем тренутку. Али, када ми проживљавамо неку трагедију, у тренуцима бола, ти 
заборављаш све ово и мислиш да је твој проблем огроман и неразрешив. 

Ми људи склони смо да преувеличавамо свој бол, јер мислиш да ће те мучити још 15 
година, оно што те данас мучи. Преувеличаваш свој проблем и протежеш га до беско-
начности. Уместо тога, зашто не би рекао: „Данас имам проблем. У реду. Али, сутра тај 
проблем можда неће постојати. После неколико година, кад све ово будем посматрао 
издалека, говорићу: „Зашто сам био такав, и зашто сам толико мучио себе?“

Да, ми тонемо, не увек у кашици воде, понекад и на отвореном мору, али ми исто тако 
много преувеличавамо ствари. То је због тога што се у нашем уму крије највећи проблем, 
јер све почиње у глави, зато што је много важније како ми приступамо проблему, а не 
проблем сам по себи. Односно како ти твој ум преноси све то. То је највеће мучење – 
мучење душе и преувеличавање свега.

Када дођеш до крајње границе, онда ускоро долази чудо, говорио је један парализован 
човек – Бог ме не напушта. Решење се често појављује када се нађеш у ситуацији да више 
немаш куд. Тада кажем Богу: „Ако нешто не учиниш, ја овако не могу даље да живим!“

ПСИХОЛОГИЈА НАДЕ 

АРХИМАНДРИТ АНДРЕЈ (КОНАНОС)
ПРИРЕДИО ПРОТОЈЕРЕЈ-СТАВРОФОР ПЕТАР ЛУКИЋ

Православна психотерапија
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Православна психотерапија

Да би се појавило решење неког нашег проблема, потребно је да имамо поверење да 
ће се догодити нешто боље. Ако решење не ишчекујеш са надом, оно се неће ни догоди-
ти. Неки људи се у својим потешкоћама и очајањима повлаче и изводе коначни закључак 
да се у њиховом животу ништа неће променити, свему је крај! А с обзиром да они не 
верују да ће се нешто променити, онда се решење не може ни десити.

Веома је важно веровати у промену, у исцељење, чудо, у побољшање нашег живота, 
нашег детета, супруга. Односно, важно је да у нашој души постоји нада да се приближава 
нешто боље од очаја и разочарења. На пример, када се врши Света тајна Јелеосвећења 
над неким, то се не врши само формално, него са вером, да ће се захваљујући овом по-
мазању десити нешто важно у души болесника, а такође и у његовом телу.

Често ми почињемо да тражимо решење без вере. Шта Христос пита пре него што из-
врши чудо? „Верујеш ли ти“ (уп.Јн.11,26). Односно, верујеш ли да ти могу даровати радост, 
да ти могу дати исцељење, да могу васкрснути твоје дете? Када би неко рекао: „Верујем!“ 
– тада би се догађало чудо, зато што веровати значи отворити душу, имати поверење, 
примати радост у себе.

Све ово зависи и од тога како су нас вапитавали. Већина нас не верује искрено да ми 
заслужујемо да се радујемо. Ми смо на неки начин повезали радост и срећу са казном. 
Када се много радујемо, тада кажемо: „Ох, ово се неће добро завршити. Данас смо се мно-
го смејали, а сутра ћемо плакати.“ Чекамо да се сутра догоди неки инцидент и питамо се 
зашто нам је био потребан толики смех! То јест, радовање је недопустиво, и чим почнеш 
да се радујеш, очекујеш да ћеш добити ударац по образу!

Страшно је што смо ми научили да овај ударац произилази из Божијих руку! Ми мислимо 
да Бог уствари не жели да се радујемо, да он жели да види како плачеш, како се мучиш, 
како се кажњаваш, осећаш кривицу, не налазиш решење. Мислиш да те Он посматра као 
нека деца, која муче инсекте и пробадају им тела, отклањају крила, и уверен си да је Богу 
пријатно да те посматра како се тако мучиш.

Ако је то твоја психологија и ако имаш такав став, онда се у твом животу ништа не може 
променити. Веома је важно да имамо поверење да је решење нешто што заслужујемо и 
што нам Бог даје као одговор на било који проблем.

Нисмо се родили да би плакали. Можемо плакати у неким тренуцима, пет минута, пет 
дана. Али не цео живот. У реду је да плачеш да би се твоја душа измирила са Богом, да 
би добио опроштај који ти Христос дарује, да би примио Тајне опроштаја: Причешће и 
Исповест, али не можеш цео живот плакати и туговати. Кога си примио у себе? Онога ко 
је жалост? Не, Христос је Радост. Он је решење твојих проблема.

То ишчекивање, та психологија наде, доноси практична решења у нашем животу, када 
ми најмање очекујемо. Наравно, људи који непрестано тугују, ропћу и посматрају живот 
са очајем, не проналазе решење, њима се дешава управо супротно, они су пригрлили 
роптање, плач и безнађе, те не налазе решење. Чак и када им Бог пошаље неко решење 
у животу, они се опет враћају пређашњим навикама. 

То су људи који су стално незадовољни. Човек који је незадовољан не налази решења, 
не зато што она не постоје, него због тога што он није спреман да отвори своју душу да 
би их примио. У његовом животу постоји само роптање.

Да бисмо добили решење од Бога, веома је важно изграђивати Христов дух. Христос 
нам говори о љубави, смирењу, праштању, молитви, милосрђу и доброти. Ко обитава у 
таквом божанском расположењу, тај се саображава са Христом, и он му даје решење. Јер 
када смо у сагласју са Богом, Који је решење свих проблема, немогуће је не пронаћи излаз.
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Али када не живимо у складу са духом Христових заповести… Христос нам говори: 
„Праштајте непријатељима својим“, а ти у себи желиш зло другоме. Не пример, неко је бо-
лестан, а ти у дубини душе кажеш: „То је и заслужио!“ на тај начин испољаваш злурадост и 
проклињеш га. После тога ти не можеш добити решење од Бога, јер си се удаљио од Духа 
Христовог и божанског расположења, које је љубав, смирење и милост.

Дакле, решење проналазе људи који обитавају у расположењу љубави и црквеној ат-
мосфери. Они бивају просветљени од Бога. Не налазе решење када они то зажеле, не да-
нас, него можда већ сутра или после мало дужег временског периода. У сваком случају, 
ти ћеш слушати глас своје душе, који ће ти рећи: „Ево решења твог проблема“. И видећеш 
светло на крају тунела, видећеш излаз из онога што те мучило и узнемиравало.

А шта је решење? У једној кинеској пословици се каже: „У животу се немојте бринути 
за две ствари, за оне које се решавају, и за оне које се не решавају“. Јер, када нешто нема 
решење, прихватиш то као датост, и не узнемираваш се много због тога. Неке ствари у 
животу не решавају се онако како ми хоћемо. Потребно је да их прихватимо, да се поми-
римо са неким стварима, да заволимо себе онаквима какви јесмо. Једноставно, хајде да 
променимо оно што се може променити.

Дакле, неке ствари треба да прихватимо такве – какве су, али постоје и друге ствари 
које се помињу у кинеској изреци. За те ствари и ситуације које се не решавају, рекли 
смо да треба да их прихватимо онаквима какве јесу. Али за оне ствари које су решиве, 
потребно је да нешто урадимо. За неке ствари решење је почети са променама у свом 
животу. 

Бог нас непрестано просветљује, како да одговоримо на сваки животни изазов. Негде 
није потребно ништа учинити и прихватити све како јесте, а у другој прилици морате 
ударити шаком и рећи: „Не! Ово мора да се промени! Од понедељка ћу бити друга особа. 
Ја имам право да будем срећан, али како да будем срећан, ако ми од нервозе опада коса, 
ако се разбољевам, ако ми коса седи, ако ми лице прекривају боре, ако ме боли желудац, 
ако не могу да спавам ноћу? Наћи ћу неко решење“.

Ради се о томе да не побеђује онај ко је у праву. Христос је победио не због тога што 
је у праву, Он је победио зло, зато што је прихватио да се лиши сопственог права и да 
буде распет. То је противречна логика, коју Црква уноси у наш живот. Уколико неко жели 
да жртвује нешто за добробит своје породице, а да притом не шкоди својој души, треба 
га пустити да то учини. Он ће тражити, одустајати, мењаће се , али све дотле, докле му је 
очувана духовна равнотежа и спокој. Али, уколико га све то разграђује, онда је потребно 
наћи друго решење. Хајде да променимо оно што се може променити али, куцајући на 
права врата. 

Православна психотерапија
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Посни рецепти

ПОСНА СНИКЕРС БАЈАДЕРА
Састојци:
200гр шећера
150мл воде
125гр маргарина
100гр какао крем табле
150гр кикирикија
200гр посног кекса
Глазура:
150гр какао крем табле
3 кашике уља
Ставити воду и шећер да прокључају. 
Одмах затим додати пропржен и исецкан 
кикирики, маргарин, истопљену крем таблу 
и млевени кекс. Промешати и формирати 
облик на дасци. Прелити глазуром. 

ПОСНИ КОЛАЧ СА ВИШЊАМА
Састојци:
400мл воде
12 кашика шећера
18 кашика брашна
10гр прашка за пециво
100гр пшеничних клица
4 пуне кашике било ког пекмеза
300гр вишања (смрзнутих или свеже оцеђених)

Састојке помешати и пећи око 50 минута 
на 180 степени. Посути прах шећером.

ПОСНИ КОЛАЧИ
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Молитве пре читања акатиста »

Кондак 1.
Теби изабраној од кћери људских да будеш Мати Христа Бога нашег, из љубави 
приносимо песме хвале. А ти, Која си Сина Божијег неисказано родила, и као Мла-
денца млеком хранила, сачувај нас од насрнулих на нас зала, жалости и невоља, 
да Ти непрестано кличемо:

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас благодаћу Сина 
Твојега!

Икос 1.
Анђелски хорови у пећину погледаше, и тамо Дјеву Чисту угледаше, како млеком 
доји Сина Свога, и клицаху Благословеној овако:

Радуј се, јер си родила Творца света!

Радуј се, јер храниш Хранитеља васељене!

Радуј се, јер у пелене повијаш Закрилитеља неба облацима!

Радуј се, јер рукама носиш ношенога на Херувимима!

Радуј се, јер се од Тебе роди као Дете Створитељ свију!

Радуј се, јер као Младенац плакаше Дародавац радости свету!

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас благодаћу Сина Твојега!

Кондак 2.
Видећи Света Дјева на грудима Својим Богомладенца где лежи, говораше њему: 
како Те могу хранити, Творца мога, коме све Војске Небеске кличу: Алилуја!

Икос 2.
Сва словесна твар не разумеваше како Дјева остајеш, а млеком храниш Богомла-
денца, но ипак, верујући неизрецивој тајни овој, побожно Ти сва твар кличе:

АКАТИСТ
Пресветој Богородици у част Њене иконе 

МЛЕКОПИТАТЕЉНИЦЕ
празнује се 12. (25.) јануара и 26. децембра (08. јануара)

Православни молитвеник
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Радуј се, Дјево Свенепорочна!

Радуј се, Матеро Свепрекрасна!

Радуј се девственица Правило!

Радуј се, матера вечни Украсе!

Радуј се, Пречиста Дјево и Мајко!

Радуј се, Благословена међу женама!

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас благодаћу Сина Твојега!

Кондак 3.
Сила Вишњега осени Те, Богородице Дјево, и даде Ти снаге да повијеш и млеком 
храниш Онога Кога величају сви крајеви земље, и Коме певају песму велику: Алилуја!

Икос 3.
Имајући слободу велику пред рођеним од Тебе, Богомати, погледај на туге и невоље 
које нас сналазе, и умоли Храњенога од Тебе за нас грешне и недостојне слуге 
Твоје, да се избавимо од љутих напасти, и Теби кличемо овако:

Радуј се, Родитељко наше вечне Утехе!

Радуј се, Одгајитељко вечног Благослова нашег!

Радуј се, Мати Цркве Сведобротна!

Радуј се, јер си нас децом Божјом назвала!

Радуј се, богоносни Престоле Свете Тројице!

Радуј се, Царства Небеског дивна Тајнице!

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас благодаћу Сина Твојега!

Кондак 4.
Бура жалости и невоља захвати нас, грешнике, и стрепимо да не потонемо у мору 
житејском; зато нам се јави као Голубица Нојева над ковчегом, пружајући грану 
маслинову нама који Христу Маслини (Рм.11,17) кличемо: Алилуја!

Икос 4.
Чувши жена благоразумна речи живота вечнога, изговаране од Сина Твога, про-
слави Тебе, Њему кличући: „Благословена утроба која Те је носила, и дојке које си 
сисао!“ (Лк.11,27). Зато прими и од нас, иако слабе, ове похвале:

Православни молитвеник
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Радуј се, Бисеру многоцени, Млекопитатељнице!

Радуј се, Нова Ево – Дјево Мати!

Радуј се, Цвете неувели и свагда цветни!

Радуј се, Мати Живота, свеосвећена Ризнице!

Радуј се, Чашо свезлатна, јер носиш Христа, Ману Небеску!

Радуј се, јер нас Хлебом Живота храниш у препорађаш!

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас благодаћу Сина Твојега!

Кондак 5.
Богоносне руке Твоје, Свеопевана, пружи ка нама немоћнима; подигни нас из 
чамотиње и спаси од безнађа, да у радости душевној и духом несмућеним, Сину 
Твоме кличемо: Алилуја!

Икос 5.
Виде Те у Духу боговидац Исаија, да ћеш у утроби зачети Дете Младо - Емануила 
(Ис.7,14) , и зато Ти клицаше:

Радуј се, Родитељко Предвечнога Бога!

Радуј се, јер је Тобом Бог са нама – Емануил!

Радуј се, Испуњење свих пророштава!

Радуј се, Радости свију Пророка!

Радуј се, Мајко од свега света Очекиванога!

Радуј се, Вечна Земљо живих рода људскога!

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас благодаћу Сина Твојега!

Кондак 6.
Проповедници свагдагласни многа су чудеса Твога милосрђа, која се точе од Тво-
је иконе Млекопитатељнице, што обилно дарујеш свим њеним поклоницима, због 
чега Христу Богомладенцу кличемо гласом похвале: Алилуја!

Икос 6.
Засија као сунце јарко из обитељи Саве Освећеног, свечасна Икона Твоја Млеко-
питатељница, и пред њом Те смирени монаси свагда прослављају, кличући овако:

Радуј се, обитељи Хиландарске предивни Украсе!
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Радуј се, чврста Заштито и Одбрано од непријатеља видљивих и невидљивих!

Радуј се усрдна Приматељко наших молитава!

Радуј се милосрдни Одговоре на све наше молбе!

Радуј се јер чујеш и примаш уздахе наше!

Радуј се, Убрусе свих наших горких суза!

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас благодаћу Сина Твојега!

Кондак 7.
Када Преподобни Сава Освећени имаше прећи у живот вечни, пророчки изрече 
да ће после многих дана доћи у обитељ његову син царев са запада, имењак 
његов Сава Свети, и да ће му дати Икону Твоју, Владичице, на трајни благослов и 
радост певајућима: Алилуја!

Икос 7.
Нови угодник Божји, Сава Свесрпски, дође у обитељ древну Јерусалимску, и 
доби, по речи Саве Освећеног, ову свету Икону Млекопитатељницу, и донесе је 
на Свету Гору, у обитељ Хиландарску, да Ти монаси и верни кличемо овако:

Радуј се, Посетитељко наша из Светог Јерусалима!

Радуј се, јер посвуда о верним хришћанима промишљаш!

Радуј се јер и нас грешне не заборављаш!

Радуј се, јер нам милост Иконама твојим свагда обнављаш!

Радуј се, дивна Млекопитатељнице и Света Тројеручице!

Радуј се, јер на љубав нашу љубављу Христовом одговараш!

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас благодаћу Сина Твојега!

Кондак 8.
Чудо невероватно невернима и несхватљиво гордељивцима, јесу чудеса точе-
на вернима од Икона Твојих чудотворних, и зато ми православни, многократно 
утврђени Твојим милостивим чудима, с поузданом вером у Господа, Који Те даде 
такву Помоћницу роду хришћанскоме, кличемо саборно Богу: Алилуја!

Икос 8.
Сав свет видљиви и невидљиви похваљује Те, Дјево Богородице, као усрдну 
нашу Заступницу и Помоћницу, Која нам свагда помаже у мору беда и невоља, те 
стога кличемо Теби, Нади нашој, овако:

Радуј се, Молитвенице и Посреднице наша пред Сином Твојим!
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Радуј се, брза Помоћнице у невољама и разним напастима!

Радуј се, скоропослушна Испунитељко наших молитава!

Радуј се, Маријо Пресвета, животних горчина заслађење!

Радуј се, Дародавко мира и спокоја срцима нашим!

Радуј се, јер нам помажеш у ношењу крста животног!

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас благодаћу Сина Твојега!

Кондак 9.
Похваљујући Тебе, Сведобра Богомајко, Свети Дамаскин с правом рече да је лак-
ше ћутати пред Тобом неголи Тебе опевати; но ипак, љубављу побуђивани, ми Те 
похваљујемо и Сину Твоме певамо песму божанску: Алилуја!

Икос 9.
Не желимо риторствовати већ са љубављу и сузама Теби притицати, као Мајци 
чедољубивој и Богомајци човекољубивој, и из дубине срца Теби кличемо:

Радуј се Радости наша неизрецива!

Радуј се, Утехо наша неисказива!

Радуј се, Окриље и Заштито дечице наше!

Радуј се, Оградо и Потпоро домова верних!

Радуј се, Оградитељко младих и нејаких!

Радуј се, Помоћнице рода нашег крстоносног!

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас благодаћу Сина Твојега!

Кондак 10.
Да спасеш све нас – и хоћеш и можеш, Пресвета Дјево, када прибегавамо Твоме 
пречистом покрову; зато Те молимо: избави нас од горких беда и невоља које нас 
сналазе, и приони срца наша Сину Твоме, и научи нас да Рођеноме од Тебе, као 
Богочовеку, кличемо: Алилуја!

Икос 10.
Као Стену неразориву знамо Те и називамо, Богородице, и заиста Те тако испове-
дамо, јер си родила Христа – Камен Цркве; зато веома волиш род хришћански, и 
милост Твоју Богоматеринску свагда точиш нама, који Ти кличемо:

Радуј се, јер нас утемељујеш на Темељу Цркве – Христу!
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Радуј се, јер нас у вери у Њега – Архипастира, утврђујеш!

Радуј се јер нас удостојаваш Причешћа телом и крвљу Његовом!

Радуј се, јер нас заједништвом Духа Светога у Цркву окупљаш!

Радуј се јер нас приводиш Сабору Анђела и свих Светих!

Радуј се јер нас удостојаваш да славимо Оца Небеског!

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас благодаћу Сина Твога!

Кондак 11.
Пророци Ти, Свенепорочна, с више принеше сваку песму, предвидевши Твоје 
бесемено зачеће Сина Божијег од Духа Светога, и богочовечанско рођење Њега 
– Спаса свију и Господа; Пастири и Мудраци Те видеше када Га роди и у јасле 
положи; Анђели Те песмопојем слављаху када Га млеком Мајчинским дојаше; ми 
пак верни, у Њега крштени и Њиме – хлебом Живота – храњени, не престајемо Те 
величати и од Тебе Рођеноме певати: Алилуја!

Икос 11.
Светило светозарно Ти јеси, Свепречиста Богомати, милостива Млекопитатељ-
нице, Која нам у тами и сенци смрти пут осветљаваш. И очи душе и срца просве-
тљаваш, и зато, просветљеног ума и смисла, Теби кличемо:

Радуј се, Родитељко Пута, Истине и Живота!

Радуј се, Приводитељко наша Богу Истинитом!

Радуј се, Богоневјесто, Која нас Јеванђељем обасјаваш!

Радуј се, јер нас Мудрошћу и Силом Божијом укрепљујеш!

Радуј се јер нас вером и љубављу оснажујеш!

Радуј се, јер нас у подвиг христољубља упућујеш!

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас благодаћу Сина Твојега!

Кондак 12.
Благодат Божија Тобом се јави чудно по васељени, од Светог Града до Светог 
Атона, и из Хиландара до Србије и свих земаља православних; јер Твоје свете 
Чудотворне Иконе: Тројеручица и Економка, и Вратарка и Мелкопитатељница, 
Путеводитељка и Пећска Чудотворка, све православне страдалнике штите и 
укрепљују, да благодаћу Духа Богу и роду служимо, и Светој Тројици свагда пе-
вамо: Алилуја!
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Икос 12.
Тебе певамо као Спаса нашег Родитељку, и млеком из чистих груди Дојитељку; на 
Тебе се уздамо и у Тебе се надамо: да нам од Сина Твога измолиш благодат: грехова 
опроштење и за Богу служење укрепљење, да Ти од свег срца радосно кличемо:

Радуј се, Променитељко наших скорби у радост и утеху!

Радуј се, окамењених срца наших Препородитељко!

Радуј се, Дародавко покајања у гресима нашим!

Радуј се, Васкрситељко из гроба свих смрти наших!

Радуј се, Учитељице љубави према Богу и ближњима!

Радуј се, Обновитељко вере у посрнулима и палима!

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас благодаћу Сина Твојега!

Кондак 13.
О, Свехвална Богородице, Дјево Богомати, Млекопитатељнице Господа и Спаса 
нашег, не презри мало мољење наше ради велике милости Твоје, него умоли Сина 
и Бога Твога Јединог Човекољупца: да нам дарује грехова опроштај, болести ис-
цељење, у клонућу охрабрење и ободрење, од свих непријатеља избављење, у 
страдању дуготрпљење, у жалостима орадошћење, да би Му, свагда саборно у 
Цркви певали: Алилуја!

(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.)
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МОЛИТВА ПРВА Пресветој Богородици                                                                          
у част Њене иконе МЛЕКОПИТАТЕЉНИЦЕ

Прими, Госпођо Богородице, сузна мољења Твојих слугу, који Ти прибегавају. Ви-
димо Те на светој икони како на рукама носиш и млеком храниш Сина Твог и Бога 
нашег, Господа Исуса Христа. Јер иако си безболно родила Њега, све мајчинске 
туге знаш и немоћи синова и кћери видиш. Зато топло припадајући исцелитељ-
ном образу Твоме, скрушено га целивајући, молимо Те свемилостива Владичице, 
нас грешне, који смо осуђени да се у мукама рађамо и у бригама васпитавамо, ми-
лостиво помилуј и сажаљиво заступи. Децу нашу, као и родитеље њихове, од те-
шких болести и горких невоља избави. Даруј им здравље и благовремену помоћ, 
да све више и више узрастају, радошћу и утехом испуњујући родитеље своје, тако 
да се и сада посредовањем Твојим из уста мале деце и која сисају начини хвала 
Теби. О, Мајко Сина Божијег, сажали се на све мајке синова људских и на немоћне 
људе Твоје; болести које су нас снашле брзо исцели, надолазеће на нас муке и 
жалости утишај, и не презри сузе и уздахе слугу Твојих. Услиши у дан невоље оне 
који прибегавају икони Твојој, а у дан радости и избављења прими песму хвале из 
наших благодарних срца. Узнеси молбе наше ка престолу Сина Твога и Бога нашег, 
да милостив буде гресима и слабостима нашим, и да распростре милост Своју на 
оне који знају Име Његово, тако да и ми и деца наша прослављамо Тебе, милосрд-
ну заступницу и несумњиву наду рода нашег у векове векова. Амин.
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МОЛИТВА ДРУГА Пресветој Богородици                                                                              
у част Њене иконе МЛЕКОПИТАТЕЉНИЦЕ

Пресвета Богородице, Ти Која млеком појиш Онога Који васељену поји животом, 
напој из недара милости Твоје осиротеле душе наше. 
Погледај на нас Хранитељко Онога Који не потребује храну - Који је сам Храна 
живота вечног. Не остави нас Пречиста, не остави, Пресвета! 
Орасположи према нама Онога Који је себе учинио дететом и огладнео да би нас 
наситио Собом. 
Умилостиви разиграног Младенца Који на грудима Твојим утеху материнског млека тражи. 
Не остави нас, Мајко, јер Ти није непозната материнска брижност. 
Нека милост Твоја не пресахне као што ни млека Твога недостало није. 
Ти Која си отхранила Онога Који животом храни васељену и љиљане заодева ле-
потом, буди Мајка онима који мајке немају, буди радост онима са чијег лица не 
одлази суза. Ублажи тугу деце без родитеља, утеши оне који немају деце; буди 
свима све, јер Ти то и јеси, Родитељко незалазне Светлости. 
Реко благодаћу изливена, материнском Својом болећивошћу закрили децу овога 
света, болесну исцели, несташну умири, даруј бистар ум за учење, за разумевање 
и разликовање добра, разгори дух побожности, немир младости укроти, порочне 
поврати... Мајко Онога Који земљу у светлост повија, просвети помрачене душе 
наше, оснажи немоћ природе наше и не остави нас Пречиста. 
Посети нас благодаћу Преблагословена! Породиљама буди брзо разрешење, удо-
вицама утеха, сирочади старатељка. 
Буди нам, Пречиста, утеха у невољама, заштити децу по болницама, благослови 
руке које их лече и помажу им у немоћима. Не остави некрштеном децу умирућу, 
ублажи тугу њихових родитеља и сједини нас у Царству непролазном где нема ни 
суза, ни уздаха. Охрабри нас надом на живот вечни и заједницу на небу. Подари 
мајкама благоразумпост у васпитаљу дсце, да примером свога живота подстичу 
децу на побожност. 
Ти Којој је срце било рањено болом за страдајућим Сином, ублажи бол страдају-
ћих срца наших. Погледај на нас, Сведобра! 
Пред ликом Твоје чудотворне иконе ничице падамо и у сузама Те молимо: не остави 
нас иако не заслужујемо свечудесну милост Твоју. Ти видиш бол нашу, Ти чујеш јецаје 
наше, и да Ти ништа не прозборимо Твојој материнској љубави је већ све јасно. На-
храни нас Сином Твојим, да не малакшемо ходећи путем Његовим, славећи дивнога 
Бога у Тројици Светој, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин.

Тропар икони, глас 3.
Од Божанскога Духа, вољом Оца, зачела си бесемено Сина Божијег, Који је од Оца 
без матере пре векова, и од Тебе је нас ради без оца, Њега си телесно родила, и 
млеком као Младенца хранила. Зато не престај Њега молити: Да н ас и сав свет 
избави од свих беда.
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ЦРКВА СВЕТОГ САВЕ
ЈУТРЕЊЕ: Радним данима у 7:30
ВЕЧЕРЊА:  Радним данима у 18:00
БДЕНИЈЕ: Вече уочи празника и суботом у 18:00
СВЕТА ЛИТУРГИЈА: Суботом у 7:30
СВЕТА ЛИТУРГИЈА: Недељом и празницима у 9:00
АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ: Четвртком у 18:00

ХРАМ СВЕТОГ САВЕ
ВЕЧЕРЊА:  Радним данима у 19:00
СВЕТА ЛИТУРГИЈА: Недељом и празницима у 7:30
АКАТИСТ СВЕТОМ САВИ: Недељом у 19:00

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

Православни молитвеник
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Позивамо све ученике, родитеље, наставнике, ве-
роучитеље, предшколце и васпитаче, да нам се 
придруже идејом, предлогом или активним уче-
шћем у организацији креативних радионица за 
децу, предавања, школица, културно-едукативних 
активности,  разноврсних фестивала и програма. 
Охрабрујемо и све мале музичаре да нам се при-
друже у раду Дечијег хора ,,Растко“ при Храму 
Светог Саве.
Позив важи и за све талентоване писце, мале и ве-
лике, сликаре и уметнике, драматурге и спортисте.
Ваше предлоге и сугестије као и литерарне и илу-
строване радове за наш часопис, можете послати 
на следећу адресу:

Храм Светог Саве
Са назнаком: За Светосавац
Крушедолска 2а
11000 Београд

Или путем електронске поште на: svetosavac15@
gmail.com

Ваш Светосавац

ДРАГИ НАШИ 
СВЕТОСАВЦИ,


