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Пронаћи дете у себи и достићи једно-
ставност, смиреност и радост, кроз 
истину и љубав, и јесте суштина. 

Покретач и смисао живота. Уз оптимизам, 
химну хришћанства. Вера у крајњу победу 
добра је најјаче оружје. Вера, не сујеверје. 
Дела, не речи. 

Доброта мора бити права, изворна, је-
ванђељска. Свака друга доброта, коју 
људи на друге начине представљају, 

умањује себе и нема праву вредност. Хри-
стос је у Јеванђељу највише нетрпељи-
вости показао према лицемерима, према 
оним људима који су се приказивали у јед-
ном светлу а били су друго. Онај ко даје из 
срца, има највеће богатство. 

Не тугуј. Не буди тако неспокојан. Ако си 
поново пао – поново устани. Ништа 
није чудно, ако се онај који трчи 

понекад и спотакне. Покај се кад погрешиш 
и не губи време. Не троши га, него га испу-
њавај. 

Дотакни своје срце и видећеш да је 
све тако једноставно. Радуј се јутру, 
осмехни се сунцу, осети мирис ветра 

и кише и – воли! Онако чисто и спонтано, 
баш као дете!

Драги Светосавци, пред вама је нови 
број нашег парохијског часописа 
Светосавац који је  сабрао у себи све 

наше јесење трудове, љубави и жртве, па 
га топло препоручујемо да његовим са-
држајем додатно оплемените дане који су 
пред вама.

Снежана Миљковић,
заменик главног и одговорног уредника 

ЧВРСТА ВЕРА У ДОБРО

Уводна реч

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

4
На празник Покрова Пресвете Богородице
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 Из наше архиепископије

ЊЕГОВО БЛАЖЕНСТВО ПАТРИЈАРХ АНТИОХИЈСКИ И 
СВЕГА ИСТОКА Г. ЈОВАН У ПОСЕТИ  ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ

Празник Покрова Пресвете Богоро-
дице 14. октобра 2018. године у пре-
стоном граду Београду торжествено 

је прослављен светом Литургијом у крипти 
Спомен-храма Светог Саве на Врачару 
којом су началствовали предстојатељи Српске 
Православне Цркве и Антиохијске Патри-
јаршије, Свјатјејши Патријарх српски Г. 
Иринеј и Блажењејши Патријарх антиохиј-
ски и свега Истока Г. Јован X.

Салуживали су Блажењејши Архи-
епископ охридски и Митрополит 
скопски Г. Јован, Високопреосвећени 

Митрополити загребачко-љубљански Г. 
Порфирије, Акре Г. Василије, Њујорка и 
Северне Америке Г. Јосиф и Преосвећени 
Епископ шумадијски Г. Јован, у молитвеном 
присуству Преосвећене господе Епископа 
бачког Иринеја, врањског Пахомија, ва-
љевског Милутина, стобијског Давида, мо-
хачког Исихија и ремезијанског Стефана, 
викара Патријарха српског и настојатеља 
Храма Светог Саве.

ЈЕРЕЈ ПРЕДРАГ ПРОДИЋ
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Саслуживали су и протојереји-ставро-
фори: др Саво Јовић, главни секре-
тар Светог Ахијерејског Синода Срп-

ске Православне Цркве; проф. др Владимир 
Вукашиновић, архијерејски намесник бео-
градски први; Петар Лукић, старешина Са-
борне београдске цркве Светог архангела 
Михаила; гости из Антиохијске Патријарши-
је - архимандрити Прокопије, Партеније, и 
Алексије, ђакон Георгије Јаков и јерођакон 
Јован; као и протођакони Радимир Перче-
вић и Стеван Рапајић. Литургију су појали 
хор ,,Мокрањац” који поје при храму Светог 
Саве на Врачару, студенти Православног 
богословског факултета Универзитета у 
Београду и хор  ,,Мојсије Петровић”.

Богослужењу су, поред многобројног 
благочестивог народа, присуствова-
ли и директор Управе за сарадњу са 

Црквама и верским заједницама Владе Ре-
публике Србије, др Милета Радојевић,  ам-
басадори Сирије, Г. Оусман Сааб,  Либана, 
Г-ђа Нада Ал и Грчке, Г. Илија Елијадис,  ви-
соки представници Римокатоличке Цркве, 
Српске академије наука и уметности, про-
фесори Универзитета у Београду и цркве-
них просветних установа.

На крају евхристијског сабрања пред-
стојатељи Цркава - српске и антио-
хијске, одржали су беседе пред бла-

гочестивим народом сабраним у препуној 
крипти Спомен-храма.

6
Свјатјејши Патријарх српски Г. Иринеј и Блажењејши 
Патријарх антиохијски и свега Истока Г. Јован X.
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,,Драга браћо и сестре, постоји још јед-
но место на којем се наше две сестринске 
Цркве српска и антиохијска сусрећу. И не 
само што се сусрећу него и остају сједиње-
не заувек. То место јесте Голгота, и Часни 
Крст на њој. Наше Цркве вековима носе 
крст Христов као удови Тела Његовог, Јед-
не, Свете, Саборне и Апостолске  Цркве 
Његове, која смерно испуњава Завет Ње-
гов: „Није слуга већи од господара свога. 
Ако су мене гонили, и вас ће гонити; ако су 
моју реч одржали, и вашу ће одржати” (Јов. 
15, 20 )“ - рекао  је Патријарх Иринеј.

„Нека је благословена држава Србија и 
њена Црква! Нека су благословена и нека 
се радују ваша срца, сабрана браћо наша! 
Нека је благословен овај дан молитвама 
Светог апостола Ананије и Романа Слат-
копојца који нас данас сјединише у Тајни 
оприсутњене Педесетнице, измоливши 
милост од великога Бога и Спаситеља на-
шега Исуса Христа – коме нека је слава у 
све векове! Амин!“ - рекао је Патријарх ан-
тиохијски Јован Х.

Овом приликом Његова Светост Па-
тријарх српски Г. Иринеј, уручио је 
висока црквена одликовања, орден 

Светог Саве другог степена, Вископрео-
свећеним Митрополитима Акре Г. Васили-
ју и Њујорка и Северне Америке Г. Јосифу, 
док су архимандрити Прокопије, Партени-
је и Алексије удостојени орденом Светог 
цара Константина. 

Његово Блаженство Патријарх ан-
тиохијски и свега Истока Г. Јован 
уручио је пригодне дарове срп-

ским архијерејима Порфирију, Иринеју, 
Јовану и Стефану.

7

Дочек испред парохијског дома
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ОБНОВА ВРАЧАРСКЕ СВЕТИЊЕ – 
МАЛА ЦРКВА СВЕТОГ САВЕ

Имајући ове речи на уму, 
које је Господ наш Исус 
Христос упутио Светом 
апостолу Петру, благосло-
вио је патријарх Варанава 
у јесен 1935. године да се 
заједно са почетком радова 
на изградњи великог Спо-
мен Храма Светог Саве из-
гради и нова Светосавска 
Црква на Врачару. Ова цр-
ква замениће стару цркву 
подигнуту у време митро-
полита београдског Миха-
ила, која је била врачарска 
парохијска црква претход-
них четрдесет година. 

Како је српски народ же-
лео да изгради велелепни 
Храм на месту где је, по 
предању, Синан Паша 1594. 

године спалио мошти нај-
већег српског просветите-
ља и учитеља Светог Саве, 
и да све око Храма буде 
савршено уређено, сруше-
на је стара црква, која се по 
претпоставкама налазила 
наспрам садашњег север-
ног улаза у велики Храм, и 
на само двадесетак метара 
западно од ње почело се 
са изградњом нове цркве. 
Интересантно је да је град-
ња нове цркве трајала само 
непуна три месеца. 

Замисао патријарха Вар-
наве је била да ова црква 
буде богомоља неимарима 
и радницима на изградњи 
Спомен Храма Светог Саве 
као и привремена парохиј-
ска црква, док се велики 
Храм не доврши. Али исто-
ријске околности у прошлом 
веку су биле другачије. Не 
само да садашња Светосав-
ска црква носи дух старог 
Врачара, него је и делом са-
грађена од материјала прет-
ходне врачарске светиње, а 
и звона која и данас својим 
предивним звуком позивају 
Београђане на молитву су 
звона старе врачарске цркве.

Цркву је пројектовао 
архитекта руског порекла 
Виктор Лукомски који је за 
време док је патријарх Вар-
нава био на челу Српске 
цркве пројектовао многе 
значајне грађевине и цр-
кве у Београду, као што су 
зграда Патријаршије и Па-
тријаршијске капеле, капе-
ла Светог Андреја Првозва-
ног при краљевском двору 
на Дедињу, Вазнесењска 
црква у Жаркову и многе 
друге. 

Одмах по завршетку 
градње и освећењу цркве 
које је обављено 24. новем-
бра 1935. године, присту-
пило се унутрашњем укра-
шавању. Већ 1938. и 1939. 
године цркву су комплетно 
осликали руски сликари 
Николај Мајендорф, Борис 
Обрасцев и Александар 
Дикиј, угледајући се на 
фрескосликарство многих 
српских средњовековних 
цркава. Те старе фреске 
су зубом времена знатно 
оштећене, па је у току об-
нове цркве 1996. године 
настао нови живопис који 
и данас краси овај храм. 

Уз насловну страну

ЈЕРЕЈ 
ИВАН ШТРБАЧКИ

,,Сазидаћу Цркву своју и врата паклена 
неће је надвладати” (Мт. 16,18)
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Уз насловну страну

Иконостас потиче из 
1936.-1937. године и дело је 
руског сликара Владимира 
Предојевича. Године 1996. 
на иконостасу су замењене 
две престоне иконе Христа 
и пресвете Богородице, 
као и још неке мање иконе 
са намером да се полако и 
цео иконостас обнови.

Олтарски део поред цен-
тралног чине и две бочне 
капеле – северна, посвећена 
Светом Стефану Дечанском 
и јужна, посвећена Светом 
Симеону Мироточивом. 

 Многи Београђани Цр-
кву Светог Саве доживља-
вају као своју, јер су ту мо-
жда крштени, или венчани 
кроз генерације, и неретко 
свраћају да управо ту запа-
ле воштаницу и помоле се 
пред иконом Пресвете Бо-
городице Тројеручице која је 

прва копија ове чудотвор-
не хиландарске иконе која 
је 1997. године походила 
српске земље и која се по 
благослову хиландарских 
отаца чува ту на Врачару. 

У олтару се чува и најста-
рија икона Пресвете Бо-
городице Београдске која 
потиче из 16. века. 

Верни притичу да за-
траже молитвено заступ-
ништво Пресвете Богоро-
дице и преко њене иконе 
Богородице Казанске, или 
Светог Серафима Саров-
ског и Светог Луке Симфе-
ропољског чије се свете 
иконе са честицама њихо-
вих часних моштију нала-
зе у Светосавској цркви, а 
које су дар свјатјејших па-
тријараха руских када су 
походили Београд и Срп-
ску цркву. 

Непрестано се осећа и 
молитвено присуство вели-
ког светитеља и чудотвор-
ца Светог Нектарија Егин-
ског, чија се честица светих 
моштију од 2016. године 
чува на Врачару и преко 
које Свети Нектарије пружа 
утеху и исцељење многима. 

Ових дана, када Мала цр-
ква Светог Саве почиње да 
блиста после реконструк-
ције и обнове спољашно-
сти у свима нама расплам-
сава се жеља да ускоро обе 
врачарске светиње, и Мала 
црква Светог Саве и Велики 
Спомен Храм, у свом пуном 
сјају непрестано поју оно-
ме који је био наставник 
и учитељ и првопрестол-
ник пута који води у живот 
вечни – светом оцу нашем 
Сави, да моли Бога за нас. 

Унутрашњост мале цркве
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Ж              итија светих нису ништа друго 
до продужено Јеванђеље кроз ве-
кове. Од првог до последњег ка-

лендаског имена, као у некој ниски, ређају 
се света имена - све дивнији од дивнијег, 
све светлије од светлијег имена и дога-
ђаја, чинећи венац и украс Цркве. А међу 
њима је многопоштована преподобница 
наша Параскева – Петка. Ретка је Богом 
дана личност за коју би се могло рећи да 
јој приличе сви ови свети атрибути. Зато је 
једни називају светитељком, други препо-
добном, трећи мученицом, четврти подви-
жницом, и тако редом. А она је уистину све 
то. По својој разборитости имала је апо-
столску снагу речи. По својој одлучности и 
карактеру имала је мучеништва трпљивост. 

По својој ревности и доброти могла би се 
мерити мером свематеринства. По својој 
вери могла је лаке руке гасити ужарене 
пећи гонитеља и џелата. По својој љуба-
ви могла се назвати свељубљено чедо 
Христово. По доброти кћерком великих 
Јерараха! И ко би све набројао дарове 
којима је обиловала ова дивна Светитељ-
ка. Уосталом, векови покушавају да све то 
поброје и увек су, готово, на почетку. Зна 
наш мудри народ за то! А бивао је умудрен 
управо Њоме. Нема Светитељке која се 
више од ње пројавила на јави или у сну, у 
визији или непосредно, у молитви и неса-
ници, него што је то Света Петка. Колико 
ли је само било Њених опомена, колико 
прекора, колико преклињања? Колико ли 
је на свет донела новорођених српским 
мајкама, а колико ли је упућено Богу мо-
литава посредством Свете? За исцелење 
рана срца, телесних тегоба, патњи и стра-
дања да и не помишљамо да ћемо их на-
бројати. Зато после Пресвете Богородице 
нема Светије која се више поштује у нашем 
народу од Свете Петке.

Њене свете мошти је „царица“ Ми-
лица, супруга Светог кнеза Лазара 
после Косовске битке донела у 

Србију, а потом и у Београд, нову српску 
престоницу за време њеног сина Стефана 
Лазаревића. На Калемегдану где истиче 
извор воде живе, као да је од вајкада спре-
мљено овo место за светилиште, положене 

Из пера свештеника
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су мошти Светитељке и подигнута је цркви-
ца. Та мала богомоља од земље у којој су 
пребивале мошти све до 1520. године билa 
је непрестано место ходочашћа. Због стра-
ха од најезде турских освајача, мошти су 
враћене у Цариград, па даље, све до дана-
шњег Јашија у Румунији. Много касније, на 
истом месту је подигнута савремена капе-
ла али је и у каснијим приликама много на-
рода долазило и долази у ово светилиште. 
И данас се тако јасно осећа присуство Све-
те било у молитвама и речима, било у ћу-
тању, било у мирису њене унутрашњости. 
Безброј је молитава овде извезено, безброј 
суза као у неки сузарник је исплакано, без-
број знаних и незнаних чуда се догодило. 

Овом приликом ћу испричати само 
једну лично доживљену причу. 
Била је субота поподне. Тежак и 

мучан дан као да је најављивао кишу која 
се осећала да ће сваког тренутка прока-
пати. Онда се некако разреди и присуство 
народа у капели калемегданске капеле. 
Ушла је у једном моменту у капелу сестра 
Зора. Нисам је виђао неколико месеци, па 
ево таман прилике да мало и попричамо. 
„Оче, хајде да ми прочитате једну молитву 
благодарности али што дужу и топлију коју 
знате.“ „Хоћу наша Зорка врло радо. Мора 
да за то постоји добар разлог. Радује ме тај 
осећај јер по оној Христовој од десетори-
це само се један вратио да заблагодари 
Господу за Његову доброту. Тако ви мени 
данас личите.“ Она је приклонила главу те 
сам положио епитрахиљ преко њене ма-
раме и отпочео молитву коју је тражила 
још увек у незнању правог разлога. Али 
нисам био посебно ни радознао. Она и Бог 
знају тако да сам мислио да је то довољно. 
Када сам завршио, Зора је целивала крст и 
руку и отпочела је своју причу:

 „Ви знате да ја живим овде на Дорћолу. 
Кћерка ми се удала пре осамнаест годи-
на и живи у Америци. Само њу имам и 

једва сам се уздржавала од нестрпљења да 
дочекам унуче, али како је време одмица-

ло, мислила сам да је све узалуд. Прошле 
године сам се зарекла Светој Петки да ћу 
долазити чешће на богослужења, а посеб-
но и редовно на акатисте кад овде служи-
те. И замолила сам је да пренесе Господу 
да се нећу оканити своје намере до краја 
живота. Па ћемо видети ко ће коме пре 
досадити: да ли моје молитве Њему или 
ће Он бити благонаклон и „попустити“ па 
ми услишити молитвену жељу и подарити 
ми неописиву радост. Једног летњег пред-
вечерја као да је све мирисало на цветну 
башту, узела сам мој молитвеник и почела 
са личним дневним молитвеним правилом. 
Чудна радост ми је испуњавала срце. До-
шло је и вече кроз свакодневицу и време 
за починак. Утонула сам у миран сан. Не 
знам које би било доба ноћи, кад одједном 
пред моје затворене очи се појавила Она, 
Преподобна и љубљена моја Светитељка 
Петка. Била је обучена баш као на најче-
шћим иконама које сам виђала и љуби-
ла у нашој цркви или какву имам на свом 
зиду поред кандила. У предивном осећају 
топлине и миомира добила сам осећај да 
морам устати и да јој целивам стопала. 
Али за то није било времена. Светитељка 
ми је само кратко рекла: ,,Твоје молитве су 
услишене и добићеш унуку. Дајте јој име 
Марија. А све ће се догодити 23. марта.“  
Сутрадан сам била у непрестаном бунилу. 
Неколико пута као да сам осећала благу 
грозницу преиспитујући се шта ли значи 
овај сан. Или, да ли је то био прави сан или 
стварност? Ћутала сам. Никоме нисам ни 
слово смела проговорити очекујући дан 
по дан шта ће се догодити. И напокон ево 
дана! Кћерка ме  позвала сва избезумље-
на, судећи по гласу којим ми се обратила. 
,,Мама, мама, драга моја мамице, знаш ли 
шта има ново?“ ,,Знам драга моја кћери!“ ,,А 
шта знаш?“, упитала је она већ другачијом, 
некако загонетном бојом гласа. „Знам да 
си у другом стању и да ћеш добити кћер-
кицу.“  Остала је за извесно време нема. 
Тек кад је дошла себи упитала је како ја то 

Из пера свештеника
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знам кад су јој данас лекари на рутинском 
прегледу ту вест саопштили. Описала сам 
јој мој сусрет са Светом Петком. Како се тек 
она обрадовала. Значи двоструко славље. 
Дете, па још благословен долазак његов 
директно са неба. 

После неког времена кћерка је била 
на прегледу и поново ме је позвала. 
„Мама, термин је прецизан баш као 

што си рекла али видела сам изнад себе 
екран и лекари кажу да је у питању син. Ту 
је само разлика од оне доживљене вести.“ 
,,Нека су најпрецизнији ти апарати али ће 
бити како ми је Света Петка рекла“, одго-
ворила сам ја помало оштро. И заиста 23. 
марта моја Ана је родила своју лепотицу, 
кћерку која је добила име Марија. Додуше, 
у Америци је био 22. март јер им је сат ка-
снио осам сати иза нашег. Пре порођајног 
термина сам отишла да јој помогнем коли-
ко могу и да јој се нађем при руци док не 
очврсне мало после порођаја. Данас сам 
се вратила авионом до београдског аеро-
дрома. Таксијем сам отишла до стана, оста-
вила два кофер-пртљага, а да нисам ушла 
даље од ходника, него ме је таксиста саче-
као и довезао до пред капелу Свете Пет-
ке. Журила сам да јој одмах заблагодарим 
мада ћу то чинити целога свога живота.“

Зора је села на један дрвени сандук не-
далеко од места где се читају молитве 
и где углавном они који дуже остају у 

храму седну и у себи или шапатом разго-
варају са Светом Петком, и са њеним и на-
шим Господом. Дуго је тако седела, потом 
отишла из храма. Најчешће је долазила на 
богослужења. Марију смо крстили у истој 
светињи. Бог да прости, онако бебасто 
дете од непуних годину дана личило је на 
Светитељку која је донела благовест  о ње-
ном рођењу.

Из пера свештеника
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ВЛАДИМИР МИЛОШЕВИЋ

Свети апостол Лука је аутор трећег 
канонског Јеванђеља и Дела апо-
столских. Био је једини јеванђелист 

јелинског порекла. Претпоставља се да 
је био родом из Антиохије. О овоме нам 
сведочи Јевсевије Кесаријски, а и у самим 
Лукиним делима Антиохија игра веома 
значајну улогу. Према његовом сведочан-
ству: „најприје у Антиохији ученици бише 
названи Хришћани“ (Дап 11, 26), из Анти-
охије креће мисија апостола Павла која је 
пронела Христову реч све до престоног 
града Рима, а од свих ђакона једино за Ни-
колу каже да је био: „прозелит из Антиохи-
је“ (Дап 6, 5; очигледно је да је за Луку ово 
било значајно, јер је и сам био јелинског 
порекла и Антиохијац).

Сам апостол Лука је био доброг обра-
зовања. О томе нам сведочи стил ко-
јим су писана његова дела и који је 

засигурно најлепши од свих новозаветних 
списа. По образовању је био лекар, о чему 
сведочи и апостол Павле у посланици Ко-
лошанима: „Поздравља вас Лука, лекар љу-
бљени“ (Кол 4, 14). У посланици Филимону 
Павле сведочи да је Лука био његов сарад-
ник у време првог сужањства (Флм 1, 24), 
а у другој посланици Тимотеју налазимо 
да је Лука био заједно са Павлом за време 
његовог сужањства у Риму (2Тим 4, 10). Из 
самих Дела апостолских се види да је Лука 
био следбеник апостола Павла на његовим 
путовањима. То се може јасно уочити, јер 
он на одређеним местима говори у трећем 
лицу множине. Он се у Троади придружио 

апостолу Павлу на другом мисонарском 
путовању и заједно са њим био у Филипи-
ма (Дап 16, 8 – 17). Такође се види да је био 
и Павлов сапутник на трећем мисионар-
ском путовању, и путовању у Рим (Дап 20, 
5 – 15; 21, 1 – 18; 27, 1 – 28,16).

Према предању, Лука је по погубљењу 
апостола Павла проповедао по Ита-
лији, Илирику, Македонији, Либији и 

Горњем Египту. Из Египта одлази за Грчку, 
где је наставио проповед. У својој 84-ој го-
дини је у Теби Беотијској мучен и обешен о 
маслиново дрво.

Дела апостола Луке су упућена хри-
шћанима из редова многобоштва. 
Њихово главно обележје је историч-

ност. Апостол Лука се труди да прецизно 
датује за време чије владавине су се деси-
ли одређени догађаји важни за историју 
спасења. Он на јасан и недвосмислен на-
чин приказује Божије интервенције у исто-
рији (силазак Светог Духа на дан Педесет-
нице, чудесна ослобођења утамничених 
апостола, позив Савлу и Варнави на про-
повед...). Због свега овога он се сматра за 
историчара међу јеванђелистима.

Светом Луки се такође приписује и 
ауторство првих хришћанских ико-
на међу којима су икона Богородице 

Тројеручице, као и иконе апостола Петра 
и Павла. Само пак Лукино јеванђеље се на 
иконама често символички изображава 
биком, будући да су прва дешавања у њему 
смештена у Јерусалимском храму – центру 
јудејског крвног жртвоприношења.

СВЕТИ ЛУКА – ПИСАЦ 
ХРИСТОВЕ ДОБРОТЕ

Тајна празника
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Јеванђелист Лука је велику пажњу у 
својим делима поклонио опису жена 
и њиховом значају у проповеди хри-

шћанства. Он даје описе: Јелисавете, мајке 
Јована Крститеља; Марије Магдалине; се-
стара Марте и Марије; Лидије у Филипима; 
четири пророчице, ћерки Филипових. Он 
је у јеванђељу дао и најлепши портрет Бо-
городице коју је приказао као идеал вере 
и послушности Богу.

За Јеванђеље по Луки су карактери-
стичне неке приповести које се не 
помињу код других јеванђелиста као 

што су: прича о рођењу Јована Крститеља, 
опис Благовести, прича о Исусу као двана-
естогодишњем дечаку у Храму, посланство 
седамдесеторице апостола... Вероватно 
главне карактеристика овог јеванђеља је 
велика самилост према грешницима и си-
ромашнима. Код њега налазимо приче о 
царинику и фарисеју, безумном богаташу 
и убогом Лазару, милостивом Самарјанину, 
покајаном разбојнику на крсту... Није ни 
чудо да га је велики песник Данте назвао: 
„писцем Христове доброте“.

Свети Лука је имао и јак култ у Србији. То 
се посебно односи на период пред 
пад деспотовине када је 1453. године 

деспот Ђурађ Бранковић пренео његове 
мошти из Епирског града Рогоса у Смеде-
рево. То је било време велике смутње и 
опасности од Турака који су претили оп-
станку деспотовине. Људи су од апостола 
очекивали избављење. По удаји деспотове 
унуке Маре за босанског краља Стефана 
Томашевића, мошти су пренете у Босну 
најпре у Теочак, а потом у Јајце. Недуго 
по преносу моштију деспотовина је пала. 
Фрањевачки монаси су мошти покушали 
да пренесу у Дубровник, али су оне ипак 
откупљене од Млечана и пренете у Вене-
цију.

Из свега овога јасно се види да је све-
ти апостол Лука личност од изузет-
ног значаја за историју Цркве. Дела 

која је писао су уврштена у канон Светог 
писма, описао је бројне догађаје темељне 
за разумевање Цркве, дао нам портрете 
многих личности из првих деценија хри-
шћанства. Он сам, пак се сматра утемељи-
тељем иконописа, неуморним проповед-
ником јеванђеља, у старости мученим и 
пострадалим. За живота је својом вером и 
лекарским умећем лечио многе, а по смрти 
су његове свете мошти давале исцељење 
онима који су му се са вером обраћали.

Свети Лука, детаљ из Крипте Храма

Тајна празника
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РАЗГОВОР СА 
МОНАХИЊОМ ЈУЛИЈАНОМ 

(ДЕНИСОВОМ)

Прошлог месеца, били смо домаћини и организатори једне предивне 
музичке радионице и, заједно са представницима нашега Хора и са  још 
око 80ак изабраних певача из целе Србије, имали смо прилику да се дру-
жимо са главним диригентом манастира Свете Јелисавете у Минску 
(Белорусија), монахињом Јулијаном (Денисовом). По завршетку радио-
нице и након одржаног концерта у препуној сали Крипте, уприличили 
смо и овај разговор са Матушком. 

Како је дошло до тога да се одлучите за овај пут (монашки)?
За долазак у манастир је главна одлучност. То нису моје речи, не сећам се више где 

сам то прочитала и ко је рекао, али се с тим морамо сложити. Дуго носим ову мисао у 
себи и она је на известан начин постала моја. Одлучност… Гледаш манастир пажљиво, 
размишљаш о томе, ето, нисам се удала, нешто немам вољу за то, можда би требало да 
се замонашим – то је, знате, прва фаза. Од ње до одлучности је као од земље до неба. А 
одлучност не значи да је човек просто решио, ето, идем у манастир и реците ми шта је 
за то потребно? – и отварам књиге, читам. Не. Мора да савлада велики отпор света, и 
код разних сестара то бива различито. Код неких, претежно код омладине, противи се 
родбина, родитељи. Некога, напротив, задржавају деца – рецимо, мала су, а ти већ хоћеш 
у манастир. Или просто осећаш везаност за нешто или за некога. Свет држи човека и не 
жели да дâ „своје“. Човек понекад није кадар… ма не понекад, него једноставно нема 
моћ да савлада своје пристрасности без Божијег утицаја. Ми нисмо нико, у потпуности 
смо слуге својих пристрасности без Бога.

Прво сам ишла у манастир као „по књигама“ иако је отац Андреј од почетка био мој 
духовник, још пре манастира, и чинило ми се да знам куда идем: ту су и сестре које сам 
познавала као мирјанке, с времена на време је наш хор појао на служби, овде су сви сво-
ји… Али ништа не знаш о монашком животу док сам не уђеш овамо – у келију. Чак и ако 
човек неко време живи као ходочасник – ако брише иконе и свећњаке – то га приближа-
ва, али то није оно што почиње кад прекорачиш праг келије и кад према теби почну да 
се односе као према свакој монахињи или инокињи. Управо тада почиње учење правог 
монашког живота.
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 Читала сам у књигама да ћу прво рибати тоалете и продавати свеће. Заиста, прво сам 
истовремено с послушањем за певницом добила задатак да разврставам хуманитарну 
помоћ. То ме је неизрециво радовало, чинило ми се: „То је ТО! Сад ћу се смиривати. Ух, 
како ћу се сад смиривати!“  Како је то било наивно… Али Господ и то трпи, Он те скроз 
види, Он одређује којим степеницама треба да идеш. Зато што човек у свету није осећао 
своју гордост ако је свуда био шеф. Притом не могу да кажем да сам била опијена тиме 
што сам била шеф, напротив, нисам то примећивала! Врло много сам радила – у сваком 
случају, мислила сам да много радим. Чинило ми се да све радим због људи – јер плата 
је била смешна, као што је и сад плата свих просветних радника – да то не радим због 
новца, већ како би ова деца постала прави музичари, како би се уписала на најбоље 
факултете. И ради своје деце (имам троје деце, било је тешко без оца) морала сам да 
радим и као праља, и као куварица, и да држим часове, и друге ствари, и за све то ми је 
било потребно време. И чинило ми се да то радим врло предано и каква гордост ту може 
да постоји? Међутим, није било тако. Кад човек дође у манастир отворе му се очи и он 
почиње да види ко је заправо, смисао доласка у манастир јесте да човек види себе. И 
изузетно је страшно видети своје грехове, а притом открити да не можеш једноставно да 
се поправиш, чак и ако си их видео.

Да ли је на такав избор утицао неки кризни моменат у Вашем животу?
Одлазак у монаштво после 50 година… Један живот је већ проживљен. Деца су одга-

јена, имала сам породицу, каријеру, материјално благостање, свој стан – све што људи 
обично желе. И нешто је овој души постало неиздрживо… А други долазе из потпуно 
друге приче. Али постоји нешто заједничко – безусловни призив. Када га човек осети? 
Зашто? И шта је то? Да ли сам чула глас: „Остави све, замонаши се“? Нисам. Призив није 
глас одозго, већ немогућност да човек живи као пре. Мучи се, не схвата шта Господ хоће 

од њега. Због несреће сам се окренула 
Богу, дошла сам у храм. А због сувишка 
благостања у манастир, зато што је то 
штетно по душу. Водила сам прилич-
но светован живот поред тога што сам 
била диригент у једном од највећих 
минских храмова. У мени је зрио про-
тест, души су биле потребне промене. 
Али какве? Манастир?... Уопште никад 
нисам размишљала о монаштву, зато 
што сам рационална особа. С троје деце 
је лако постати прагматичан, тим пре 
што сам их од извесног момента сама 
гајила… И седим у стану који је упра-
во реновиран, кћерка се удала, старији 
син је ожењен, млађи се уписао на Мо-
сковски конзерваторијум и отпутовао 
је. Потпуна слобода, 35 пари обуће, ор-
ман пун козметике, могу да уживам. А у 
себи чујем крик: Не могу више тако! Мој 
живот се променио тако да више нисам 
могла да останем у свету.

Монахиња Јулијана

Разговор са поводом
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У књигама сам имала прилике да читам о монашком животу, о томе како будуће монахе 
родбина или пријатељи одговарају од одлучујућег корака. Како га плаше: ти си образо-
ван, интелектуалац, културан човек, а тамо ће неписмене тетке да те смиравају. А ако си 
уметница, опростите, наредиће ти да рибаш тоалете. Онај ко овако схвата манастир нема 
шта да тражи у њему. Ја сам размишљала отприлике овако: идем да умрем, зато што ћу 
све своје оставити овде. За мене је то било корачање по води. Сећате се јеванђељске 
приче? Петар је угледао Христа како иде по језеру: „Господе, заповеди да дођем код 
Тебе.“ А бура је, таласи су. „Дођи.“ Скочио је и кренуо као по асфалту. Али се уплашио 
буре, посумњао је и то га је повукло ка дну. Христос је пружио руку и спасио га је… То је 
почетак пута: Христос ме је позвао и ја крећем.

 Каква је била реакција Ваше породице на Вашу одлуку?
Многи познаници и колеге су били у недоумици: људи нису хтели то да прихвате, нису 

хтели да ме пусте. Једни су плакали, други су негодовали. Неки су говорили: „Закопаваш 
таленат у земљу,“ не схватајући да су то речи из јеванђељске приче и да идем управо 
тамо где људи уче да живе по Јеванђељу! Манастир је управо место где ће се таленат 
(други, не музички) развијати у потребном правцу. Млађи син, Игнат, је у то време студи-
рао у Москви и ја сам му написала смс-поруку. Одговорио је: „Мама, то је супер, поносим 
се тобом, све је у реду!“ Дошла сам кући код старијег, Клима (он има жену, породицу) и 
почела: „Децо, хтела бих озбиљно да попричам с вама и да вам саопштим једну вест…“ 
Син је упитао: „Шта, идеш у манастир?“ Кажем: „Да.“ Он: „А ми нисмо ни сумњали! Мислили 
смо да ће се то једног дана сигурно десити. То је врло логично и исправно за тебе. Добро, 
мама, хајде, хвала Богу!“ А кћерка, Ксјуша је, као што то бива код девојчица, заплакала и 
рекла: „Наравно, разумем… али како то! Више нећу имати мамицу с којом могу о свему да 
попричам?“ А тек је родила бебицу, није имала још ни годину дана…

На проби Хора
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Касније је Господ све ставио на своје место. Кад се човек смирава Бог му узвраћа сто-
струко: само треба да поверује да је ако је другоме добро (на пример, мами), значи и 
њему добро. Мојој мами је тешко пала ова одлука. Она је врло јака, храбра личност и оп-
тимиста, и уопште није плачљива, није сентиментална. Тада се мој брат разболео од рака, 
а ја сам се спремила да идем у манастир… И маму је то заболело: „Ето, сви ме напуштају, 
остаћу сама!“ Она је једноставно желела да је неко пожали, желела је да каже шта јој је 
на души. Три дана касније је разговарала с нашим заједничким духовником и после тог 
разговора у храму ме је благословила, пољубила и рекла: „Отац је обећао да ће те, ако 
будем умирала и паднем постељу, пустити да ме негујеш и да ме сахраниш. Он ће одржа-
ти реч!“ И то што она поштује монахе умногоме се заснива на томе што отац држи реч… 
А прошле године се упокојила и у манастиру су служили опело свештеник, и кћерка, и 
Празнични хор.

Шта младе и образоване наводи да дођу и остану у светињама?
С људске тачке гледишта, овакав корак је апсурдан. Зар није апсурдно да се млада 

девојка која је завршила школу у центру Минска замонаши уместо да се упише на фа-
култет? Јесте апсурдно. Савременом човеку је то врло тешко да схвати. Ми никад нисмо 
мислили да ће нам бити понуђен избор: у манастир или удаја (или женидба). А пре неких сто 
година овакав избор се постављао пред човека! Треће није било дато. И колико монаха 
је било! Пре револуције је само у женским манастирима било 17 хиљада сестара. Зами-
слите? Многи људи су од малена васпитавани у вери и побожности – на пример, Силуан 
Атонски, наш омиљени светац. По речима самог старца, он,  живећи на Светој гори Атон,  
још није постигао меру свог оца-мирјанина, а овај је био прост сељак! Ето, такви људи су 
васпитавали свеце. Ипак, потреба за избором данас није очигледна. Али нешто човека 
тера да начини овај одлучујући корак. И ово „нешто“ је призив.

Човек не може доспети у манастир без метафизичког мешања Бога у његов живот. 
То се неће десити једноставно, по неком плану: почнеш да водиш светотајински живот, 
идеш у манастир Свете Јелисавете на службу, старешина је изванредан, исповедала си се 
код њега и помислила: „А да одем у манастир?“ Или по другом „сценарију“: прво ћу бити 
„бела сестра“ у сестринству милосрђа (код нас оно броји неколико стотина сестара!) па 
ћу после да се замонашим. Сценарији овде не важе! Не дешава се да се од милосрд-
них сестара као из јајета временом „излегу“ монахиње, из „белог“ у „црно“. Апсолутно не! 
Нема много сестара које су дошле овим путем. У ствари, има разних мотива. Живот сваког 
човека се одвија на апсолутно другачији начин. Једна сестра која је недавно замонашена 
има 75 година, а друга 19. Мотиви и живот су апсолутно различити!

Али је свима једно слично: осетиле смо неки последњи, одлучујући призив, иако свака 
то речима другачије описује. Међутим, у овим објашњењима свакако звучи нешто неар-
гументовано што се не своди на чисту логику.

Кад сам живела у свету мислила сам да има много животних путева. Тако се човеку 
чини ако нађе Кришну, Рериха или Глобу. Али ако нађе Бога – готово је! Процес трагања 
за правцима је завршен. И пред човеком се простире прав пут који му је Бог дао. Али смо 
ми самовољни и све време се упињемо да скренемо с њега! То се дешава чак и у мана-
стиру – не можеш одмах да престанеш да будеш оно што си био. Потребни су време и 
труд. Али како се каже, Господ и намере поздравља… Немам због чега да будем спасена, 
знам то. Али се надам да ће Бог видети макар моју намеру да будем добра хришћанка 
и монахиња и да ме неће оставити због Своје милости. Заиста, кад би људи знали шта 
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је монаштво, како је то тешка борба… Притом се споља ништа не дешава: седимо, не 
прокишњава нам кров, све је одлично, разговарамо. Сва тешкоћа је унутра. Зато што се у 
монаштво иде ради унутрашњег живота.

Колико је образовање важно за духовно узрастање човека? Да ли је монахињама 
неопходно образовање?
Сви смо ми дошли из света. У манастиру нема одабира: образован-необразован, при-

стојан-непристојан, стар-млад; нико не сортира да ли спадаш под назив „свети“. Отац и 
мати игуманија примају све, верују да нас је Бог послао. Код нас се не каже отишао је у 
манастир, већ дошао је.

У каквим условима радите? Како настају Ваша дела?
Неки кажу да је умеће стварања дар одозго. Мислим да је то само ако се гледа са стране, 

споља. Ако уметник сам о себи буде тако размишљао ништа „одозго“ неће добити и на-
писати. У принципу, човек о томе не размишља. Једноставно долази… неки стваралачки 
импулс, тако нешто. Не као озарење, не. Мирно, чак некако обично. Седам, размишљам, 
нешто прелиставам… Смишљам. Ја пишем за компјутером. Тачније, записујем о провера-
вам како звучи. Пре компјутера ми је такође – све у глави, никад не седам за клавир. Овај 
импулс… бива различит. О томе су писали многи креативни људи. На пример, Цветајева: 
„Кад бисте знали из каквог смећа / расту стихови…“ Односно, из нечег обичног, чак и 
неугледног… Просто интонација од неколико звукова. То се често дешава. А касније из 
овог „зрна“ израста дрво, већ по законима жанра и по личној музичкој интуицији. Тако 
је настао, колико се сећам, кондак „Душе моја“, уопште, сви кондаци акатиста. Од нових 
песама ирмоси „Јако по суху“. Дешава се да зрно није твоје. На пример, кондак Покрову – 
то је моја прва песма у животу. Диригенткиња хора у којем сам тада певала тенор донела 
ми је кондак Благовести који је познат у целом свету „О, Всепјетаја Мати“ и рекла: треба 
нам исти такав само за Покров. А почетак текста је исти. И урадила сам „исти“. А онда сам 
га већ развијала на свој начин, то сам дуго учила, грех би било да нисам умела)). Уопште, 
све дугујем својим учитељима – добро су ме учили)). Сад ми је лако да то дајем.

У принципу, мислим да смо ми – они који се усуђују да нешто стварају, шта год то било – 
срећни људи. Нама је нешто ДАТО, просто онако, на неки несхватљив начин. Додаш мало 
марљивости, вредноће и добијаш ово чудо – рађа се оно чега колико јуче није било на 
белом свету. Код Бога је оно, наравно, увек постојало. И Он је дозволио теби, никаквој, да 
материјализујеш то… Како то објаснити? Не знам. Само милошћу Божијом…

Понекад постоји „наруџбина“. Као у случају с кондаком Покрову. Или на пример, албум 
духовних песама „Само мало“. Добила сам благослов да направим и снимим такав диск. Била 
сам ослобођена послушања на месец дана. Долазила сам у простор за певницом као „на по-
сао“, седела и писала. За месец дана направљено је 12 партитура за два хора са солистима. 
Благослов и послушање код монаха рађају и надахнуће, односно надахнуће није твоје, то је 
Божије дејство у човеку које ти се даје за труд, тако мислим. Али ако се човек надима, биће 
му одузето. То ми се више пута дешавало у животу. На пример, пре одласка у манатир пет 
година нисам писала црквене песме. Обичне јесам! А црквене песме траже жртву…

Међутим, важан је и унутрашњи мотив. Једна је ствар: „дај да напишем нешто генијално!“ 
А друга је: „нешто хоће да изађе из мене, не могу да не запишем. Господе, помози.“ Треба 
да се појави оно што је потребно Богу. Због тога човек треба да се моли, а у манастиру 
се све одвија по вољи Божијој. Узимамо благослов како би се у предстојећем послу све 
одвијало онако како је Богу угодно. У манастиру се пре свега васпитава поверење у Бога.
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 Сестринство манастира Свете Јелисавете надалеко је познато и по свом хуманитар-
но-социјалном раду, оригиналним радионицама и специфичном отвореном приступу. 
Кажите нам нешто више о томе…

Рекла бих да је наша обитељ настала упркос свим правилима! На пустопољу у дослов-
ном смислу ове речи. Овде су били пустош и депонија. Поред нас се налази психијатриј-
ска болница у коју су долазиле наше прве милосрдне сестре и служиле молебане. Главни 
лекар је дозволио да се иза ограде подигне капелица. Служене су литургије, људи су 
се причешћивали и тако се постепено појавила потреба за изградњом храма. А уместо 
тога саграђен је… манастир! Ово рађање обитељи се одвијало на моје очи – тада сам 
већ била духовно чедо оца Андреја, и ишла сам у болницу на ове молебане. Прво је у 
манстир дошло 12 младих становница Минска – студенткиња. Оне су једноставно пове-
ровале Богу. Као и све ми касније.

Наш манастир је грађен по угледу на манастир архимандрита Софронија (Сахарова). 
Он и преподобни Силуан Атонски су наши духовни оријентири. Цео смисао паралеле с 
манастиром који је основао отац Софроније (ставропигијални манастир светог Јована 
Претече у Енглеској) је у сабрању. То је срце манастира. У руском монаштву скоро ни-
где нема таквих манастира, а код нас постоји. И искуство показује да манастир живи од 
овог сабрања. Ми имамо два вида сабрања – сестринско и монашко. Сестринско је кад 
се окупља „бело“ сестринство – то су сестре милосрђа, данас их у нашој заједници има 
око триста – и 125 „црних“, односно сестара-монахиња. А монашко сабрање чине само 
духовник, игуманија и монахиње. Сабрања се обављају сваке недеље и одвијају се врло 
различито. То није производно разматрање на тему „хајде да сви размислимо о томе да 
ли ћемо закључати конак или не“. Ту свако ко жели говори о својим унутрашњим пробле-
мима, о ономе што је сазрело у њему. Понекад некога подигнемо да бисмо му поставили 
питање, понекад саме постављамо питања свештенику или међусобно. Има исповести са 
сузама, има расправа. Боље је да сестре расправе овде, у нашем присуству – отац и мати 
ће се помолити и помоћи ће и то стопроцентно функционише, то је оно што је потребно 
да бисмо заиста постале сестре. Није добро затварати све унутра и зачепити пампуром 
као џина у боци. Много је здравије и исправније све рећи на сабрању и то не с намером 
да се разобличи сестра, већ да видим за шта сам сама крива. То је тешко зато што наша 
природа хоће да буде у праву. И ми се све време правдамо. Понекад се човеку после 
сабрања тако шокантно отворе очи и угледаш себе у правом светлу – и то је оно што је 
потребно у манастиру. Видети себе.

Где су највећа искушења?
Тешко ми је да се осећам као монахиња кад сам стално у контакту с мирјанима. У мом 

хору су мирјани, знам све о њима, о њиховим породицама, молим се за њих. И у аудио 
и видео студијима су мирјани, на концертима и фестивалима су мирјани, и још кад мене 
лично неко позове као диригента на стваралачке сусрете људи постављају питања. Че-
сто ме питају: „Како спајате монашки живот и овакву ‘световну’ делатност?“ И могу да 
кажем: никако. То ми не полази за руком. Али Богу је све могуће, Он чува од чамотиње. 
Ја, наравно, много губим у свом монаштву, можда и све. А отац каже да ми се то чини, да 
треба да кажем хвала што ме Бог држи омогућавајући ми да радим оно што знам, зато 
што је све могло бити много горе. Јер живот у манастиру је сад врло комфоран, нема 
ничег подвижничког: не спавамо на камењу и не гладујемо, али унутрашња борба кад 
човек почиње да увиђа да у суштини није никакав монах, а има параван… И непријатељ 
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му убацује помисли да се неће спасити са свом својом узаврелом делатношћу… Али је 
то превара, искушење! Ђаволу је важно да истера монаха из манастира, а остало је, што 
се каже, ствар технике, даље ће се само одвијати. А како да га истера? Треба да притисне 
одређене дирке, и према сваком има индивидуални приступ: сваки човек има слабо ме-
сто. На мене је деловао отприлике овако: „Ти си монахиња? Ма само се погледај, на шта 
личиш – светска дама, само што си у монашкој одећи.“ Узгред речено, монашка одећа 
спасава. Јер, никад је не скидамо. Има манастирима у којима је благослов да се монахиња 
ако иде некуда на одмор или у свет по послушању пресвуче. Ми се никад не пресвлачи-
мо. Ово је одјејаније у које ме је митрополит обукао и оно ме заиста штити, осећам то.

Да ли вам и како модерне технологије помажу у свакодневном манастирском 
животу?
Па, кад би ми неко одузео компјутер и телефон ја бих се ражалостила, али не бих умрла! 

Јер раније није било ни компјутера, ни телефона, ни интернета. Они само олакшавају жи-
вот јавне личности. А има сестара којима то уопште није потребно због њихових послу-
шања. Хвала Богу! То им је драго. Међутим, овде постоји један пратећи моменат. Нешто 
ти је потребно због послушања, а тамо има и других дугмића… Онда се ограничаваш, 
покушаваш да се придржаваш. Некад успеваш, некад не успеваш. Веома бих желела да 
ме неко стално прати, тако би ми било лакше да постанем монахиња, али ми то не полази 
за руком. Често ми звони телефон. Буде по сто позива дневно. Нарочито кад наступи 
Фестивал православног појања, а он се одржава два пута годишње, са свима треба да се 
дописујем, да се чујем. Или кад хор иде на путовање, опет треба тиме да се бавим.

 На који начин сте раније замишљали монашки живот, а како данас гледате на 
„спољни свет“?
Ниједан човек не може стварно да замисли шта га чека кад уђе у манастир. Може да 

види да ту постоји нека дивна ботаничка башта, језерце, па чак и да баци поглед на то 
како су уређене келије, то није тајна; ето, таква им је трпезарија, такве су им службе, такав 
им је чин опраштања, ево како су све обучене, ево како се понашају у присуству других 
људи, нико се не крије, молим лепо, дођи, све је тако егзотично…

Али то све ипак није, како да кажем… није то та дубина. Јер, на пример, гледамо океан 
и већ можемо да кажемо да смо га видели. Али хајде да прецизирамо: да ли смо га видели 
двогледом с обале на удаљености од два километра? Или смо ишли обалом босоноги? 
Или смо били на броду с којег се не виде обале? Или смо ронили на дубину од десет 
метара? Или с висине од десет хиљада метара кроз прозор авиона? Или смо били риба у 
сопственој средини? То је све један исти океан…

Не могу сад исцрпно да одговорим на ваше питање какво је за мене било монаштво на 
почетку и како ми изгледа сада и какво је стварно. Чини ми се да ово „стварно“ нико не 
може да дефинише, само старци, свети људи, монаси који су живот провели у монаштву 
и који се можда ни не сећају себе ван монаштва. Знате, као што се деца која су уцрквље-
на од детињства не сећају да су била неверујућа. А ми, људи друге генерације који смо 
дошли у храм… Ето, ја сам имала 35 година кад сам се окренула Богу, односно, кад сам 
сазнала да Он постоји, да је жив. Већ сам цео живот проживела пре тога. Неки кажу да 
кад би људи знали какве их тешкоће очекују у манастиру ниједан не би дошао. Али кад 
би знали какву утеху и духовно благо Господ спрема за монахе био би ред за манастире 
до Камчатке.



24

Ваша порука за наше читаоце…
Без Бога човек не може ништа. Док сам још увек живела у свету чинило ми се да нешто 

вредим с професионалне тачке гледишта – ученици, стваралаштво итд. У манастиру, ако 
те свештеник благослови, и на сцени ћеш дириговати великим хоровима, и држаћеш 
предавања и пратићеш песме на концертима, и многе друге ствари. Ако је то потребно 
људима, биће тако, али човек схвата – Бог делује кроз њега, и у томе нема ни мрвица 
његове заслуге. Наш живот понекад изгледа тежак и бесмислен, али само док га не по-
свећујемо Богу. Није то толико тешко, и није обавезно да човек зато иде у манастир. Онај 
ко тражи Бога може једноставно да почне од тога да Му се обрати, од свег срца, својим 
речима. Може тражити да му пошаље потребне речи за молитву, духовника, храм, у којем 
ће му бити лепо и светло да се моли, и то ће сигурно доћи. Само треба веровати.

24
Завршни концерт Здруженог Хора у Крипти
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„Пустите децу нека долазе к мени, 
јер је таквих Царство Небеско.“

 (Лука, 18:16) 

Уколико родитељи православне вере 
мисле да је довољно само крстити 
своју децу, водити их на литургије 

и уверити да су деца на тај начин свесна 
Божијих порука, варају се. Истина је да ми, 
уколико желимо да веру схвате по прави-
лима, у ствари, лишавамо нашу децу истин-
ске православне вере. Изневерили смо их 
ако су, док су били у цркви, у мислима били 
на неком другом месту. 

Можемо одлучити да игноришемо 
њихов немир и понашање у хра-
му, иако то вероватно омета друге 

вернике; али, морамо признати да им не 
бисмо дозволили такво понашање у кући 
неких добрих пријатеља. Нити бисмо им 
дозволили да ометају наставу, уколико би 
нам учитељ скренуо пажњу на њихово по-
нашање. А ипак не видимо лоше понашање 

којим ометају друге вернике у храму. По-
ред тога, када одрасту, деца која нису на-
учена примереном понашању у Божијем 
храму ће напустити цркву јер никада нису 
знала да осете присуство Бога. Када напу-
сте православље, ми смо одговорни Богу 
за њихов одлазак. 

И док нас свет позива да се посветимо 
нашој деци и хранимо њихову душу 
и его, црква нас позива да их пусти-

мо да се сами намуче како би спасили своју 
душу. Не смемо се плашити да дозволимо 
нашој деци да трпе повремено погорша-
ње, док их свет охрабрује да се посвете 
својим малим животима. 

Наша је одговорност да својим приме-
ром подучавамо своју децу. Она мо-
рају видети Божију стварност и све-

тост Његовог храма у свакој нашој мисли, 
речи и делу. Морамо их научити основама 
цивилизованог понашања, без којег било 
какво додатно образовање, било световно 
или религиозно, не би било могуће. 

ДЕЦА У ЦРКВИ

Аутор: Игуман Трифун, 
манастир Свемилостивог Спаситеља, 

манастир руске заграничне цркве 
на острву Вашон, САД

Превела: Сара Миљковић

ИГУМАН 
ТРИФУН

Од нашег дописника
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Од нашег дописника

Ако се присетимо да би Света Литур-
гија требало да буде врхунац цело-
купне молитве и богослужења које 

се током недеље одржава у дому, не смемо 
дозволити да недеља буде једини дан када 
наша породица размишља о Богу јер ће то 
само збунити нашу децу, а црквене службе 
ће бити само једна ставка у недељи. Усуђу-
јемо се да не дозволимо да је то само једна 
тачка у недељи, јер ће их то оставити без 
личне вере. 

Дете може да види тај тепих у храму 
као ништа другачије од простора ис-
пред телевизора код куће, али ми као 

родитељи морамо да им, што је раније мо-
гуће, покажемо важност тог места и да им 
пренесемо осећај љубави, пажње и посве-
ћености Богу. И морамо дати све од себе 
да обесхрабримо било какво понашање 
наше деце које омета друге православне 
хришћане. 

Сваки родитељ треба да зна када је 
његово дете постало превише буч-
но, и да то на време заустави. Штави-

ше, родитељ не сме очекивати од других 
верника да брину о његовом детету. Та-
кође, родитељи не смеју дозволити да се 
њихова деца играју или причају са другом 
децом током литургије. Док су још мали, 
морају их научити да је литургија место на 
коме налазимо љубав и радост, сви зајед-
но, усредсређујући се на Свето. 

Ако дозволимо детету да у храм по-
несе омиљену играчку, то би тре-
бало да буде можда плишани меда 

или нека друга мала и мекана играчка која 
неће ометати остале вернике уколико пад-
не на под. 

И добар родитељ мора бити свестан 
да има и оних који својој деци не 
дозвољавају да се играју у цркви. Не 

бисмо желели да од свог детета чујемо ону 
реченицу: ,,Али он то ради, зашто не могу 
ја?” Сваки родитељ би требало да буде све-
стан да добро понашање детета у цркви 
потиче управо из куће. 

Вечерња породична молитва пред 
иконом је савршено место за учење 
деце како би требало да стоје и како 

да буду тиха. Објасните им да та икона на 
вашем зиду уствари представља олтар, и 
да олтар заслужује огромно поштовање. У 
дрвеном крсту испод нашег олтара налазе 
се реликвије, а наш свештеник нам је ре-
као да ту стално стоји анђео. Ми одрасли, 
као и наша деца, треба да поштујемо цркву, 
а поготово олтар. 

Наша деца се могу противити нашим 
црквеним очекивањима, али они уче 
да раде многе ствари које не желе 

зато што родитељи инсистирају на томе: 
прање зуба, одлазак у школу, рађење до-
маћих задатака, одлазак у кревет на време, 
и оно да не смеју јести колаче пре вечере. 

Ако родитељи чврсто поштују цркву 
и инсистирају на овим стандардима, 
дете ће их послушати.

С вером у Бога,
Игуман Трифун
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Ове редове посвећујем 
мојој баки и мом деди, мо-
јим водитељима и чува-
рима који више нису међу 
нама, са неизмерном за-
хвалношћу на свему што су 
ме научили на путу мог са-
зревања. До сада сам углав-
ном писала о актуелним (и 
лепшим) темама духовног 
живота. Овога пута тема 
је – смрт. Тајна или не? По 
ономе како живи већина, за 
сад и данас, о томе се пуно 
и не мисли. 

Један од основних узро-
ка мишљења да је смрт крај 
живота и крај човека јесте 
последица непознавања 
православне вере. Ако 
нема живота после смрти, 
чему онда живот? Онда смо 

сви кандидати бесмисла 
и туге и сви се налазимо у 
истој позицији. Али, без на-
мере да доказујем било шта  
онима који не мисле тако 
или да испитујем сушту 
истину, пишем ове редове 
са жељом да се они који су 
у вери и у Цркви, подсете 
на своје упокојене и да по-
стану још ревноснији моли-
твеници за њихове душе.

Сећање на смрт
Највећа несрећа нашег 

века, није толико због зла 
које се десило у њему, него 
што људи толико изгубише 
осећај за вечним животом 
да је то трагично и ужасно. 
Камена неосетљивост ушла 
је у све саставе људске и 
сва мисао њихова је овде 
на земљи. Философија дана-
шњег човека је: Пре смрти 
нас није било, после смрти 
нас неће бити. А шта је са 
душом, тим Божијим делом у 
нама, који не може да умре 
ни када бисмо хтели, која 
је бесмртна благодаћу Бо-
жијом? Иако сви знају да ће 
умрети, ипак не размишља-
ју о томе јер нису стварно 
прихватили ту чињеницу. 

Размишљамо и живимо као 
да се нама то никада неће 
десити. Као да има времена 
за све. Истински брижан и 
разборит човек јесте онај 
који је на прави начин схва-
тио да долази крај и који 
жури да прекине са својим 
слабостима и греховима и 
да очисти себе љубављу.

Нико не зна када ће умре-
ти. То сазнање припада је-
дино Богу, а Он то понекад 
открије неким људима. Када 
би људи знали када ће умре-
ти, умрли би и пре него што 
им за то дође време. Сам 
живот у ишчекивању био 
би горак и неподношљив. 
Божији разлози могу нити 
неразумљиви, али у њима 
се садржи дубина Његовог 
човекољубља. Он свакоме 
подари оно што је за њега 
најбоље и над свима упра-
вља Његова доброта. 

Болест – Божија посета
Многи су се, кроз болест, 

из корена променили. Вели-
ка је милост Божија на оним 
члановима Цркве који не 
умру без покајања, изнена-
да, него их немоћ и болест 
вежу за постељу, па тако 

МОЛИТВА ЗА УПОКОЈЕНЕ

СНЕЖАНА МИЉКОВИЋ
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имају времена да преиспи-
тају целокупан свој живот 
кроз покајање, исповест и 
Свето Причешће. Оно што 
је трагично јесте што многи 
оду са овога света некрштени 
јер тада, помоћи нема. 

Где је Душа?
Према учењу Цркве, то-

ком прва два дана по из-
ласку из тела душа ужива у 
релативној слободи и посе-
ћује драга јој места а трећег 
дана прелази у друге сфе-
ре. Тада она пролази кроз 
легион злих духова који јој 
ометају прелаз, оптужујући 
је за разне грехе у које су је 
они сами и увукли. Према 
различитим откривењима, 
постоји двадесет таквих 
препрека – митарстава. 
Како су ужасни ти демони и 
митарства, може се видети 
по томе што је Сама Мајка 
Божија, када ју је архангел 
Гаврило известио о скорој 
смрти, молила Свога Сина 
да избави Њену душу од 
тих демона. Као одговор на 
Њену молитву, сам Господ 
Исус Христос појавио се са 
Небеса да прими душу Пре-
чисте Мајке и одведе је на 
Небеса. Заиста је ужасан тај 
трећи дан после смрти за 
душу преминулог и зато су 
њој тада молитве нарочито 
потребне. Затим, успешно 
прошавши кроз митарства 
и поклонивши се Богу, душа 
у следећих тридесетседам 
дана посећује небеске оби-
тељи и бездане ада, не зна-
јући још увек где ће остати. 

Тек у четрдесети дан изри-
че јој се одлука и одређује 
место где ће пребивати до 
васкрсења мртвих. 

Можемо ли помоћи 
умрлима?

После смрти нема пока-
јања. Али, Бог јесте сушта 
Љубав! Јер, ако ми желимо 
и ако имамо имало љуба-
ви у себи према умрломе, 
онда желимо да наши по-
којници оду у Рај, а Бог то 
жели неупоредиво више. 
Молитве које изговарамо 
за мртве могу бити дело-
творније од  оних које из-
говарамо за живе. Живи 
поседују слободну вољу. 
Они сами за себе одлучују 
шта ће чинити. На њих не 
врши притисак чак ни Бог. 
Он им једноставно показу-
је путеве и начин покајања 
а они сами бирају. Мртви 
међутим више не посе-
дују слободну вољу. Они 
више нису господари сво-
јих душа. Због тога Господ 
услиши све што је учињено 
за душу. Нашом молитвом 
за душу упокојеног извесно 
је да та душа може задоби-
ти милост у тренутку када 
се за њу молимо. Молитве, 
милостиње, Литургије и по-
мени су од велике користи 
за душу, оне су у стању чак 
и да избаве од пакла. 

Шта је корисно за 
душу?

Блажени милостиви, јер 
ће бити помиловани. Неки 

рибар, иначе верски рав-
нодушан, дао је једну рибу 
сиромаху. Нека то буде за 
моју нећаку Марију, поми-
слио је, мада у то није веро-
вао. Исте вечери, покојна 
Марија се јавила сиромаху 
и рекла: ,,Кажи мом ујаку 
да сам добила рибу и за-
хвали му за то.“ Чудесно је 
то, земаљским, трулежним 
благом куповати небеско, 
непролазно благо. Такве 
трговине има само код 
Господа. Паљење свећа и 
кандила, лична молитва и 
молитва праведника, свака-
ко користе. 

Света Литургија
Као што је небо више од 

земље, тако је помињање 
на Светој Литургији, за упо-
којене веће и моћније од 
свих других молитава. На 
проскомидији, припрем-
ном делу Свете Литургије, 
свештеник вади из просфо-
ра поред Агнеца, честице 
за Пресвету Богородицу, 
за чинове светих, за живе 
и честице за упокојене, 
али само за крштене и за 
оне који су остали у вери 
православној. Данас се по 
манастирима, на захтев 
ближњих, служи 40 Светих 
Литургија за новопреста-
вљеног у периоду од 40 
дана после смрти. Зато, 
уместо да зидамо раскошне 
дворце уместо скромних 
споменика на гробовима на-
ших умрлих,  дајмо скромни 
прилог у неки манастир да се 
тамо наш упокојени помиње 
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јер тиме ћемо му неизмер-
но више помоћи.  Корист 
од помена мртвих, од при-
ношења бескрвне Жртве за 
њих, несумњиво је велика 
и неоспорна. О томе током 
читавих хиљаду година јед-
ногласно сведоче Оци и 
учитељи Цркве, Св. Јефрем 
Сиријски, преп. Макарије 
Египатски, Св. Јован Злато-
усти, блажени Августин и 
други. 

Снага молитве
Добитник Нобелове на-

граде, проф. др мед. Алексис 
Керол, назива молитву нај-
моћнијим обликом енергије. 
По њему, то је снага једнако 
стварна као и сила земљине 
теже. 

За нас живе, битка још 
траје. Само у Цркви и кроз 
њу, безусловном истином и 
љубављу, можемо се спаси-
ти. И ми и наши упокојени. 

Ако бар једно срце за-
трепти јаче, читајући ове 
редове, па почне из корена 
да мења себе или завапи 
из дубине душе Господу за 
свог ближњег, онда труд 
не беше узалудан. Нека би 
тако, уз Божију помоћ и било!

29

Детаљ из мале 
светосавске цркве
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Издавач у најави ове књиге о њој пише:
Срби Босне и Херцеговине у XIX веку – борба за слободу и уједињење, нова историјска 

књига проф. др Јована Б. Душанића је сјајна историјаска синтеза о тешкој и дуготрајној 
борби наших сународника за слободу од стране окупације и уједињење.

Ова књига сабира све важно што је до сада на ту тему написано и резимира један дуги 
историјски ход који почетком прошлог века привремено оконачан стварањем Југосла-
вије. Написана у традицији класичне српске историографије. 

У предговору аутор пише:
„Традиција, у суштини, јесте избирљиво сећање, на све оно што је добро речено и 

учињено, те издржало проверу кроз вековно искуство наших предака, као нешто што 
је вредно памћења, неговања и поштовања. Увек, а поготово у садашња времена, када 
је све израженија криза идентитета, добро је да се зна одакле потичемо, који су нам ко-
рени, како су живели и са каквим искушењима су се сусретали наши преци. На таквим 
сазнајним основама лакше се може разумети и проживети садашњост, а будућност учи-
нити предвидљивијом.

Нажалост, у време глобализације и постмодерне, убеђују нас да су традиционалне 
вредности (вера, породица, морал, истина, правда, слобода, част, самопожртвовање, 
оданост, поштовање традиције, корена и историје) застареле и превазиђене, те да ни-
шта, осим новца и материјалних ствари, нема вредност. Поремећени су и основни одно-
си човека: према Богу, природи, прецима, ближњима и самом себи. Све већи број људи 
сматра да Бог не постоји, за очување природе не мари, о прецима мало шта зна, ближње 
заборавља, а времена нема ни за самог себе. Губи се свест о властитом идентитету, слаби 
социјална кохезија, те долази до духовног раскорењивања појединаца… 

А5 формат, тврд повез, 707 страна

СРБИ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

У XIX ВЕКУ
– БОРБА ЗА 
СЛОБОДУ 

И УЈЕДИЊЕЊЕ –
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Као што се из наслова књиге види (Срби Босне и Херцеговине у XIX веку – борба за 
слободу и уједињење) просторни и временски оквир истраживања је Босна и Херцего-
вина у XIX веку, али је неизбежно било да се осврнемо и на збивања у суседним српским 
државама (Србији и Црној Гори), те на време непосредно пре XIX века, као и на почетак 
XX века. Књига има три дела и додатак на крају.  У првом (Босна и Херцеговина за време 
ропства под Турцима у XIX веку) и другом (Босна и Херцеговина за време аустроугар-
ске окупације у XIX веку) делу књиге пишем о борби Срба Босне и Херцеговине за слобо-
ду и уједињење против две велике – турске и аустроугарске – царевине. У трећем делу 
књиге (Они су поставили темељ аутономији Срба  Босне и Херцеговине) налазе се 
кратке биографије српских народних вођа који су предводили покрет за црквено-школ-
ску аутономију. На крају књиге је додатак (Етнографски записи) који обухвата записе о 
животу и обичајима становника мога родног краја у Босни из периода друге половине 
XIX и почетка XX века.“ 

У поговору књиге аутор наводи и један од разлога због којих је написао ову књигу.

„Агресивни владајући политички и идеолошки образац, који доминира на нашој јавној 
сцени, инсистира на поништавању српског и формирању новог идентитета и отворено 
врши омаловажавање, па чак и презрење, српског народа и његове историје, па се овом 
опасном духу самопорицања треба јавно супротстављати. На јавној сцени је на делу ау-
тошовинизам (самомржња) и ружење сопственог народа.

Током последњих деценија у англосаксонском свету (САД, Велика Британија, Канада, 
Аустралија, Нови Зеланд), али и већини западноевропских земаља врши се озбиљна ре-
визија (превредновање) целокупне српске историје са циљем да се она прикаже као јед-
но злочиначко наслеђе народа на полудивљем европском Оријенту. На срећу, већина 
српског народа (сем уског слоја компрадора) отпорна је на настојања господара света 
(и поред свега што су му чинили и чине последњих деценија) да му промене свест и 
наметну ново тумачење српске историје као једног злочиначког наслеђа. Тиме потврђу-
јемо да смо народ дуге историје и снажних националних традиција. 

Због тога сам уверен (као и академик Михаило Ђурић) да ће српски народ остати 
веран себи, свом изворном слободарском опредељењу, те да ће наћи начина и смоћи 
снаге да одоли суровим претњама и притисцима моћника и силника данашњег обез-
душеног у обезличеног света, даће успети да потврди своје право на опстанак, и да... 
уистину обогати и осавремени свој национални дух и карактер. 

Пошто наш народ није успео да буде преваспитан у временима када су наведене зе-
мље биле неоспорни господари света, са правом верујемо да до тога неће доћи сада 
– у времену када присуствујемо тектонским геополитичким променама у свету, којима се 
тежиште моћи помера од западних ка источним државама, пре свега Русији и Кини (чија 
историја је такође, слично српској, изложена покушајима озбиљне ревизије у западној 
историографији, а нарочито у актуелним интерплетацијама у средствима масовних кому-
никација).“
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ПОЕТСКИ  ИКОНОПИС 
РАДМИЛЕ КНЕЖЕВИЋ

Рецензија збирке песама 
Кап сунца

ДРАГАНА РАЈОВИЋ

Читав стваралачки опус 
Радмиле Кнежевић, из 
кога израња новона-

стала збирка песама Кап 
сунца (објављена у издању 
Института за српску кул-
туру-Никшић), проткан је 
богослужбеним тоном, чак 
и онда када то није експли-
цитно назначено. Попут те-
меља који дубоко сакриве-
ни, чврсто и усправно држе 
грађевину, православно 
хрићанство представља 
темељ над којим се узди-
жу стихови збирке песама 
која је пред нама. Песма 
којом нам ауторка призива 
добродошлицу Љубав је 
доказ, представља својевр-
стан омаж Деспоту Стефа-
ну Лазаревићу. Присутан, 
а опет неухватљив мотив 
љубави у песми, упућује 

на сазнање да је ову песму 
могуће посветити било ком 
људском бићу на земаљ-
ском шару, као што је то 
случај у посланици Слово 
љубве Деспота Стефана 
Лазаревића. Песникиња, 
као лирски субјект, успева 
да надиђе плотску љубав и 
стиховима „пази на мрава/ 
кад у небо гледаш“ подсећа 
на вечиту истину да нема 
човекољубља без богољу-
бља, те да апсолутна љубав 
не сме да повреди ни нај-
мањег међу нама. 

Збирка Кап сунца сачи-
њена је од пет циклу-
са: Време уз нас, Небо 

и мир, Па да наздравимо, 
Благотворна реч и Клупче 
склупчано. Песме су развр-
стане на основу доминант-
них мотива обликованих 
у разнолике стваралачке 
изразе.

У првом циклусу песа-
ма: Време је уз нас, 
ауторка се између 

осталог, посебно бави му-
шко-женским односима, 
пропуштајући их најпре 

кроз призму ефемерне 
свакодневице, да би их за-
тим уздигла на ниво вечних 
питања живота и човекове 
егзистенције. Иако свесна 
пропадљивости људског 
битисања на земљи, песни-
киња нам нуди оријентир: 
“да ипак постоји још једна 
страна света/ако се оријен-
тишеш према Сунцу“. Упра-
во та „оријентација према 
Сунцу“ заправо предста-
вља оријентацију ка Исто-
ку, који је као извор светло-
сти, слика Исуса Христоса.

Други циклус: Небо и 
мир одише оптими-
змом и представља 

својеврсну оду животу. 
Светиња живота је одре-
диште у које је песникиња, 
сместила фокус свог умет-
ничког израза. Сам наслов 
цикуса алузија је на јеван-
ђељску поруку о нераски-
дивости мира и неба: „Мир 
вам остављам, мир Свој да-
јем вам; не дајем вам га као 
што свијет даје. Нека се не 
збуњује срце ваше и нека 
се не боји.“(Јов.14:27)
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Па да наздравимо, 
представља трећи 
циклус, обојен гор-

чином али осенчен опти-
мизмом којима песникиња 
поручује да „Из нових фре-
сака стара туга веје, није 
све пропало, кад пропало 
све је.“ ( Рајко Петров Ного) 
Косово и Метохија, као 
трајна инспирација Радми-
ле Кнежевић, отелотворе-
на је у песми По којој цени. 
Жустрим тоном песникиња 
покушава да пробуди успа-
вану савест о Косовском 
завету у који је преточена 
народна вера у Бога.

Четврти циклус Благо-
творна реч обилује 
религиозним моти-

вима из којих извире мол-
твени тон поезије. Читав 
циклус, осим дубоко рели-
гиозног исходишта, у свом 
ткању поседује и родољу-
биву ноту ламентирања 
над православним свети-
њама (треба имати у виду 
податак да је песникиња 
рођена и живела у Призре-
ну, сада окупираном делу 
Србије). Посебну вредност 
четвртог циклуса чини мо-
литвени тон присутан у пе-
сми Ти. У личном обраћању 
Богу песникиња каже:

Отвори их,
усели честицу бића 

твога
и учини

да поново чувствујем 
тишину

у којој царује
Твоја љубав.

Стихови песме неодо-
љиво подсећају на 
православну молитву 

којом молимо Господа да 
се у нас усели.

Последњи, пети циклус 
Клупче склупчано, не-
опходно је тумачити у 

контексту песникиње био-
графије. Песме које припа-
дају овом циклусу написане 
су изворним говором краја 
из кога ауторка потиче. При-
зренско-тимочки дијалекат 
на необичан начин, својом 
архаичношћу доприноси 
динамици, па чак и модерни-
зацији израза. Нове мисли, 
песникиња је оденула ста-
рим рухом протканим злат-
ним нитима, за непролаз.

Својом збирком песа-
ма Кап сунца Радмила 
Кнежевић је направи-

ла искорак у разумевању 
света и живота. Слојевитост 
песама указује на сличност 
ауторкиног стваралачког 
поступка са иконописањем. 
Попут иконописаца који 
у грађењу икона кори-
сте обрнуту перспективу 
како би верно приказали 
боголикост људи и чо-
веколикост Божију, пе-
сникиња из сопствене 
перспективе сагледава 
боголику природу људи 
и Божију човеколикост. 
Радмилина поезија све-
дочи да Царство Божије 
почиње на земљи.
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Tи 
Који благотвориш реч

И њом созидаваш чврстину,
Ти који си свуда

где моја мисао тло нађе,
Ти,  причешће душе 

за овоземаљску милину,
помози 

да осушим  руке по којима падају
сузе срца мога

и дај ми кључ смирења
за невидљиве двери које се створише у мени.

Отвори их, 
усели честицу бића твога

и учини
да поново чувствујем тишину

у којој царује
Твоја љубав.

ТИ 

РАДМИЛА КНЕЖЕВИЋ

Књижевни погледи



35

Никола Бркановић је одавно присутан 
на ликовној сцени. У том распону је 
учествовао на бројним заједничким 

смотрама, потом је, више пута, самостално 
излагао, што га је учинило знаним и препо-
знатим у токовима новије праксе.  

Он је имао занимљиву и несвакида-
шњу путању. Слутећи сликарски 
порив, почео је сам да се ликовно 

образује, а онда је, неко време, учио код 
Милана Коњовића. Велики мајстор је на-
стојао да га ослободи описивачке сункције 
предмета и зађе у поље слободне интер-
претације виђеног. Његове упуте је при-
хватио, шта више, то се у његовом случају 
показало благотворним. Датих поука се 
држао и, на њима градио, развијао и, ко-
начно, усавршавао израз. 

Вредан и предан сликарском позиву, 
Бркановића знамо по обимном делу. 
Ипак, потоње слике га показују у пот-

пуном светлу. 

Стицајем околности, он је пре неку 
годину посетио српску баштину на 
Косову и Метохији. Помно је прома-

трао сеоске пределе, још више, сликар-
ство и архитектуру старих манастира. Био 
је опчињен сјајем и њиховом узвишеном 
духовношћу. Упијао је лепоту којом зраче. 
Замишљао је изглед, нажалост, делом или 
сасвим, порушених објеката, при чему га 

је дирнуло престоно место Цара Душана, 
тачније, остаци његове задужбине у скро-
витом кањону дубоке Бистрице. 

На дате околности, Бркановић није 
могао да остане нем. Напротив. Све 
је то, на његову инспиративну потен-

цију деловало и имало снажног подстрека 
на стваралачку свест. 

СЛЕД 
ПРЕСТИЖНИХ 

ДОМАШАЈА
ЗДРАВКО ВУЧИНИЋ

Са отварања изложбе у Крипти

Свет уметности
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Тим поводом настао је замашан број, 
особених радова, који га чине зна-
чајном појавом у токовима домаћег 

сликарства. 

Привржен датим тематским кругови-
ма, он је настојао да их предочи на 
свој, рекао бих, аутентичан начин. 

Бележио је напуштена и запуштена сеоска 
згаришта, по неку осамљену цркву, учмалу 
групу фигура, кућерке са нахереном огра-
дом, остатке гробова, крстаче, по неког 
светитеља, птице злослутнице, што над-
лећу остатке  људских не-дела, потом, сег-
менте порушених зидина и све оно што је 
скретало пажњу његовој осетљивој, људ-
ској и делатној природи.

Дате податке, Бркановић је казивао ја-
сно и сигурно. Извесна, фактограска 
оптика се задржала, мада је, током 

поступка, видно промењена. Дакле, реални 
опажаји нису посве занемарени. Остали су 
рецидиви, који указују на полазишни иза-
зов, док је виђено знатно трансформисано 
у корист ликовних вредности.

Композиција је успостављена, смишље-
но разастртим, изнутра покренутим, 
разиграним масама, док су облици 

сједињени складом уверљиве, кохерентне 
датости. Њихово снажно, експресијом пот-
спешено гибање, помогнуто је згуснутим 
потезима, што се следом сливених кретњи, 
у разноликим правцима, једнако простиру 

Никола Бркановић
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преко целе сликане равни. Све је на њима 
у комешању, наговештају и асоцијацијама, 
које упућују на објективну стварност.

Кроз смањену контролу свесног хтења, 
показаним делима траје повишена 
енергија, готово, нагонска еруптив-

ност, што се, у следу опредмећења мотива, 
окончава трагом непосредног доживљаја. 
Када је у питању Бркановић, заправо његово 
сликарско умеће, видна је извесна, унутра-
шња побуда на свет око себе. Она личи на 
страст, више него на метод, заправо, очи-
то је емотивно пражњење, зарад вољног 
спровођења, унапред замишљеног, сли-
карског поступка. Речју, његов приступ је 
садржан у потпуном предавању доживље-
ном аспекту, који се поистовећује са искон-
ским осећањем и, дабоме, спонтаним од-
носом према предмету сликане представе. 

Дела Николе Бркановића, задобијају 
снажну визуелну постојаност, пра-
ћену уверљивом, самосвојном, руко-

писном фактуром, која његово сликарство 
смешта у контекст запажених, шта више, 
престижних домашаја у токовима српске 
уметности.  Ковачи часног крста

Молитва

Свет уметности
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Из живота Храма

Са пријема у парохијском дому

Детаљ са предавања у Крипти

Након концерта

Припрема за 
Свету Тајну Јелеосвећења

Литија на Покров 

Пресвете Богородице

Гдин Гаврило Грбан на отварању изложбе у Крипти

Из живота Храма
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Из живота Храма

Наступ Иване Жигон

Концерт испред Храма

Хор Храма Светог Саве

Детаљ из музичке радионице

Свјатјејши Патријарх српски Г. Иринеј и Блажењејши 
Патријарх антиохијски и свега Истока Г. Јован X.

Предавање јеромонаха Рафаила
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Вести из Службеног гласника

40

Вести из Службеног гласника
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Православни молитвеник

Кондак 1.
Богоизбрани Нектарије, Митрополите  пентапољски и Чудотворче егински, 

приносимо ти мољења за болесне сроднике наше, јер си се као исцелитељ чудо-
творни од рака и од болести других јавио, свецелој васелени благодат дарујући. 
Због тога ти једним устима и једним срцем свагда кличемо:

Радуј се, Нектарије, архијереју Божији!

Икос 1.
Ангела Чувара у Светоме Крштењу добивши, од младости своје ка равноангел-

ском животу си стремио, оче наш Нектарије. Сада, пак, са Ангелима гледањем 
Славе Божије насладошћујући се, моли свих Ангела Владику за оне који ти овако 
певају:

Радуј се, родитеља венчаних плоде благословени!
Радуј се, од утробе материне Богом освештани!
Радуј се, ти који си се од детињства послушности научио!
Радуј се, ти који си од младости Свето Писмо изучио!
Радуј се, Божијих речи књиго надахнута!
Радуј се, жива таблицо богољубља!
Радуј се, за кротост и смирење Богом изабрани!
Радуј се, ти који си духовнога ради учења дом свој оставио!
Радуј се, јер се тебе ради бура страшна на мору утишала!
Радуј се, јер се појасом твојим сломљена катарка учврстила!
Радуј се, орле неболетни, умном молитвом окрилаћени!
Радуј се, јелене који си изворе покајања пронашао!
Радуј се, Нектарије, архијереју Божији!

Кондак 2.
Видевши те како се у ваздуху молиш, монахиња нека се престраши, богољупче. 

Ти, пак, дар молитве скривајући, уста монахињина забраном си запечатио, Госпо-
ду у срцу кличући: Алилуја!

АКАТИСТ
СВЕТОМ НЕКТАРИЈУ ЕГИНСКОМ 
МИТРОПОЛИТУ ПЕНТАПОЉСКОМ И 

ЧУДОТВОРЦУ ЕГИНСКОМ
(празнује се 09. / 22. новембра)
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Икос 2.
Ум си Христов молитвом стекао, свети Нектарије, да разумеш шта је воља Божија 

- добра, угодна и савршена. Научи и нас да, на свакоме месту, без гнева и сумње, 
подижемо руке к Богу, да примиш од нас похвално клицање:

Радуј се, ти који си у долини плача усхођење к Небу започео!
Радуј се, ти који си плодове Духа донео!
Радуј се, чедо Горе Атонске!
Радуј се, кључу молитве Исусове!
Радуј се, древне побожности светлосниче!
Радуј се, граде Свете Тројице!
Радуј се, благодаћу осењени!
Радуј се, Херувиме огњени!
Радуј се, ти који си со земљи обећана!
Радуј се, ти који си у сузама сејао, а жњео са радошћу!
Радуј се, ти у коме је процветала светиња Христова!
Радуј се, јер је Бог кроз тебе добродејствовао!
Радуј се, Нектарије, архијереју Божији!

Кондак 3.
У силу Свевишњега оденувши се, оче Нектарије, силу си речи Христових потвр-

дио: ” У Царству Моме ,” како говори Христос, ” нити се жене, нити удају ” , већ као 
Ангели на Небесима непрестано поју: Алилуја!

Икос 3.
Пречиста Богородица, на располагању имајући свеколику војску небеску, тебе 

угодниче, као Ангела у телу, за прославитеља чудеса Својих изабра. Ми, пак, Дје-
вин омофор над тобом видећи, са страхом и љубављу припадамо ти, кличући:

Радуј се, тајанствени изабраниче Богоматерин!
Радуј се, заповести Њених испунитељу!
Радуј се, ти који си дух кротости од Голубице Пречисте примио!
Радуј се, ти који си у песмама духовним Свагдадјеву прославио!
Радуј се, ти који си да угађаш Царици Неба и земље научио!
Радуј се, ти који си молитвама Матере милост у Сина стекао!
Радуј се, меро праведности и палато мудрости!
Радуј се, висото расуђивања и дубино смирења!
Радуј се, крине егински, што нам нектар покајања истачеш!
Радуј се, пчело едемска, што медом богословља нас храниш!
Радуј се, мироварнице која нам миро изливаш!
Радуј се, Нектарије, архијереју Божији!
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Кондак 4.
Када је јереј твог храма , Нектарије, у очајање пао, јер је рану од рака крвоточиву 

на грудима имао, ти си му се, као у телу, тад јавио и поцеловао га. Он је, пак, исцеле-
ље добивши од тебе, који си потом невидив постао, са сузама Богу завапио: Алилуја!

Икос 4.
Многи чуше за дивно исцељење што си, за живота, учинио, када си се онима 

који, у земљи канадској, Свету Литургију служаху, у Духу Светоме јавио, Чудотвор-
че Нектарије, и тамошњег узетог човека, к Чаши га призвавши, подигао. И тај је, по 
свом исцељењу, до острва Егине дошао тебе у телу сусревши, велегласно клицао:

Радуј се, лекару гостољубиви и похвало Грчке!
Радуј се, ти који си славу Николе Чудотворца стекао!
Радуј се, реко доброте!
Радуј се, милосрдни Самарјанине!
Радуј се, даром чудотворења обдарени!
Радуј се, ти који намучене посећујеш!
Радуј се, ти који нас чудима истинитим утешујеш!
Радуј се, јер оно што је другима немогуће, теби је могуће!
Радуј се, јер жалости наше на радост окрећеш!
Радуј се, ти који сузе са очију наших отиреш!
Радуј се, ослободитељу ђавоиманих!
Радуј се, исцелитељу од рака!
Радуј се, Нектарије, архијереју Божији!

Кондак 5. 
Богопокретаном звездом покајања над васелену узишао си, оче, непрестано 

нам сјајећи зрацима што сакрушују људска безакоња. Обасјај и умове наше да гре-
хе своје сагледамо и да Владику умилостивимо, појући: Алилуја!

Икос 5.
Чисте девојчице, архијереја свога видевши где у лепоти душе и тела пред Богом 

стоји и, у њему великог молитвеника и чудотворца препознавши, једногласно ти 
ускликнуше, свети Нектарије:

Радуј се, Христа свагдашње обиталиште!

Радуј се, Духа Светога предивна ризнице!

Радуј се, царско свештенство Великог Првосвештеника!

Радуј се, призвани к Престолу Вечнога Цара!

Радуј се, Тела Христовог сателесниче!

Радуј се, Крви Свете причасниче!

Радуј се, гласниче покајања!
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Радуј се, заступниче наш пред Богом!
Радуј се, нектаре који веселиш Ангеле!
Радуј се, пламену који демоне сажижеш!
Радуј се, пучино милости!
Радуј се, море чудеса преславних!
Радуј се, Нектарије, архијереју Божији!

Кондак 6.
Проповедниче Јединога Доброга, Нектарије блажени, смирио си се под моћну 

руку Божију и Она те узвиси. Не заборави на чеда своја, што витла их пучина узбур-
кана, већ их на обалу смирења изведи, да узвеличају Бога твога, појући: Алилуја!

Икос 6.
Просијалу светлост блаженства Христових стекао си постепено, богомудри 

Нектарије: кротошћу и миром, уздржањем и љубављу душу своју си просветлио, 
да од нас сад слушаш ово:

Радуј се, ти који си ризу смирења понео!

Радуј се, ти који си увреде праштањем покрио!

Радуј се, ти који се мноштвом мира насладошћујеш!

Радуј се, ти који си земљу кротких наследио!

Радуј се, чашо плача покајнога!

Радуј се, огледало чистоте срца!

Радуј се, ти који си се Именом Исусовим наситио!

Радуј се, ти који си се водама Светога Писма напојио!

Радуј се, ти који си милост и суд објавио!

Радуј се, ти који си љубављу непријатељство сакрушио!

Радуј се, ти који си побожно поживео!

Радуј се, ти који си правде ради прогоњен био!

Радуј се, Нектарије, архијереју Божији!

Кондак 7.
Желећи да човек Божији савршен будеш, Нектарије праведни, пут си непорочни 

изабрао: на егинском острву, као на барци, житејско море препливавши, победно 
си запевао Господу: Алилуја!

Икос 7.
Као изврсни учитељ Новог Завета си се јавио, реч Божију животом својим про-

поведајући: јер борба наша није против тела и крви, већ против кнеза таме овога 
века. Ми, пак, крепећи се у Господу, кличемо ти, богосилни Нектарије:

Радуј се, храбри војниче Исуса Христа!
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Радуј се, рано нанета духовима злобе поднебеским!

Радуј се, ти који си свеоружје Божије примио!

Радуј се, ти који си бедра своја истином опасао!

Радуј се, јер ноге твоје су дивне благовешћењем мира!

Радуј се, јер на глави твојој чврсто стоји шлем спасења!

Радуј се, штите вере којим се верни бране!

Радуј се, мачу двосекли који јереси посецаш!

Радуј се, победитељу који од Дрвета живота једеш!

Радуј се, човече Божији над којим друга смрт власти нема!

Радуј се, сведоче вере истините!

Радуј се, рајска грано спасења!

Радуј се, Нектарије, архијереју Божији!

Кондак 8.
У теби се јави савршенство чудесно, само савршенима у љубави доступно. Уса-

врши љубављу душе наше, љубвеобилни Нектарије, да, у човека савршеног узра-
ставши, Богу запојемо: Алилуја!

Икос 8.
Сав живећи у низини, попут ништих, на висотама си са Богом, то јест са Љуба-

вљу, пребивао. Даруј нам, о неботајниче Нектарије, познање љубави, у коме да ти 
певамо овако:

Радуј се, јер си себе пленом љубави Божије учинио!

Радуј се, јер си духовна чада своја љубављу уловио!

Радуј се, јер си врат под јарам Спасов приклонио!

Радуј се, ти који си бремена ближњих понео!

Радуј се, у љубави укорењени!

Радуј се, у милости утврђени!

Радуј се, ти који си ширину и дужину Крста разумео!

Радуј се, ти који си висоту и дубину Дрвета Крсног појмио!

Радуј се, разумитељу љубави која разум превасходи!

Радуј се, сасуде пуноте Божије!

Радуј се, ти који у уму држиш све што је пречисто, доброхвално и љубави достојно!

Радуј се, Нектарије, архијереју Божији!

Кондак 9.
Сви Ангели и људи удивише се јављеној, у теби, светости, велики Нектарије, јер 

у Христу нема ни Јудејца, ни Јелина, ни роба, ни слободњака, ни мушког, ни жен-
ског, већ нова твар која Искупитељу твари поје: Алилуја!
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Икос 9.
Беседници многоречити умукоше, животу твоме дивећи се, свети оче Нектари-

је, јер свет си био, а себе си грешним називао; јер си духован био, а од земнога 
праха си узет; јер си по смрти на Небо вазнесен био, а за живота умом у ад си 
сишао. Ми, пак, отворивши уста, као деца кличемо ти:

Радуј се, главо, која си веру узвисила!
Радуј се, уста, која посрамисте безбожје!
Радуј се, око, богопознањем просвећено!
Радуј се, деснице, силом Божијом укрепљена!
Радуј се, ти који си охоле умове смирио!
Радуј се, ти који си срца горда укротио!
Радуј се, ти који си силу у немоћи јавио!
Радуј се, ти који у сузама радост си пронашао!
Радуј се, ти који си умро а живиш!
Радуј се, ти који си земни и небески!
Радуј се, семе живота горушично!
Радуј се, зрели класе Васкрсења!
Радуј се, Нектарије, архијереју Божији!

Кондак 10.
Хотећи да спасеш душу своју, као невесту девствену си је Женику једином обру-

чио. Сада, пак, у брачну одају Христову са хором девствених ушавши, славни Нек-
тарије, песму појеш: Алилуја!

Икос 10.
Бедем си свима који прибегавају к теби, хвале достојни Нектарије, јер благодат 

имаш да болесне лечиш и к небескоме наслеђу узводиш: стога излечи и нас, чада 
твоја, и у Царство Христово нас узведи, да свецелом душом кличемо ти овако:

Радуј се, старче благодатни!
Радуј се, девственица путеводитељу изврсни!
Радуј се, пастиру непорочни оваца непорочних!
Радуј се, мудри сабиратељу бисера девствених!
Радуј се, васелене духовни крманошу!
Радуј се, Евхаристије пламени служитељу!
Радуј се, гласе Христа смиренога!
Радуј се, речи Духа саздатељског!
Радуј се, у трпљењима искушани!
Радуј се, невољама очишћени!
Радуј се, поборниче правде Божије!
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Радуј се, наследниче славе Христове!
Радуј се, Нектарије, Архијереју Божији!

Кондак 11.

Појање си Богомајци приносио, угодниче Божији, Мајком Светлости Дјеву нази-
вајући. Сада, пак, просветљен савршено разумљењем тајне Оваплоћења, песму 
узносиш: Алилуја!

Икос 11.
Светлошћу божанске славе просвећенога гледамо те, Нектарије, у шатору славе: 

просветли одећу душа наших светотројичним сијањем, да ти непрестано појемо:
Радуј се, камену драги Цареве дијадеме!
Радуј се, муњо Онога Кога носе Серафими!
Радуј се, јер је светла заповест очи твоје просветлила!
Радуј се, јер си је више од злата и камења драгог заволео!
Радуј се, сребро жежено, седам пута претопљено!
Радуј се, гусле духовне и Спасова фруло!
Радуј се, ти који си Име Божије у срцу своме исписао!
Радуј се, ти који си љубављу подвиг вере оправдао!
Радуј се, ти који си светињу Духа у телу земноме носио!
Радуј се, ти који си душу, страстима изранављену, освештао!
Радуј се, ти који си се праведношћу као исопом убелио!
Радуј се, познањем Тројице озарени!
Радуј се, Нектарије, архијереју Божији!

Кондак 12.
Трудећи се, благодат од Бога ти дату умножио си, рабе Божији, добри и верни 

Нектарије; учини стога да и ми посао духовни обавимо и да, зараду стекавши, Хри-
сту запевамо: Алилуја!

Икос 12.
Славимо чудеса твоја, пречудесни Нектарије, јер се Христос у тебе богато усе-

лио: тога ради чудотворну десницу Његову низведи на нас који ти говоримо овако:
Радуј се, древних Отаца наследниче!
Радуј се, Христов нови угодниче!
Радуј се, Велике Цркве красото!
Радуј се, надо свемира!
Радуј се, ти који си себе унизио а Бог те је прославио!
Радуј се, ти који последњи беше а први постаде!
Радуј се, ти који си једино манастир свој знао а кога зна свецела васелена!
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Радуј се, ти који са славом земаљском ништа ниси имао, а који си небеску плату 
примио!

Радуј се, ти који си, по упокојењу, непокретан лежећи, болеснога подигао!

Радуј се, ти који си се многима јавио и тако плач њихов због кончине твоје пре-
кратио!

Радуј се, ти који си два златника - монаштво и свештенство, од Бога примио!

Радуј се, ти који си примљено злато, са зарадом исцелења и чудеса, Христу 
умножено вратио!

Радуј се, Нектарије, архијереју Божији!

Кондак 13.
О, свештена главо, лекару дивни, архијереју Божији Нектарије! Прими ово мало, 

али усрдно мољење чада твојих, која верују благодати што је у теби. Даруј нам 
исцељење од болести и од вечне нас избави погибељи, да Христу Спасу нашем са 
радошћу кличемо: Алилуја!

(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.)

МОЛИТВА ПРВА СВЕТОМ НЕКТАРИЈУ ЕГИНСКОМ
О, мироточива главо, светитељу Нектарије, архијереју Божији! У време великог 

одступништва и безбожништва, побожношћу си просијао и сакрушио главу пре-
гордога сатане, који нас је израњавио. Тога ради дарова ти Христос да лечиш бо-
лести неизлечиве, које нас спопадоше због безакоња наших. Верујемо: заволео те 
је Бог праведнога, да тебе ради нас грешне помилује, од проклетства да нас разре-
ши, од болести да нас избави и да се по свој васелени слави страшно и преславно 
Име Његово, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин.

МОЛИТВА ДРУГА СВЕТОМ НЕКТАРИЈУ ЕГИНСКОМ
О, свети Нектарије, оче богомудри! Прими, чувару вере православне, исповеда-

ње уста људи христоименитих, који се сабраше данас у храму благодаћу Божијом 
која у теби живи. Вест достиже до земље (руске/српске) да се ти, велики међу Све-
тима угодниче Божији, јављаш на свим странама света онима који призивају име 
твоје и од рака исцељење болеснима дарујеш.

Чусмо за јереја, твога имењака, Нектарија, који храм у име твоје подиже, са му-
кама великим, јер од рака на грудима тешко боловаше и крв му сваки дан из ране 
истицаше и страдаше он веома, али дело свето не остављаше.

А ти си, светитељу многомилостиви, са Неба изненада сишао и пред њиме се у 
храму појавио. Он, пак, мислећи за тебе да си сабрат и један од смртних, од тебе 
затражи да се за њега помолиш и рече: „Болестан сам веома, али хоћу свету цркву 
да подигнем, да у њој Свету Литургију макар једном одслужим заједно са парохи-
јанима, а после нека умрем, јер се смрти не бојим.”
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А ти си, оче, иако бестелесан беше, сузама лице своје оросио! И загрливши стра-
далника, целивао си га и рекао: „Не тугуј, чадо моје, јер ћеш, пошто болешћу будеш 
искушан, убрзо оздравити. И сви ће за чудо ово сазнати.” Овај, пак, исцеливши се, 
разумеде с ким је говорио, али ти си тад већ невидив постао.

О, велики угодниче Христов, Нектарије! Тај храм је данас довршен и чудеса се 
твоја као море умножише! Ми схватисмо да молитве праведника треба да буду 
подржане нашим усрђем за службу Божију и решеношћу да за Христа умиремо, да 
бисмо оздравили. Моле те, оче праведни, болесна чада твоја: да се на нама испуни 
воља Божија, добра, угодна и савршена, јер Бог неће смрти грешника, већ да се 
грешник обрати и жив да буде.

Ти, пак, пророче воље Божије, исцели нас благодатним јављењем својим, да ве-
лики буде Бог на Небесима и на земљи у векове векова! Амин.

Тропар, глас 1.
Силиврије изданак и Егине чувара који се у последње доба јави, врлине пријате-

ља искреног, Нектарија поштујмо верни као божанственог служитеља Христовог: 
јер точи многобројна исцељења онима који благочестиво кличу: слава Христу 
Који те прослави, слава Ономе Ко ти даде благодат чудеса, слава Ономе Који кроз 
тебе свима исцељење дарује.

Кондак, глас 8. 
Православља звезду новосветлу и Цркве новостворену ограду опевајмо у весе-

љу срдачном: јер прослављен дејством Духа, исцељење точи и благодат штедру 
онима који кличу: радуј се, оче Нектарије.
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Делић честице моштију Св. Нектарија Егинског 
који се чува у малој светосавској цркви
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Распоред богослужења 

ЦРКВА СВЕТОГ САВЕ
ЈУТРЕЊЕ: Радним данима у 7:30
ВЕЧЕРЊА:  Радним данима у 17:00
БДЕНИЈЕ: Вече уочи празника и суботом у 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 18:00
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”
Репрезентативни Хор Храма Светог Саве

РАСПОРЕД 
БОГОСЛУЖЕЊА

Архиепископија београдско-карловачка
Храм Светог Саве
Крушедолска 2а
11000 Београд
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Икона Светог Нектарија Егинског, мала светосавска црква


