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Уводна реч

Драги наши Светосавци,

Г

одина која је пред нама носи са собом
значајан јубилеј. У њој се навршава
осам стотина година од стицања самосталности наше отачаствене цркве, догађаја који ће суштински одредити правац
развоја српског духовног и националног
бића. На овако оплемењеном тлу државности и црквене самосталности поникло
је светосавље, које је, по речима преподобног Јустина Ћелијског, православље
српског доживљаја и стила.
вај велики јубилеј не би смео остати
само подсећање на давна времена,
већ мора да буде знак за оне који
умеју да читају, путоказ српском друштву,
одредница сваком појединцу. Он нас подсећа да је за добробит народа потребно делати
сагласно, обједињеним снагама аутентичне
православне духовности, државотворне
идеје, економије, дипломатије, уметности...
Речју, љубави према Богу и према ближњем.
ве ове народне силе симболично се
сабирају у своју жижу, заветно дело
српског православног народа – Храм
Светог Саве. У ово велелепно здање уграђујемо све оно најбоље што је српски народ
за протеклих осам векова стекао – своје
светосавље, своје знање и вештину, осећај
за добро и лепо, љубав према свом роду и
другим народима.
олимо се Господу да завршетак
радова на изградњи Храма, буде
уједно и прекретница у будућој
историји нашег народа, да постане симбол
народног преумљења и повратка на светосавски пут - пут слоге, обожења и умножења.

О
С

М

Редакција Светосавца

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

3

Из наше архиепископије

ВЛАДИМИР ПУТИН
У ПОСЕТИ ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ

П

редседник Русије Г. Владимир Путин
посетио је 17. јануара 2019. године у
вечерњим часовима, у пратњи председника Републике Србије Г. Александра
Вучића, Храм Светог Саве на Врачару. Добродошлицу драгом госту из Русије у заветном храму српског народа пожелео је Његова Светост Патријарх српски Г. Г. Иринеј.
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Владимир Путин у Крипти Храма

У

свечаном дочеку учествовали су
чланови Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве: Митрополит загребачко-љубљански Г. Порфирије, Епископ бачки Г. Иринеј и Епископ
шумадијски Г. Јован; као и Епископ ремезијански Г. Стефан, викар Патријарха српског
и старешина храма Светог Саве.

Презентација радова на изради мозаика

С

вечаном дочеку високог госта присуствовали су и протојереј Виталије
Тарасјев, старешина Подворја Руске
Православне Цркве у Београду, шеф Кабинета
Патријарха српског ђакон др Александар
Прашчевић и братство Светосавског храма.
Поред представника Српске Православне
Цркве, председника Руске Федерације Г.
Владимира Путина дочекали су и председница Владе Републике Србије Г-ђа Ана
Брнабић, председавајући Председништва
БиХ Г. Милорад Додик, председница Републике
Српске Г-ђа Жељка Цвијановић, потпредседник Владе Републике Србије и министар
унутрашњих послова Г. Небојша Стефановић, директор Безбедносно-информативне агенције Г. Братислав Гашић, амбасадор
Руске Федерације у Београду Г. Александар Чепурин, амбасадор Србије у Руској
Федерацији Г. Славенко Терзић, генерални
директор Србијагаса Г. Душан Бајатовић и
представници културног и јавног живота Србије.

П
П

редседника Путина на платоу Светосавског храма на Врачару дочекало
је, по проценама стручњака, око 100
хиљада људи из целе Србије.
редседник Путин је обишао доњу
цркву под куполом Спомен-храма
посвећену Светом великомученику кнезу Лазару, где је настојатељ Спомен-храма епископ Стефан госту представио историјат храма и крипте. Том
приликом председник Путин, заједно са
председником Вучићем, запалио је свећу, уз појање Светосавског хора Мокрањац под диригентском палицом др Катарине Станковић.
исоки гост је, затим, пошао у лађу
храма Светог Саве, где је на припремљеној макети најистакнутији руски
академик и иконописац Г. Николај Мухин
објаснио докле се стигло са израдом и
монтажом мозаика у олтарској апсиди храма која је површине 3.185 м².

В
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Из наше архиепископије

Т

ом приликом патријарх Иринеј и
председници Путин и Вучић утиснули су на композицију Нерукотвореног Образа Христовог по три камена у
бојама тробојки српске и руске заставе и
на тај начин потврдили изузетну сарадњу
двеју држава – Србије и Русије.
редседник Путин је даривао храму
Светог Саве икону Пресвете Богородице у злототиску, а Његова Светост Патријарх српски Г. Иринеј поклонио
је председнику Владимиру Путину икону
Светог Саве, првог Архиепископа српског,
сликану на дрвету.

П

6

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

ВЛАДИМИР ПУТИН
У ПОСЕТИ ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ

Актуелно

ДЕСЕТОГОДИШЊИЦА ОД
ИНТРОНИЗАЦИЈЕ ЊЕГОВЕ
СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХА
МОСКОВСКОГ И СВЕ РУСИЈЕ
КИРИЛА

ПРОТОЂАКОН
МЛАДЕН КОВАЧЕВИЋ
Необична је подударност да се у години
у којој прослављамо осам векова аутокефалности наше отачаствене Цркве, навршава и десет година од интронизације
Свјатјејшег Кирила на катедру Патријарха
Московског и целе Русије. Свечаностима
које су тим поводом уприличене у престоници Русије присуствовала је и делегација
Српске Православне Цркве, предвођена
Свјатјејшим патријархом Иринејем. Са осећањем дубоког поштовања према личности Његове Светости патријарха Кирила
доносимо кратку биографију, као и неколико поука које је, у различитим приликама, изговорио током свог дугог и плодног
пастирског служења.

Његова Светост патријарх Кирил (светско име Владимир Михајлович Гундјајев)
родио се 20. новембра 1946. у Лењинграду, у свештеничкој породици. По окончању
средње школе уписао се у Лењинградску
духовну семинарију, а затим и Лењинградску духовну академију, коју успешно завршава 1970. године. Годину дана раније
пострижен је у монашки чин, а исте године
рукоположен за јерођакона и јеромонаха. Током 1970. и 1971. године предавао је
догматско богословље и био помоћник инспектора Лењинградских духовних школа,
вршећи истовремено дужност личног секретара митрополита Лењинградког и новгородског Никодима. У чин архимандрита
уведен је 1971. године. Од 1971. до 1974. године представник је Московске патријаршије при Светском савету цркава у Женеви.
Од 1974. до 1984. обавља дужност ректора
Лењинградских духовних школа. Године
1976. хиротонисан је за епископа Виборгског, а следеће године узведен у чин архиепископа. Архиепископ Смољенски и
вјаземски постаје 1984. Од 1986. године
управља парохијама у Каљињинградској
области, да би 1988. постао архиепископ
Смољенски и каљињинградски. У периоду
од 1989. до 2009. године председава Одељењем спољних црквених послова, стални
је члан Свештеног синода, а у међувремену
је, 1991. године, понио чин митрополита.
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Актуелно
Од 06. децембра 2008. године је мјестобљуститељ патријаршијског престола, да
би 27. јануара 2009. године од стране Помесног сабора Руске православне цркве
био изабран за Патријарха московског и
целе Русије. Интронизација патријарха
Кирила уприличена је 1. фебруара 2019.
године. Тим поводом, Свјетјеши Кирил је
рекао: ''Патријарх одржава унутрашње
јединство Цркве. Заједно са сабраћом
епископима он је чувар чистоте вере. Доживљавам као посебно Божије знамење
то, што се патријаршијска интронизација
савршава данас, на дан успомене светитеља Марка Ефеског, одважног заштитника
и заступника православне вере. Задатак
је патријарха да не допусти да разлике у
мишљењима, које по ријечима апостола
„треба да буду”, прерасту у расколе, нереде и лажна учења.”

Недостатак љубави
Хришћанин је онај ко следује Христу не
само када је то угодно и комфорно, него
увек. Правог следбеника Христовог не
може да не заболи срце не само због блиских људи, него и због свога града, своје
земље, целог света. Настрашнији савремени проблем није економска или политичка
криза, него оштар и већ хроничан недостатак љубави: једног према другом, према
Творцу, према целој творевини.

Додир са вечношћу
Сваки пут када савршавамо Божанствену Евхаристију, ми се дотичемо вечности,
прелазимо границу физичког бивствовања. Примајући Тело и Крв Спаситеља ми
остајемо људи, који имају тело и душу, али
прекорачујемо границе овог света, чак ако
тога нисмо ни свесни...
Служећи Божанствену Литургију ми узносимо жртву за наше грехе и људска незнања. Са једне стране, вршимо физичко
дејство, укорењено у времену и простору;
са друге – то је највеће благодарење Богу

8

силом Светог Духа, ван сваког времена и
пространства, које нам је Господ завештао
уочи свога страдања. Учествујући у Евхаристији ми се приближавамо Царству Божијем, другачијем свету.

Сједињење са Богом
Људи слушају проповед у храму, и дешава се, иако не увек, да речи проповедника
загреју срце. Али да ли је то довољно да
бисмо познали Бога? Да бисмо доживели
лични сусрет са Господом, увидели Његово присуство у свом животу, у животу свога народа, целог људског рода. Не, никакве
речи не могу пробудити осећање саучествовања у Божанском животу. Никакве, ни
најпаметније речи нису у стању да сједине
човека са Богом, а управо се кроз то сједињење познаје Бог. То се дешава само тада
када са искреном, чистом вером, приносећи покајање, примамо Тело и Крв Христа
Спаситеља. Тада у нама дејствују не речи,
не умне књиге. У том моменту можемо све
заборавити, али разумом и срцем осећамо
присуство Божије у нашем животу, на исти
начин како су Христа познали Лука и Клеопа, причестивши се из руку свог Васкрслог
Спаситеља.

О видео играма
То што се сада дешава, а управо - навикавање деце на видео игре још од раног узраста, већ у блиској будућности ће пројавити
огромне и веома опасне последице. Овде
постоји неколико проблема. Први је проблем уживања. Дете осећа задовољство
док се игра, али ако томе посвећује већину
времена код њега се учвршћује схватање
да је уживање најважније. Како ћете такво
дете одстранити од игре и упутити на рад
који није везан са уживањем? То ће за њега
представљати велики проблем.
Стога могу рећи да је злоупотреба и
препуштање деце видео играма огромна
грешка родитеља. И извесном смислу то
је огроман задатак и за државу, јер ако се

Актуелно
поколења васпитавају са тежњом за сталним осећањем задовољства, изгубићемо
много. Знамо да способност човека на подвиг у потпуности противуречи тежњи да
своје силе подреди осећању задовољства.
Подвиг је одрицање од самог себе. Ако
људи постану неспособни за подвиг, хоћемо ли бити у стању да заштитимо своју земљу? Хоћемо ли моћи решавати проблеме
који су везани са снижењем нивоа нашег
комфора или ограничавањем свега што је
везано за ужитак?

Породица
Као што се у Цркви кроз сједињење са
Богом у Свештеним тајнама превазилази усамљеност и људска ограниченост, а
душа се греје и напаја благодаћу Светог
Духа, тако у породици, међу сродницима и
блиским људима, човек стиче мир и покој,
снагу и надахнуће за свој труд. Породица
у којој влада мир и љубав је полазиште за
Царство Божије, домаћа Црква, како је назива Свето Писмо.

Његова Светост
Патријарх московски
и све Русије Г. Кирил
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У ЦРКВИ ЈЕ ВАЖАН СВАКИ ДАН,
МОМЕНАТ И СВАКИ ТРЕН
Разговор са Његовим Преосвештенством Епископом
ремезијанским Г. Г. Стефаном, Викаром Његове Светости
и в. д. настојатељом Храма Светог Саве
Ваше Преосвештенство, од августа 2017. лета Господњег, налазите се на челу
Храма Светог Саве, једне од највећих православних светиња у изградњи. Кажите
нам више о томе шта је све урађено у ових непуних две године?
У наредне две године завршавамо комплетно градњу Храма Светога Саве када је у
плану и освећење Храма. Када освештамо Храм, када се обнови Хиландар; а манастир
Хиландар се обнавља и грађевински и духовно; када се све то приведе крају, питање
српског народа ће бити напокон решено. Ми ћемо у историји европских народа наћи
свој стари - нови пут који је веома често био путеводитељ и много већим и важнијим
народима у Европи.
Какви су планови за даљу изградњу?
Све се ради по плану. Тренутно се завршава мозаик на источној страни Храма; у припреми су радови на изради иконостаса, постављању подова; инсталацији грејања, расвете и озвучења; сређивању платоа око Храма; тако да има доста посла. Али, и поред свега,
свака од тих позиција која се завршава – радује, јер показује сву лепоту нашег Храма
којег с правом сматрају једним од најзначајнијих храмова у свету.
Храм Светог Саве је и незаобилазно место посете свих високих представника
и цркава и држава. Који су то сусрети који су на Вас оставили највећи утицај?
У нашем Храму су до сада били готово сви поглавари помесних православних цркава,
велики светски државници, као што је и недавно био Владимир Владимирович Путин.
Оно што мене највише радује, све више и више је младих људи, од наших Београђана
до људи из дијаспоре и других народа са других континената. То је посебно видљиво у
време празника и фестивала као што је Божићно сеоце код Храма.
Студирали сте у Москви и одлично познајете Руску Православну Цркву. Недавно
сте посетили Русију и као члан званичне делегације СПЦ приликом обележавања
десетогодишњице Помесног сабора Руске Православне Цркве и интронизацији
Његове Светости Патријарха московског и целе Русије Господина Кирила. Какви су
утисци? Колико смо заиста повезани са руском црквом и шта је то што нас везује?
Руски и српски народ су некада били један народ те с тога и данас имамо заједничку
веру, културу и дубоку приврженост једни другима. Чини ми се да људи из света бизниса,
политике па и Цркве, несвесно своде тај истински однос на званични и протоколарни. И
поред свих тих правила, посета Владимира Владимировича Путина, показала је истинску
љубав нашег народа према Русији, као и руског народа према Србији. Наш Патријарх
каже да нас је руски народ увек помагао, а онда када није могао, бар нам није одмагао.
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Његовим Преосвештенство
Епископ ремезијанским Г. Г. Стефан,
Викар Патријарха српског и в. д.
настојатељ Храма Светог Саве
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Према статистичким подацима, Храм Светог Саве годишње посети између
милион и по и два милиона посетилаца. Верски туризам постаје све заступљенија грана културног туризма у свету. На који начин Храм Светог Саве па и сама
СПЦ може утицати на сам развој туризма?
Религијски туризам у Европи се подразумева као грана културног туризма. За нас, за
Цркву, религијски туризам је много више од тога. Он је уједно и просветни и просветитељски, и здравствени и сеоски... Ми у Србији показујемо да је ова грана туризма веома
важна за будућност. Његов значај је управо у огромном потенцијалу за зближавањем
различитих култура.
Поред богослужбеног, Храм има и свој културни живот са бројним дешавањима
и евидентно великим бројем посетилаца истих. Каква је сарадња са другим државним институцијама и у чему је значај самих ових дешавања?
Жеља нам је да у Храму имамо не тако честе догађаје колико нам је важно да они буду
на високом нивоу. Наш задатак је да квалитетом призовемо себи што већи број уметника,
културних радника, установа и институција, како би заједнички дали што бољи допринос
квалитету тих догађаја.
Недељом после Свете Литургије, сала Парохијског дома Храма је препуна...
Неретко, ту се започињу нека нова пријатељства, откривају нови погледи и
стварају нове идеје. Кажите нам нешто о значају Трпезе љубави?
Древна Црква нас учи да су веома важне агапе. Наше послелитургијско окупљање се
заснива на томе да људи седну и одморе се, да попију кафу и освеже се, да поразговарамо једни са другима; ако је ко у каквој тузи, молитвено, заједнички обележавамо; ако
се неко венчао, крстио или нешто славио, то обавезно бива радост Цркве. Једном речју,
све оно што учимо, слушамо од Светих Отаца, практично примењујемо после Литургије.
Као игуман манастира Липље и духовник манастира Рајиновац, оставили сте
значајан траг у самом препороду и обнови истих. Важите за непосредног, спонтаног, необично обичног човека али и веома захтевног, праведног и помало
строгог духовника. Људи у Вама препознају вођу и следе Вас. Колико сте свесни
тога и на који начин каналишете односе?
Трудим се да са људима будем отворен онако како нас учи Свето Писмо и Свети Оци.
Таквим приступом и људи узајамно узвраћају љубављу и резултати су видљиви. Искрено
се смиравам и људима говорим да је паметнији човек и магаре, него само човек. Много
прија, а да прости Бог, када се и магаре осети корисно.
Живимо у доба брзе технологије, статусних симбола и медијских идола. Како у
свему овоме сачувати породицу? На који начин заштити и васпитавати децу и
младе са циљем да сачувају веру и традицију и постану самостални и јаки људи
а истовремено не буду одбачени у друштву?
Заиста је процентуално мали број породица који живи хришћански у Београду. То су
обично многодетне породице које недељом и празником иду у цркву, причешћују се и
имају веронауку. Такве породице су со земљи. Они мањеверујући треба да се угледају на
такве породице и да теже таквим идеалима. А они који нису породични, који нису у браку, млади, треба да долазе у цркву и видеће како ће врло брзо и они постати породични
људи.
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Обзиром на то да је ово година јубилеја, на који начин ће Храм Светог Саве узети
учешћа у самом обележавању 800 година аутокефалности Српске Православне
Цркве? Какви су планови?
У години јубилеја, Храм Светог Саве и Музеј Српске Православне Цркве ће организовати веома важну изложбу у Крипти Храма. То ће бити нешто што ми до сада никада
нисмо урадили. Осам векова самосталности Српске Цркве обележиће се и разним догађајима током целе године. Најзначајније за Храм, у години јубилеја, јесте управо привођење крају завршетка радова.
Ближи нам се најрадоснији хришћански празник, Васкрсење Господње. У овим данима Великог Часног поста, шта бисте поручили нашим читаоцима?
У Цркви је важан сваки дан, моменат и сваки трен и зато позивам људе да већ у овим
припремним седмицама поста долазе на богослужења, читају Јеванђеља која су невероватно дирљива и да се уче смирењу и изграђивању; да дочекамо достојно Васкрсење
Христово. Постећи, исповедајући се, причешћујући се, ми доживљавамо на најбољи начин Васкрсење Христово јер, у нама Христос васкрсава. У нашој породици нема жалости
и несреће, нема неслагања нити ичега негативног. Та породица се мења, преображава
и онда смо достојни да се називамо синовима Божијим; а када смо синови Божији, онда
нам је живот на земљи свет, а светиња се љубоморно чува.
Разговор водила
С. Миљковић
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ПОСТ - СЛОБОДА КА СПАСЕЊУ
„А кад постите не будите као лицемери суморни,
јер они натмуре лице своје да се покажу људима како посте..”.

З
ЈЕРЕЈ БРАНИСЛАВ
КЛИЧКОВИЋ

П

риближавајући
се
највећем хришћанском празнику над
празницима, Васкрсу, непрестано се намеће питање наше припреме која му
претходи. Из дана у дан сусрећем се са питањима на
који начин треба да постимо и при том се углавном
односе на телесни пост,
односно шта треба или не
треба да једемо, коју храну да избегавамо и у свему
овоме заборављамо прави
смисао поста. Пост није
циљ сам по себи него средство које нам користи на
нашем путу ка спасењу, ка
коначном и животодавном
јединству са Господом.
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ашто онда дане поста
доживљавамо као трагедију, зашто их представљамо као неко неприродно стање, искакање из
свакодневнице и при том
се више радујемо крају поста него ли дану над данима, Васкрсењу Христовом?
ани поста јесу дани
покајања, преумљења, наше промене,
али промене на боље, и
исто тако дани који нас
воде ка спасењу и заједници са Христом.
ажалост, када постимо, супротно речима
Христовим, променимо и наше понашање,
размишљамо о нашим гресима, молимо се, али исто
тако и често натмуримо
лице као да и другима желимо да покажемо наше
стање у коме се налазимо.
И тако пост постаје јавна
сцена на којој главна улога покајника и унизника је
наша, иако знамо да нас је
сам Господ упозорио да не
будемо лицемери, него напротив да умијемо лице и
да будемо радосни.

Д

Н

С

вети Оци, а нарочито
Свети Григорије Ниски, кажу да је икона
Божија у човеку слобода и
да је по томе човек сличан
Богу. Није лако објаснити
каква је то слобода али,
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ипак, морамо да кажемо да
је слобода највећи дар, али,
истовремено, тај дар је и
наша трагедија.
аше постојање овде
на земљи је дато (нужно), условљено чињеницом да смо створени
као и то од чега смо створени, а створени смо, као што
знамо, од земље (јер земља
смо и у земљу ћемо отићи).
Не каже се без разлога да је
човек микрокосмос у макрокосмосу, посматрано са биолошке стране. Све оно што постоји у овом створеном свету,
постоји у сваком од нас. Човек је саздан од свега тог

Н

створеног и у њега је уткана
још и та слобода, икона Божија која треба да прерасте
у оно што је истинска слобода, што је истинска икона
Божија, а то је љубав Божија,
љубав као начин постојања,
онако како постоји Бог.
уди су, својом створеном природом,
стављени да бирају између датости тварне (створене) природе од
које су саздани и истинске
слободе, и у томе је трагика
наше несавршене слободе.
Бог, наравно, по свом савршенству нема тај проблем
и у том смислу је важно да

Љ

слободу посматрамо из
перспективе Божијег постојања и Божијег бића, а
не из перспективе нашег
бића. Јако је важно да схватимо да је наша слобода велики дар и велики изазов,
али, истовремено, и велики
проблем за нас. Да бисмо
све то превазишли треба,
најпре, да се отргнемо од
мишљења да је слобода избор између овога или онога, да је она избор између
више могућности. Слобода
у хришћанству није слобода избора од нечега или
некога, него је слобода За
некога или За нешто.
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С

авремени мислиоци,
социолози, философи, обј ашња ва ј ући
слободу и наш однос према њој држе се фразе да
сопствена слобода иде до
тачке где почиње слобода
другог. Међутим, наша слобода се не завршава тамо
где почиње слобода другога. Уколико би се наша
слобода завршавала тамо
где почиње слобода другога, никад не бисмо имали
истински однос са другим, нити би други имао
са нама, да други мени
даје сву своју слободу и
ја њему дајем сву своју
слободу и ту нема никаквих граница и то је слобода За, а не слобода Од.
Што би уствари значило
да је за нас најважније да
покажемо слободу За, За
Христа, да покажемо своју
способност да изиђемо из
сопствене природе.
у се огледа сва трагика са којом човек
живи, и непрестано
мора да се бори са трагиком коју му намеће датост
људске природе, али и да
се непрекидно труди да се
отргне од тога.
ко нам је циљ вечни
живот и вечно постојање морамо да будемо у трајној и непрекидној
вези са нествореним. Тренутак кад се одвојимо од
нествореног, то јесте од
Господа, аутоматски се враћамо у своју трагичност, и
имамо проблем јер нас она

Т

А
16

вуче све дубље и дубље у
умирање, а све су то особине створености.
елики дар Божији је то
што имамо у себи као
жељу, као кретање да
изађемо из себе и ступимо у јединство са другим,
са створеним бићима и са
нествореним. Да бисмо то
постигли морамо да делујемо као личности, а да бисмо говорили о личности
не смемо да заборавимо
димензију слободе, јер је
немогуће да личност постоји без и мимо слободе.
единство у Христу, јединство створеног и
нествореног је предуслов за превазилажење
смрти. А ми смо ти који
морамо да направимо свој
покрет ка Христу. А управо
то се догађа у евхаристији,
кад се открива парадокс
да створено и нестворено
бивају савршено сједињени без укидања њихових
специфичности, зато што
створено почиње да живи
у окриљу живота, зато што
се смртног дотакло бесмртно и животворно. Зато Духа
Светог називамо Животворним и кад се Он дотакне
нечега оживљује га. То је
у предвечној вољи Божијој да човек буде у окриљу
живота. Слобода, није завршетак и крај, ни пуноћа,
уколико не пређе у нешто
што је важније и од саме
слободе, али је немогуће да
постоји без слободе, а то је
Љубав.

В

Ј

И

да се вратимо на
почетак
излагања,
зашто бисмо на овај
пут, пут поста кренули натмурених лица, тужни и невесели, у чему је проблем
кад идемо у сусрет животу, у сусрет Христу Који је
дошао у сусрет нама? Зато
треба да покажемо да знамо куд идемо, да знамо шта
се догодило – да је Христос
васкрсао, да је васкрсао са
нашом природом, са нашим
телом и да слобода више
нема ту трагичност. Уколико добијамо Христа, уколико нам се Христос даје,
у том смислу пост је само
показивање наше слободе
као покрета према Христу и наше љубави према
Њему.
ост, односно та слобода коју ми изражавамо постећи, је
корак да бисмо зграбили
оно што нам је најважније,
а то је Љубав. Суштина није
у томе да постимо, на уљу,
на води, десет, двадесет
дана или цео пост, него да
искорачимо у простор Љубави, то јест да превазиђемо тај јаз, даљину створено
– нестворено, да би се сјединили са Христом, Који је
то превазишао, јер је наше
спасење једино у томе. Ако
ми имамо било какав подвиг у посту, а не приђемо
ономе Који може да превазиђе тај јаз, онда је тај пост
узалудан.

П

Детаљ из крипте

Из светосавске ризнице

ПРЕСВЕТА
БОГОРОДИЦА
КАЗАНСКА
ЈЕРЕЈ ПРЕДРАГ ПРОДИЋ

М

ноги верујући Руси своју отаџбину
зову Домом Пресвете Богородице
јер је она Мајка над мајкама, прва
слушкиња Цркве Христове на земљи и Царица Небеска на небесима и читаву историју хришћанске Русије била је стуб вере
Православне.
својој хиљадугодишњој хришћанској
историји, руску земљу са свих страна ограђују чудотворне иконе Мајке
Божије. Тихвинска икона чува и благосиља
северне пределе, Иверска благосиља јужне крајеве, а Почаевска и Смоленска чувају је са запада.
центру сија Владимирска икона Мајке
Божје, насликана руком јеванђелисте Луке на дасци од стола за којим
се догодила Тајна Вечера. На истоку сија
зрацима благодати Казанска икона.
но што је посебно допринело успеху покрштавања народа у пределу
Волге, било је јављање ове чудотворне иконе у самом граду Казан, 8. јула
1579. године. Велики пожар је избио око
храма Светог Николаја Тулског, сажевши
део града и претворивши у пепео половину Казанског кремља. Заједно са другим страдалницима, недалеко од места
где је започео пожар, свој дом је саградио
стрелац Данило Онучин. Његовој деветогодишњој ћерки Матрони, јавила се у сну
Мајка Божија, откривши јој место где је у
земљи закопана Њена икона, коју су на
том месту сакрили потајни Хришћани још у

У

У

О

време владавине мухамеданаца. Међутим,
на девојчине речи нико није обратио пажњу. Три пута се Мајка Божија јављала откривајући место где је икона закопана. На
крају је Матрона заједно са својом мајком
отишавши на место сновиђења, спазила
нешто замотано у парче сукна. Када су га
раширили, видели су икону Пресвете Богородице са Младенцем, какву нико раније није видео. Била је савршено нова, као
да је тог момента насликана и сва је сијала.
а место пронађене иконе, дошао
је Архиепископ Јеремија, и пренео
свети лик у оближњи храм, посвећен
Светом Николају. После молебана, пренешена је литијом у храм Благовести – први
Православни храм града Казана, који је подигао Иван Грозни. Убрзо су почела да се
дешавају многобројна чуда, међу којима су
била и чудесна исцелења двојице слепих
– Јосифа и Никите. Списак чуда заједно са
сведочанствима оних који су учествовали
у проналажењу иконе, послат је 1579. године у Москву, цару Ивану Грозном, који
је наредио да се на месту проналаска иконе подигне женски манастир, а девојчица
Матрона и њена мати су прве примиле постриг у новој обитељи.
одине 1594. овде је подигнут велики
Казански сабор. У храму Светог Николаја, у коме је обављен први молебан
пред иконом Богородице Казанске, у то
време је службовао свештеник, а потоњи
Патријарх Јермоген, светитељ московски.

Н

Г
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Б

ожијим промислом јављање Казанске
иконе за време владавине цара Ивана
Грозног означило је почетак вишевековног продора Русије на исток. Заузимањем Казана отворен је прозор ка Азији,
кроз који је Православље просветило цео
Сибир и дошло, заједно са руском државом, све до Тихог океана. Изгледа као да је
на целом том путу био посебан благослов
Пречисте кроз њену икону Казанску.
ва века касније, царица Катарина II
даровала је Казанској икони нову
ризу, чији је главни украс представљала брилијантска круна.
ве време док је првообраз Казанске
Богородице красио велики Саборни
храм Богородичиног манастира који
је саграђен 1798. године, Русију нико није
угрожавао са истока. Оног тренутка када је
нестала Заступница, земља је доживела пораз у Руско - јапанском рату 1905. године. То

Д

С
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је био први том многих удара који су у наредних дванаест година разрушили велику империју. Много пута је Мајка Казанска
указивала на пут победе руске Православне војске на испуњењу светог послушања
пред Богом и отаџбином.
редседник Русије Г. Владимир Путин
у јануару 2019. године посетио је
Храм Светог Саве на Врачару, и том
приликом даривао је Патријарху српском
и Храму Светог Саве – копију Иконе Пресвете Богородице – Казанске. Овај велики
и драгоцени поклон руског председника, је поклон целом српском народу који
страда и који тражи утеху и благослов од
Пресвете Богомајке.

П

Заступнице усрдна, Мати вишњег Бога!
За све моли Сина Твога, Христа Бога
нашега, и свима, који прибегавају под Твој
покров припреми спасење.

Из светосавске ризнице

ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА КАЗАНСКА, ДАР ПРЕДСЕДНИКА ПУТИНА
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САМИ БИРАМО...

С
СНЕЖАНА МИЉКОВИЋ

Д

анас, у време моралне,
друштвене и вредносне клонулости, у нашем хришћанском народу,
нагло се шири једно велико
зло - одустајање од себе, депресија и очај, спас у чудима, „препуштање судбини“.
Код многих данас је, нажалост, чврсто убеђење да је
све што им се до сада догодило у животу, морало да се
деси. Сви њихови поступци
су били и биће просто неизбежни. Генерално речено,
све што је било или ће бити,
већ давно је негде зацртано.
Зашто се уопште трудити?
Овако размишља човек- роб
судбине. Биће које је добило
па изгубило слободу. Слепо
за спознају Љубави.

20

ве превише компликујемо. У потрази за
олакшањем, ослањамо се на људе. Предајемо
се безнађу, вртлогу времена, чекајући да нас се неко
сети, позове, понуди помоћ
и – среди сво оно дуго потискивано и нагомилано. И
при том се питамо шта смо
толико згрешили Богу па
нас је заборавио. Окривљујући, опет некога другога,
сада Њега. Чекамо чудо да
се деси. И, тонемо све дубље... Опет смо се изгубили.
Где то грешимо? Шта заборављамо?

П

Божији Дар

ре свега, заборављамо да је живот дар,
дар од Бога. Због
своје болесне бриге и недостатка храбрости, уљуљкујемо се лажима, лажући
и себе и друге. Тражимо
сигурност и задовољство
у материјалном. Видљиви
доказ да срећа постоји. И
чини нам се да је увек тамо
негде, код некога другога.
И, ништа нам није добро.
Нити ће бити, све до оног
тренутка док не прихвати-

мо себе. И свој крст. Смирено, са вером и трпљењем.
Без кукања, самосажаљења. И схватимо да, све је у
нама. Други немају везе са
тим. Сами можемо променити све.

Слободна воља

Б

ог ништа не жели да
наметне човеку. Ни
своју вољу, ни Јеванђеље, своју науку о спасењу, ни своје Царство. Када
би Бог човека присилио на
добро, Он би му тиме одузео слободну вољу, претворио би га у робота, а он
би сам престао да буде Љубав, престао би да буде Бог.

Увек има избора!

С

лободан човек није
никада трагично биће
кога веже судбина
и неминовност. Он зна да
га је Бог створио као слободну личност и да може
да превазиђе своју грешну
природу, да се промени
на боље. На нама остаје
да будемо изнад судбине,
да уместо заблуда изаберемо слободу у наручју
Љубави.

Искрице православља

Улога искушења

Д

арови посађени у
нама, чекају своју
прилику. Сва очекивања и све тешкоће кроз
које пролазимо имају само
једну улогу: да изнесу оно
што је у нама засађено. Господ допушта да постоје
преваре како би увидели
своју заблуду, добили дар
расуђивања и прошавши
кроз ту ватру очишћења, постали јаки и савршено чисти.

Ништа не уздиже
тако јако као бол

А

ко нас Господ толико љуби, како то да
је овај живот препун
искушења, невоља, проблема? Ограничени смо
телесно и материјално.
Слепи срцима. Опустошени
изнутра, нисмо у стању да
померамо и ширимо видике изнад овог привида живота. Ојачајмо стрпљење,
заволимо и волимо. Праштајмо и љубимо. Узрок
патњи смо ми сами. Сами
бирамо између добра и зла.
Од човека зависи да ли ће
да јача или слаби јер, Бог
не допушта искушења која
превазилазе наше снаге,
него их чини лакшим.

и љубав су супротне појаве. Љубав тражи дружење
са оним који се воли, али
уз несебичност. У љубави
увек постоји спремност на
жртву и радост ако та жртва
буде прихваћена. Страст не
тражи дружење, него обузетост и исцрпљивање.
Она је увек агресивна и
тражи своје.” - архимандрит
Рафаил (Карелин).

Не треба бежати

А

ко желимо да се спасимо, излечимо, не
треба да се плашимо.
Храброст није лудост. Храброст је одлика хришћана,
искрено исповедање смиреним прихватањем истине и спремношћу на промену. Ко се плаши невоља
обично пада у слабост и
малодушност. Онај који се
навикне на стално бежање и

избегавање невоља, одлазећи са места на место или,
одлажући суочавање и чекајући неко друго, ,,боље,,
време за решавање, тај никада неће пронаћи ни право место ни право време!

Где је Љубав, тамо
је и Бог

З

аиста само љубав је та,
чиста, безусловна, која
одрицањем од себе
води до излечења и спасења. Није молитва клечање
и изговарање речи, нити
је причест само узимање
вина и хлеба! Оздравити
можемо само чишћењем
изнутра, признавањем Господа и воље Његове, при
том љубећи и праштајући
из свег срца. ,,И познаћете истину, и истина ће вас
ослободити.“ (Јован 8, 3132).

Самообмана

Ж

ивимо у времену
у којем су укинуте
све забране. Све
нам је дозвољено али, своју
неопрезност плаћамо губитком благодати. „Страст
Гора Тавор
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Од нашег дописника

ТЕРЕТАНА

Сличности између тренера
и духовног оца
Аутор: Игуман Трифун,
манастир Свемилостивог Спаситеља, манастир руске заграничне цркве
на острву Вашон, САД
Превела: Сара Миљковић

У

ИГУМАН ТРИФУН

О

дмах након завршетка факултета, преселио сам се у Портланд,
Орегон, где сам радио на разним
пословима, почев од брисања столова у
једном отменом ресторану ( и дан данас,
на ретким путовањима, не заборављам да
будем увиђаван према запосленима у ресторану), преко шанкера у малом ирском
пабу (имам и мало шкотске крви), па све
до пружања помоћи у Трауматолошком
центру. Сви ови послови касније су дали
неки свој допринос мом звању свештеника
и монаха. (Остављам мојим читаоцима да
ово протумаче).

22

брзо након што сам се преселио у
Портланд, одлучио сам да желим да
радим у локалној теретани (који младић не жели да буде лепо развијен и мишићав?). Након што сам се мало распитао,
открио сам Лапринзи теретану, портландску институцију која постоји и дан данас.
Лапринзи теретана је одувек била позната
по најбољим тренерима, а ја сам знао да су
професионална помоћ и смернице веома
потребни за успех у дисциплини дизања
тегова.
ио сам мршави апсолвент факултета и
осећао сам се престрашено када сам
ушао у теретану препуну олимпијаца у
дизању тегова; али, убрзо сам осетио олакшање када ми је један од тренера пришао
и понудио се да ми помогне да почнем.
Захвалан за упутства, започео сам нешто
што је било основа мојих вежби у наредним годинама. Нисам престао са дизањем
тегова све док нисам постао монах и сада
ми је жао што нисам наставио са вежбама
и даље.
еома дисциплиновано бавио сам се и
маратонским трчањем које је довело
до моје трансплатације кука (по мишљењу мог хирурга), пре око седам година.

Б
В

Од нашег дописника

Т

ог дана ушао сам у теретану и тамо је
био и један младић који је по први пут
дизао тегове. Али, он је, за разлику од
мене, био исувише поносан да би прихватио било чију помоћ или савет. Немарно је
одбио понуђену помоћ од стране једног
тренера и наставио да диже тегове без
икаквог професионалног надзора.
ко шест месеци касније, мој тренер
је показао прстом на тог истог младића и рекао: ,,Дејвиде, да ли уочаваш разлику између твог и његовог тела?
Пошто је он сам себи био тренер, он је видео само своју предњу страну, тако да су
његови мишићи развијени само у горњем
делу руку и грудима. Његови леђни мишићи и ноге су неразвијени, с тога он изгледа
смешно, несразмерно и мршаво.“
елим ову причу са вама због једне изреке: ,,Човек који је сам себи духовни
вођа, постаје ученик будале.“ Када
кренемо на духовни пут, потребне су нам
смернице и предвиђања од стране некога ко
има духовног искуства; јер, постоји много зам-

О
Д

ки, укључујући и понос односно сујету.
збором духовног оца као духовног
вође, усмерени смо ка Христовом
путу од стране некога ко нас познаје и ко би нам указивао на све те препреке које нас чекају. Овај вођа, слично горе
поменутом тренеру, може да види нас из
перспективе која је нама самима скривена и непозната; и као и дизачу тегова који
жели да физички изгради и трансформише
себе, човеку који је на путу духовног преображаја потребан је духовни отац који ће
му указивати на грехове и заблуде које захтевају нашу пажњу.
„Свештеник је духовни лекар. Покажите
му ране без срама, искрено, отворено, верујући и поверавајући му се као син свом
оцу, јер је исповедник твој духовни отац,
који би требало да те воли више од твог
оца и мајке, јер Христова љубав је већа
од било које природне љубави; и он је тај
који ће одговарати пред Господом за вас”
(Свети Јован Кронштатски, „Мој живот у
Христу“).

И

Манастир Свемилостивог Спаситеља,
манастир руске заграничне цркве,
острво Вашон, САД
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О ПРАВИЛНОЈ ИСПОВЕСТИ
Превијајмо своју рану
Старац Пајсије Светогорац
– Старче, када ми се деси да паднем у
духовној борби, ја се успаничим.
– Не бој се. То је борба, а у борби се задобијају и ране. Оне се лече исповешћу.
Видиш, и у рату војници који су рањени у
борби одмах одлазе лекару, тамо им превијају ране, па здушно настављају да се
боре. Осим тога, војници на тај начин стичу
искуство и боље се чувају, како поново не
би били рањени. Исто тако и ми, када задобијемо ране у својој борби, не треба да се
бојимо, већ да потрчимо духовнику, да му
покажемо своју рану, да добијемо духовне
лекове и опет наставимо добар подвиг. Зло
је када се не трудимо да нађемо страсти, те
страшне непријатеље душе, и не боримо
се како бисмо их уништили.
– Старче, неки људи не иду на исповест из усрђа. Кажу: „Можда поново
учиним исти грех. Зашто онда то да
исповедам? Да би ми се свештеник ругао?“
– То није у реду! То је као да рањени
војник каже: „Пошто рат још није завршен,
зашто бих превијао рану?“ Али ако је не
превије, искрвариће, па ће и умрети. Ти
људи можда стварно не иду на исповест из
усрђа, али на крају тиме сами себе упропаштавају. Видиш, ђаво се користи и даровима којима је Бог обдарио човека. Ако
исповешћу не очистимо своју душу када
паднемо и испрљамо се, јер мислимо како
ћемо опет пасти и испрљати се, само додајемо блато на старо блато и после је тешко
очистити га.

26

Неопходност исповести
– Старче, преподобни Марко Подвижник каже: „Онај ко има знање и познаје истину, исповеда се Богу, не кроз
сећање на оно што је раније учинио,
него трпљењем невоља које Га постижу. “ Шта он тиме хоће да каже?
– Да човек треба да чини и једно и друго. Да се верник исповеда духовнику, а пре
тога да се са смирењем исповеди Богу у
молитви, разобличујући самог себе: „Боже
мој, погрешио сам, ја сам такав-и-такав.“
Али у исто време он осећа и тугу, која се
налаже на њега као лек. Светитељ не каже
да се не треба исповедати Богу и духовнику, и да је довољно само трпети невоље. Шта значи – исповедати се? Зар то не
значи – отворено објављујем оно што је
у мени? Ако је у теби нешто добро, хвали
Господа, односно – прослави Бога. А ако је
у теби нешто лоше, исповедај своје грехе.
– Старче, да ли човек који се први пут
исповеда, треба духовнику да каже
све о свом ранијем животу?
– Први пут треба да пред духовником
изнесе једну општу исповест. Баш као што
болесник који оде у болницу износи лекарима историју своје болести. Он, примера
ради, каже: „Имао сам неку болест на плућима, али је то сада прошло; извршена ми
је операција са општом“ – или -„локалном
анестезијом…“ Исто тако, на првој исповести човек треба да покуша да духовнику
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изнесе и детаље из свог живота, па ће духовник тако наћи духовну рану како би је
исцелио. Често се дешава да један ударац
на који није обраћена пажња, касније има
озбиљне последице. Када човек први пут
оде на исповест, имаће да изнесе духовнику, рецимо, сто грехова. Други пут ће
имати сто десет грехова, јер ђаво подиже
већу борбу против њега, будући да се исповедио и покварио му посао. Трећи пут
ће можда бити сто педесет грехова, али ће
се временом тај број непрестано смањивати, све док човек не пође на исповест са
незнатним бројем грехова.

Правилна исповест
– Зашто понекад ми не улазимо у неопходну борбу за наше исправљење,
иако нас савест изобличава?
– То може да се деси због неког прелома у души. Ако се човек успаничи због
некаквог искушења, он жели да се бори,
али није расположен, нема душевне снаге.
Тада треба да се исповешћу изнутра доведе у ред. Исповешћу човек стиче утеху,
укрепљује се, и благодаћу Божијом поново
у себи налази одважност да се бори. Ако
се не доведе у ред, њега могу да сколе и
друга искушења, и када се тако жалостан
сломи још више, он почиње да се гуши помислима, да очајава, а после више уопште
не може да се бори.
– А ако се то често дешава?
– Ако се то дешава често, човек треба да
се и често доводи у ред, да отвара своје
срце духовнику и тако поново стиче одважност за борбу. А пошто се доведе у ред,
треба да упали духовни мотор и да крене у
приљежну и постојану борбу како би најурио онога коме овде није место.
– Старче, шта је разлог томе када не
осећамо потребу за исповешћу?
– Можда не пратиш себе? Исповест је
Света Тајна. Треба да одеш и да просто

изнесеш своје грехе. Шта мислиш – које
грехе? Ти ниси тврдоглава? Немаш у себи
егоизма? Ниси нечим повредила сестру?
Не осуђујеш? Па кад ја одем на исповест,
о чему говорим? „Разгневио сам се, осуђивао сам…“, и духовник ми прочита разрешну молитву. Али, и ситни греси имају своју
тежину. Када сам отишао да се исповедим
код старца Тихона, нисам имао да му изнесем неке озбиљне грехе, па ми је он рекао:
„Песак је то, синко, песак.“ Ситни греси се
скупљају и стварају гомилу песка, али та
гомила тежа је од једног великог камена.
Човек који је учинио неки велики грех, непрестано мисли о њему, каје се и смирава.
Ти имаш много ситних грехова. А ако упоредиш услове под којима си ти одрасла, и
услове под којима је одрастао човек који је
учинио тај велики грех, увидећеш да си ти
гора од њега. Осим тога, труди се да на исповести будеш јасна. Није довољно да човек каже: „Завидим, гневим се…“, већ треба да изнесе свој конкретан пад, како би
стекао корист од исповести. Када је у питању неки тежи грех, као што је лукавство,
треба да кажеш и шта си мислила и како си
поступила. У супротном – ругаш се Христу.
Човек који не исповеди истину духовнику
и не открије свој грех, како би духовник
могао да му помогне, самоме себи наноси
велику штету, као што болесник наноси велико зло своме здрављу када сакрије болест од лекара. А када човек изнесе себе
пред духовником онаквог какав јесте, тада
духовник може боље да га упозна и да му
боље помогне.
Осим тога, човек који је некоме учинио
неправду или је некога повредио својим
држањем, треба прво код њега да оде, да
смирено затражи опроштај и помири се са
њим, а после да исповеди свој пад духовнику, како би добио разрешење тог греха.
Тако долази благодат Божија. Ако човек
каже свој грех духовнику, а пре тога није
тражио опроштај од онога кога је повредио, он неће моћи у души да осети мир, јер
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се није смирио. Једино у случају када је човек кога је повредио умро, или не може да
га нађе јер је променио место боравка, а
он нема његову адресу како би га замолио
макар и преко писма за опроштај, али жели
да то учини – тада му Бог опрашта грех, јер
види његово настројење.
– Старче, а шта ако ми замолимо
некога за опроштај а он нам не опрости?
– Тада треба да се молимо да му Бог
смекша срце. Али понекад Бог неће да помогне да том човеку смекша срце, јер ако
би нам он опростио, могли бисмо поново
да паднемо у тај исти грех.
– Старче, када човек учини неки тежак грех, постоји ли случај у коме он
не може тај грех да исповеди одмах?
– Зашто би га остављао за касније? Да
се укисели? Колико више задржаваш неку
трулу ствар, она све више трули. Зашто
би чекао да прође месец-два, да оде код
духовника на исповест? Треба да иде што
пре. Зар би чекао да прође месец дана да
би почео да лечи отворену рану? Не треба
чекати тренутак када ће духовник имати
више времена, како би нам посветио више
пажње. Тај грех треба на брзину одмах
рећи, а после, када духовник буде имао
времена, треба отићи за нешто више, на
разговор, и томе слично.
Није потребно много времена да духовнику даш слику о себи. Када савест дела
како треба, човек у две речи може да изнесе духовнику слику свог стања. Али када
је у човеку збрка, он може да прича много
а да тиме ништа не каже о себи. Ето, приметио сам да ми неки људи пишу читаве
свеске, двадесет-тридесет страница извештаја, ситним словима писаних, и још неколико страница постскриптума… А све
то што пишу могли су да сместе на једну
једину страницу.
Оправдавајући себе на исповести, отежавамо своју савест.
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После исповести
– Старче, да ли је оправдано када
неко после исповести осећа тежину?
– Зашто би осећао тежину? Једном правилном исповешћу све се старо брише.
Отвара се нова бележница. Долази благодат Божија која потпуно мења човека.
Смућење, озлојеђеност и напетост нестају,
а долазе тишина и мир. Та промена је толико приметна чак и од споља, да сам рекао
некима да се фотографишу пре и после
исповести, како би се и сами уверили у ту
промену набоље, јер се на лицу изображава унутрашње духовно стање. Свете Тајне
Цркве чуда чине. Приближавајући се Богочовеку Исусу Христу, човек се обожује и
потом зрачи, а благодат Божија га открива
људима.
– Дакле, Старче, човек после искрене
исповести одмах осећа радост?
– Не увек. Можда не осетиш одмах радост, али мало-помало она ће се родити у
теби. После исповести потребно је од све
душе спознати себе. Да се осећаш попут
човека коме је опроштен дуг, па из усрђа
осећа благодарност према свом добротвору, и да му је дужник. Благодари Богу, али
истовремено живи као што каже псалам:
Јер ја знам преступе своје, и Грех је мој једнако преда мном, како се не би одважила
да поновиш исту грешку.

Извор: https://pravoslavie.ru/
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Илустрација Милице Мишић
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ДОСАДАШЊЕ СТАЊЕ
РЕЛИГИЈСКОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ
И НОВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА

ДР ИГОР
СТАМЕНКОВИЋ

У

Др Игор Стаменковић ради као доцент на Катедри за
туризам на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, Универзитета
у Новом Саду. Више од 15 година бави се истраживањем
феномена односа религије и туризма. На свом матичном
факултету као и на интердисциплинарним студијама при
Универзитету у Београду држи наставу из предмета: „Религија и туризам”. Магистрирао је на тези: „Однос Хришћанских цркава према религијском туризму”. Аутор је уџбеника под називом: „Религијски туризам и Православље” и
књиге: „Света места Града Новог Сада”. До сада је објавио
преко 30 научних радова из области религијског туризма и
поклоничких путовања и био ментор на преко 20 дипломских и мастер радова из поменуте области.

предходне три деценије народи на
простору Балкана изнова су освестили свој успавани национални идентитет који је утицао на креирање нових
уверења и другачијег система вредности,
а на чијем списку су се поново нашли религија, побожност, Бог, Божија љубав итд.
а променама у друштву и стилу живота, са другачијим односом према слободном времену људи су све више
окренути одласцима у светиње – цркве и
манастире, те данас можемо говорити о
растућем тренду феномена религијског
туризма. Ако питате теологе и богослове,
већина њих ће имати чврсто становиште
да се може говорити искључиво о поклоничким путовањима и ходочашћима, а ако
питате профане експерте говориће вам о
приливу новца, развоју инфраструктуре и
ефектима мултупликатора на одређеним
дестинацијама.

С
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Ј

едно је сигурно, а то је, да у Србији
постоји изражена потреба и све већи
промет гостију које можемо назвати
религијским туристима, односно Homo
Turisticus Religiosus, верујућим путницима. Њихове потребе можемо сврстати у
две велике групе: културне (профане или
материјалне) и религијске (секуларне или
духовне).
ре распада Југославије најистакнутији аутор који се бавио феноменом
односа религије и путавња, то јест
туризма, био је проф. др Борис Вуконић
који је крајем ’80-их година објавио књигу “Туризам и религија”. Насупрот писаној
речи до сада је у нашој земљи одржано
неколико научних скупова са тематиком
религијског туризма и ходочашћа. После
врло успешне прве конференције одржане 17. новембра 2006. у Београду у хотелу
Балкан на тему односа религије и туризма,
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под називом, „Веровати – путовати!”, 24.
фебруара 2009. одржана је и друга конференција на истом месту под називом
“Валкан – место ходочашћа!”. Обе конференције организовао је Центар за проучавање верског туризма и ходочашћа у
оквиру Хришћанског културног центра
из Београда, а окупиле су чланове свих
конфесија, научнике, туристичке раднике,
житеље манастира и представнике власти и доносиоце одлука. Током рада на
конференција: 1. мапирана су главна места ходочашћа на Балкану, 2. дефинисани
будући кораци ка укључивању Србије у
мрежу европских и светских религијских
рута, 3. утврђени будући акциони планови и закључено је да водећу улогу у развоју религијског туризма треба да имају
Српска православна црква и општинске
туристичке организације.
сто тако, истакнуто је да религијски
туризам треба да представља шансу
локалном становништву да се активно укључи у његову организацију и да буде
један од покретача привредног развоја
у насељима која се налазе у непосредној
близини светих места и манастирских комплекса.
воја искуства из непосредног контакта са ходочасницима и посетиоцима манастира, поделили су монахиња Бриџит Лорд из манастира Манасија,
свештеник Јован из манастира Острог и
упокојени академик др Владета Јеротић.
На другој Конференцији говорили су митрополит Порфирије, муфтија Мухамед Јусуфспахић, надбискуп Станислав Хочевар
и господин Драган Вукић из Поклоничке
агенције Српске православне цркве „Доброчинство” из Београда.
д самог почетка оснивања Хришћанског културног центра у Београду
идеја је била да се успоставе и промовишу заједничке активности Хришћанских заједница на Балкану, у Европи и ширем светском простору. Повод за оснивање
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ових научних скупова је све већа појава
присутности људи на светим местима и у
светињама, њихова потреба за проналажењем истине и духовног мира. Разлог више
организовању скупа, јесте чињеница да је
Светска асоцијација за религијска путовања (World Religious Travel Association) 2009.
годину прогласила годином религијског
туризма.
одине 2008., 12-13. децембра на Факултету за спорт и туризам – ТИМС у Новом Саду и у манастиру Крушедол на
Фрушкој гори, одржана је научна трибина
под називом “Верски туризам као део одрживог развоја Фрушке горе”. Основна идеја
организовања овог скупа била је фокусирана на прославу обележавања 5 векова
манастира Крушедол. Циљеви дводневне
трибине били су размена знања, идеја и
стварање оптималне визије за културну,
религијску и туристичку презентацију манастира Фрушке горе у складу са основним
принципима одрживог развоја. Посебан
акценат је био на томе да се покаже како
се манастирски прњавори и села на Фрушкој гори могу укључити активно у разој
религијског туризма кроз стварање услова
и подстицање привредне активности у тим
местима.
аучна трибина је била изузетно конструктивна и као најважнији закључак дат је предлог да се у сарадњи
са Епархијом Сремском изради „Протокол
посете манастирима Фрушке горе”, који
би представљао писани водич етичких
и моралних кодекса понашања намењен
свим актерима у туризму (туристима, туристичкој привреди и локалном становништву). Такође, закључено је да треба
формирати посебне акредитоване програме за обуку специјализованих туристичких
водича да је неопходно веће ангажовање
академских и образовних институција на
пољу едукације становништа о религији,
значају вере и културних вредности и наслеђа.
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К

ао посебан предлог закључено је да
би веома корисно било да се уведе
симболична цена улазница за посету
манастирима на Фрушкој гори и да се такође издвоји један проценат од боравишних
такси који би се после наменио одржавању манастира. На тај начин успоставио би
се начин евидентирања посета и увели
одређени кодекси понашања у сакралним
објектима.
оред поменутих догодило се још неколико мањих конферецнија и трибина из области културног туризма
где су постојале секције везане за ову тему.
осебно бих истакао немерљив и важан допринос јавном заговарању
ове теме у оквиру цркве и изван ње,
чему је допринео упокојени свештеник и
професор Богословског факултета у Београду, проф. др Радован Биговић. О његовом приступу и залагању могао бих написати посебан текст. Хвала му и нека му је
вечна слава!
обзиром на чињеницу да је већина наших манастира у руралним
подручјима религијски туризам је
комплементаран облик туризма који треба
развијати заједно sa активностима у оквиру туризма на селу, бањског, конгресног,
транзитног и екотуризма.
ао велики допринос развоју треба
истаћи да данас постоји изборни
предмет на универзитетима у Србији
у оквиру којег теолози, антрополози, етнолози, туризмолози и други могу да изучавају овај феномен из другачије перспективе и да се њиме позабаве и у пракси.
а самом крају желим да истакнем један веома важан догађај који ђе се
десити ове године на Универзитету
Сингидунум у Београду где ће се у периоду 26-29. јуна одржати веома значајна 11.
Међународна конференција посвећена туризму и ходочашћима у организацији Института за религијски туризам и ходочашћа
из Велике Британије.
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ама братска по много чему земља
Русија препознала је огроман потенцијал који нуди овај облик туристичких кретања те постоје велике агенције и
туроператори који продају аранжмане религијског туризма а постоје и велики специјализовани сајмови турима.
будућности треба сагледати могућности да се отвори канцеларија при
Српској Православној цркви која би
се бавила истраживањем и праћењем религијског турзма јер туриста ће бити све
више и више, посебно из азијских земаља.
Већ данас осети се значајан притисак посетиоца на поједине манастире о чему су
више пута о томе говорили игумани и игуманије као и о потреби да се поједини елементи допуне и услуга доведу на још виши
ниво организације и квалитета.

У

Православни родитељ

У ПОЧЕТКУ БЕШЕ РЕЧ
– ДЕЦИ ЈЕ ДАЈМО
„У почетку беше реч“, казано је, а та Реч беше творбена
јер је кроз Њу створено све што је створено.

С
ПРОФ.
ЉИЉАНА РАНЂИЋ

Љ

удска реч нема ту
снагу да материјализује изговорено али има снагу да подигне људску свест, да је зида
и надграђује. Зато се може
рећи да је реч та која је
створила и ствара човека.
орба за реч нарочито је актуелна у данашњем времену предоминације и агилности слике.
Слике, која у ери савремених технологија не штеди
људске душе, а најмање оне
дечије.

Б

тога је данас, можда
више него икада, важно да гајимо реч код
деце, да је породимо. Колико је то важно – зна свака
мајка, а нарочито мајка чије
дете са напором осваја и
порађа речи.
олико је важна изговорена реч - као мост
према другоме, као
могућност кодирања стварности и њеног разумевања,
толико је битна прочитана
реч која осваја нове пределе царства писане речи.
исана реч је реч која
оплемењује људску
свест, која је уздиже
и проширује. Али и та реч
угрожена је данашњим
технологијама јер слова
– као знакови који означавају гласове - не бивају
оно што јесу већ постају
сигнали на мониторима
и екранима. Деца су од
раног узраста најчешће
и на жалост, због слабости и незнања родитеља

К

П

- изложена тастатурама и
мониторима (и то махом са
латиничним и енглеским
алфабетом ) без присуства
блиског одраслог који ће га
упутити у тајне везе гласа и
слова. Слова, која су заправо у равни симболичког,
спуштају се тиме на ниво
сигнала који постају „изазивачи“ сликовних садржаја
на мониторима. Дете тако
може написати низ „слова“
youtube, а да ништа не зна
о словима и речи. Само да
би потакнуло стимулацију
сликом коју очекује.
етворогодишњак који
открива цртеж неминовно је „уронио“ у
свет симболичког и разуме
да оно што је нацртано није
исто што и објекат цртања.
Ми, као родитељи, то препознајемо и дајемо детету
могућност самостимулације – дајемо му папир и оловку, бојице. Али истом том
четворогодишњаку не дајемо слова као одговор на
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потребу да разуме симболе којим владају одрасли,
којима је преиспуњен свет
који их окружује. А деца
су махом у овом узрасту
мали Прометеји који желе
да отму ватру слова и речи
од одраслих. Ако пажљиво
посматрамо, уверићемо се
у то. Управо тада – интересовање се креће у распону
између 3 и 6 и 5 и 6 година,
али свакако пре формалног
предшколског периода. Зашто онда до дана данашњег
одлажемо формалну обуку
слова и почетног читања
до предшколског периода
и почетка школе? Основни
разлог „чучи“ у констатацији да је неосновано очекивати од детета да кодира
глас словом уколико оно
није свесно гласа који треба да кодира унутар речи.
Стручњаци би рекли – без
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фонемске анализе и синтезе нема ни везивања гласа
и слова. И то би деловало
логично уколико не бисмо
консултовали савремена истраживања која нас упозоравају да управо искуство
са словима освешћује гласове! Дакле – само излагање словима и грађење веза
глас-слово подстиче развој
функције која се сматрала
пречиталачком - фонемску
свесност због које смо, парадоксално, чекали фамозну 6. годину да бисмо децу
едуковали! До тада су се
деца ту и тамо самостимулисала, унапредила фонемску
свесност и… изгубила интересовање за учење слова!
Прошао је период у коме је
учење слова и почетно читање имало карактер функционалне игре и сада деца
уче упркос, а не захваљујући

мотивацији. Оваквим демотивишућим третманом гасимо ватру коју су наши мали
Прометеји били спремни
да нам „отму“ већ у четвртој
години.
атру слова и речи која
је кадра да загреје њихове радознале умове
и унапреди њихову свест,
уздижући је у процесу зрења.
е оклевајмо, дакле, и
не спутавајмо наше
разборите мале Прометеје већ им дајмо ватру
слова и речи онда када је
они ишту - а то је пар година раније у односу на праг
који смо ми одрасли дефинисали доњим.
ајући им пламен за
којим жуде будимо
уверени да им дајемо
истински почетак јер почетак свих почетака заиста
бејаше Реч.
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НИКОЛАЈ
СЕМЈОНОВИЧ ЉЕСКОВ

„ЗВЕР”
Представљамо Вашој читалачкој пажњи збирку хришћанских прича ,,Звер”, руског писца реализма, Николаја Семјоновича Љескова, у издању издавачке куће ,,Бернар”.
Најпре, да се осврнемо на биографију овог, како за њега данас кажу ,,најбољег писца
просте, религиозне, руске душе”.
Николај Семјонович био је свега три године млађи од Толстоја, али је почео да објављује са тринаест година, у време када су жар и интересовање за покољења романописаца сплашњавали. Насупрот томе, било је то време унутарпартијске борбе, када се ни
један писац није могао надати да ће га сви критичари прихватити подједнако добро, чак
су појединачно писци могли рачунати само на оне партије којима су припадали. Љесков
никада није био члан ни једне партије, те су последице биле неизбежне. Његову славу су
створиле генерације читалаца.
Николај Семјонович Љесков рођен је 1831.г. у селу Горохово Орловске губерније.
Свештеничко наслеђе оца, и племићки род мајке, дали су младом Љескову племићко
детињство, са урођеним дубоким осећајем за духовност. У шеснаестој години Љесков
је изгубио родитеље, и остао сам на свету, па је био принуђен да сам зарађује за хлеб.
Напустио је гимназију, и ступио у службу. Како је служио у разним провинцијама, открио
је реалне слике руске стварности. Стекао је широко познавање руског живота, што је
било врло неуобичајено за младу особу тог времена. То му је омогућило да посматра
руски живот огољено, ослобођено од снисходљивог сентименталног сажаљења према
руском сељаку.
Љесков је прошао компликовани преображај у свом стваралачком раду. Од петербуршког новинара, преко писца уметничке прозе и политичких романа, до творца многобројних, генијалних прича, које су му и обезбедиле данашњу славу. У својим причама је,
приповедањем о свакодневици руског сељака, досезао до узвишених дубина познања
Бога и Божије творевине.
,,Звер” по којој је ова збирка и добила име, аутобиографског је карактера. Реалистична
прича садржи натуралистичке детаље описа лова, који иду и до најсуровијих танчина.
Ипак, главна тема ове приче је преображај човечије душе, која је у Божијим рукама.
За спољашњи социјални проблем Љесков је изабрао питање сељачког права. Догађај
је смештен у 30-те године 19 века, када је још увек постојао велики јаз између деспотских
владара, и покорних слугу. Дело на тај начин поставља питања милосрђа и казне, добра
и зла, васпитања и искрене вере.
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Фабула се динамично развија. Ипак, аутор оставља читаоцу слободу да сам одлучи да
ли је зверолико биће које је по свом биолошком предодређењу животиња, или је то пала
људска природа.
Приповедање се завршава епиграфом из житија старца Серафима Саровског, који је,
према предању, из руку хранио медведа и друге животиње. За милосрдног старца, животиње, као и људи имају душу.
Љесков проницљиво продире у слабости, необичне особености и навике обичних
људи. Сви његови ликови представљају индивидуе, крајње живе и оригиналне. Управо
ово виртуозно грађење књижевних ликова пружа читаоцу велику радост и уживање.
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МОРАЛ ПРЕМА НЕПРИЈАТЕЉУ
У ПРИПОВЕТКАМА
ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА

МР ДРАГАНА РАЈОВИЋ

У

Чули сте да је казано: Љуби ближњег свог, и мрзи
на непријатеља свог. А ја вам кажем: љубите непријатеље своје, благосиљајте оне који вас куну,
чините добро онима који на вас мрзе и молите
се Богу за оне који вас гоне; Да будете синови Оца
свог који је на небесима; јер Он заповеда сунцу те
обасјава и зле и добре и даје дажд праведнима и
неправеднима. (Мат, 5:43–45)

одбрамбеном рату против освајача,
патријархални морал подразумевао
је строго поштовање хришћанског
ратног етоса. Поједини патријархални морални захтеви чојства и јунаштва односили
су се и на понашање према непријатељу.
Људско достојанство непријатеља није се
смело унижавати, па се управо у односу
према непријатељу огледало лице истинског православног хришћанина. Чак и у
трагичним ратним околностима, однос
Божовићевих јунака према непријатељима
био је витешки. Није било довољно показати јунаштво и витештво бранећи себе
и ближње од непријатеља, него је ваљало показати и чојство, које чини суштину
Јеванђеља. Морал према непријатељу
подразумева синтезу јунаштва, витештва
и чојства у личности патријархалног православног ратника и у његовом односу
према непријатељу. Несумњиво је да је то
управо оно што му је и дало могућност да
буде победник и што је допринело да Господ благослови победе над јачим и бројнијим непријатељем.

П

атријархални ратни етос, иако је
неустрашив према живом, милостив је према заробљеном или
мртвом непријатељу. У одбрани свог огњишта и породице, српски војник је био
жесток и истрајан, али никада осветољубив. Уместо освете, жалио је пораженог
непријатеља:
„Од памтивека је Србин дубоко и крвно
везан за своју земљу и свој народ. Он ће
се свим својим бићем и свим средствима
одупрети освајачу – ући ће у борбу прса
у прса, на бајонет, клаће се и зубима, а кад
непријатеља свога освоји, кад се баци на
колена – даће му пола свога војничкога
хлеба!“ Антоније Ђурић

М

орал према непријатељу Григорије Божовић у свом приповедачком
опусу сагледава из различитих
углова. Чудни подвижник, прота Дејан Поповић, доживео је метаноју после убиства
злогласног Мет Фираје, који је оскрнавио
протин чин и одежде док се налазио у бугарском ропству.

37

Књижевни погледи
„Нећеш веровати: у животу сам побио
толико људи и никад ми срце није штрецнуло над њиховим телесима, а сад ми се
нешто прекиде у души и осетих и бол и
срам и страшну љубав према крвнику, оваком истом мученику као што сам сам. Клекох крај њега, пољубих га у чело, покрих
рупцем па онако, ни сам не знам што и по
којем закону, почех му изнад главе нешто
читати све док ме старији син не трже и не
назва будалом и човеком који није више за
пушку но за манастир Девич, камо се воде
сви шенути од памети…“

У
Ј

тренутку када у мртвом непријатељу
препознаје лик Господњи, јунак Григорија Божовића доживљава преображај и повлачи се у осаму, кајући се што
није могао да буде „јачи од себе.“
унак приповетке Злате из Слатине
представља симбол страдања и по тој
особености надилази све остале ликове у Божовићевом приповедачком опусу.
Пред овим јунаком појављују се многобројна искушења; он се повинује вољи
Божијој, без роптања, трасирајући својим
поступцима пут страдања. Када се нађе
у прилици да се освети својим џелатима
који су хтели да га убију, Злате надилази
примарне нагоне и страда за своју браћу у
Христу, иако су му крвни непријатељи.
„Злате лежаше на земљи са наслоњеном
руком на грудима. Из уста му се пенушаху
крваве пене, а из носа куљаше врела крв,
коју стизаху млазеви са главе, чела и образа. Беше га спопао ледени зној. Од убоја чињаше му се како му кроз тело струји врела
вода и раставља кост од кости, делић од
делића, али му на лицу опет играше самртнички задовољан осмех, јер беше потпуно
свестан свега што се зби, а нарочито својега држања, које му тако слатко пиркаше
у сломљену душу, у бридне ране. Он сређиваше скорашње утиске, павши у врло
незгодно искушење, кад могаше крвнички
осветити се онима који га мало пре хтедоше обесити, он беше неизмерно собом задовољан што остаде човек, што се избави

38

несреће да буде предавник и шпијун, да
преда крштене некрштеним зликовцима,
који би их изудили очас на тисућу делова
као гладни вуци јагњад. Тешко беше.“

Д

а у рату нема победника Божовић
нас подсећа у приповеци Два мученика. Срески начелник и бугарска
ухода, „оба победници и оба поражени“,
започињу игру нерава. Писац се нарочито
бави стањем душе у којем се човек хвата
у коштац са самим собом: „Иако има људи
који постану зверови, који укамене своја
осећања, који удрве своје живце, опет сведочим да су многи међу њима прави мученици. Не мање, но чујте – више од оних
које муче.“ Писац закључује да је, нарочито
у ратним условима, у човеку непрестана
борба између свеца и крвника, и да се често дешава да џелат завиди жртви.

„Одлучан је он, неумитан сам и ја. Обојица све то видимо и обојица подједнако
ударамо узалудно у нескршиве хриди. Али
је он опет у преимућству и зато ме овако
питомо погледује. Очи му јасно показују
да је свестан како је он већ на крају, а ја
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имам још да се мучим. Он у мојим очима
види борбу око последње речи. Видео је
да жалим у њему човека, да се дивим његову држању и да сам се грозно предвојио.
Дубоко је осетио свеколико моје мучеништво и паћеништво кобнога извршиоца.
И уместо да ме по животном нагону у том
тренутку обаспе предсмртном мржњом, ја
примам последњи поглед толико сажаљив
и толико пријатељски, да га и данас сањам,
да га и сад видим како ме прожиже.“

К

ада приповеда о сукобу између Срба
и Бугара, Божовић увек подразумева
да је реч о братоубилачком рату међу
православним хришћанима, који су браћа
по Христу. Иако срески начелник жели да
ослободи бугарског уходу, овај ипак страда од руке плаховитог војника. И мада мртав, бугарски војник је крштена душа чије
тело Божовићев јунак превлачи на српску
територију „да га дајбуди Турци сутра не
преврћу као сваку ћаурску лешину...“
утентичност Божовићевих ликова
огледа се и у непристрасном приступу истицању моралних врлина
иновераца. Иако доказани патриота, у приповеци Хасан Чауш, писац није прећутао
честитост Турчина који је остао задивљен
јуначким подвигом противничког војника:
„Јунак је јунак што било да је, и за свакога
ко себе у људе убраја. Био он Србин, Турчин, Арнаутин, Татарин.“ У свом приказу
писац не идеализује Турке, не заборавља
да спомене како „муслиманска гомила“
може да буде „зверски крволочна“, али застаје пред човечношћу Хасана Чауша који
осуђује неравноправну борбу.

изашла из памети, узбуркана као море кад
почне бити о брегове, па не може да уплаши једнога човека, а сама се повија од свакога пуцња и само добро мери на коју ће
страну заточник да хитне бомбу. Е, тада се
нешто предвојило у Чаушевој души, тад му
је нешто отпало од срца. Он више душом
није био на страни својих, но онога који их
онако јуначки са замахнутом руком гледаше као са неприступне тврђаве. Истински
је зажалио што ће овакав јунак у овако неравној борби изгубити главу…“

Х

ристоцентрична култура је архетипски уткана у ткиво патријархалног
света Божовићевих приповедака,
тако да је морал у рату природно стање јунака стасалих на Косовском завету.

А

„Заклиње се он, Хасан Чауш, у све најсветије на свету да се био одлучио да сам пође
на срећу јуначку и огледа се са јунаком, да
су га Турци хтели послушати да прекине
паљбу. Али они то нису хтели да учине, а
њему су клонуле руке.Оборио је своју пушку к земљи, наслонио се на њу и било му
стидно и за себе, и за Турке, и за царство!
Толико људи на једнога! Толика гомила,
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Посни рецепти

ПОСНА ЈЕЛА НА ВОДИ
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Паштета од поврћа

Кнедле од кромпира

Савин колач

Састојци:
• 300 г црвеног кромпира
• 100 г шаргарепе
• 50 г зелени
• 50 г паштрнака
• мања главица црног лука
• 125 г бланшираног кикирикија
• кашика сенфа
• два чена белог лука
• со, пимент, зачини по укусу
• вода
• Количина поврћа је кад је
поврће очишћено
Припрема:
У шерпу ставити поврће и
налити водом, додати кашику соли и кувати поврће.
Главицу црног лука кувати
очишћену и целу. Кад је поврће кувано оцедити воду и
њу искористити за супу од
поврћа. Кувано поврће добро измиксирати штапним
миксером, додати сенф и
ситно исецкан бели лук. Кикирики самлети на машину
за орахе, додати у паштету.
Паштету добро сјединити,
посолити и додати зачине.

Потребно је:
• 500 гр кромпира,
• 500 гр брашна,
• презле,
• со.
Припрема:
1. 1/2 кг кромпира скувати
са љуском, огулити и пропасирати, посолити и замесити са брашном.
2. Добро израђено тесто
развити оклагијом, па га
сећи на квадратиће и спуштати у кипућу слану воду.
3. Кнедле су скуване када
почну да испливавају на
површину.
4. Ваљати их у презле и служити топле као прилог

Састојци:
2 шољице шећера
4 шољице гриза
4 шољице брашна
100 гр млевених ораха
100 гр сувог грожђа
нарендана кора од 1 лимуна и 1 наранџе
1 кашичица цимета
1 прашак за пециво
1 ванилин шећер
5 шољица воде
Прелив:
4 шољице сока од наранџе
4 шољице шећера
Мало сечене наранџе
Све састојке измешати и сипати у плех. Одозго, по тесту
поређати претходно потопљено у врелој води и исцеђено 100 гр сувог грожђа.
Пећи пола сата на 200 степени. Вруће прелити сирупом
од наранџе.

Православни молитвеник
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АКАТИСТ
СВЕТОЈ БЛАЖЕНОЈ
КСЕНИЈИ ПЕТРОГРАДСКОЈ
Кондак 1.
Изабрана угоднице и Христа ради јуродива, света блажена мати Ксенијо, која си изабрала подвиг трпљења и злопаћења, похвалну песму приносимо ти, штујући свети спомен твој. Ти пак заштити нас од видљивих и невидљивих непријатеља, да ти кличемо:
Радуј се, блажена Ксенијо, молитвенице за душе наше!

Икос 1.
Равноангеоски живот искала си, блажена мати, по смрти мужа свога одбацила си лепоту овога света и свега што је у њему: жеље очију, похоте тела и гордост свагдашњу, и
јуродством ум Христов стекла си. Стога услиши од нас похвалу коју ти узносимо:
Радуј се, ти која си животом својим једнака Андреју, Христа ради јуродивом!
Радуј се, ти која си се имена свога одрекла и себе мртвом назвала!
Радуј се, јер си у јуродству име мужа твога Андреја примила!
Радуј се, јер, назвавши се именом мушким, слабости женске одрекла си се!
Радуј се, јер си имање своје добрим и убогим људима раздала!
Радуј се, јер си добровољно, Христа ради, сиромаштво прихватила!
Радуј се, ти која си нас јуродством твојим научила да се oд пустошне мудрости овога света
отргнемо!
Радуј се, блага утешитељице свих који ти се молитвом обраћају!
Радуј се, блажена Ксенијо, молитвенице за душе наше!

Кондак 2.
Гледајући твој необични живот, јер си презрела дом свој и свако земно богатство, родбина по телу безумном те сматраше, а људи из Петрова града, гледајући смиреност твоју,
патње и добровољно сиромаштво, Богу појаху: Алилуја!

Икос 2.
Разум од Бога подарен ти у привидном безумљу сакрила си; у метежности великог града као пустињак живела си, молитве своје непрестано Богу узносећи. Ми који се дивимо
таквом животу твоме кличемо ти похвално:
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Радуј се, ти која си тешки крст јуродства од Бога теби дат на плећима својим понела!
Радуј се, ти која си привидним безумљем сјај благодати скривала!
Радуј се, ти која си дар прозорљивости крајњим смирењем и молитвеним подвигом стекла!
Радуј се, јер си дар свој на корист и спасење напаћених показала!
Радуј се, јер си страдања људска прозорљиво, у даљини недогледној, провиђала!
Радуј се, јер си жени доброј о рођењу сина прорекла!
Радуј се, јер си жени тој од Бога чедо испросила!
Радуј се, јер си сваког научила да се Богу молитвом обраћа!
Радуј се, блажена Ксенијо, молитвенице за душе наше!

Кондак 3.
Силом одозго од Бога ти дарованом, врелину и љуту студен храбро си подносила, распињући тело своје са страстима и похотама његовим. Зато, просветљена Духом Светим,
непрестано кличеш Богу: Алилуја!

Икос 3.
Имајући, блажена, небо за покров свој и земљу за постељу своју, Царства Божијег ради
одрекла си се сваког угађања телу. Гледајући такав живот твој, са умилењем те кличемо:
Радуј се, јер си земаљски дом свој људима уступила!
Радуј се, јер си небеско уточиште искала и примила!
Радуј се, јер си се, немајући земаљска блага, у свему духовном богатила!
Радуј се, јер си нас животом својим трпљењу научила!
Радуј се, јер си љубав Божију људима показала!
Радуј се, плодовима благочешћа украшена!
Радуј се, јер си трпљење и незлобивост свету показала!
Радуј се, милостива заштитнице наша пред Престолом Свевишњег!
Радуј се, блажена Ксенијо, молитвенице за душе наше!

Кондак 4.
Буру животну у граду Петровом усковитлану кротошћу и незлобивошћу умирила си,
блажена мати, и бестрашће према трулежном свету стекла си. Зато и појемо Богу: Алилуја!

Икос 4.
Чувши о теби како страдаш Христа ради, напаћене тешећи, немоћне крепећи, заблуделе на прави пут изводећи, народ страдални помоћи твојој прибеже, славећи те:
Радуј се, ти која си пут Христов свим срцем заволела!
Радуј се, ти која си крст Христов радосно понела!
Радуј се, ти која си сваку срамоту од света, тела и ђавола претрпела!
Радуј се, јер си даровима Божијим испуњена!
Радуј се, јер си љубав ка ближњима показала!
Радуј се, јер си страдалнима утеху пружила!
Радуј се, јер си сузе уплаканих обрисала!
Радуј се, јер си благодаћу Духа Светога чудесно огрејана!
Радуј се, блажена Ксенијо, молитвенице за душе наше!
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Кондак 5.
Као Богом вођена звезда показала се светост твоја, Ксенијо блажена, која је обасјавала
хоризонт Петровог града; јер си људима који су пропадали у безумљу греха показала пут
спасења и све их покајању призвала, да би клицали Богу: Алилуја!

Икос 5.
Видевши подвиге твоје у молитви, трпљењу студени и врелине, благочестиви људи
хтедоше да умање патње твоје, одећу и храну доносећи ти. Ти пак све то убогима раздавала си, желећи да у подвигу своме истрајеш. Ми пак, дивећи се добровољном сиротовању твоме, кличемо ти:
Радуј се, јер си жегу и студен Христа ради добровољно подносила!
Радуј се, јер си у молитви непрестано пребивала!
Радуј се, јер си Петров град свеноћним бдењем од несрећа ограђивала!
Радуј се, јер си гнев Божији много пута од њега одвратила!
Радуј се, јер си се сваког дана у години ноћима у пољу молила!
Радуј се, јер си сладост рајску у сиромаштву духа окусила!
Радуј се, јер си у сладости тој све земаљско оставила!
Радуј се, јер сва у Богу пребиваш!
Радуј се, блажена Ксенијо, молитвенице за душе наше!

Кондак 6.
Проповедају светост живота твога, Богоблажена, сви тобом излечени од многих болести, беда и патњи; богати и убоги, стари и млади. Зато и ми, славећи те, кличемо Богу:
Алилуја!

Икос 6.
Засијала је слава подвига твојих, блажена мати, када си ноћу градитељима цркве смољенске камен тајно доносила, олакшавајући напор зидарима црквеним. Тобом вођени и
ми грешни кличемо ти:
Радуј се, јер си нас научила да у тајности добра чинимо!
Радуј се, јер си подвигу благочешћа све призивала!
Радуј се, помоћнице градитеља храмова Божијих!
Радуј се, јер си светост црквену заволела!
Радуј се, јер труд наш на путу спасења олакшаваш!
Радуј се, брза помоћнице оних који к теби прибегавају!
Радуј се, блага утешитељко свих ожалошћених!
Радуј се, Петровог града небеска заступнице!
Радуј се, блажена Ксенијо, молитвенице за душе наше!

Кондак 7.
Желећи да избавиш од жалости уплаканог лекара, који је жену сахранио, заповедила
си некој девојци на Охту да побегне и тамо себи мужа нађе и утеши га. И збило се онако
како си прорекла. Они пак у радости клицаху Богу: Алилуја!
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Икос 7.
Ново чудо молитве своје показала си, блажена мати, када си благочестивој жени рекла:
"Узми копејку, угасићеш". Тиме си јој прорекла пожар у дому њеном. И по молитви твојој
пламен огња угаси се. А ми, вођени тобом, кличемо ти похвално:
Радуј се, ублажитељко патње људске!
Радуј се, јер си смелост пред Богом за страдалнике показала!
Радуј се, свећо неугасива која у молитвама Богу јарко гориш!
Радуј се, заступнице у искушењима и несрећама нашим!
Радуј се, јер спасаваш од погибли страстима обузете!
Радуј се, јер си благочестиву девојку од брака неверног одвратила!
Радуј се, избавитељко од очаја клеветама обасутих!
Радуј се, брза заштитнице на суду неправедно оптужених!
Радуј се, блажена Ксенијо, молитвенице за душе наше!

Кондак 8.
Путнице бездомна, прешла си пут живота твога у престоном граду отаџбине наше у
великом трпљењу, патње и изругивања подносећи. Сада пак у вишњем Јерусалиму пребивајући, радосно Богу појеш: Алилуја!

Икос 8.
Сваком си била све, блажена Ксенијо: паћеницима утеха, слабима покров и заштита,
тужнима радост, сиромасима одећа, болеснима исцелење. Стога ти кличемо:
Радуј се, ти која у вишњим обитавалиштима пребиваш!
Радуј се, ти која се за нас грешне тамо молиш!
Радуј се, ти која добар образац служења Богу показујеш!
Радуј се, покровитељице понижених и прогањаних!
Радуј се, ти која молитвама својим православље заступаш!
Радуј се, заштитнице оних којима је зло нането и оних који ти се моле!
Радуј се, потпоро увређених!
Радуј се, ти која невернике и подругљивце посрамљујеш!
Радуј се, блажена Ксенијо, молитвенице за душе наше!

Кондак 9.
Свакојаке болести претрпела си, блажена мати, сиромаштво, глад и жеђ, још и грдње
људи безбожних који мишљаху да си безумна. Ти се пак Господу молиш, упорно Му кличући: Алилуја!

Икос 9.
Речити говорници не беху кадри разумети да си ти безумљем својим безумље света
овога разобличила и немоћи својом јаке и мудре посрамила. Не видеше у теби Божију
силу и Божију премудрост. Ми пак, који помоћ твоју примамо, појемо ти:
Радуј се, Божијег духа носитељко!
Радуј се, јер се са апостолом Павлом слабошћу својом хвалиш!
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Радуј се, јер привидним безумљем својим свет разобличаваш!
Радуј се, јер лепоту овога света спасења ради одбацујеш!
Радуј се, јер небеска добра свим срцем љубиш!
Радуј се, јер нас на пут спасења призиваш!
Радуј се, јер страшне грехе пијанства разоткриваш!
Радуј се, јер си бесплатни и милостиви лекар свима била!
Радуј се, блажена Ксенијо, молитвенице за душе наше!

Кондак 10.
Желећи да спасеш душу, ти си тело своје са страстима и похотама распела и једном
занавек себе се одрекавши, крст свој на плећима понела си и за Христом свим срцем
кренула си, појући Му: Алилуја!

Икос 10.
Бедем си чврсти и уточиште сигурно онима који ти се моле, мати Ксенијо. Стога заштити и нас од непријатеља видљивих и невидљивих молитвама својим, да бисмо ти
клицали:
Радуј се, ти која нас на подвиг духовни покрећеш!
Радуј се, ти која нас од замки непријатеља избављаш!
Радуј се, ти, тамјане миомирисни, Богу принесени!
Радуј се, ти која мир Божији у срца људска уносиш!
Радуј се, ти која дух злобе у срцима озлојеђених умртвљујеш!
Радуј се, ти која деци кроткој благослов дарујеш!
Радуј се, јер их тајном молитвом од болести исцељујеш!
Радуј се, јер свету озлојеђеном Мудрост Божију показујеш!
Радуј се, блажена Ксенијо, молитвенице за душе наше!

Кондак 11.
Похвалну песму приносе ти, блажена Ксенијо, они који су твојим молитвама спасени од
искушења и патњи и свих невоља и заједно с тобом радосно кличу Богу. Алилуја!

Икос 11.
Као блиставо и јарко светило показао си се живот твој, света мати, које у мраку овога
живота обасјава људе. Ти си пале у провалију греха избавила и ка светлости Христовој
њихов пут усмерила. Зато ти и говоримо:
Радуј се, јер православне Божијом светлошћу просвећујеш!
Радуј се, угоднице Христова, јер си у свету небески живела!
Радуј се, јер си у мукама многим велику благодат стекла!
Радуј се, јер у тами греха благодаћу Божијом сијаш!
Радуј се, јер очајнима на путу спасења руку помоћи пружаш!
Радуј се јер слабе у вери укрепљујеш!
Радуј се, јер дух злобе посрамљујеш!
Радуј се, ти која си животом својим Анђеле задивила!
Радуј се, блажена Ксенијо, молитвенице за душе наше!
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Кондак 12.
Благодат обилну изливаш, блажена Ксенијо, на оне који штују спомен твој и прибегавају покрову твом. Тога ради и нама, који се теби молимо, источи од Бога реку исцелења
да Му кличемо: Алилуја!

Икос 12.
Опевајући многа чудеса твоја, блажена мати, славимо те и свеусрдно молимо: не остављај нас грешне у жалости, и умоли Господа сила да не отпаднемо од вере наше православне, него да се у њој с тобом утврђујемо и кличемо ти:
Радуј се, јер си нас састрадању са са онима који пате научила!
Радуј се, јер си немоћи наше свеусрдно примила!
Радуј се, јер си нас распињању тела са страстима и похотама научила!
Радуј се, покровитељко и посреднице оних који штују спомен твој!
Радуј се, јер си узани пут патње прошла!
Радуј се, јер си спасења вечног тиме удостојила!
Радуј се, јер тешиш оне који гробу твоме притичу!
Радуј се, јер се за спасење отачаџбине наше заузимаш непрестано!
Радуј се, блажена Ксенијо, молитвенице за душе наше!

Кондак 13.
О, света блажена мати Ксенијо, у животу твоме крст тешки понела си. Прими од нас
грешних мољења која теби приносимо. Заштити нас молитвама твојим од замке духова
таме и свих оних који нам зло мисле. Умоли Сведарежљивог Бога да нам пода силу и крепост како би свако од нас узео крст свој и пошао за Христом, појући Му с тобом: Алилуја!
(овај Кондак чита се три пута)
И опет се чита Икос 1; и опет Кондак 1.

Молитва светој блаженој матери Ксенији Петроградској
О, света свеблажена мати Ксенијо! Ти си под заклоном Свевишњега живела, вођена
и укрепљивана Богомајком. Глад и жеђ, студен и врелину, увреде и гоњења претрпела
си, дарчудотворства и прозорљивости од Бога си добила и под заштитом Свемогућег
покој си нашла. Сада те света Црква као миомирисни цвет прославља, стојећи на месту
твога погребења, пред иконом твојом светом, и као живој, која си са нама, молимо ти
се: прими молитве наше и принеси их Престолу Милосрдног Оца небеског, и, имајући
смелост пред Њим, измоли вечно спасење онима који теби притичу, обиље благослова
за добра дела и прегнућа наша и избављење од свих недаћа и жалости. Заступи светим
твојим молитвама пред Престолом Свемилостивог Спаситеља нашег нас недостојне и
грешне. Помози, света блажена мати Ксенијо, деци да се светлошћу светога крштења
озаре и печатом Духа Светога запечате, да се дечаци и девојчице у вери, честитости и
богобојажљивости васпитавају и успеха у учењу имају; да се болесни и слаби исцеле;
породичну љубав и слогу ниспошљи; монахе удостој да се добрим подвигом подвизавају
и од увреда их огради; пастире у крепости Духа Светога учврсти; народ и земљу нашу у
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миру и спокојству сачувај и сажали се на оне који су у предсамртни час лишени причешћа Светим Христовим Тајнама. Ти си нам нада и уздање, брзо услишење и избављење,
теби благодарност узносимо и с тобом славимо Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и
кроза све векове. Амин.

Молитва друга светој Ксенији Петроградској
Блажена мати Ксенијо, прими похвалну песму ову од нас недостојних, сличних не теби,
него мужу твом Андреју у свему: разврату, пијанчењу, среброљубљу, немарности према
вечном спасењу и неосетљивости на Божија упозорења и благост Његову. И као што га
после смрти ниси осудила и презрела, него знајући какав је подвиг потребан да би се за
такву душу молила, подвиг јуродивости узела си, и обукавши његово одело, себе мртвом
назвала, а њега живим, да би га бар тако удостојила милости Божије, тако и нас, несебично погледај и чуј речи наше: недостојни неба и земље и целе себе потчинивши греху,
незаштићени од наших Анђела који одступише од нас, недостојни да на Престо Божији
чак и помислимо, ти нас, саосећањем испуњена мати Ксенијо, са дна очајања подижеш
и, узданицо наша, чиниш да учинимо оно што још можемо; јер, чувши од оних који ти
копејку даваху да се она као благодат њима враћала, одслужисмо овај мали помен теби,
од сувишка нашег, желећи да га и са другима поделимо. Смилуј се, дакле, на нас ниште
у сваком погледу, свемилостива, молитвама твојим дај нам олакшање терета сагрешења
наших и смелости да најпре иштемо отрежњење своје. Даруј нам, подвижнице, и помисао на смрт, суд и осуду, и страх Божији укорени у нама. Из вртлога страсти, уживања и
свеколике прелешћености овоземаљским добрима подигни нас. Учини, чудотворко, да и
ми, слуге непотребне, с леве стране кренемо на десну и да заједно са нашом православном браћом доживимо делић озарености позваних на Божанску Тајну вечеру.
Чувши за велику милост твоју, ми ти се, нескромни, молимо и за све наше пријатеље
и за све душе које се у овом свету изгубише и предадоше себе забораву и поробљењу
саблазнима овога света: демонској музици, дрогама и моди, непотребним наукама, лажним учитељима и идеологијама, политици и свакојаким идолима. Све их као заблуделе,
не налазећи им кривицу, потражи и измоли од Доброг Пастира нашег да, тобом вођени
и заузимањем Свеблагословене Владичице наше Богородице, осете радост преумљења
и новог живота.
И све нас, свесмирена, научи твоме подвигу самозаборава и незнања. Јер, истинита је
зацело реч Господа нашега да благослов од Оца примају и наследници Царства постају
само они који заборавише и који не знају кад шта добро и похвално учинише.
Знамо да нећеш постидети наду коју у тебе полажемо, него још и умножи твоје заступништво, да и многи други заједно с тобом у све дане живота свога славе Оца и Сина и
Светога Духа, сада и увек и кроза све векове. Амин.
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Капела Свете Ксеније на Смоленском гробљу
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Вести из Службеног гласника
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Распоред богослужења

РАСПОРЕД
БОГОСЛУЖЕЊА

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

ЦРКВА СВЕТОГ САВЕ
ЈУТРЕЊЕ: Радним данима у 7:30
ВЕЧЕРЊА: Радним данима у 17:00
БДЕНИЈЕ: Вече уочи празника и суботом у 17:00
СВЕТА ЛИТУРГИЈА: Суботом у 7:30
СВЕТА ЛИТУРГИЈА: Недељом и празницима у 9:00
АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ: Четвртком у 18:00

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

ИСПОВЕСТ
Вече уочи Литургије или у договору са свештеником

ХОРОВИ ПРИ ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ
Певачко друштво ,,Мокрањац“
Дечији хор ,,Растко”
Хор Храма Светог Саве
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Илустрација
Милице Мишић

