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ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ!

Братство Цркве Светог апостола 
и еванђелисте Марка својим  

парохијанима, читаоцима 
нашег листа, сарадницима 
и приложницима, и свим 

доброжелатељима, честита празник 
Рождества Христовог, с радосним 

поздравом: 
Христос се роди! 

Ваистину се роди!

Старешина Цркве Светог Марка
Трајан Којић са братством.
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РОЂЕЊЕ БОГА 
У ТЕЛУ ЉУДСКОМ

Оваплоћење Бога Логоса од 
Духа Светога и непорочне Дјеве

    Христос Пантократор, мозаик из Свете Софије, Цариград
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Ходите да светкујемо данас, о 
богољубиви саборе! Ходите да 

сапразнујемо са празникољубивим 
Силама (небеским), јер су оне до-
шле овде да са нама празнују! Хај-
дете да устима као милозвучним 
органима запевамо! Ходите да ду-
хом заиграмо (од радости)!
    Јер коме је ово празник и свеча-
ност? Коме расположење и весеље? 
Онима који се боје Господа, онима 
који служе Тројици (Светој), они-
ма који са Оцем Сина и Духа са-
вечног поштују, онима који душом 
и мишљу и устима исповедају Јед-
но Божанство у Трима Ипостасима 
(Личностима) нераздељиво позна-
вано, онима који признају и иска-
зују Христа Сина Божијег и Бога, 
познаванога као једну Ипостас (Ли-
чност) у двема нераздељивим и не-
сливеним природама и у њиховим 
природним својствима. 
  Нама је весеље и свака радост 
празнична. Нама Христос празнике 
усаврши, јер нема радости безбож-
нима (Ис. 48, 22). Одагнајмо облак 
сваке жалости која ум помрачује и 
не допушта му да се уздигне у ви-
сину. Пренебрегнимо све земаљско, 
јер наше живљење није на земљи. 
Ка небу ум уздигнимо, одакле и 
Спаситеља Христа очекујемо Госпо-
да (Фил. 3, 20).
    Данас првоврховни (Апостол) но-
вог Завета (Петар), који је Христа 
Сином Божјим најјасније назвао, 
рекавши: Ти си Христос, Син Бога 
Живога (Мат. 16, 16), гледа начел-

ника старог (Завета Мојсија) како 
стоји пред Законодавцем обадва (За-
вета) и гласно говори: Ово је Онај 
Који Јесте (2 Мојс. 3, 14), Којега сам 
прорекао да ће устати Пророк као 
ја (5 Мојс. 18, 15), то јест: као ја као 
Човек и као Начелник новога наро-
да, а изнад мене као Господар нада 
мном и над свом творевином, Који 
је и мени и теби (Петре) оба Заве-
та, Стари и Нови, завештао. Данас 
девственику Новог (Завета Јовану) 
девственик Старог (Завета Илија) 
благовести Девственика Господа из 
Дјеве. 
    Хајдете, зато, слушајући Давида 
Пророка, да певамо Богу нашем. За-
певајмо Цару нашем; певајмо (Му) 
јер је Цар све земље Бог; певајмо (Му) 
разборито (Псал. 46/47, 67). Певај-
мо уснама радости, певајмо разу-
мом ума, осећајући укус речи. Јер 
грло окуша јело, а ум речи распознаје, 
вели Премудри (Јов. 12, 11).        
    Певајмо и Духом који све испи-
тује и саме дубине Божије неизре-
циве (1 Кор. 2, 10): у Светлости Оца 
Духу (Светом) који све осветљује, 
Светлост гледајући у неприступну 
Сина Божијег. 
     Сада би виђено оно што је људс-
ким очима невидљиво Тело земља-
но блистајуће Божанским сјајем, 
Тело смртно које извире славу Бо-
жанства. Јер Логос тело, и тело Ло-
гос, постаде (Јн. 1, 14), мада нијед-
но не иступи из своје природе.
     О чуда, које сваки ум превазила-
зи! Није Телу споља слава придош-



ЕВАНЂЕЛИСТ  бр.4    4             
јануар-фебруар-март 2012.

ла, него је изнутра, из сједињеног 
му на неизрецив начин по Ипостаси 
надбожанственог Божанства Бога 
Логоса. Како се несмесиве (ствар-
ности) мешају, и остају несливене? 
То је дело ипостасног сједињења: 
да сједињене чини једним и једном 
Ипостасју (Личношћу), да у нераз-
дељивој разлици и у несливеном 
сједињењу чува јединство Ипостаси 
и одржава двојност природа, кроз 
непроменљиво оваплоћење Логоса 
и неизменљиво и ум превазилазеће 
обожење земне природе. И Божије 
постаје оно што је људско, а људско 
оно што је Божанско, начином раз-
мене и узајамног несливеног про-
жимања (перихорисеос) и ипостас-
ног крајњег сједињења. Јер је Један 
(Христос) који је и оно био вечно 
(тј. Бог), и ово постао касније (тј. 
Човек).
     Ово је Син мој, Славе моје Сјај, Об-
личје Бића мојега (Јевр. 1, 3), кроз 
Којег сам и Анђеле створио, Којим 
сам Небо утврдио, Земљу засновао, 
Који држи све моћном речју Својом 
(Јевр. 1, 24) и Духом уста својих (Пс. 
32/33, 6), то јест Живоначалним 
и владичанским Духом (Светим). 
Њега слушајте. Јер ко Њега при-
ма, прима мене Који сам Га послао 
(Лк. 9, 48), послао не господарски, 
него очински. Јер Он бива послат 
као човек, а као Бог остаје у Мени 
и ја у Њему (Јн. 6,56 и 17, 21). Ко не 
поштује Јединородног и Љубљеног 
Сина мог, тај не поштује Оца Мене 
који сам Га родио (Јн. 5. 23). Њега 

слушајте, јер Он има речи живота 
вечнога (Јн. 6. 68). Ово је закључак 
из онога што се (на Тавору) саврша-
вало, ово је смисао (ове) тајне. (19) 
Шта бива затим? Мојсија и Илију 
послао је (Христос) у њихова места, 
а појављује се само Апостолима, и 
тако силазе са горе (Тавора), ниш-
та никоме од виђенога и чувенога 
не говорећи, јер је то Господ запо-
ведио. А зашто то и ради чега, рећи 
ћу: мислим да је (Христос) знао да 
су (остали) ученици несавршени, 
јер још нису стекли савршено зајед-
ништво у Духу (Светом), па да не би 
жалост испунила срца њихова. и да 
не би издајника (Јуду) беснило за-
висти опседало. 

Свети Јован Дамаскин

  
Рождество Христово, руска икона
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УОЧИ РОЂЕЊА
СПАСИТЕЉА СВЕТА

Србин је украсио обичајима 
празнике као прекрасно 

извезен ћилим
        

  Свети Владика Николај

Рођење Твоје Христе Боже наш, обасја свет светлошћу богопознња и они који се 
звезадама клањаху од звеза беху научени да се поклоне Теби Сунцу Правде, и да 
те познају Исток с висина, Господе слава Теби!

Божићни тропар

   Патријарх српски Г. Иринеј са народом пали бадњак
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 О Божићу

Рођење Господа и Бога и Спаса 
нашега Исуса Христа. А када 

се наврши време посла Бог сина 
својега јединороднога (Гал. 4,4), да 
спасе род људски.
   И када се испуни девет месеци 
од благовести, коју јави архангел 
Гаврил Пресветој Деви у Назарету 
говорећи јој: Радуј се благодатна... 
ево зачећеш и родићеш сина, а у 
то време изиђе заповест од кеса-
ра Августа, да се попише свуда сав 
народ у царевини Римској.  
    Сходно овој заповести  требаше 
свако да иде у свој родни град и 
тамо се упише. Зато Јосиф Праве-
дни дође са Пресветом Девом у 
Витлејем, град Давидов, јер обоје 
беху од царског колена Давидова.
Па како се у тај малени град слеже 
много народа ради пописа, не мого-
ше Јосиф и Марија наћи конака ни 
у једној кући, због чега се склони-
ше у једну пећину овчарску, где па-
стири овце своје затвараху.
    У тој пећини, а у ноћи између 
суботе и недеље, 25. децембра роди 
Пресвета Дева Спаситеља света, 
Господа Исуса Христа.
     И родивши Га без бола, као што 
Га је и зачела без греха, од Духа 
Светога а не од човека, она га сама 
пови у ланене пелене, поклони Му 
се као Богу и положи Га у јасле. А, 
потом приђе и праведни Јосиф, и 

он му се поклони као божанском 
плоду девичанске утробе. И тако до- 
ђоше и пастири из поља, упућени од 
ангела Божијег, и поклонише Му се 
као Спаситељу и Месији. И чуше 
пастири мноштво ангела Божијих 
где поју: Слава на висини Богу и 
на земљи мир, међу људима добра 
воља.
      У то време стигоше и три мудра-
ци са Истока вођени чудесном зве-
здом, са даровима својим: златом, 
ливаном и измирном и поклони-
ше Му се као Цару над царевима, и 
дариваше Га даровима својим.
       Тако дође у свет Онај, чији дола-
зак би проречен од пророка, роди 
се онако како би проречено: од 
Пречисте Деве, у граду Витлејему, 

         Витлејем- родни град Исуса Христа, слика из 1890.
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од колена Давидова по телу, у вре-
ме када више не беше у Јерусалиму 
цара од рода Јудина, него цароваше 
Ирод туђин.
    После многих Својих праобраза 
и наговештења, изасланика и вес-
ника, пророка и праведника, мудра-
ца и царева, најзад се јави Он, Гос-
подар света и Цар над царевима, да 
изврши дело спасења рода људског, 
које не могаху извршити слуге Ње-
гове. Њему нека је вечна слава и 
хвала.

из Пролога       

Божићни празници

  
     Иако је Васкрс највећи хришћан-
ски празник, празник над празни-
цима, код Срба се Божић и празници 
везани за њега најсвечаније просла-
вљају и обилују нашим лепим оби-
чајима, који време од неколико не-
деља око Божића чине најлепшим 
и најсвечанијим периодом у целој 
календарској години. 
     Божић се празнује као успомена 
на дан рођења Господа Исуса Хри-
ста, Сина Божијег, Спаситеља света. 
Та чињеница да је то празник рађа-
ња новог живота, празник деце и 
детињства, празник родитељства 
очинства и материнства, украсио је 
код Срба овај празник најлепшим 
верским обичајима као и обредима.
Сви ти обичаји и обреди имају један 
основни смисао и своде се на један 
циљ: Умолити Бога да сачува и увећа 
породицу и имање домаћина. Све 
је то изражено у краткој народној 
здравици и молитви о Божићу: Дај, 
Боже, здравља и весеља у овом дому, 
нека нам се рађају здрава дечица, 
нека нам рађа жито и лозица, нека 
нам се увећава имовина у пољу, то-
ру и обору! У овом периоду су нај-
важнији следећи празници, и то: 
Детинци, Материце, Оци, Бадњидан, 
Туциндан, Божић. 
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 Бадње вече

   Због пописа становништва Пре-
света Дева Марија се са Праведним 
Јосифом нашла у Витлејему девет 
месеци после зачећа Христовог од 
Духа Светога. Како су се због по-
писа и многи други слегли у град, 
преноћишта није било ни по кућа-
ма ни по гостионицама. Заноћили 
су у једној пећини која је пастири-
ма служила као штала. Тако је Гос-
под Исус Христос одмах по рођењу 
положен у јасле, а први ће га поз-
дравити прости пастири али и ве-
лики мудраци, астролози са Истока 
који су у Витлејем стигли пратећи 
небеске знакове великог догађаја.   
     Бадње вече је крај Божићног пос-
та и кулминација ишчекивања дола-
ска Спаситеља, рођења Сина Божјег 
у људском телу. У атмосфери ра-
досне тишине Црква се припрема 
да дочека Богомладенца. Верници 
добијају освећене бадњаке које од-
носе својим кућама. Породице се 
окупљају у својим домовима као око 
сламе и лишћа Христове колевке у 
јаслама Витлејемске пећине. Дола-
зи ноћ радости и пастира и мудраца. 
Приближава се дуго очекивани и у 
Старом завету пророкован догађај 
- рођење Месије, Спаситеља света. 
Рођење Богочовека, отелотворење 
другог лица Свете Тројице - Сина 
Божјег. Он, Господар света и Цар над 
царевима родиће се у људском телу 

да изврши дело спасења људског које 
нису могле да изврше слуге Његове. 
     Бадњи дан, дан уочи Божића до-
био је име по Бадњој вечери, а то 
због тога што се те вечери не спа-
ва већ се - бди, бденише. На наве-
черје празника Рођења Христовог 
служе се такозвани царски часови, 
спој сва четири часа у једну службу 
са додатком изобразитељне (службе 
која на неки начин замењује Литур-
гију).

Ј.Т.
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СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЉ
КУМ ГОСПОДЊИ

Крштење Исусово 
на реци Јордану

По свом повратку из Мисира, 
Господ наш Исус Христос беше 

у Галилеји, у свом граду Назарету, 
где би васпитан, до тридесете своје 
године скривајући од људи силу и 
свемудрост свога Божанства.  
   Јер код Јевреја не беше никоме 
допуштено да пре тридесете годи-
не има учитељско или свештеничко 
достојанство. Због тога и Христос 
до своје тридесете године не поче 
са проповеђу, нити објави да је Син 
Божји и Велики Архијереј који је 
прошао небеса. До тога времена Он 
живљаше у Назарету са пречистом 
Мајком својом и са тобожњим оцем 
својим Јосифом дрводељом, док је 
овај био жив. Са њим је и дрводељс-
ки занат радио. А када Јосиф умре, 
Он сам обављаше тај занат, трудом 
руку својих зарађујући хлеб себи и 
пречистој Богомајци, да би нас на-
учио да не лењствујемо нити заба-
дава хлеб једемо.

  А када наврши тридесет годи-
на и стиже време, као што каже 
Еванђеље, да се јави Израиљу: рече 
Бог Јовану, сину Захаријину, у пус-
тињи, да иде и крштава водом (Лк. 
3, 2). И на тај начин учини знамење, 
по коме ће познати Месију који је 
дошао на свет. О томе и сам Свети 

 Река Јордан, место крштења Господа Исуса Христа
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Крститељ говори у Еванђељу Онај 
који ме посла да Крстим водом, он 
ми рече: На кога видиш да силази 
Дух и стоји на њему, то је онај који 
ће крстити Духом Светим (Јн. 3, 
33). Јован послуша реч Божју, и 
дође у сву околину Јорданску про-
поведајући крштење покајања за 
опроштење грехова. Јер он беше о 
коме Исаија претсказа: Глас онога 
што виче у пустињи: приправите 
пут Господњи, поравните стазе ње-
гове (Лк. 3, 3.4; Ис. 40, 3). И изла-
жаше ка њему сва Јудејска земља и 
Јерусалимљани; и он их крштаваше 
све у реци Јордану, и исповедаху 
грехе своје (Мк. 1, 5). Тада дође и 
Исус из Галилеје на Јордан к Јовану 
да га овај крсти (Мт. 3, 13). Дође у 
оно време пошто Јован беше јавио 
народу за Њега, говорећи: Иде за 
мном јачи од мене, пред ким ни-
сам достојан сагнути се и одреши-
ти ремена на обући његовој. Ја вас 
крстих водом, а он ће вас крстити 
Духом Светим (Мк. 1, 7-8). После 
дакле тих Крститељевих речи дође 
Исус да се крсти, иако My крштење 
није било потребно као пречистом 
и светом, рођеном од пречисте и 
пресвете Дјеве Мајке, и као извору 
сваке чистоте и светости. 
     Али као Онај који је узео на себе 
грехе целога света, Он дође на реку 
да их спере крштењем. Дође на воду, 
да освети природу воде; дође да се 
крсти, да нам устроји купељ свето-
га крштења. К Јовану дође, да би он 
био нелажни сведок, пошто је видео 

Духа Светога где силази на кршта-
ваног, и чуо глас Очев с неба. А Јо-
ван му брањаше говорећи: Ти треба 
мене да крстиш, а ти ли долазиш к 
мени? (Мт. 3, 14). Јер Духом поз-
наде Онога, због кога пре тридесет 
година заигра од радости у утроби 
мајке своје. И сам захтеваше да га 
Исус крсти, јер је у греху непослуш-
ности, наведеном од Адама на сав 
род људски. А Господ му рече: Ос-
тави сад, јер тако нам треба испу-
нити сваку правду (Мт. 3, 15). Овде 
под правдом свети Златоуст разуме 
заповести Божје; као да је Исус ре-
као: Пошто сам испунио све друге 
заповести Божјег закона, а остаде 
само ова једна да се крстим, стога 
треба да и њу испуним. - А и крш-

  Свети Јован Крститељ
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тење Јованово беше заповест Божја, 
као што Јован и каже: Онај који ме 
посла да крстим водом, он ми рече 
(Јн. 1, 33). А ко га посла? Очигледно 
сам Бог. Јер и стоји написано: Рече 
Бог Јовану (Лк. 3, 2).
  И крсти се тридесетогодишњи 
Исус. Јер човек тридесетих година 
лако нагиње свакоме греху. Свети 
Златоуст и Теофилакт кажу: Прво је 
доба детињство; оно се одликује не-
знањем и лакомисленошћу. Друго је 
доба младићство; оно се распаљује 
телесном пожудом. А човек триде-
сетих година је у зрело доба живота; 
тада је човек подложан златољубљу, 
славољубљу, јарости, гневу и свако-
ме греху. И због тога Господ Хрис-
тос почека са крштењем до то доба, 

да испуни закон за сва доба и освети 
природу нашу, и подари силу да по-
беђујемо страсти и да чувамо себе 
од смртних грехова.
    И пошто се Господ крсти, одмах 
изиђе из воде, тојест не задржа се 
у води. Јер се прича да је свети Јо-
ван Крститељ, свакога човека кога 
је крштавао, погружавао до гуше у 
воду, и држао га док све грехе своје 
исповеди; и онда га пуштао, и он је 
излазио из воде. А Христос, пошто 
није имао греха, није се задржавао 
у води, због чега Еванђеље и каже да 
одмах изиђе из воде. Кад је пак Гос-
под излазио из реке, отворише My 
ce небеса, муњелика светлост сијну 
одозго, и Дух Божји као голуб сиђе 
на Исуса који се крстио. Као што у 
дане Ноја голубица донесе вест о 
опадању потопске воде, тако и овде 
голубије обличје објави престанак 
потопа грехова. А Дух Свети се јави 
у голубијем обличју, јер је то птица 
чиста, човекољубива, кротка и не-
злобива, и не живи у смраду. Тако 
је и Дух Свети извор чистоте, пучи-
на човекољубља, учитељ кротости, 
и стројитељ незлобивости, а бега 
од онога који се ваља у смрдљивом 
муљу греховном без покајања. А ка-
да је Дух Свети силазио као голуб 
на Исуса Христа, чу се глас с неба 
који говори: Ово је Син мој љубље-
ни који је по мојој вољи (Мт. 3, 17). 
Њему слава и моћ кроза све векове, 
амин.

Синаксар на Крштење Господње

  Свети Јован  крштава Исуса Христа
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ЖИВОТ СВЕТОГ САВЕ
ПРОСВЕТИТЕЉА СРПСКОГ

Апостолским подвигом народ свој
православљем просветио јеси...

Принц Растко Немањић
 

Растко Немањић је рођен око 1175. 
године као трећи син српског вели-

ког жупана Стефана Немање и његове 
супруге Ане. Савини биографи у ха-
гиографском стилу наводе да су суп-
ружници Растка добили после дугог 
прекида у рађању и да им је због тога 
најмлађи син био нарочито драг.О Рас-
тковом раном животу не зна се много. 
Растао је у време великих спољнополи-
тичких искушења за државу свога оца 
и могао се упознати са неким основ-
ним питањима вођења државе. Када је 
напунио 15 година, Растку је Стефан 
Немања поверио на управу хумску об-
ласт (Хум или Захумље). Године 1190, 
исте када је Растко напунио 15 година, 
Хум је био одузет Немањином брату 
Мирославу. О конкретним Растковим 
делатностима на положају управника 
хумске области нема много података. 
Имао је свој двор на коме је био окру-
жен  велможама, високим функционе-

рима кнежевског двора и одабраном 
локалном властелом. Познато је и да 
Растко није стално боравио у својој об-
ласти већ да је из очевог двора одлазио 
само повремено. И поред тога, управа 
у Хуму није била само почасна титула 
већ је представљала практичну школу 
државног управљања. 

  Свети Сава

        
  Теодосије
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Одлазак на Свету Гору

    У Свету гору Растко је отишао већ 
писмен и упознат са делима ранох-
ришћанске, византијске и старословен-
ске књижевности. Његова заокупље-
ност књигом коју истичу биографи 
свакако није опште место житија. На 
основу дела које је оставио закључује 
се да је поред јеванђеља, апостола и па-
римејника и нарочито псалтира читао 
и прологе и патерике,  Лествицу Јова-
на Лествичника, беседе рановизантијс-
ких црквених отаца (посебно Јована 
Златоустог) као и поједина дела црк-
веноправне литературе. Године 1191, 
кад је имао око седамнаест година, 
Растко је отишао на Свету гору, један 
од најзначајнијих центара источнопра-
вославног монаштва, са намером да се 
замонаши. Различити извори на разне 
начине описују овај догађај. 
     Савин приказ догађаја који је изнео 
у Житију Стефана Немање скроман је 
и суздржан. Са сваким нарендим из-
вором прича је постајала опширнија, 
детаљнија и драматичнија. Тако Теодо-
сије Хиландарац наводи како је за Рас-
тком отац послао потеру с намером да 
га спречи у намери да се замонаши.  
     Потера је стигла на Свету гору пре 
него што се Растко замонашио, али он 
је успео да их опије и да током ноћи 
ипак прими монашки чин. Оболенски, 
као и други историчари, сматра да је 
ова прича добрим делом плод Теодо-
сијеве маште. По његовом мишљењу, 
највероватније је да је Растко кришом 
отишао на Свету гору  где се тад спри-
јатељио са монасима руског манастира 

  Богородица Атонска заштитница Свете Горе

  Грб Свете Горе
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Светог Пантелејмона; Стефан Немања, 
слутећи где му је син отишао, послао је 
потеру која је нашла већ замонашеног 
Растка. Не зна се поуздано у ком ма-
настиру се Растко замонашио, али се 
сматра да би могао бити у питању или 
руски манастир Светог Пантелејмона 
(Стари Русик) или грчки манастир Ва-
топед. 
      У међувремену, у Србији је дошло до 
смене на престолу. Стефан Немања се 
25. марта 1196. повукао са власти коју 
је препустио свом средњем сину Стефа-
ну Немањићу. Немањина одлука била 
је мотивисана како политичким  тако 
и верским разлозима. После годину и 
по дана проведених у Студеници (25. 
март 1196. — 8. октобар 1197) Симеон 
је одлучио да се придружи свом најм-
лађем сину на Светој гори. Писмо које 
је Сава послао свом оцу одмах након 
што се овај замонашио у коме га је по-
зивао да му се придружи на Светој гори 
сигурно је такође мотивисало Симеона 
да промени средину.Сава и Симеон су 
се после више година поново срели 2. 
новембра 1197. године у Ватопеду. До-
лазак Симеона, доскорашњег владара, 
изазвао је велико интересовање код 
светогорског монаштва. Велики број 
монаха посетио је Саву и Симеона у 
Ватопеду а они су великодушно делили 
прилоге, највише манастиру Ватопеду 
у коме су боравили. Све ове подухвате 
Сава и Симеон су заједнички планира-
ли, с тим што је Сава, као млађи, те за-
мисли остваривао.У позну јесен 1197, 
Симеон и Сава су уз сагласност игу-
мана Теостирикта кренули у обилазак 
Свете горе да би се Симеон поклонио 
свим њеним црквама и светим мести-
ма. Обилазећи их даровали су бројне 
манастире, Ивирон и Велику Лавру. 

Оснивање Хиландара

   После извесног времена боравка у 
Ватопеду код Симеона и Саве се јавила 
идеја за оснивањем српског манасти-
ра на Светој гори. Њихова почетна за-
мисао сигурно је била да тај манастир 
буде саставни део Ватопеда. Почетком 
1198. Сава је у Цариграду за то добио 
сагласност  Алексија III Анђела. Мо-
наси других светогорских манастира 
нису били задовољни оваквим развојем 
догађаја јер су сматрали да ће Ватопед 
добијањем Хиландара исувише ојача-
ти. Управа Свете горе је затим молила 

  Испосница Светог Саве код манастира Студенице
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цара да да манастир у пун посед срп-
ским монасима. На ову молбу цар је 
одговорио издавањем још једне хрисо-
вуље јуна 1198. године. Он је поништио 
раније издати документ и одредио је да 
манастир ужива потпуну слободу тј. да 
не буде потчињен ни протосу ни игума-
ну Ватопеда. 
    Обнова Хиландара је брзо напре-
довала и већ средином године у њему 
је отпочео монашки живот. За првог 
игумана Сава и Симеон су одредили 
монаха Методија, свог оданог сарадни-
ка]. Истовремено су позвали Стефана 
Немањића да и он постане ктитор ма-
настира тако да је Хиландар био под 
покровитељством чак три члана српске 

владарске породице. Симеон је у Хи-
ландару умро 13. фебруара 1199. го-
дине. Сава је уз њега био до последњег 
часа и дирљиво је описао те тренутке.  
Убрзо је Сава наставио да ради на орга-
низовању Хиландара. У пролеће 1199. 
Сава је опет отишао у Цариград где је 
цар Алексије III издао још једну хри-
совуљу којом је потврдио раније сте-
чена права Хиландара и додао му је 
опустели манастир Зиг на јужној обали 
Свете горе. До августа исте године Сава 
се вратио у Хиландар који је брзо рас-
тао. У време Симеонове смрти у њему 
је било 10—15 калуђера, да би се након 
неколико година њихов број повећао 
на деведесет. По Савиним речима, ма-
настир је постао величаснтвен. 
      За Хиландар је Сава израдио типик 
(манастирски устав) на основу типи-
ка манaстира Богородице Евергетиде 
са чијим се животом упознао током 
својих боравака у Цариграду. До 1200. 
године Сава је постао веома важна лич-
ност на Светој гори]. Тих година Саву 
је привлачио усамљенички живот ис-
пуњен молитвом. Купио је испосни-
цу у Кареји коју је посветио Светом 
Сави Освећеном и где се повлачио са 
једним или двојицом монаха живећи 
у строгој аскези. И за Карејску келију 
(ћелију, испосницу) Сава је написао 
типик. Иако је Сава већ уживаo огро-
ман духовни ауторитет, и даље је био 
само калуђер, те га је средином 1200. 
године епископ Јариса рукоположио за 
ђакона, а потом и свештеника. Следећи 
Савин успон у црквеној хијерархији 
десио се између 1200. и 1204. године 
приликом посете Солуну.
      Догађаји који су се у ово време деша-
вали у Србији — грађански рат између 
великог жупана Стефана Немањића и 
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његовог старијег брата Вукана — си-
гурно су узнемиравали Саву. Није га 
оставио равнодушним ни пад Царигра-
да 1204. године. У подели византијс-
ких територија јужна Македонија, која 
је обухватала полуострво Халкидики 
и Свету гору, припала је Бонифацију, 
маркизу од Монферата. Положај све-
тогорских манастира постао је несигу-
ран па су Сави браћа писала да пренесе 
очеве мошти у Србију.

Савин долазак у Србију и
каснији пут у Никеју

    Пуних девет година Свети Сава про-
вео је у Србији. Путујући по својој 
Отаџбини увидео је много недостата-
ка и проблема који су били присутни у 
Србији. Приметио је да парохијски све-
штеници нису били довољно спремни 
и образовани да преузму задатке који 
су се поставили пред њима. Недостатак 
српске више јерархије Свети Сава је та-
кође забележио као велики недостатак 
за развој младе Српске државе. Сигур-
но да су ови, као и остали недостатци 
који су били присутни, дубоко ути-
цали на Светог Саву да по повратку у 
Свету Гору почне размишљати о само-
сталности Српске цркве. Две године је 
провео на Светој Гори, обнављајући и 
утврђујући стечене везе са утицајним и 
зуначајним људима који су му касније 
помогли да издејствује самосталност за 
Српску цркву. 
     Године 1219. Свети Сава одлази у 
Никеју да затражи самосталност Ср-
пске цркве. Убедивши цара Теодора I 

ЕВАНЂЕЛИСТ  бр.4

  Св. Сава крунише Стефана, Паја Јовановић

  Св. Сава мири браћу, Паја Јовановић
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Ласкариса и патријарха Манојла Са-
рантина да Охридска архиепископија 
са својим свештенством није у стању да 
мисионари у Србији, Свети Сава је ус-
пео да 1219. године осамостали Српску 
цркву. За првог српског архиепископа 
Свети Сава је хиротонисан на празник 
Успења Пресвете Богородице 1219. го-
дине у Никеји. 
     По повратку из Никеје Светог Са-
ву је чекао огроман посао на органи-
зацији Српске цркве. Он се заједно са 
својим ученицима, које је повео из Хи-
ландара, прихватио посла. Преводили 
су и преписивали књиге, оснивао је 
нове епархије а на већ постојеће пос-
тављао своје ученике у које је имао ве-
лико поверење. У том периоду настаје 
и Крмчија која је одиграла огромну 
улогу у стварању Српске цркве, државе 
и културе. 
      Све епископије подељене су на про-
топопије, на чијем челу су били про-
топопи, који су имали за дужност да 
искорењују многобожачке обичаје, да 
крштавају некрштене, венчавају мно-
гобожачке бракове. Тиме је Свети Сава 
хтео да ојача српску породицу да би 
преко јаке породице створио снажну 
државу. Поред великих обавеза у ор-
ганизацији Српске цркве Свети Сава је 
налазио времена и да помогне своме 
брату Стефану Првовенчаном у држав-
ним пословима. 
  Велико незадовољство због само-
сталности Српске цркве показивао 
је Охридски архиепископ Димитрије 
Хоматијан. Он је писао Цариградском 
патријарху Герману да је давањем са-
мосталност Српској цркви нанесена 
велика штета Охридској архиеписко-
пији. Међутим, Свети Сава је све ове 
притужбе, својом способношћу, реша-

вао без великих проблема. Када је већ 
увелико средио стање у српској цркви 
Свети Сава је крену на своје прво путо-
вање по Светој земљи. Том приликом је 
подигао манастир Светог Георгија који 
је служио као прихватилиште за српс-
ке поклонике. Подигао је и манастир 
Светог Јована на Синају. Са путовања 
по Светој земљи донео је три велике 
светиње: икону Богородице Тројеру-
чице која се данас налази у манастиру 
Хиландару и икону Богородице Млеко-
питатељнице и штап (патерицу) Светог 
Саве Освећеног који се чувају у Карејс-
кој испосници. 
     По повратку из Свете земље Свети 
Сава је још неко време управљао Ср-
пском црквом да би се 1233. године 
повукао и за свога наследника пред-
ложио Арсенија Сремца свог дугого-
дишњег ученика и сарадника. И овим 
поступком Свети Сава показује своју 
величину и мудрост. Пошто се пову-
као са свога положаја Свети Сава је 
кренуо на своје друго поклоничко пу-
товање по Светој Земљи. При повратку 
са овог путовања упокојио се у Трнову 
14. Јануара 1235. или 1236. године. 
Његове мошти пренесене су из Трно-
ва у манастир Милешеву у мају 1237. 
године и овде су почивале све до 1594. 
године док их Синан-паша није однео у 
Београд и спалио на Врачару. 

Душан Тодоровић
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ШТА ЈЕ 
ДУХОВНА ЉУБАВ

Постоје три степена љубави:
духовна, душевна и телесна

Архимандрит Рафаил
је клирик Грузијске
Православне Цркве.

   Грузијски православни манастир Бетанија, 13. век
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Циљ хришћанства јесте да човек 
савлада све људске ограниче-

ности кроз присаједињење апсолут-
ном постојању Божијем. Најсавр-
шенији метод богопштења и јесте 
- љубав. Хришћанска љубав је осећај 
јединства Бога и Човека, али исто-
времено и осећај јединства васце-
лог људског рода. И поштовање чо-
векове личности као и феномена 
вечности, као бесмртног духа обу-
ченог у тело. То је способност да се 
емотивно доживе и радост и туга 
других људи; да се изађе из своје 
ограничености и егоизма попут за-
робљеника који излази на светлост 
из мрачне тамнице. 
   Хришћанска љубав шири гра-
нице човекове личности и чини 
да живот буде испуњенији уну-
тарњим садржајима. Љубав хриш-
ћанина је несебична и светло-
носна. Ништа не сматра својим и 
ништа не тражи заузврат. Не робу-
је никоме нити тражи да њој било 
ко робује. Она свецело Бога воли, 
и кроз ову љубав воли човека као 
икону Божију, а на свет гледа као на 
слику коју је Творац силом Сво-јом 
творачком насликао а који ослика-
ва  лепоту Бића Божијег.
       Хришћанска љубав води човека у 
непрекидну борбу са својим и туђим 
егоизмом као са вишеглавим чудо-
виштем; борбу са страстима као са 
дивљим зверима; а борба са страс-
тима захтева потчињење тела души, 
а душе духу, духу Божијем; потчиње-
ње мрачне робиње ноћи, како тело 

назива свети Григорије Богослов, 
својој боголикој бесмртној царици. 
Тад се у срцу победника открива 
духовна љубав као извор воде у ка-
мену.
   Хришћанска љубав је спремна 
на жртву, јер ова  љубав у сваком 
човеку види лик Христов. Таква љу-
бав могућа је само у садејству са 
благодаћу Божијом. Врлине без љу-
бави сличне су месечевој светло-
сти која иако сија не даје ни топло-
ту ни живот. Такве врлине не долазе 
из срца па се зато не дотичу срца 
другог човека. Човека који учини 
неко велико дело, али притом нема 
љубави, можемо поштовати, али га 
не можемо волети. Језик духовне 
љубави је посебан и чују га сама не-
беса.

  
Архимандрит Рафаил Карелин
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      Апостол Павле набраја знаке пре-
познатљивости свих духовних љу-
бави. Прва од њих је дуготрпљење. 
Духовна љубав је осуђена на крст и 
зато не очекује ништа осим крста. 
Управо је то извор њене снаге и нај-
веће радости. Душевна љубав се 
плаши страдања и зато увек изазива 
узнемиреност и збуњеност. Духовна 
љубав види унутарњи смисао стра-
дања, као огањ који спаљује грехе 
који захватају душу попут неке рђе. 
Она прихвата чашу страдања као 
из руке Господње. Налет ветра гаси 
пламичак свеће али зато распирује 
пламен ватре. Духовна љубав сене 
смањује у искушењима него се на-
против, продубљује. Духовна љубав 
је благородна. Жао јој је сваког ство-

рења, јер све носи у свом срцу. Она 
види пад човечанства и оплакује сву 
творевину као неки чудесни храм 
који лежи у развалинама. Срце бла-
городног човека меко је попут вос-
ка, и он себе не одваја од других 
људи, него туђе патње доживљава 
као своје. Живот човека који нема 
љубави је суморан и равнодушан; 
ограђујући се од туђих патњи човек 
се ограђује од самог Бога. 
    Љубав се не надима. Само у не-
достатку љубави. Тада можемо се-
бе сматрати бољим од других. А 
духовна љубав све види бољим од 
себе. Љубав се не горди. Надменост 
је заснована на супарништву и има 
по-требу да у поређењу са другима 
увек буде на добитку и да буде у 
праву; сатанаска гордост у њемуне 
допушта постојање достојног супар-
ника. Горд човек осећа да се нико не 
може с њим поредити, јер је гордост 
самообожење где човек постаје и 
идол и жрец свог преувеличаног  

Љубав никад не престаје!

  Унутрашњост манастира Дајбабе, подигнут 1897. г.
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ега, свог надменог самољубља које 
уништава сваког ко му се нађе на 
путу. Антипод љубави је управо гор-
дост. Како не могу постојати два 
Бога, горд човек или негира посто-
јање Божије или га мрзи. Горди ми-
сли да је он божанство и да му Бог, 
као Адаму, неправедно одузима сва  
права уживања у Едемском врту.  
    Гордо срце и не може да прими 
благодат. Горди ум сматра да му ни-
је потребна помоћ Божија, и зато се 
не моли. Горда душа није способна 
да воли Творца; она мрзи свог до-
бротвора и на добро узвраћа злом, 
управо зато што не жели никоме да 
буде захвалан. Помоћ добрих људи 
доживљава као знак своје немоћи 
и и зато не прашта ономе  ко му је 
икад учинио какво добро.
     Љубав не чини што не пристоји. 
У духовном организму Цркве сва-
ки човек заузима своје место, испу-
њава своје обавезе и онда сноси 
одговорност, и ономе што пристоји 
дати су поредак, време и место. 
     Љубав се не раздражује. Апостол 
Павле није рекао да се љубав не 
гневи зато што постоји свети гнев 
који ј усмерен против зла, демона, 
греха; гнев као стражар који чува 
човекову душу. Овај гнев није страст 
која помрачава душу, и не наруша-
ва духовни мир. Душевни гнев се 
јавља онда кад човек није у стању 
да испуни своје жеље, усмерен је 
против људи, а његова особина је 
раздражљивост који повремено пре-
лази у бес. Свети гнев види непри-

јатеља  демона оваплоћеног у греху 
као нарушитеља воље Божије и као 
човекоубицу. 
    Љубав никад не престје. Она ће 
заувек трајати у Царству Небеском 
и у вечној повезаности свих; у је-
динству удова тела Цркве Христо-
ве. Вероломан је, издајник и побу-
њеник против Закона Љубави, је 
сличан демонима, а ко није стекао 
љубав Христову; ко и нема љубави 
тај нема у себи ни Христа и неће се 
удостији Царства Небеског. Безо-
сећајност срца доводи до фарисеј-
ства и дволичности, придаје значј 
формалностима, имитира светост, 
носи маску побожности, и има за 
последицу отуђеност од Бога и љу-
ди. А ко нема љубави уместо срца  
има празнину хладну попут леда, 
а уместо душе црни пламен пакла. 
Он понавља Луциферово отпадни-
штво, губи све благодатне тајне што 
је добио у Цркви, и из ње излази наг 
попут демона. По правди Божијој 
ови су заувек избрисани из вечно-
сти. 
    У заповести о љубави према Бо-
гу као и ближњима налази се цело 
Свето Писмо. Бог се може волети 
само Духом Светим, а исто тако и 
Црква; ко не воли Бога и Цркву не 
може волети духовном љубављу ни 
човека као икону Божију  и уд тела 
Цркве Христове.  Амин.
                                                             

Архимандрит Рафаил Карелин
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                                                 СВЕТОРОДНА
ЛОЗА НЕМАЊИЋА

Династија која је преко две 
стотине година владала

српским земљама

Од краја XII века и током XIII века 
Рас је био политички и културни 

центар српске средњовековне државе 
и престоница владара из династије 

Немањића.

   Остаци зидина средњевековног града Раса код Новог Пазара
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Међу бројним српским династи-
јама највећи допринос српској 

држави и народу дала је династија 
Немањића, која је столовала два ве-
ка (1169-1371;1381). 
      У осам нараштаја Немањића, ко-
лико их је било по мушкој линији, 
од којих нам је поименце познато 
више од шездесет, као светитеље 
славимо деветнаест Немањића, а и 
више од овог броја имајући у виду 
и женске потомке. Радоначелник 
Немањића је велики рашки жупан 
Стеван Немања, син кнеза Завиде. 
Одбацивши латинску цркву, у којој 
је најпре био крштен, Немања у зре-
лом добу прелази у православље и 
постаје његов доследни следбеник, 
бранећи га од сваке јереси, посебно 
богумилске.    
    Велики жупан је постао 1169, а 
осамосталио је српску државу 1180. 
године. Предавши у старости престо 
сину Стефану (1196), Немања се за-
монашује у Студеници под именом 
Симеон, а одатле, након две године, 
прелази у Свету Гору (манастир Ва-
топед), где у Хиландару, подигавши 
га из рушевина, умире 13/26. феб-
руара 1200. године, одакле његове 
свете мошти син му Сава преноси 
у Студеницу (1208). Немања се као 
светитељ празнује као преподобни 
Симеон Мирочитиви (13/26. феб-
руара), а у манастиру Хиландару, 
празнује се и 5. децембра (по новом 
календару). Немања је био ожењен 
Аном, ћерком грчког цара Романа 
IV. Њена задужбина је Богородичин 

манастир на ушћу Косанице у Топ-
лици, у којем се замонашила под 
именом Анастасија и провела пос-
ледње дане. Упокојила се 5. јула/21. 
јуна пре 1200. год. 
    Први крунисани српски краљ је, 
Стефан Првовенчани (1196-1227), у 
народу познат као Свети Краљ, јед-
на је од красних слава у Срба, а по 
њему се и седмица у којој се он сла-
ви назива краљева недеља. Са њим 
почиње краљевска грана Немањића. 
Сваког 7. октобра (24. септембра по 
старом календару) врши се спомен 
на краља Стевана Првовенчаног, 
који се као монах Симон упокојио 
овога дана 1227. године.    
    Најмлађи Немањин син Растко, 
потоњи Свети Сава, оснивач је ле-
чилишта, устројитељ манастирског 
жића и законоправила за братију, 
установитељ школа као и покретач-
књижевног препорода у нас. Речју, 
прво име наше културе за дуги низ 
векова. Осамосталио је српску Цр-
кву 1219. године и постао њен први 
архиепископ. При томе се не сме 
запоставити и његова политичка, 
дипломатска као и државничка уло-
га коју је незамењиво мудро одиг-
рао, доприневши заснивању успона 
српске средњовековне државе. Упо-
којио се у недељу, 14/27. јануара 
1235. године у бугарском граду Тр-
нову. У цркви је главни спомен Све-
тог Саве 14/27. јануара, 27. априла 
(10. маја, тзв. Савине вериге), чиме 
се чува спомен на спаљивање мош-
тију овог светитеља 1594. године на 
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Врачару, и 19. маја, када се светкује 
Пренос моштију Св. Саве из Бугарс-
ке у Србију, обављен 1337. године.  
      На предлог Атанасија Николића, 
ректора Лицеја у Крагујевцу, Свети 
Сава је постао школска слава одлу-
ком Совјета Књажества Сербског 
2. јануара 1840, и исте године про-
слављена је у Крагујевцу и Београду. 
Средњи син Стефана Првовенчаног, 
краљ Владислав, који је наследио на 
престолу старијег брата Радослава 
(1227-1234), многозаслужни је бра-
нитељ и утемељивач православља.   
      Краљ Владислав је за кратке вла-
давине (1234-1243) сузбијао богу-
милску јерес, спречио упад херцега 
Хрватске Коломана, очувавши гра-
ницу православља на реци Цети-
ни, одолео је и монголској најезди. 
Овековечен је као градитељ манас-
тира Милешеве, у који је допремио 
из Бугарске мошти свога стрица 
Светога Саве. Црква га светкује 7. 
октобра, када је главна светковина 
и родитеља му Стевана Првовенча-
ног (Светог Краља). Најуспешнији 
на владалачком трону је био трећи 
син Стефана Првовенчаног, краљ 
Урош I (1243-1267), који је ојачао 
Србију и знатно је економски унап-
редио. Градитељ Сопоћана, Урош I 
Немањић, кога је збацио с престола 
син Драгутин, постао је монах Си-
меон. Упокојио се 1./14. маја 1277. 
године. Четврти син краља Стефа-
на Првовенчаног ревносни след-
беник свог великог стрица, Светог 
Саве, наш трећи по реду архиепис-

коп (1263-1271), назван Сава други 
(световно име: Предислав). Замо-
нашен у Хиландару, Сава је постао 
епископ хумски, да би потом на 
архиепископском трону и заменио 
Арсенија Сремца. Као гонитељ је-
ретика заслужан је за јачање Свето-
савског православља. Његов главни 
помен у цркви је 21. фебруара.   
      Помиње се и друге недеље по Ду-
ховима (ове године: 21. јуна), када 
је спомен на светитеље атоске који 
су просијали на Светој Гори. Мање 
значајан као рашки краљ (1276-
1282), али од непроцењивог значаја 
као владар наших западних страна 
(сремски краљ 1284-1316), у којима 
је учвршћивао православље, краљ 
Драгутин је предао престо млађем 
брату Милутину на сабору у Дежеви 
1282. године. Ктитор је манастира 
Св. Ахилија у Ариљу, Троноше код 
Лознице, Ћелија код Ваљева, Раче 
на Дрини, Папраце код Зворника, 
Тавне код Тузле, Липља код Бањалу-
ке и других. Представио се 2. марта 
1316. године, а главни спомен у цр-
кви му је 29. октобра/12. новембра 
под именом монаха Теоктиста, када 
се празнује и краљ Милутин, њихо-
ва мајка краљица Јелена (упокојила 
се 1306. године) и обретење часних 
моштију Стефана Дечанског. 
      Краљ Милутин је утемељивач ср-
пске државне моћи која ће под ње-
говим унуком царом Душаном бити 
на врхунцу. Владао је четири деце-
није (1282-1321) и подигао око чет-
рдесет задужбина, више но што су 
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   Света лоза Немањића, фреска из Пећке Патријаршије
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их сви Немањићи пре њега подигли. 
Градио је по свој српској земљи, за-
тим у Светој Гори, Јерусалиму и на 
Синају. Најчувенији међу његовим 
задужбинама је Грачаница на Косо-
ву. Главни спомен светог Милутина 
у цркви је 30. октобра/12. новембра. 
   Краљ Стефан Дечански (1321-
1331) јесте најтрагичнија личност 
у владалачкој лози Немањића. Ка-
жњен, безмало ослепљен од оца, за 
чијом је влашћу посегао, а збачен, 
заточен и на крају уморен (у Звеча-
ну 1336. године) по налогу сина, с 
правом је понео епитет краља муче-
ника. Захвалан светом Николи који 
му је спасао вид, краљ српски Сте-
фан Урош III (краљ Дечански) по-
дигао је прелепе Високе Дечане и по 
њима је прозван Дечански. У цркви 
се празнује 11/24. новембра, а са 
њим се овога дана спомиње и монах 
Стефан (Урош IV, син краља Драгу-
тина), који се упокојио 1316. године 
(11. новембра по старом календару). 
    У Цркви се 3. јуна чува спомен 
на свету Јелену Дечанску. Кћи кра-
ља Милутина, удата за бугарског 
краља Михаила Шишмана (1323-
1330), Јелена (световно име: Ана/
Неда) подвизавала се у Високим Де-
чанима. Умрла је око 1350. године. 
Како је записано, објавила се чудом 

1692. године, када су Турци хтели 
да Дечане претворе у џамију.  
      Средњовековна Србија је била у 
зениту државне моћи за владе цара 
Душана (1331-1355), чије је крунс-
ко дело Законик, донет на Спасов-
дан, 29. маја 1349. Владари из лозе 
Немањића су по правилу умирали 
у монашком звању и проглашава-
ни су за свеце, Цар Душан је у овом 
погледу изузетак.
    Цар Урош, од народног певача 
назван Нејаки, син Душана Силног, 
умро је у тридесет и трећој години, 
4. децембра 1371. год. То се смат-
ра годином пада српског царства, а 
само два месеца после српске поги-
бељи на Марици, која је означила 
почетак пропасти српске средњове-
ковне државе. У цркви му је помен 
2/15. децембра, када се негује спо-
мен и његове мајке царице Јелене 
(монахиње Јелисавете, па велико-
мученице Евгеније), која је умрла 7. 
новембра 1376. године. 
     Последњи изданак, са којим је 
по мушкој линији изумрла лоза Не-
мањића је Јован, син епирског цара 
Синише (Симеона), млађег полуб-
рата цара Душана Немањића. Јован 
се по очевој смрти одрекао царске 
власти и замонашио се. У цркви се 
празнује 3. маја као преподобни Јо-
асаф, назван Метеорит, по својој за-
дужбини Великим Метеорима, пос-
већеним Преображењу Господњем. 
Скончао је у миру те 1422/1423. го-
дине.

Миле Недељковић

Лоза Немањића је духовни темељ 
свештене историје српског народа.
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СИМЕОНА И ГОЛУБ

Ја сам анђео Божји, мене је Бог послао да 
теби кажем поруку, а да је ти, касније, 

пренесеш другој деци

Симеона је, децо, једна сасвим нео-
бична, умиљата и чедна девојчица. 

И углавном ћутљива, пред незнанима 
обазрива.  Када, пак,  неког заволи, кад 
схвати да може имати у њега поверење 
– непосредна је као и дружељубива. А 
иначе је, бајаги, незаинтересована за 
оно што се око ње догађа; но зна све. 
Замишљена је и мудра. А када јој се 
обратиш – најпре те лагано и благо 
погледа својим крупним кестењастим 
окицама, па крајичцима усана покаже 
осмејак, и онда одговори, каже шта 
треба да каже.
      

   И ваш причалац је, пажљива дечи-
це, имао прилике да се увери у нео-
бичну нарав мале Симеоне. Када јој се 
обратио једном приликом после Ли-
тургије у цркви где њен деда служи и 
где је, по њеном мишљењу, главни, она 
га је најпре обазриво и проницљиво 
погледала, одмерила и онда одлучила 
колико ће да разговара. Кратко је, до-
душе, одговарала и блажено се и заго-
нетно смешила, не истрчавајући се,као 
желећи да остави могућност и за други 

разговор. Као да је хтела да каже: Пола-
ко, дедице, доста смо за данас причали; 
знам ја такве који би све да одједном 
испричају; да све о мени сазнају, па се 
онда обраћају другој деци. Е, не може 
тако; није Симеона наивна.
   Заиста, заиста, причалац је уочио 
тај невероватан, прикривени дар ма-
ле Симеоне да оставља саговорника у 
жељи да наново са њом разговара, јер 
она не каже све у првом сусрету. Са-
мо је према својим декама – попама 
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(јер обојица дека, и по оцу и по мајци, 
су свештеници, као и сам њен отац) 
отворенија и са њима неограничено 
може да прича; кад хоће, разуме се, 
када је расположена. Е, тада нема ви-
ше оне озбиљности и оне строгости 
на лицу; осмејак се тако нежно и тако 
пламено појави на њеним усницама 
и обрашчићима; ведрина, радост. И 
слично је расположење показала пред 
деда Елевтеријем, при сусрету у дому 
њеног деке Трајмира и бакице Дрене, 
када је он са својом младом бакицом 
Весном дошао у госте, а она са мамом 
Каћом била ту. Заиста и тада су њене 
очи засијале радошћу; јер искрено се 
обрадовала. А знате ли зашто, моји ма-
ли пажљиви слушаоци? Па зато што 
њена мама Каћа много поштује свог 
чика Елевтерија; Симеона то осећа, то 
зна. Е, зато се она пред њим не јогуни, 
не скрива лице у мамина недра, не 
остаје равнодушна; него се тихо узве-
сели и искрено смеши, смеши.
    Али, мало се изненадила и умало 
разочарала што дед – причалац, мамин 
чика Елевтерије касни са причом коју 
је обећао поодавно. То не личи на ње-
га, и зато је и чуди. Можда се замајао, 
заборавио и забрљавио, помислила је 
Симеона и одлучила да то каже мами, а 
и да ће то и њему казати кад га сретне, 
кад поново дође са Косова; неће му 
остати дужна, јер није шала обећање; и 
ко га терао да сам најави причу о њој, 
као што је о својим унучицама, и уну-
ку Михаилу причао. И тада је завртела 
главом, а да је њена мама приметила 
и чула кад је прошаптала: Хоће, хоће 
дед Левтерије да забрљави, можда је он 
стварно мало смотан и шашавкаст, 
како каже  бакица Весна!

       Али, чудно, децо, баш кад је Симео-
на прекоревала писца њене приче, зачу 
глас свог деде Трајмира: Симеона, Си-
меона, стигла прича!
        Их, што сам се излетела – сад Симе-
она прекори себе – што сам била нестрп-
љива и свашта помислила, а сиромах 
дед`Левтерије можда се није сетио, 
можда је заборавио да прича, можда 
се и уморио од причања; све је могуће; 
грехота што сам тако помислила... Но, 
да чујемо најпре шта је о мени написао 
и да ли је све то тачно, па онда ћемо 
видети стварно какав је он... Читај 
деда! – обрати се потом Симеона свом 
деди – проти Трајмиру. – Само стави 
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наочаре, боље је! Дед Трајмир се насме-
ши, заврте накратко главом, стварно 
узе наочаре, накашљуца се малко и по-
че да чита:      
      Симеона је, понављам ти, верни мој 
слушаоче, заиста чудна и веома нео-
бична девојчица. Она воли (није да не 
воли) другрице и игру са њима, али 
јој је најлепше када је мама поведе у 
милановачки паркић и она се тамо до 
миле воље изигра и наразговара са сво-
јим слонићем и, чућете, не чудите се, 
са ким још. Е, то, верујем досад нисте 
чули. Ево у чему је чудноватост ове 
приче, драги моји: Скоро сваког јутра, 
после доручка Симеона у паркићу 

прилази свом слончету (не бисмо сме-
ли казати од чега је направљен, јер би 
нам се она страховито наљутила; ни-
је њен слончић играчка, него прави 
правцијати – живи слон). Она га поја-
ше, она му тепа и милује га, она при-
ча са њим. А он се радује, као и свако 
живо, умиљато створење. Е, тако је и 
било и овог јутра: потрчи Симеона ка 
свом слонићу, а оно, тик испред ње, 
предухитривши је, слете један леп, ма-
ло шаренкаст, мало пепељаст голуб, 
црвених, сјајних очију. И рашири го-
луб крила и лагано махаше њима, не-
престано гледајући у Симеону. Сада 
она није могла да узјаше слонића јер 
се голуб није мицао, и, за дивно чудо, 
нимало се није плашио Симеоне. Него 
јој, верујте децо, тичјим језиком нешто 
говорио.     
         Она је, као што ће много касније са-
ма признати, стајала нема, запањена, 
али не и уплашена, но, напротив, ра-
досна. И два – три пута је климнула 
главом на речи необичног, готово не-
стварнога голуба. Разуме се нико то 
није чуо, нити разумео. Само  се њеној 
мами учинило да се Симеона некако 
чудно понаша; отеже са узјахивањем 
слонића, као да  са неким невидљивим 
разговара, јер, ено, добро види, она 
клима главом...
       И лагано је и обазриво, готово кра-
домице, мама Каћа пришла Симеони. 
И управо када је хтела да је пита о чему 
се ту ради, зашто се са слонићем не игра 
као и обично, Симеона је, ставивши 
прстић на усне, тихо изустила пссст!  
Мама се још више зачудила и богме 
забринула. Симеона!? – шапатом  је, 
некако, загрцнувши се, упитала, не мо-
гавши ништа више да дода. 
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     Ништа, мама, то је само један ди-
ван, умиљат  голуб!
    Какав голуб, дете, никаквог голуба 
ја нисам видела! – ускликнула је ма-
ма Каћа. – Где ти виде голуба; што 
измишљаш?
       Ништа не измишљам, мама! – крат-
ко одговори Симеона и загонетно се 
насмеши, узе мајку за руку и повуче је 
да пођу.
     Не идемо, док ми не објасниш! – за-
хтевала је њена мама. – Ни макац! 
     Не могу, мама, ништа ником да ка-
жем – рече одлучно Симеона. – Тајна је 
то. И ја сам рекла да никоме нећу да 
причам!
       Преклињем те кћери, кажи ми!
     Не могу, и не могу! Дођи сутра, са-
криј се, и видећеш!
         Више није било разговора, запрепа-
шћена мама и озарена Симеона жури-
ле су кући. Те вечери се мало причало, 
а ноћ готово нико није проспавао, иако 
су се и мама, и тата (који је вероватно 
чуо за случај од маме, у међувреме-
ну) трудили да тобож покажу сан, по-
временим кратким хркањем. Симеона 
је добро знала да они то глуме сан, 
јер она је заиста била будна; она је не-
стрпљиво чекала сутрашњи сусрет у 
паркићу...
        Ето, Симеона, то је та прича – рече 
дед Трајмир. – Толико!
      Како, толико, деда? – побуни се Си-
меона. – А зашто је прећутао најва-
жније. Зашто он то крије, од мене, која 
сам све лично доживела?...
      Па, шта је било, даље, Симеона, ка-
жи ти мени, сама. 
     Не могу, деда, јер је Анђео казао да 
никоме не причам – излете се Симеона. 
– Али дед Елевтерије све зна, и једино 

он може (са благословом) да исприча до 
краја!
     Анђео, како Анђео? Није ли то био 
голуб? – упита дед Трајмир. 
     Јесте, деда, био је то испрва голуб, 
да се не бих уплашила и побегла. Он, као 
голуб, рекао ми је: `Нисам ја голуб. Ја 
сам Анђео Божји; мене је Бог послао да 
теби кажем поруку, а да је ти, касније, 
пренесеш другој деци`!“
    Али, како ћу ја, кад ме је страх – 
казала сам Анђелу Божјем –  а и све ћу 
да заборавим, Анђеле, Ја сам још мала!
     Преко твог казивача – тихо ми је 
казао. – Он је добио благослов да испри-
ча причу о теби, Симеона!
             А од кога је добио благослов? – пита-
ла сам Анђела. Он је мало поћутао, погле-
дао ме, погладио светлим, сребрнастим 
крилом  по косици, насмешио се и до-
шапнуо: - Твој деда, отац Трајмир! За-
махнуо је, бешумно, својим крилима, де-
дице, и узлетео ка небу... А зашто, деда, 
причалац Елевтерије неће да каже шта 
ми је Анђео рекао да пренесем другој де-
ци?
    Зато што си још мала; кад пођеш 
у вртић и боље умеш да причаш, тачно 
ћеш се сетити речи које ти је Анђео 
упутио и сама ћеш их тачно пренети. 
Зато је то дед Елевтерије прећутао.
        А је ли истина, деда, да си му ти дао 
благослов за причу?Нећу ништа више да 
питам.
     Симеонин деда је то прећутао; али 
је, уобичајено, упутио један дуг и топао 
осмејак својој унучици. Пун љубави и 
умиљења.                       

Слободан Костић                                                  
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Кад се време напуни
да се роди Спас,

пророштво се испуни
ради грешних нас,

празнина се попуни
Бог сиђе међ нас.

Небеса се савише
земља заблиста

Ангели се слетеше,
около Христа.

Чедна Дева уздише
Дева Пречиста.

Младенац у пећини
мудрост Тројице,

благо смотри с висине
у лик Девице,

пастири пожурили
с мало сламице.

Од сламице правили
Богу постељу,

стаду свом објавили
радост превељу,

с Ангелима славили
нову Недељу.

Слава Богу Вишњему
а на земљи мир!

Љубав сваком и свему,
нека поје клир!

Слава Христу смирену,
нек грми свемир!

Нека бежи Велијар
ево иде Светли Цар!

                 Св. владика 
Николај Велимировић

Божић
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