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09. Свети Макарије
Оптински: РЕЧНИК
СПАСЕЊА; II допуњено,
целовито издање, 2007. год,
стр. 570, тврд повез
У књизи Речник спасења
сваки хришћанин, и монах и
мирјанин, за сваку прилику –
од болести до радости, може
наћи речи утехе и охрабрења,
истинску духовну поуку и
бригу чији је циљ спасење
људске душе, може наћи речи
утехе и охрабрења на узаном
путу ка Царству Небескоме.
Појмовник православног
живљења.

11. АПОКАЛИПСА Тумачење Откривења
Јовановог (дод. Свети Оци о
Другом доласку Христовом и
Царству Небеском); II издање,
исправљено, измењено и
допуњено, 2005. год, стр. 516,
тврд повез
Класично светоотачко дело
Андреје Кесаријског, у коме су
стихови Откривења Јовановог
протумачени стих по стих,
уз савремено виђење владике
Аверкија, даје књигу без које
се не може замислити озбиљан
приступ Апокалипси.
У мору паничне апокалип
тике наших дана и океану
лажних пророчанстава “доба
Водолије”, други део ове књиге
је острво светле православне
трезвености. О ономе шта ће
се десити на крају историје
и свршетку времена пишу
Светитељи Иполит Римски,
Иринеј Лионски, Василије
Велики, Јован Златоуст, Јефрем
Сиријски...

12. Св. Исак Сиријски:
ПОДВИЖНИЧКА СЛОВА
(сва Слова); II доп. издање
са исправљеним преводом,
2006. год., стр. 480,
тврд повез
“Удостој ме, Господе, да
омрзнем свој живот ради
живота у Теби!”, вапио је
Светитељ, аутор једне од
најзначајнијих аскетских
књига у Православљу. Како
умрети за себе, а живети за
Бога? Слова светог Исака су
најдубља школа унутрашњег
живота.

16. СУЗЕ ЗА СВЕТ - Старац
Тихон, старац Пајсије,
старац Порфирије, старац
Јефрем Аризонски и
Филотејски; 6. допуњено
издање, 2011. год, стр. 650,
тврд повез
Још је жива вера
православних, и још има
слугу Божијих у свету.
Два светогорска старца,
Тихон и Пајсије, и један
атински “пустињак у граду”,
Порфирије, засладиће својом
љубављу и наше горке дане.
Ова књига се чита срцем. Део
посвећен старцу Порфирију
први пут се појављује на
нашем језику. (У новом
издању додате су поуке
великог савременог старца
Јефрема Филотејског и
Аризонског)

17. Свети Јован Златоусти
– СЛАВА ГОСПОДУ ЗА
СВЕ (Изабране беседе и
поуке); III изд. преведено, са
грчког, и допуњено издање
(Писма ОЛИМПИЈАДИ),
2010, стр. 650, тврд повез
Ево беседа човека златних
уста и златног срца који
је своје речи као мелеме
привијао на греховне
ране својих слушалаца.
Овај светитељ из IV века
је, схватамо чим беседе
прочитамо, најсавременији
наш савременик.
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19. Митрополит Јеротеј
Влахос: ПРАВОСЛАВНА
ПСИХОТЕРАПИЈА
(Светоотачка наука), III
допуњено издање, 2010. год.
стр. 608. тврд повез
Како да у доба помањкања
времена, журбе и сталне
потребе за променама живимо
православно, оцрквљено,
достигнемо смирење и
обожење? Митрополит Јеротеј
даје одговоре али не попушта
ни за педаљ духу времена –
вратити се Светим Оцима,
најдубљем искуству људске
душе, срца, ума, које су они
достигли. Другог пута нема без
обзира колико се кокетирало
најдуховнијим предањем Цркве
и болесним психолошким
системима данашњице. Аутор
не спаја неспојиво: Свете Оце и
савремену западну психологију.
Ова књига се темељи на искуству
Отаца који су најдубље изразили
истински, незаблудни, скривени
живот у Христу.

20. СВЕТИ ЈОВАН
ШАНГАЈСКИ (Опширан
животопис, беседе, поуке,
чуда); IV изд. 2006, 528 стр,
тврди повез са 8 стр. у боји
Има ли већег доказа да Бог
постоји и да је љубвеобилни
Отац од светаца, који идући
за Јединородним Сином
Божијим, улазе у историју и
преображавају је у вечност?
Наше столеће, доба «атомске
технике и прашумске
етике», није остало без
Божијег благослова, јер је
имало свеце попут Јована
Шангајског. Пред читаоцем
се налази засигурно један
од најпотпунијих зборника
о овом свецу и чудотворцу
Љубави икад објављених у
православном свету.

24. Свети Григорије Палама:
Господе, просвети таму моју
(САБРАНЕ БЕСЕДЕ, са
грчког), 584. стр. тврд повез
Свети Григорије Палама,
богослов Тавора, крунисао је
светоотачко богословље које,
од великих Кападокијаца,
преко св. Максима
Исповедника и св. Јована
Дамаскина, до св. Симеона
Новог Богослова, уверава
у реалност благодатног
човековог обожења
нествореним енергијама.
Ова књига сабраних беседа
св. Григорија Паламе,
пропраћена изванредном
студијом о њему и
исихастичкој антропологији,
веома је значајан допринос
обнови православног
идентитета србског народа,
који је, у доба св. кнеза
Лазара и св. Стефана Високог,
удомио исихасте из свих
крајева православног света.

26. Старац Клеопа:
Велики је Бог (Поуке и
разговори); IV допуњено
издање (ЖИВОТОПИС ст.
КЛЕОПЕ), 2010. год, стр. 640,
тврд повез
Старац Клеопа је један
од најаутентичнијих
представника румунског
Православља. Отшелник
и свенародни исповедник,
молитвеник и сузарник,
простосрдачни чобанин и
дубоки богослов, о. Клеопа
је бринуо о «всјех и за всја»,
приносећи срце своје на
жртву свесажежења за добро
својих ближњих и њихово
спасење.

27. СВЕТИ НЕКТАРИЈЕ
ЕГИНСКИ – Земаљски
анђео – небески човек
(Животопис, житије, чуда,
сећања); 3. допуњено издање,
2011. год, стр. 556, тврд повез
Књига о човеку који је
својим страдањем на правди
Бога постао сличан Христу
Богочовеку и од Њега
био обдарен благодаћу
чудотворства попут древних
Светитеља.
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30. ЧУДА БОЖИЈА –
ЗНАЦИ ВРЕМЕНА (чуда
у Грчкој, Русији, Србији и
свету) – текстови у овом
издању углавном преузети
из књиге ЧУДА БОЖИЈА
У ХХ веку, као и из књиге
ГОСПОД ЈЕ С НАМА, и,
књиге ЖИВОТ ИЗ ГРОБОВА
о св. Рафаилу, Николају
и Ирини; IV измењено и
допуњено издање, 2013,
стр. 600, тврди повез
Чуда која су се десила
благодаћу Божијом у 20.
веку у Русији, Србији, Грчкој
и широм света. Примери
Божјег дејства, помоћи,
утехе, али и казне, примери
светитељског заступништва
и покрова Пресвете
Богородице: од поузданих
сведока и из проверених
извора.

32. АКАТИСТИ
ПРЕСВЕТОЈ
БОГОРОДИЦИ (Њеним
чудотворним иконама,
са 40 стр. икона у боји);
5. исправљено издање,
2011. год, стр. 512,
тврд повез
Акатисти чудотворним
Иконама Пресвете
Богородице, са молитвама
за разне потребе – од
васпитања деце, до
умножења љубави. Од
Брзопомоћнице до
Пантанасе, исцелитељке од
рака.

33. Старац ПАЈСИЈЕ
СВЕТОГОРАЦ - Поуке
Божанствене Љубави; III
измењено издање, 2006, стр.
512, тврд повез. 2006. год. –
у припреми ново издање
Поуке божанствене љубави
су поуке пастира који је
душу своју полагао за овце,
и који није имао бриге осим
да заблуделе изведе на пут
покајања и спасења. Није
било бољег видара, вичног
свим ранама и болестима
данашњице, но што је био
старац Пајсије.

34. Избави нас од лукавога
– ПРАВОСЛАВЉЕ И
МАГИЈА; II допуњено
издање, са шест акатиста),
2007. год, стр. 632, тврд
повез, – у припреми ново
издање
Најпотпунији зборник
о окултизму, магији и
астрологији који се икад
појавио на србском језику:
од древних времена до
Харија Потера, хришћанство
има одговор на изазове
злодуховности и начине
заштите од ње.

42. Свети Јован
Кронштатски: МОЈ
ЖИВОТ У ХРИСТУ, II
том (први пут на србском
језику); (додатак: III том
Мој живот у Христу, као
и Проповеди из последњих
година живота), 3. измењ. и
допуњ. издање, 2011. год, стр.
464. тврд повез
Други део дневника св.
Јована Кронштатског Мој
живот у Христу први пут се
појавио на србском језику.
Литургијска созерцања
човека кога је Господ учинио
новим Светим Николајем
Чудотворцем, свештеника
који је свакодневно служио
пред пет–шест хиљада људи,
сведоче нам о непрекинутом
предању светости од
апостолских времена до
данас. Књига коју свако
треба да прочита!
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50. Благослови, душо
моја, Господа - СВЕТИ
ОЦИ ТУМАЧЕ ПСАЛТИР
(св. Атанасије Велики, св.
Василије Велики); 2003.
год, стр. 522. тврд повез –
РАСПРОДАТО
“Боље би било да сунце
престане да сија него
да Псалтир престане да
се чита”, каже древна
црквена мудрост. По први
пут на србском језику
светоотачко тумачење
псалама Давидових, из пера
светих Атанасија и Василија
Великих.

51. Старац Пајсије
Светогорац: Чувајте душу
(Разговори са старцем
Пајсијем о спасењу у
савременом свету); 4.
допуњено и измењено
издање, 2011. год, стр. 556.
тврд повез
Старац Пајсије није се
затворио у свом подвигу
на Светој Гори, већ је и те
како био духовно отворен
својим исцелитељским
поукама према проблемима
и невољама људи из света,
без уопштавања и делатно,
духовно и јасно.

52. Свети Теофан
Затворник: Живети за
вечност (Шта је духовни
живот и како га стећи);
II допуњено издање (допуна
– Опширан животопис св.
Теофана), 2007. год, стр. 600,
тврд повез
Три руководствене књиге св.
Теофана Затворника, настале
из обимне и богате преписке
св. Теофана, воде човека од
А до Ш у азбуци духовног
живота. Нарочито је погодна
за људе који почињу да живе
по Закону Божијем, али и
за све друге који желе да
своје духовно стање виде у
светоотачком огледалу.

58. Свети Игњатије
Брјанчанинов: Глас из
вечности (Писма монасима и
мирјанима о спасењу душе);
II допуњено издање, 2012,
стр. 500
Поуке монасима и мирјанима
које је св. Игњатије слао,
излажући подвижнички,
како лични, тако и опит
Цркве, представљају праву
духовну ризницу за наше
време. Сличност епохе у
којој је св. Игњатије живео,
обележене безверјем и
равнодушношћу према вери,
са нашом епохом, омогућило
је великом светитељу Руске
Цркве да сагледа и саопшти
божанску премудрост свима
који су је жељни.

59. Старац ТАДЕЈ
ВИТОВНИЧКИ - Мир и
радост у Духу Светом
(Поуке, беседе, разговори и
животопис) са старчевим
фотографијама у боји; пето,
допуњено издање, 2011. год,
стр. 428. тврд повез
Старац Тадеј, један од
најдухоноснијих стараца
Српске Православне Цркве
у 20. веку, надахнут Духом
Светим и светоотачким
предањем Цркве, учи верне
циљу човековог живота на
земљи – стицању Царства
Божијег које је мир и радост
у Духу Светоме, као и начину
остварења тог циља – а
то је непрекидна мислена
борба за крајње смирење као
савршенство хришћанског
живота.
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65. Архим. Јован
Крестјанкин: Оживимо
срца за Бога (Писма
духовног руковођења за
савременог човека; додатак
– Животопис ст. Јована); II
допуњено изд. 2012. стр. 450.
Један од највећих савремених
духовника данашње Русије,
старац Јован из ПсковоПечерског манастира, у
низу писама даје савете за
духовни живот неопходне
савременом човеку. Поуке
су кратке, јасне и дубоке,
пуне живог живота, и веома
применљиве у свакодневици.

69. Старац ПАЈСИЈЕ
СВЕТОГОРАЦ - Човек
Љубави Божије (Целовит
животопис и сећања на
старца Пајсија – сусрети,
помоћ, поуке); 3. измењено и
допуњ. издање, 2011. год, стр.
508. тврд повез
“Продај све што имаш и купи
дела тог и тог”, говорили
су древни подвижници за
поуке неког од великих
стараца, и записане у књиге.
Један од таквих, древних, а
савремених, јесте и старац
Пајсије Светогорац. Ко год
га је знао, могао је да у њему
препозна Христа и благодат
Његову.

71. Држи ум свој у аду
и не очајавај (Живот и
чуда, поуке и богословље
Преподобног СИЛУАНА
СВЕТОГОРЦА);
2. исправљено издање,
2011. год, стр. 488. тврд повез
Човек чије је тело било
пећина његове душе, а душа
пећина Духа Светога, човек
кога је Свети Николај Жички
звао “слатком душом” и
који је својим христоликим
смирењем спасао многе
и премноге очајнике (јер
Богочовек му је рекао: “Држи
ум свој у аду и не очајавај!”),
Свети Силуан Атонски, у
овој књизи је дат кроз своје
поуке и сведочења највећих
православних богослова и
духовника о њему.

72. Књига духовних савета
– Одговори духовника на
недоумице савремених
хришћана; II допуњено
издање, 2007. год, стр. 656,
тврд повез
Савремени духовници
одговарају на питања
православних Хришћана. Ко
ће нас спасити од пропасти?
О значењу символа. Зашто
је потребна исповест? О
разводу и усамљености. Пост,
исповест, причешће. Пост и
медицина. Биоетика, џинс и
спасење...

76. Свети ЛАВРЕНТИЈЕ
ЧЕРНИГОВСКИ, свети
Серафим ВИРИЦКИ - На
дверима вечности (Житија,
поуке, пророчанства, чуда
и Акатисти); 2. измењено,
допуњ. и исправљено издање,
2011. год, стр. 408. тврд повез
Нетрулежни чудотворац, свети
старац Лаврентије, својим
житијем и поукама доказује
да је могуће бити Божији
и у најтежим околностима
безбожничког ропства.
Старац Лаврентије био је, уз
све остало, и велики пророк
наших дана. Свети Серафим
Вирицки, још један од
новопрослављених Божијих
угодника, провео је, попут св.
Серафима Саровског, хиљаду
ноћи у непрестаној молитви за
своју Отаџбину која се нашла
на Хитлеровом удару. Велики
молитвеник и утешитељ
ближњих, свети Серафим је
још једно светило на свећњаку
Руске Цркве.
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77. ПРАВОСЛАВЉЕ
ЈЕ ВОЛЕТИ – Старац
НИКОЛАЈ ГУРЈАНОВ
(Животопис, поуке, сећања
и молитвена помоћ), старац
САМПСОН Сиверс (Поуке
и беседе); 2. измењено, допуњ.
и исправљено издање, 2011.
год, стр. 408. тврд повез
Са свог острва Заита, велики
старац Николај Гурјанов
обнављао је, молитвом и
сузама, Русију и надахњивао
читав православни свет.
Човек крајњег смирења,
себе је сматрао прахом и
пепелом, али га је Господ
уздигао ка вечној лепоти
Царства Небеског. Старац
Сампсон својим поукама
нас учи чистом, чврстом
али и подвижничком,
трудољубивом путу ка
стицању добре душе коју ће
примити Живи Бог.

78. Владимир Димитријевић:
Без Бога ни преко прага –
СРБСКИ ДУХОВНИЦИ ХХ
ВЕКА (Житија и поуке); III
издање, 2007. год, стр. 528,
тврд повез
Ово издање поред већ
постојећих ликова наших
духовника, доноси и
нове – оца Калиста, оца
Јулијана Студеничког, као и
сведочења Светогораца о оцу
Георгију Витковићу. Књига
која потврђује да су и Срби
имали своје велике људе
пред Богом у ХХ веку...

79. Св. Јован Кронштатски:
МОЈ ЖИВОТ У ХРИСТУ
I том (исправљен превод);
додатак: сећања на св.
Јована; 3. измењ. и доп. изд,
2011. год, стр. 448. тврд повез
Ова књига представља
најзначајније дело св. Јована
Кронштатског којом су
поколења православних
хришћана стицала духовну
мудрост и учила се путу
спасења.

81. ВЕЛИКИ СТАРЕЧНИК
(Поуке пустињских Отаца)
– тематска збирка – први пут
на нашем језику (додатак:
Cв. Јефрем Сиријски
Духовно–подвижничке
беседе и поуке); II доп. изд.,
2013, 488 стр. тврд повез
Захваљујући људима
Христовим, пустиње Блиског
Истока процветале су
као кринови. Поуке ових
опитника Духа и слободе,
храбрих да себе изгубе да би
нашли Бога, и данас буде из
учмалости и покрећу нас да
без ношења крста ником, и
никад, неће бити Васкрсења.

83. СВЕТЛОСТ СА
ЗАПАДА – Живот и учење
ОЦА СЕРАФИМА РОУЗА;
2005, 608. стр. тврд повез
Блажени отац Серафим
Платински, духовни син
светог Јована Шангајског,
који беше духовни
син старца Амвросија
Миљковског, који беше
духовни син Оптинских
стараца, који беху синови
светог Пајсија Величковског,
а овај син Свете Горе, Мајке
Православља, доказује нам
да је и данас могуће живети,
мислити и богословствовати
православно ходећи царским
путем између зилотизма
и екуменизма, између
модернистичког искушења
с лева и фарисејске
обредности са десна. Књига
одговара на питање: Како
бити православан у доба
Нихилизма?
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84. Свети ИГЊАТИЈЕ
БРЈАНЧАНИНОВ:
Енциклопедија православног
духовног живота; 2005,
588 стр, тврд повез
Треба вам духовно
руковођење? Хоћете да
живите по закону благодати?
Настојите да избегавате
прелест у молитви? Ево
књиге једног од највећих
Отаца Цркве новијих дана,
саграђене као речник око
кључних питања, а на основу
његових сабраних дела.
Отворите прозор у Царство
Небеско!

86. СТАРАЦ АРСЕНИЈЕ светац у логору; II изд. 2009,
520 стр, тврд повез
Може ли човек остати
Божје биће у концлогору?
Може. Ова књига је доказ.
Сведочење о старцу Арсенију
и његовој духовној деци,
чудесно вођеној руком
Промисла кроз пакао
ГУЛАГ–а до Светлости
Незалазне, једна је од
најчитанијих православних
књига широм света. По ко
зна који пут се доказало да
је Достојевскова тврдња о
животу фантастичнијем
од сваког романа дубоко
истинита.

87. Мушкарац и жена
пред тајном тела ПРАВОСЛАВЉЕ И
ПОЛНОСТ; II допуњено
издање, 2006, 728 стр, тврд
повез – у припреми ново
измењено издање

89. Свети ТЕОФАН
ЗАТВОРНИК: Речник
хришћанског опитног
живота; 2005, 618 стр, тврд
повез – у припреми друго
допуњено издање
Половину ове Светодуховске
енциклопедије чини речник
изабраних појмова из
свих дела светог Теофана,
а у другој половини су
његови савети, проповеди
и многоцена писма. Поред
св. Игњатија Брјанчанинова,
свети Теофан је један од
огњених стубова Цркве
последњих времена.

91. Свети Симеон Нови
Богослов: САБРАНЕ
БЕСЕДЕ, са грчког; 2005,
618 стр, тврд повез
“Није знање светлост,
него је светлост знање”,
говорио је овај тајновидац,
један од најхерувимскијих
људи који су икад
ходили земљом. Празник
православног србског
издаваштва је издавање
свих његових беседа,
преведених са изворника,
и пропраћених студијама
које су о св. Симеону писали
архиепископ Василије
(Кривошеин) и епископ
Иларион (Алфејев).
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96. ИЗМЕЂУ ЉУБАВИ
И СЕБИЧНОСТИ (Како
васпитати дете у
савременом свету); II изд,
2006, 592 стр. тврд повез
Да би се дете васпитало,
потребно је много, иако се
свима чини да је то једноставно,
и да само родитељство решава
проблем. А шта ћемо са
гресима родитеља и болестима
деце? А аномалије родитељске
љубави? Како праштати? Како
кажњавати? Како да деца не оду
из Цркве? Може ли се спојити
љубав и брига оца и мајке?
Како волети, а да деца не буду
у кавезу?
Од првих бајки и играчака,
телевизије и компјутера, преко
школе, до брака Вашег детета
– приручник за васпитавање
малишана и пубертетлије,
књига о једном од највећих
дарова Божијих нама – да
будемо очеви и мајке.

100. АКАТИСТИ СВЕТИМА
(са 40 икона у боји); 2006, 464
стр, тврд повез
На једном месту акатисти
најпоштованијим Божјим
угодницима, са кратким
излагањем за какву се
потребу коме треба
обраћати. Молитвени вапаји
Апостолима, Мученицима,
преподобним оцима и
матерама.

102. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ,
РАДОСТИ МОЈА! – Свети
СЕРАФИМ САРОВСКИ
– Пророк љубави Божије
(Нова књига о животу,
поукама, пророчанствима
и чудима светог Серафима
Саровског, његове духовне
деце и саподвижника) –
са 16 икона у боји; II издање,
2007. год, 664 стр, тврд повез
Највећа и најпотпунија
књига о Светом Серафиму
Саровском на србском.
Мноштво нових сведочења
и чуда, али и животописи
светих везаних за њега –
од матушке Александре
до дивјејевских јуродивих.
Велике тајне Дивјејева данас
ближе него икад. Како се
живи крај моштију Светога?
Како је обновљен канал који
антихрист неће проћи? Каква
су старчева пророчанства?

103. Архиепископ Аверкије
(Таушев): ПРАВОСЛАВНО
ТУМАЧЕЊЕ НОВОГ
ЗАВЕТА (Приручник за
изучавање Светог Писма
Новог Завета); 2006, 712 стр.
тврд повез.
Темељно, озбиљно написана,
верно светоотачком
Предању, ово тумачење
славног владике Аверкија
неопходан је водич за још
дубље упознавање Књиге
Живота и идење по њеним
заповестима. Златне ризнице
Новога Завета раскривене су
на странама ове књиге.

104. ОД ГРЕХА КА БОГУ

– Практични приручник
о исповести за савремене
хришћане (Зборник о Светој
Тајни Исповести) –
св. Никодим Светогорац,
митр. Антоније Блум,
архим. Јован Крестјанкин,
ст. Клеопа, ст. Пајсије
Светогорац...; II издање, 2013,
624 стр. тврд повез
Митрополит Антоније (Блум),
епископ Калист (Вер), старац
Јосиф, свештеник Валентин
Свенцицки, старац Клеопа,
старац Пајсије Светогорац,
архимандрит Јован
Крестјанкин и, као круна,
Свети Никодим Светогорац
уче нас Тајни Покајања и
Исповести ако тајни новог
крштења, крштења сузама.
Како се припремити за
исповест? Како се исповедати?
Шта је епитимија? Како се
сачувати после исповести?
Заиста, делатна књига за
хођење путем спасења.
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105. ДА ДВОЈЕ ЈЕДНО
БУДУ – Зборник о брачном
животу у савременом
свету (о. Илија Шугајев, о.
Анатолије Гермајев, митр.
Антоније Блум, ст. Пајсије
Светогорац...); 2006, стр. 656,
тврд повез
Како наћи брачног друга?
Како сачувати брак у време
кризе? Како научити да
слушамо једно друго? Како
водити кућни буџет? Како
знати да смо на правом
путу да стекнемо благослов
Кане Галилејске? Крајње
практична књига за све
православне брачнике. У
њеној практичности је и
њена узвишеност.

107. Монах Агапије
Светогорац: СПАСЕЊЕ
ГРЕШНИКА – Светогорска
наука о стицању душе
(додатак: Свети Нил
Мироточиви: Поуке и
предсказања); 2006, стр. 552,
тврд повез – у припреми
ново издање
Класична књига из класичне
епохе Свете Горе, од ње
су прошли векови, али и
даље благотворно делује на
све душе спремне да следе
прочитано. Лик Мајке Божје,
Светогорске Игуманије,
и њена чуда, доносе овој
књизи нарочиту, благодатну
убедљивост. Књига коју
цене Светогорци попут
Невидљиве борбе.

108. НЕКА БУДЕ
СВЕТЛОСТ – СТВАРАЊЕ
СВЕТА И РАНИ ЧОВЕК
– Православно тумачење
Књиге Постања (Св. Јован
Златоусти, јером. Серафим
Роуз, бл. Августин, св. Јефрем
Сиријски...); 2006, стр. 632,
тврд повез – у припреми
ново издање
Светоотачко тумачење
Књиге Постања и одговор
на заблуде еволуционизма.
Православно тумачење
стварања света и настанка
првих људи. Јесмо ли синови
мајмуна или синови Божји?
Од Светог Јована Златоуста
до оца Серафима Роуза
Црква кличе: «Синови смо
Божји!» Идеална за храбре
вероучитеље, спремне да
деци сведоче истину Цркве!

111. КЊИГА О
ПРЕЛЕСТИ И ЛАЖНОМ
ДУХОВНИШТВУ (Како се
сачувати од духовне обмане)
– св. Игњатије Брјанчанинов,
архим. Рафаил Карелин,
митр. Антоније Блум...;
II издање, 2013, стр. 544,
тврд повез
Једна од највећих опасности
на путу ка Богу је заблуда у
коју човек може да упадне
ако не иде путем смирења
и послушања вољи Божјој.
Овај зборник говори о свим
врстама прелести – почев
од самообмане у молитви
до црквеног модернизма.
Такође, реч је и о духовничкој
служби, без које нема стицања
опита благодати. Од Светог
Игњатија Брјанчанинова
до архимандрита Рафаила
Карелина сазнајемо како да се
сачувамо од разних превара
нашег «лукавог века».

112. ЉУБАВ ЈЕ ЈАЧА ОД
СМРТИ (Св. цар Николај
II, св. царица Александра,
св. кнегиња Јелисавета и
мученици дома Романових)
- ЖИТИЈЕ, ПОУКЕ,
СТРАДАЊА И ЧУДА (8. стр.
икона у боји); II изд., 2008,
стр. 800, тврд повез
Најзад свеобухватна књига
о животу и подвигу Светих
Царских Новомученика
Романова, о цару Николају
и његовима. Како живот
прераста у свештено житије?
Цар на престолу и цар
у тамници; хришћанска
љубав, смирење и праштање;
дневници и преписка
Николаја II и његове супруге;
сведочења њихових пријатеља
и непријатеља; Цар Мученик
и Срби... Света Јелисавета
Фјодоровна – од двора
до манастира... Служба
и акатист... Заиста књига
страдања и утехе.

Библиотека ОБРАЗ СВЕТАЧКИ

114. ЗЕМЉА БЛИЗУ НЕБА
– Православна Грузија – 15
векова са Христом; 2007.
год, стр. 552, тврд повез
Грузија је међу Србима
најмање позната од свих
православних земаља.
А чудесна је! На горама
Кавказа, мученичке историје
сведочења Христа пред
персијским и мухамеданским
завојевачима , Грузија је
земља Светог Ђорђа и Свете
Нине равноапостолне, земља
у којој се чува нешивени
хитон Господњи. Књига се
чита у једном даху, даху у
коме се удише Дух Свети. Од
светитеља из првих векова
хришћанства до савремених
духоносаца.

116. Благословено
Царство Оца и Сина и
Светога Духа – Тумачење
Свете Литургије и свих
богослужења Православне
Цркве (архиеп. Аверкије Таушев;

епископ Николај макариополски);
II измењено изд. 2012. год, стр. 680,
тврд повез
По први пут на србском језику,
на једно место сабрана, тумачења
православних богослужења: Све
те Литургије, јутарње, вечерње,
бденија, полуноћнице, часова;
са преко 200 питања и одговора
из богослужбене праксе, из пера
архиепископа Аверкија (Таушева),
угледног пастира и богослова Руске
Заграничне Цркве. У другом делу
књиге, епископ макариополски
Николај (Света евхаристијска
Жртва) на свима приступачан
начин објашњава историју Свете
Лит ургије, целокупан њен ток,
али и значај Литургије у животу
православног хришћанина. Без
свете и божанствене Литургије
нема заједнице верних ни царства
Божијег међу људима, поручује
нам епископ Николај у својој
књизи, која је и незаобилазан при
ручник како за вернике тако и за
вероучитеље.

117. ВЕЧНО ПОДНЕ –
Огледи о Светој Литургији
и Тајни Спасења – Зборник
текстова од Светих
Отаца до савремених
богослова; 2007. год, стр. 740,

тврд повез
Ови „Огледи о Светој
Литургији и тајни спасења” нуде
светоотачка тумачења Литургије
(Максим Исповедник, Герман
Цариградски, Николај Кавасила,
Симеон Солунски, Марко
Ефески, Јована Кронштатски),
као и текстове о Светом
Писму и Литургији, историји
православног богослужења,
светотајинској дисциплини,
односу Литургије и уметности,
иконостасу, тајном и гласном
читању евхаристијских
молитава, преводима
богослужбених текстова,
реформама Литургије на Истоку
и Западу, односу умно–срдачне
молитве и евхаристијске
побожности, итд. Мала
енциклопедија о Св. Литургији!

118. ЛЕК БЕСМРТНОСТИ
– Света Тајна Причешћа
у православном Предању

(св. Јован Златоусти, св.
Никодим Светогорац, св. Јован
Кронштатски, свмчн. Серафим
Звездински, св. Теофан
Затворник, еп. Венјамин
Федченков, митр. Јеротеј
Влахос, ст. Клеопа, о. Јустин и
Владика Николај...); 2007. год,
стр. 760, тврд повез
Књига о Светом Причешћу и
припреми за њега! На преко
шест стотина страница о Чуду
над чудима, о храни коју је
Љубав Христова даровала
људима на Голготи. Светоотачки
текстови и сведочења из житија.
У књизи су подробно изложена
сведочења о преображавајућој
сили светога Причешћа.
Литургија протумачена из
перспективе верника који јој
присуствују, поуке о припреми
за свето Причешће и начин
живота који оно захтева.

119. ПОСЛЕДЊЕ
УТОЧИШТЕ СВЕТЕ
РУСИЈЕ – ЧУДЕСНИ
СВЕТОВИ ОПТИНЕ
ПУСТИЊЕ (Животописи,
писма и поуке оптинских
духовника, историја
манастира); 2007. год,
стр. 660, тврд повез
Ево најомиљеније књиге
духовних синова Руске
Заграничне Цркве, међу
којима није једини љубитељ
отац Серафим Роуз!
Чудесно сведочанство о
оцима најважнијег руског
манастира 19. века, који су
сви канонизовани: од старца
Леонида, преко Св. Амвросија
и Варсануфија, до старца
Никона. Оптина је манастир
Гогоља, Киријевског,
Достојевског и Леонтјева.
Упознајте Оптину да би вам
душа Русије била још јаснија!

Библиотека ОБРАЗ СВЕТАЧКИ

120. БОГ ТЕ НЕЋЕ
ОСТАВИТИ (Старци и

старице последњих времена –
бл. матушка Љубов, старица
Гаврилија, ст. Харалампије
Дионисијатски, ст. Сергије
Париски и румунски духовници
о. Илија, ст. Арсеније Бока и
ст. Софијан); 2007. год, стр. 656,
тврд повез
Православље је вера у Личност
– у личног Бога Тројицу и у
облагодаћене личности Божје,
међу којима се нарочито истичу
они који су себе, силом Духа
Светога, уздигли у земаљске
ангеле и небеске људе. Ова нам
књига сведочи да је Православље
и данас живо – у Русији, Грчкој,
Румунији, Грузији, и да Бог не
оставља Свој народ, шаљући
му мудраце и свеце. Где се
умножи безакоње, умножи се и
благодат, каже Писмо. Сретнимо
облагодаћене људе Божје – с
љубављу и трепетом – они нису
живели само за себе, него и за
нас!

123. ПАЗИТЕ НА ВРЕМЕ – Поуке
Отаца и виђења будућих времена
(Пророштва, пророчанства и
предказања о последњим временима);

2012. год, стр. 536, тврд повез
Ко хоће да задобије вечност, мора да
пази на време. А историја се, по Светом
Предању, завршава апокалипсом, која није
‘судбински’ предодређена датумом, него
зависи од људског покајања. Историја ће
трајати док год има оних који спасавају
душу. Књига која је пред вама је највећи
зборник новијих светоотачких поука
и порука о последњим временима и
хришћанима у њима: почев од Св. Нила
Мироточивог и Козме Етолског преко
Светих Серафима Саровског и Јована
Кронштатског, до савремених стараца,
Пајсија Светогорца, Антонија Руског и
Јефрема Филотејског и Аризонског. У њој
су дати и примери савремених сведока вере
Христове, који су одолели антихристовим
претечама у нашем свету: примери како
се понашати кад дођу искушења. Књига
„Пазите на време” живи је уџбеник
трезвеноумне одговорности неопходне
овом добу, као и речи блаженопочившег
патријарха Павла да ће Бог помоћи ако буде
имао коме да помогне. Потрудимо се, дакле!

124. СВЕТИ ЈОВАН
ШАНГАЈСКИ – ЧУДОТВОРАЦ
ПОСЛЕДЊИХ ВРЕМЕНА (нова
сведочења о Божијем човеку);
2013. год, стр. 496, тврд повез
Нова књига о светом Јовану
Шангајском најпотпунији
је приказ његовог живота и
чудотворства, заснованог на
најдубљој вери у Христа и
неодступном сведочењу спасења
у доба свеопштег одступништва.
Свети Јован Шангајски је још
један доказ речи Христове да
ће Његови ученици творити
Његова дела – смирен, кротак,
пун љубави и састрадања, он
је својим подвигом достигао
висину древних у доба модерне
џунгле, од Брисела до Сан
Франциска. Упознајте житије
човека кога су као свеца
поштовали и инославни, потомка
Срба одсељених после пада
деспотовине 1459. на Украјину,
ученика старца Амвросија
Миљковског и учитеља оца
Серафима Роуза!

121. КЕЛТСКО
ДОБРОТОЉУБЉЕ –
ЖИВОТИ И ПОУКЕ
КЕЛТСКИХ
СВЕТИХ ОТАЦА;
књига излази из штампе
током 2014. године

04. ПОСТ: чистота душе
– здравље тела (Пост
телесни и духовни у животу
правосл. хришћанина) –
(св. Теодор Студит, св.
Игњатије Брјанчанинов, св.
Теофан Затворник, св. Јован
Кронштатски...); IV изд.
допуњено, 2005. год., стр.
448, тврд повез – распродато
14. ГОСПОД НИЈЕ
СТВОРИО СМРТ – Има
ли живота после смрти?
(Зборник текстова од
Светих Отаца до митроп.
Блума, ст. Клеопе, епископа
Милеанта...); III доп.,
измењено и исправљено
издање, 2009, стр. 600, тврд
повез – распродато
31. Старац Клеопа: Пут
Неба (Живот и подвизи;
Поуке и разговори); –
распродато
– Јован Корнаракис:
ПСИХОЛОГИЈА: поглед
из пустиње (Човеков вапај
у доба технологије); –
распродато
35. Живот са Богом (старац
Амфилохије Макрис); –
распродато

36. Време покајања и време
отпадије (разговори са
савременим светогорским
старцима); 2003. год, стр.
446. (II измењено издање) –
распродато
37. Душе Христове (ст.
Јаков Цаликис; преподобни
Давид Старац); – распродато
– у припреми друго издање
38. Блажени чисти срцем
(ст. Михаило Валаамски;
ст. Сампсон Сиверс) –
распродато
39. Отворена Небеса старац Симон Арванитис;
2002. год, стр. 408. Старац
Симон, дивовске снаге и
анђеоске душе, љубављу
својом постао је један од
најлепших примера монашке
врлине трпљења. Распет
у својим болестима, он
никад није мислио на себе,
него увек на ближње. –
распродато
40. Јеромонах Серафим
Роуз: Стварање света и
рани човек; види бр. 108 –
распродато
41. Старац Сава ПсковоПечерски: Господе, Ти си
живот мој; – распродато - у
припреми друго допуњено
издање

43. Утешитељи - старци
као утеха свету - (Св.
старац Теодосије Кавкаски;
старац Гаврило Кавкаски); –
распродато

49. Свети Јован Јаков
Хозевит – У рају срца
(Житије, поуке, чуда); –
распродато – у припреми
друго допуњено издање

44. Старац Јефрем
Катунакијски - Ученик
Крста – подвижник
послушања (Ћутљиви
свет Атоса, плодови
духовног подвижништва) –
распродато

53. Молитва небески
живот: Зборник текстова
о молитви; 2003. стр. 424. –
распродато

45. ГОСПОД ГОВОРИ
- Свети Оци тумаче
Јеванђеље (св. Јефрем
Сиријски, св. Јован
Златоусти, св. Атанасије
Вел., св. Григорије из Нисе...) –
у припреми друго издање
46. КЊИГА СТРАДАЊА
И УТЕХЕ (Јеромонах
ДАМАСКИН Орловски:
Житија руских
новомученика), 2003. год,
стр. 432. – распродато
47. Благослов Љубави Свети Серафим Вирицки; –
распродато, види бр. 76.
48. Православље и мистика
светлости - Свети Григорије
Палама и пут човековог
обожења (Митроп. Јеротеј
Влахос, архиеп. Василије
Кривошеин, Георгије
Манзаридис); – распродато

54. Живот из гробова –
Св Рафаило, Николај и
Ирина (Фотије Кондоглу;
митрополит Игуменице
Димитрије); 2003. год,
стр. 408. – распродато – у
припреми друго издањe
55. Савремени атонски
подвижници (2. део) (Пишу:
архим. Херувим Карамбелас,
ст. Јосиф Ватопедски, јером.
Максим Кавсокаливит); 2003.
год, стр. 416 – распродато
56. Свети Нектарије
Егински - Господу на небеси
ма – распродато, види бр. 27.
57. ГОСПОДЕ, КО ЈЕ
ЧОВЕК? - Св. Григорије
из Нисе, Немесије Емески,
митроп. Јеротеј Влахос,
Георгије Манзаридис, архим.
Кипријан Керн (Православна
антропологија и тајна
личности); 2003. год, стр.
446; – у припреми друго
допуњено издање

60. Свети ЈЕФРЕМ
СИРИЈСКИ - Огњени
стуб (Подвижничке поуке
и тумачења Старог
Завета); 2003. год, стр. 424;
у припреми друго допуњено
издање – распродато – у
припреми друго издање
61. ЕВЕРГЕТИНОС Зборник богогласних изрека
и поука богоносних и светих
отаца; 2003. год, стр. 432
– распродато – у припреми
друго допуњено издање
62. У сенци Вавилонске
куле (Живети Христом у
антихришћанско доба); 2004,
стр. 446. – распродато
63. Печат Христов и
жиг звери (Црква у доба
глобализације); 2004, стр. 446.
– распродато
64. ГОСПОД ЈЕ СА НАМА
(ЧУДА БОЖИЈА данас и
овде) - 2. део; II допуњено
издање, 2006, стр. 510 –
распродато – у припреми
друго допуњено издање
66. Митрополит
АНТОНИЈЕ БЛУМ - Пред
Лицем Бога Живога; 2004.
стр. 432 – распродато

Библиотека ОБРАЗ СВЕТАЧКИ

Распродато

Библиотека ОБРАЗ СВЕТАЧКИ

67. Св. Јован Кронштатски
– Близу је Суд Господњи
(страшне и опомињуће беседе
о Другом доласку Христовом
и сећања на св. Јована); 2004.
стр. 432 – распродато
68. Без причешћа нема
обожења (зборник О СВ.
ТАЈНИ ПРИЧЕШЋА И
ПРИЧЕШЋИВАЊУ: св.
Никодим Светогорац,
св. Иларион Тројицки,
Флоровски, Шмеман,
Мајендорф, Романидис,
Блум, Влахос...); 2004. год,
стр. 416 – распродато
70. Јеромонах Сергије
Рибко: Да ли је могуће
спасити се у 21. веку (дод.
Архим. Рафаил Карелин:
Црква и свет на прагу
апокалипсе); 2004. стр. 400; –
распродато
73. Срцем и сузама Старац Пајсије (Олару),
старац Арсеније (Папачок),
РУМУНСКИ СТАРЕЧНИК
ХХ века - I део; 2004. стр. 416.
– распродато – у припреми
друго допуњено издање
74. Свети ТЕОФИЛАКТ
(Охридски) - Тумачење Дела
апостолских, Посланице
Римљанима и Посланица
Коринћанима 1–2; 2004. стр.
480, тврд повез – распродато

75. Архимандрит РАФАИЛ
(КАРЕЛИН) - Умеће
умирања или уметност
живљења; Путокази
савремених духовности; 2004.
стр. 400. – распродато, види
Очев Дом бр. 4.
80. Свети ЈОВАН
ЗЛАТОУСТИ – Златне речи
о Богу и људима (Избор из
беседа и писама, сви текстови
у књизи први пут са грчког
на нашем језику); 2005, 448.
стр. тврд повез; – распродато
82. Протојереј Георгије
ФЛОРОВСКИ: ЦРКВА ЈЕ
ЖИВОТ (Изабране беседе,
есеји и студије); 632 стр. тврд
повез – распродато
85. ДЕЦА АПОКАЛИПСЕ
- весници победе Христове
над антихристом (допуњено
издање са житијима,
поукама и чудима
новомученика оптинских
1993. и другим текстовима
о новоисповедницима
Христовим у данашњем
свету); 2005, 512 стр, тврд
повез. – распродато, види
Очев Дом бр. 9.
88. Митроп. ЈОВАН
(СНИЧЕВ) – Буди веран до
смрти (Човек и човечанство
у времену отпадије), 528 стр,
тврд повез – распродато

90. Игуман НИКОН
(ВОРОБЈОВ): Остало
нам је само покајање
(писма духовним чедима),
Схиигуман Јован
Валаамски: Смирење –
пут ка спасењу (писма о
духовном животу); 2005, 592
стр. тврд повез – распродато
92. ВЕРУЈЕМ, ГОСПОДЕ,
И ИСПОВЕДАМ (Књига
питања и одговора
о православљу и
правоживљу); 2005, 592. стр.
тврд повез – распродато
93. ХРИШЋАНСТВО И
ПСИХОЛОГИЈА У 21. ВЕКУ
(Духовничка и духовна
помоћ оболелима душом) –
Игуман Евменије, Пол Виц,
Сет Фарбер; 2005, 510 стр.
тврд повез – распродато
94. ПОУКЕ НА ПУТУ
СПАСЕЊА (Шта треба да
зна православни хришћанин
данас); 2005, 490 стр. тврд
повез – распродато
95. СА СВЕТИМ ОЦИМА
ИЗ ДАНА У ДАН (Кратке
поуке о духовном животу);
2005, 540 стр. тврд повез –
распродато – у припреми
друго допуњено издање

97. БОГ И ДУША У
ХХI ВЕКУ (Разговори о
савременој православној
духовности) – архим.
Рафаил Карелин, архим.
Лазар Абашидзе...; 2006, 554
стр. тврд повез – распродато

109. ДВА ДАНА У
КРОНШТАТУ – Отац
Јован Кронштатски
изблиза (Како је изгледао
његов подвиг, сведочења
очевидаца); 2006, стр. 536,
тврд повез – распродато

98. Протопрезвитер
Александар Шмеман: Наш
живот у Христу, живот
Христов у нама (Изабране,
досад необјављене, беседе,
есеји и студије); 2007, 760
стр. тврд повез – распродато

110. ЈА САМ ПУТ, ИСТИНА
И ЖИВОТ – КЊИГА
О ЖИВОТУ И УЧЕЊУ
ЦРКВЕ (Догматика,
тумачење Светог Писма
Старог и Новог Завета и
тумачење Литургије) – о.
Михаил Помазански, еп.
Александар Милеант, еп.
Николај; 2006, стр. 620, тврд
повез. – распродато

99. Старац Клеопа: Успон
ка Васкрсењу (Најпознатија
књига старца Клеопе);
2006, 480 стр. тврд повез –
распродато
101. СВЕТОГОРЦИ
ОБЕЗБОЖЕНОМ
СВЕТУ (Лек за немир
свакидашњице) – ст.
Мојсије Светогорац, иг.
Христодул, јером. Христодул
Светогорац...; 2006, 512 стр.
тврд повез – распродато
106. ГЛАС БОЖИЈИ И
СРЦЕ ЧОВЕКОВО – Три
светилника Свете Тројице
(Свети старац Јона
Кијевски, Свети старац
Симеон Жељњин, Свети
Лука Кримски (ВојноЈасенецки); 2006, стр. 512,
тврд повез – распродато

113. НЕБО И ЗЕМЉА ЋЕ
ПРОЋИ (Живимо ли у
последњим временима?);
2006, стр. 600, тврд повез –
распродато
115. ЧУВАЈТЕ СЕ ДА
ВАС КО НЕ ПРЕВАРИ –
ПРАВОСЛАВЉЕ НА МЕЂИ
ВЕКОВА; 2007. год, стр. 640,
тврд повез – распродато

Библиотека ОЧЕВ ДОМ (прво коло)

1. Свети Никодим Светогорац:
Књига духовних савета; 2008. год.,
стр. 304, тврд повез
Књига духовних савета светог
Никодима Агиорита најзначајније
је дело овога светитеља, истинског
наследника филокалијске традиције
Свете Горе. Она на најдубљи начин
говори о методама изградње душе
уз примену умно-срдачне молитве
и подвижнички живот у складу са
захтевима Добротољубља.

2. Свети Лука Војно-Јасенецки –
ХРИСТОВ ЛЕКАР И ИСЦЕЛИТЕЉ
ПОСЛЕДЊИХ ВРЕМЕНА (житије,
поуке, беседе, чуда); III допуњено изд.
2013. год., стр. 508, тврд повез
Да свети бесребреници и чудотворци
Козма и Дамјан, Пантелејмон и
Јермолај нису никакве бајковите
личности, него живи сведоци
Живога Христа, потврђује нам и
житије св. Луке Војно-Јасенецког
„епископа симферопуљског”, новог
бесребреника и бесплатног лекара
у Христу. Овај нови исцелитељ и
бесплатни лекар наш је савременик,
чијим молитвеним заступништвом
на хиљаде људи широм Русије и
света добијају благодат излечења и од
најтежих болести.

3. Блажена Матрона Московска
– слепа видарка (нови текстови и
нова чуда; најопширније на нашем
језику); Блажена монахиња Алипија
– небесница јача од Чернобиља –
ЈУРОДИВЕ ХРИСТОВЕ У СВЕТУ
БЕЗ БОГА; 2. изд. 2010. год., стр. 400,
тврд повез
Подвиг јуродивости Христа ради, у
коме се пројављује крајње смирење
онога који га је на себе узео и у
ХХ веку дао је велике молитвене
плодове међу којима нам са рајске
гране најлепше блистају света
Матрона Московска и блажена
Алипија Кијевска. Обе су биле наше
савременице и на својим рукама
носиле су и носе болове и патње
многонамучених људи њиховог и
нашег времена.

4. КРШТЕЊЕ – СВЕТА ТАЈНА
УЛАСКА У ЦРКВУ (припрема
за крштење, чин и значење светог
крштења, смисао крштењских
завета), св. Кирило Јерусалимски,
св. Василије Велики, св. Јован
Златоусти, св. Симеон Солунски,
јером. Григорије Светогорац, прот.
А. Шмеман, митр. Антоније Блум о.
Илија Шугајев... ; 2008. год., стр. 360,
тврд повез
Света Тајна Крштења одувек је
водила људе у тајну Царства Божијег.
Бити крштен значи стећи све
потенцијале за блажени живот на
земљи и вечну радост на Небесима.
О томе је и ова књига, зборник
радова великих Светих Отаца и
најугледнијих православних теолога
савремености.

Библиотека ОЧЕВ ДОМ (прво коло)

5. ИСУСЕ, ТЕЛА МОГА ЗДРАВЉЕ –
болест и исцељење у православном
предању (додатак: молитвеник

у болести) (Речи утехе Светих
болеснима и невољнима, шта је болест,
на путевима трпљења, пут ка здрављу,
путеви исцелења вером у Христа, какав
је православни лекар, оздрављење тела
и спасење душе); 2. доп. изд. 2010. год.,
стр. 416, тврд повез
Духовно и телесно здравље човека
нераскидиво су повезани, па нам и
ова књига указује на облагодаћену
психофизичку целовитост човека као
основу сваке исцељености. У здравом
духу здраво је и тело поручује нам овај
светопредањски али и крајње актуелни
зборник, духовни мелем за наше
болесно време, утеха и подстрек онима
који се Богом боре против болести.

6. СМРТ ДЕТИЊСТВА И ЖИВОТ
У ЦРКВИ – како одрасти у
савременом свету (Савремени
свет, данашњи породични живот
и васпитање деце; дод. свешт. М.
Козлов ДЕЧЈИ КАТИХИЗИС –
одговори на 200 дечјих питања о
вери); 2008. год., стр. 352 тврд повез
Детињство је у хришћанству увек
сматрано иконичним добом које
нас, као део нашег живота, подсећа
на Царство Божије. Данас када је
детињства све мање, а греховне
престарелости човечанства све више,
добро нам је огледати се у огледало
хришћанске педагогије и психологије
да бисмо знали ко смо, шта смо и
куда идемо.

7. ПРАВОСЛАВНИ БРАЧНИ
ЖИВОТ кроз питања и одговоре –
како сачувати породичну љубав у
отуђеном свету (Протојереј Максим
Козлов, свештеник Павле Гумеров,
архимандрит Рафаил Карелин); II
допуњено изд. 2013. год., стр. 412,
тврд повез
Живети у браку значи непрестано
сведочити да волиш ближњега свога
као самога себе, ова изрека не значи
да другога треба да волимо као
што волимо себе, него да волети
ближњег значи волети га јер је он
наше истинско ја. О томе говори ова
књига: како практично спровести
у живот то схватање љубави које
нам омогућује да појмимо како своје
место у породичним односима треба
да заузмемо, и како да нормалном
породичном животу научимо
своју децу.

8. Митрополит Антоније Блум:
Данашњи човек пред Богом (борба
за православни духовни живот у
глобализованом свету); 2008. год.,
стр. 376 тврд повез – у припреми
друго допуњено издање
Митрополит Антоније Блум био је
један од најбољих проповедника ХХ
века, човек који је живом речју своје
вере многе привео Христу. Човек
библијског ума и срца он је најтеже
истине вере умео да учини приснима
за сваког оног који је желео да нађе
спасење. Књига се не испушта из руке
зато што се из ње чује живи глас овог
Христовог сведока наших дана.

Библиотека ОЧЕВ ДОМ (друго коло)

9. ЦРКВА ОД ИСТОКА И
ХРИШЋАНСТВО БЕЗ ХРИСТА
– Православље и дух овога света
(Изазови секуларизма, екуменизма
и раскола), митроп. Јеротеј Влахос,
митроп. Антоније Блум о. Г.
Металинос, о. Т. Зизис, архим.
Рафаил Карелин, архим. Лазар
Абашидзе, м. Мојсије Светогорац...;
2008. год., стр. 384, тврд повез
Шта се дешава када пали свет уђе у
Цркву и од ње почне да тражи да му
се прилагоди? Куда воде секуларизам
и екуменизам и зашто им поједини
хришћани тако слепо верују? Да ли је
могуће да се хришћанима под видом
духовне обнове подметне обмана?
Куда води живот без страха Божијег?

10. Свети Николај Охридски
и Жички: РЕЧНИК ВЕЧНОГА
ЖИВОТА (Владика Николај нас

води путем спасења – поуке азбучним
редоследом; додатак: ЖИВОТОПИС
СВ. ВЛАДИКЕ); 2. доп. изд. 2012. год.,
стр. 580, тврд повез
Азбучник поука светог Николаја
(Велимировића), свесрбског „Деда
Владике”, долази нам у прави час да нас
поучи, опомене и путеводи ка Небеској
Србији. Књига садржи мноштво
прагматичних савета о животу у вери,
и служи као огледало у коме душа може
да препозна своје духовно стање. За све
који се не мире са затеченим, грешним
собом, и који желе да иду путем својих
светих предака!
Живот и дело Новог Златоуста, који је,
поред Светог Саве, најпознатији наш
православни светац широм васељене,
у овој књизи складно се преплићу и
прожимају: поред одабраних поука
и непознатих текстова из Николајеве
заоставштине, ту је и целовит живото
пис који нам даје како слику његовог
подвижништва и молитвености, тако и
слику епохе у којој је живео и сведочио.
Биографија Светог владике Николаја је
биографија његове Цркве и
његовог народа.

11. Свети Макарије Велики:
ДУХОВНЕ БЕСЕДЕ, 2010. год.,
стр. 416, тврд повез
Једна од најзначајнијих духовних
књига свих времена – најзад на
србском језику! Како син Божији
живопише Свој лик у сваком од нас?
Како да личимо на Сина Божијег, по
чијем смо образу саздани? Одговор
потражите у безвременој мудрости
светог Макарија!

12. Свети Николај Јапански
– ЖИВО ЈЕ ПРАВОСЛАВЉЕ
(Житије, подвизи и дневник),
2011. год, стр. 432, тврд повез
Да је и у наше време могуће бити
Равноапостолни, сведочи књига о
Светом Николају, православном
просветитељу Јапана, који је,
попут ученика Христових, вођен
неизмерном љубављу, донео
истинску Благовест у Земљу
излазећег сунца. Неуморан у ширењу
Речи Божје, научио је не само језик
и културе земље у коју је дошао као
апостол, него је упознао и душу
народа коме се обратио. У дане
свеопштег песимизма, кад многима
изгледа да је епоха ширења Јеванђеља
престала, пример Светог Николаја
охрабрује и умудрује: Ко иште, даје
му се! Апостолска епоха се, преко
њега, поновила у 20. веку!

Библиотека ОЧЕВ ДОМ (друго коло)

13. Свети Никодим Светогорац –
ДУХОВНЕ ВЕЖБЕ; 2012. год,
стр. 560, тврд повез
Свети Никодим Светогорац,
најважнија личност кољиварског
покрета и филокалијске обнове, на
нашем језику познат је преко низа
својих дела, почев од „Невидљиве
борбе”. Пред нама је, сада и овде,
његова најдубља и најзначајнија
књига, у којој Свети Никодим нуди
најдубље тајне православне мистике
као свелек за душевне ране и позледе.
Када су Петар и други апостоли
ловили рибу, и после свеноћног труда
ништа нису уловили, Господ им је
рекао да иду на дубину, и улова је
било толико да су се мреже скоро
поцепале. Књига Светог Никодима
је управо то – улов на дубини
Светога Духа, потребан свакоме ко
жели да буде озбиљан православни
хришћанин и наследник вечног
живота.

14. Свети Јован Касијан РАЗГОВОРИ СА ЕГИПАТСКИМ
ПОДВИЖНИЦИМА (додатак:
најлепше поуке из ЕВЕРГЕТИНОСа);
2012. год, стр. 522, тврд повез
Свети Јован Касијан био је
подвижник са православног Запада
који је отишао на православни
Исток, у пустиње Египта, и тамо
се напојио премудрошћу коју је
сабрао и изложио како за своју
браћу – подвижнике, тако и за нас,
хришћане потоњих времена. У доба
кад је реч Божја деловала силно у
људима Божјим, који нису сумњали
у обећања Христова, настало је ово
дело, бистра вода са камена станца,
вода за сваку душу гладну и жедну
истине. Поуке и чуда Светих Отаца
египатске пустиње, као и начин
на који је Касијан све то изложио,
чине ову књигу разговора бисером
духовне литературе.

15. ХРИСТОС ЈЕ ТВОЈА СЛОБОДА
– ПРАВОСЛАВНО ЛЕЧЕЊЕ ОД
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

(од пушења, алкохолизма и нарко
маније преко хазардних и компју
терских игара и виртуелне стварности);
2012. год, стр. 548, тврд повез
Најзад један озбиљан православни
поглед на болести зависности, које, као
куга, пустоше човечанство од друге
половине 20. века до данас.
Нови приступ лечењу болести
зависности заснива се на
правовременом откривању и
ефикасном ослобађању од узрока
онога што болести зависности јесу.
Поред теоријских увида, књига
садржи и низ веома практичних
савета како се борити против отрова
дувана, алкохола, дроге, коцкања,
видео-игрица, виртуелне стварности
медија које људе претварају у ходајуће
мртваце. Ту су и исповести оних који
су се, Христом, Слободом човека и
света, исцелили. Ова књига може бити
корисна свима који желе да помогну
себи и другима у борби за живот
слободан од окова зависности!

16. ТАЈНА СМРТИ – шта нас чека
у вечности (Никола Василијадис;
св. Игњатије Брјанчанинов);
2013. год, стр. 488, тврд повез
Зашто се рађамо ако умиремо?
Шта је смисао овдашњег живота?
Куда нас воде наши земаљски путеви?
Куда иде душа када се одвоји од тела?
Још је Платон учио да је философија
– припрема за смрт, јер прави живот
почиње тамо, с оне стране гроба.
Пред читаоцима је књига изузетне
духовне вредности – „Мистерија
смрти“ Николаја Василијадиса, која
говори о најдубљим тајнама нашег
постојања из перспективе Светог
Предања Цркве васкрслога Христа.
Уз „Слово о смрти“, класично дело
Светог Игњатија (Брјанчанинова),
она је неопходан приручник свима
који желе да наследе вечност.

Изабрани
библијски,
богослужбени,
подвижнички и
богословски
појмови и
изрази
Православне
Цркве

17. Свети Игњатије Брјанчанинов:
ОТАЧНИК – школа духовног
узрастања по светим старцима
(додатак: Мали речник
православног подвижништва);
2013. год, стр. 520, тврд повез
Отачник је књига очинства – оног
вечног и непролазног очинства
у свету у коме су и очинство и
мајчинство презрени и одбачени
од људи огрезлих у заборав Бога
и самозаборав. Повратак у доба
древног хришћанства, када је Дух
Свети покретао људе на подвиге који
нас и данас запањују, помаже нам да
схватимо колико нам је Божје љубави
и милосрђа потребно да бисмо,
макар по смеру воље, личили на
наше духовне претке. Разговарајте са
највећим подвижницима у историји
Цркве, читајући поуке Отачника.

18. Свети Амвросије Оптински:
ПОУКЕ О НАШЕМ СПАСЕЊУ
(Писма хришћанима у свету); 2013.
год, стр. 450, тврд повез
Оптина пустиња, то мистичко
срце Русије 19. века, дала је многе
свете старце и духовнике, међу
којима се нарочито истиче онај
код кога се исповедао Достојевски,
кад му је било најтеже. То је Свети
Амвросије Оптински, чији је лик,
између осталих, служио као модел за
уобличење старца Зосиме у «Браћи
Карамазовима». Књига писама светог
Амвросија Оптинског људима у
свету диван је пример љубвеобилног
пастирства у нашем хладном и
отуђеном времену, пуна практичних
савета како да се живи да би се
живело и кад се оде одавде, у сусрет
нашој правој отаџбини.

19. РЕЧНИК ЦРКВЕНОГ
ЖИВОТА (изабрани библијски,
богослужбени, подвижнички и
богословски појмови и изрази
Православне Цркве) – саставио
Матеј Арсенијевић; 2013. год,
стр. 650, тврд повез
Колико пута сте се, живећи у
Цркви и читајући духовне књиге,
питали шта значи нека реч коју сте
прочитали? Управо зато, и управо
сада, када је број православних
књига међу Србима порастао тако
да се од њих може направити читава
мала библиотека, пред читаоцима се
нашао овај појмовник православне
хришћанске терминологије. Сваки
појам у њему дат је као мали оглед
који помаже да се појмови са којима
се срећемо у Цркви и духовном
животу протумаче у целовитом
контексту Светог Предања. Књига
коју читалац има у рукама један је од
најбоље састављених приручника те
врсте уопште.

Библиотека ОЧЕВ ДОМ (друго коло)

РЕЧНИК
ЦРКВЕНОГ
ЖИВОТА

Посебна издања Библиотеке ОЧЕВ ДОМ

1. Безимени светогорски исихаста:
Књига о Исусовој молитви
(додатак ИСИХАСТИЧКИ
ПРИРУЧНИК за савременог
човека - архиеп. Антоније (Гољинско-

Михајловски), о. В. Свенцицки, ст.
Јосиф Исихаста, ст. Јефрем Филотејски,
митр. Антоније Блум, архим. Рафаил
Карелин); 2. доп. изд., 2010, стр. 400,
тврд повез
Умно–срдачна молитва је, уз Свету
Литургију, само срце Православне
Цркве. Конкретан и практично
применљив уџбеник молитвеног
тиховања, са чистих светогорских
извора, најзад и на нашем језику.
Књига која ће постати саставни део
Вашег молитвеног правила. Исусова
молитва је крвоток Цркве, ветар који
разгони искушења, тихо пристаниште
за узнемирена срца, заштита од демона
и његових замки. Ако је истина (а јесте!)
да наш живот зависи од наших помисли
онда је Исусова молитва златни пут ка
постизању склада у животу и небеског
мира у помислима.

2. ГОСПОДЕ, ОЧИСТИ ГРЕХЕ
МОЈЕ – практични приручник
за покајање и исповест (архим.
Лазар Абашидзе, о. Максим Козлов,
схиигуман Сава Печерски, архим.
Рафаил Карелин), 2. допуњено
издање, 2011. год, стр. 400. тврд повез
Ако је Црква, по учењу Отаца,
болница, онда је исповедаоница
хируршка сала, где се обављају
најсложеније операције на души.
А шта је душа? Душа је оно што боли
кад је цело тело здраво. Ова је књига
ту да вам помогне, да вам покаже
путеве покајања и исповести, да га
научи да нема греха који Бог неће
опростити осим оног за који од Бога
у Цркви Његовој нисмо тражили
опроштај. Највећи савремени
духовници о Светој Тајни Покајања.

3. ЛЕЧЕЊЕ ДУШЕ У
ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ – духовне
и душевне болести од неурозе до
депресије и прелести (митр. Јеротеј
Влахос, Н. Е. Пестов, Ж. К. Ларше,
Димитрије А. Авдејев, Ј. Корнаракис),
2. допуњено изд., 2011. год, стр. 400,
тврд повез
У последња времена већина људи
биће безумни, и говориће онима
који су здраве памети: Ви сте луди
јер се не понашате као ми! (Тако је
пророковао свети Антоније Велики.)
Да бисте сачували душевно и
духовно здравље у наше дане, узмите
у руке књигу чији су аутори, попут
митрополита Јеротеја (Влахоса),
стручњаци за ову врсту здравља. Ми
данас живимо у доба тешких неуроза,
депресија и других последица
губљења смисла живота, које су
постале пандемичне. Шта нам о томе
каже Црква преко својих духовника
и хришћанских психолога? Све о
болестима и лечењу душе наћи ћете у
овој књизи.

4. ПУТ СПАСЕЊА У 21. ВЕКУ
– духовни путокази данашњем
човеку (архим. Рафаил Карелин...), 2.
допуњено издање, 2011. год, стр. 460,
тврд повез
Архимандрит Рафаил Карелин добро
је познат српском православном
читалаштву по својим огледима
и беседама дубоко заснованим
на светоотачком православном
искуству. И у овој књизи он показује
да дух Светих Отаца не само да
није застарео, него је вишеструко
савремен. Напојен са извора Светог
Предања архимандрит Рафаил у овој
књизи одговара на сва питања која
занимају модерног човека у потрази
за спасењем душе и вечним смислом
човека и света. Писано за наше
савременике са низом практичних
духовних савета ова књига је
потребна сваком ко жели да и у наше
дане иде путем спасења.

Посебна издања Библиотеке ОЧЕВ ДОМ

5. Пресвета Богородице,
спаси нас – књига о Мајци
Божијој и Њеном заступништву
за нас (св. Теофан Затворник, св.
Илија Мињати, митр. Антоније
Блум, митр. Јеротеј Влахос, архим.
Рафаил Карелин, еп. Александар
Милеант...); 2010, стр. 368, тврд повез
Мајка Божија је мајка православних
хришћана. Ако постоји оправдање
човека пред Богом онда је то
Пресвета Богородица. Житије,
подвизи и чуда Пресвете Богородице
најлепши су пример свима који желе
да служе Господу, Алфи и Омеги
наших живота. Пред читаоцем
је књига где се на најпотпунији
начин излаже свето Предање
Цркве о животу и чудима Пресвете
Богородице, као и тумачење Њених
празника. Њеним светим молитвама
да се удостојимо вечнога живота.

6. ПОСТЕЋИ ТЕЛОМ, ПОСТИМО
И ДУХОМ (књига о посту – духовни,
душевни и телесни значај поста
за човеково здравље; водич кроз
телесну и духовну страну поста
(св. Илија Мињати, митр. Антоније
Блум, архим. Рафаил Карелин, еп.
Александар Милеант, еп. Калист
Вер...); 2010, стр. 308, тврд повез
„Да постимо, душу да гостимо”,
певали су богомолници Владике
Николаја, а црквена песма Велики
пост назива „пролећем душе”. Ово је
књига о подмлађивању душе постом
и молитвом, на основу оног најбољег
у Светом Предању Цркве од Истока.
Каква је „метафизика” поста? Какве
су духовне основе и циљеви посног
уздржања? Како се телесно и духовно
здравље узајамно допуњавају? На сва
ова, и многа друга питања одговара
ова књига.

7. Јеромонах Григорије Светогорац:
Тумачење Божанствене
Литургије – Духовни водич кроз
Свету Литургију; 2010, стр. 374, тврд
повез
Најбоље тумачење Свете Литургије
на србском језику, плод складног
споја евхаристијског и тиховатељског
Предања Свете Горе. Јеромонах
Григорије са Атоса води нас,
поузданом руком Светих Отаца,
у „Благословено Царство...” до
последњег „Амин”... Читајући ову
књигу словесније ћемо приступати
светој Чаши у којој нас чека Христос,
Лек Бесмртности.

8. Свети Јован Кронштатски –
ГОСПОДЕ, ИМЕ ТИ ЈЕ ЉУБАВ
(Животопис и чуда; Одговори на
питања о духовном животу; Беседе о
Страшном Суду Божијем); 2010, стр.
392, тврд повез
Када је Господ рекао Својим
ученицима да ће чинити Његова
дела, па чак и већа, Он је, свакако,
имао на уму и дела светог Јован
Кронштатског, чудотворца који
је, на почетку ХХ века, заблистао
силом Божијом и делима правде.
Ово је књига која ће Вам помоћи да
схватите да је сила Божија иста и јуче
и данас и у векова векова.

Посебна издања Библиотеке ОЧЕВ ДОМ

9. ДЕЦА БОЖИЈА НА КРСТУ
ОТПАДИЈЕ – Новомученици
Христови наших дана
(Мученик Евгеније војник Рус,
свештеномученик Филумен
Јерусалимски, Новомученици
Оптински - Василије, Терапонт и
Трофим), 2010. год., стр. 424, тврд
повез
„Ми верујемо само оним сведоцима
који су дозволили да им се грло
пререже за оно што сведоче”, говорио
је Блез Паскал. Свети Филумен, чувар
кладенца Јаковљевог у Светој Земљи,
монаси Оптине пустиње, Василије,
Терапонт и Трофим, и војник Свете
Русије, Евгеније, пострадали за
Христа у наше време, управо су такви
сведоци Првоваскрслога.

10. Старац Тадеј Витовнички: БЕЗ
ЉУБАВИ НЕМА ЖИВОТА (Поуке
за духовни живот, савети за лечење
болести, Речи св. Исака Сирина;
додатак: Поуке оца ЈОИЛА); 2011.
год, стр. 256, тврд повез
Нова књига о старцу Тадеју још
једном га показује као истинског
сведока православног исихастичког
предања и као човека који је умео
да својим савременицима пренесе
живу реч утехе. Тиме је отац Тадеј
доказао да Православље има
неисцрпни потенцијал обнављања
чак и у временима која на први поглед
изгледају безнадежно.
Поука оца Тадеја никад доста. И ова,
нова књига о њему, допуњена саветима
његовог духовног сина, старца Јоила,
показује да наш живот зависи од
наших помисли и од чувања срца
неупрљаног блатом овог света. Како
живети и радити у вреви, а остати
трезвеноуман и тиховатељ? Практична
упутства онога који је дар умно-срдачне
молитве упознао преко ученика
Оптине пустиње, старца Амвросија
(Курганова).

11. ОПТИНСКИ СТАРЦИ – Како
живети по вољи Божјој; 2012. год.,
стр. 560. тврд повез
Свети Пајсије Величковски пренео је
пламен Свете Горе у Оптину пустињу,
која је била духовно средиште
Русије у 19. и почетком 20. века. Ту
су се духовно хранили великани
попут Гогоља, Ивана Кирјејевског,
Достојевског, Леонтјева, и многих
других. Оптина је била место
аутентичног хришћанског духа, а
старци попут Леонида, Макарија,
Амвросија, Анатолија Старијег и
Млађег, Варсануфија, Нектарија и
других обратили су многе и многе
душе Богу и Царству Његовом. Ово
је књига духовног руковођења за све
који су спремни да иду путем што га
је описао Свети Амвросије: „Живи,
не жали се, ником не досађуј, никог
не осуђуј и сваком скини капу”.
Расуђивање, смирење, кротост, љубав:
пут Оптине пустиње, доступан је сада
и на језику народа Светог Саве.

12. Свети Теофан Затворник: ПУТ
КА СПАСЕЊУ; 2013. год., стр. 382,
тврд повез
Књига светог Теофана Затворника,
„Пут ка спасењу“, једно је од
најзначајнијих дела православне
духовности писаних у последња два
века. Подробно излажући учење
Цркве о духовном животу и начину
његовог стицања, „Пут ка спасењу“
неопходна је књига у библиотеци
сваког православног хришћанина,
прави путоказ да се не залута у
потрази зa Вечним.

13. ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ – Бог ће
помоћи ако има коме (ЖИВОТ И
СВЕДОЧЕЊА; ПОУКЕ); 2013. год,
стр. 336, тврд повез
Патријарх Павле је био поглавар
Српске Цркве у најтеже дане нашег
народа, изложеног „рату Вол Стрита
против Византије“, како је то
дефинисао један западни новинар.
Ипак, упркос свему, он је остао
човек међу људима Небеске Србије,
достојан наших светих предака,
светилник за потомке. Ова књига га
не представља само као поглавара
Цркве, него, пре свега и изнад свега,
као духовног пастира, чије поуке нам
отварају ум и срце да схватимо да ће
Бог помоћи, ако буде имао коме да
помогне.

У припреми
Библиотека ОЧЕВ ДОМ
1. Цветник српске духовности – од светог Саве до савремених отаца
2. Свети Варсануфије Оптински – животопис, поуке и писма
3. ПРАВОСЛАВНИ ПОЈМОВНИК
(речник кључних термина Православне Цркве)

У припреми Библиотека ОЧЕВ ДОМ посебна издања (друго коло)
1. ПРИРУЧНИК ЗА ХРИШЋАНЕ ПОСЛЕДЊИХ ВРЕМЕНА
(Како се духовно спремити за дане који долазе)
2. ТУМАЧЕЊЕ ОТКРИВЕЊА ЈОВАНОВОГ (зборник)
3. ПРАВОСЛАВНО ЛЕЧЕЊЕ СТРАСТИ БЛУДА

Библиотека ОБРАЗ СВЕТАЧКИ

Библиотека ОЧЕВ ДОМ
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