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Издања манатира Хиландара
Библиотека „Хиландарски преводи и путокази”

К

ао место у коме се благосиља и слави
Господ и које је и само благословено
и прослављено Њиме, Хиландар је веко
вима, од свога постанка до данашњих вре
мена, био светилник своме народу и то не
само животом својих монаха него и писа
ном и превођеном речју јеванђелске бла
говести и поруке, охрабрујуће и подсти
чуће лектире, кадре да удахне преобража
вајући и препородни дух покајања. Да је
преводилачка делатност била од посебног
значаја у Манастиру Хиландару, уверава
нас и сам свети Сава сопственим радом
на превођењу византијских канона, на че
му је касније утемељена и наша Црква и
наша средњовековна Држава. Том утеме
љивачком почетку следили су затим мно
ги хиландарски преводиоци светоотачке
књижевности, знани и безимени, од којих
је најпознатији старац Исаија са својим
преводом иначе веома тешко преводивог
светог Дионисија Ареопагита.
Будући пустињски универзитет који је
рађао плодове светитељства а не представ
нике човекоугодничке мудрости, Хиландар
наставља своју вековну традицију у време
ну бременитом удаљеношћу од Бога, али и
зрелом за повратак на бистре изворе једи
ноосмишљавајућег живота по Богу, засно
ваног на вери у васкрслог и човекољубивом
лепотом предивног Христа Богочовека. На
мера, дакле, ове наше едиције је (као и код
наших претходника и богољубивих отаца)
да, пружајући читаоцу речи вечног живо
та из уста светитеља и угодника Божијих, те
богослова и других посленика духовне њи
ве, омогућимо да се плодови духовне зрело
сти и врлинољубља и данас доносе, да се из
грађује истински и боголики човек, онакав
каквим га Бог жели и каквоме се људи ра
дују. Такви људи су за човечанство насушна
потреба јер су со земљи и њима се она опи
ре трулежности и погубности богозабора
ва и утонулости у земаљскост овога света.

Сматрајући да је Хиландар сама зени
ца ока српског Православља и да је духов
но срце изван тела свога народа, ми смо се
осетили обавезни да око манастира оку
пимо и друге прегаоце речи (увиђајући да
наше скромне снаге не достижу да одго
воре на велику духовну глад нашег намет
ну тим безбожјем измученог народа), Хи
ландарце ван Хиландара, како бисмо сту
пили на заједничко црквено дело ширења
Слова Божијег и преношења миротворног
духа Хришћанства из пера православних
теолога, духовника, уметника, пу тописа
ца, чиме смо хтели да, као пу токазима на
распућима, указујемо на вековима и кр
вљу сведока Христових проверену стазу
спасења која води у Царство вечне славе
Божије. У нади на помоћ Божију и заступ
ништво Пресвете Богородице, Светогор
ске и Хиландарске Игуманије, очекује
мо да ће се овај наш круг знакополагача
спасоносних пу токаза у нашем беспућем
напаћеном времену проширити на славу
Божију и на Богом и нама жељено спасе
ње српског, по завештању и завету, Хри
стоносног народа.
Светозарни пут личне светости пре
подобног Симеона старца (који је у дубо
кој старости био довољно млад да у себи
породи жељу за јеванђелским савршен
ством) и родољубива усмереност свети
теља Саве (који је у пламену богочежње и
омиљену пустињу био спреман да жртвује
да би у роду своме породио христољуби
вост) и нама су, дакле, били поука, надах
нуће и потпора. Њихове молитве нека и
нас укрепе на овом „делу љубави”, а читао
цу нека дају радост духовног препорода и
снажни осећај исконске свежине свеожи
вљавајућег Духа Божијег, којим су они та
ко богато били надахну ти.
Игуман манастира Хиландара,
архимандрит Мојсије

Књига 1.

Књига 2.

Свети Теофан Затворник
Мисли за сваки дан у години

Поуке аве Доротеја
144 стр.

192 стр.

Књига 3.

Књига 4.

Свети Петар Дамаскин
Подсетник пустињског
трезвоумља. 172 стр.

Јеромонах Антоније Светогорац
Атонски подвижници
деветнаестог века. 300 стр.
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Књига 5.

Књига 6.

Књига 9.

Књига 10.

Свети Јован Лествичник
Лествица. 224 стр.

Павле Евдокимов
„Луда” љубав Божија. 126 стр.

Свети Григорије Ниски, Свети Јован
Златоуст, Свети Григорије Богослов,
Свети Атанасије Велики
Красота девствености. 176 стр.

Ава Варсануфије и Јован Пророк
Духовно руковођење

Књига 7.

Књига 8.

Иван Шмељов, Борис Зајцев
Стари Валаам. 122 стр.

Православље
као правоживље. 160 стр.

400 стр.

Књига 12.
Књига 11.

Архимандрит Софроније
Старац Силуан. 414 стр.

Протопрезвитер Јован Мајендорф
Христос у источно-хришћанској
мисли. 208 стр.
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Књига 13.

Књига 14.

Књига 17.

Књига 18.

Архимандрит Јеротеј Влахос
Вече у пустињи Свете Горе.

Николај Левитски
Свети Саровски старац Серафим

Архимандрит Јустин Поповић
Православна црква и екуменизам

144 стр.

480 стр.

144 стр.

Протопрезвитер Михаил
Кардамакис
Православна духовност. 304 стр.

Књига 15.

Књига 16.

Књига 19.

Књига 20.

Архимандрит Софроније
О молитви. 144 стр.

Сила се Божија
у немоћи показује. 176 стр.

Павле Евдокимов
Христос у руској мисли. 208 стр.

Архимандрит Софроније
Видети Бога као што јесте. 208 стр.
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Књига 21.

Добротољубље, I том. 464 стр.
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Књига 22.
Материк. 206 стр.

Књига 23.

Књига 24.

Епископ Калистос Вер
Православни пут. 158 стр.

Разговори страника
са духовним оцем. 176 стр.

Књига 25.

Књига 26.

Обитавање безграничног у срцу
144 стр.

Протојереј Георгије Флоровски
Источни оци IV века. 240 стр.

Књига 27.

Књига 28.

Борис Зајцев, Павле Рак
Светогорске стазе. 176 стр.

Протојереј Георгије Флоровски
Источни оци V–VIII века. 260 стр.
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Књига 29.

Књига 30.

Књига 33.

Књига 34.

Добротољубље, II том. 560 стр.

Преображеновић Нагрен
Сазревање душе. 136 стр.

Леонид Успенски
Теологија иконе. 400 стр.

Ала Селаври
Свети Јован Кронштатски
– духовни отац Русије. 158 стр.

Књига 32.

Књига 35.

Књига 36.

Епископ Атанасије Јевтић
Бог отаца наших. 448 стр.

Узвишеност свештенослужења

Добротољубље, III том.

114 стр.

329 стр.

Књига 31.

Свети Василије Велики
Трагом јеванђелског подвига
312 стр.
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Књига 37.

Књига 38.

Књига 41.

Књига 42.

Свети Василије Велики
Беседе. 224 стр.

Свети Јован Кронштатски
Мој живот у Христу I. 264 стр.

Отац Јован Журавски
Тајна царства Божијег. 264 стр.

Владимир Лоски
Огледи о мистичном богословљу
Источне цркве. 264 стр.

Књига 39.

Књига 40.

Књига 43.

Стилијанос Пападопулос
Старац Јаков. 136 стр.

Протојереј Александар Шмеман
Евхаристија. 264 стр.

Добротољубље, IV том

Књига 44.

456 стр.

Протојереј Александар Шмеман
За живот света. 112 стр.
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Књига 45.

Књига 46.

Књига 49.

Књига 50.

Евергетинос (Врлинослов). 112 стр.

Балкански Златоуст. 112 стр.

Добротољубље, V том

Богоносни Христослов

408 стр.

246 стр.

Књига 51.

Књига 52.

Протојереј Александар Шмеман
Водом и Духом. 126 стр.

Георгије Крусталакис
Старац Порфирије. 117 стр.

Књига 47.

Књига 48.

Јеромонах Исаак
Житије старца Пајсија Светогорца

Владимир Лоски
Боговиђење

333 стр.

128 стр.
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Библиотека „Тавор”

П

реобразивши се на гори Тавор, Го
спод нам је кроз копрену тела пока
зао силу свога Божанства. „И преобрази
се пред њима, и засија се лице његово као
сунце, а хаљине његове постадоше бијеле
као свјетлост” (Мт. 17, 2). Тиме нам је об
јашњено да је Христос узео тело људско
како би у њега уселио сву пуноћу Божан
ства: „Јер у Њему обитава сва пуноћа Бо
жанства тјелесно” (Кол 2, 9). Учинио је то
да бисмо се и ми могли испунити божан
ском пуноћом.
Засијавши на Тавору, Господ нам наја
вљује са каквим је тајанственим наумом
створена људска природа. А смисао та
ворског предзнака је до краја разоткривен
вазнесењем Господњим, када је сва приро
да људска, укључујући и тело, уздигну та
изнад свих Божијих створења, поврх херу
вима и серафима, и уведена у тајинствени
живот Свете Тројице.
Оци Цркве кажу да се светлост Бо
жанства не може ни са чим упоредити.
Међу тим, да би дочарао њено блистање
онима који га нису искусили, еванђелист
наводи поређење са Сунцем и његовом
светлошћу, или са белином снега (Мк. 9, 3).
Свети пророк Давид, ипак, каже: „Опери
ме, и бићу бељи од снега” (Пс. 50, 9). Псал
мопојац је доживео, дакле, да постоји не
што беље и од најбељег на земљи, од снега.
То је неизмерни размак који постоји изме
ђу створеног и нествореног. Размак неиз
мерни, али не и непремостиви. Јер, управо
је Господ на Тавору показао да створена
људска природа, иако непричасна Божијој
природи, може да општи са нествореним
божанским силама, да се на тај начин пре
ображава и богоуподобљује.
Само просветљени људски умови пои
мају размере растојања између створеног
и нествореног. Да су сви створени свето
ви, видљиви и невидљиви, тек кап Божи
је неисцрпне творачке моћи. Зато само
они у пуноти и болно осећају да овај свет
није наша отаџбина. Да су сви људи деца

Оца небескога. „Душа је од љубави Божије
постала наједном као безумна. Седим, ћу
тим, и не желим да говорим. Као безумна,
душа гледа на свет, и не жели га, чак га и
не види. И људи не знају да она сагледава
вољеног Господа, и да свет остаје негде по
зади, заборављен, и душа неће да мисли на
њега, јер у њему нема праве радости” (Ста
рац Силуан, 403).
Преко својих просветљених отаца Хи
ландар је столећима био богопросветље
ни ум који је Србе будио из тешког сна
задовољавања било чиме мањим од Бо
га. Данас, када су његове снаге оскудне и
скромне, он то наставља да чини речима
великих светила Цркве, и у новој библи
отеци „Тавор”.
Молитвама свих српских светитеља и
просветитеља, и светогорских светила, не
ка би Господ благословио овај наш скром
ни труд.
† Архимандрит Мојсије,
игуман Светог манастира Хиландара,
са братијом у Христу

Архимандрит Софроније
Подвиг богопознања – писма
са Атона Д. Балфуру. 288 стр.

Архимандрит Софроније
Рођење за царство непоколебиво
208 стр.

Јеромонах Дамаскин
Отац Серафим Роуз
– житије и дело. Први део
486 стр.

Архимандрит Захарија (Захару)
Христос – пут нашег живота –
Богословље старца Софронија

Јеромонах Дамаскин
Отац Серафим Роуз
– житије и дело. Други део

302 стр.

504 стр.
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Издања
Задужбине Светог
манатира Хиландара

Архимандрит Јоаникије Коцонис
Старечник – изреке светогорских
стараца. 416 стр.

Старац Јосиф Исихаста
Изложење монашког опита

Јеромонах Григорије Светогорац
Исус Христос: беседе
изговорене на радију. 176 стр.

Монах Јосиф Дионисијатски
Старац Аресеније Спилеот

Хиландарски молитвеник

154 стр.

160 стр.

314 стр.

Монах Јосиф Дионисијатски
Јеромонах Харалампије
Дионисијатски: простосрдачни
учитељ умне молитве. 234 стр.

Д

оба сјајне Ромеје и Србије Немањи
ћа било је кратко, али довољно да
се утврди темељ нашем народу, његовој
Цркви и култури, да он узрасте до свог
места у заједници народа. У оно време
су Хиландар и светогорска пожртво
ваност Хиландараца били непосредни
источник и учесник те повести и узра
стања.
Данас је на истом пу ту завештања
светог Саве и Симеона изникла једна са
времена и будућности посвећена хилан
дарска установа у отаџбини, Задужбина
Светог манастира Хиландара. Њен за
датак је да настоји да у нашем времену
и пред очима света оваплоти две најве
ће заповести: Љуби Господа Бога својега
свим срцем својим... и: Љуби ближњега
свога као самога себе (Мт. 22, 37–39).
Књиге које се појављују пред нашим
читаоцима један су од плодова делат
ности хиландарске Задужбине. Упозна
вајући савременог човека са богатим и
спасоносним духовним наслеђем Цр
кве, Задужбина кроз своје библиотеке
објављује дела православних аутора, од
светих отаца до савремених богосло
ва, духовника и писаца. Тако Хиландар
кроз своју отаџбинску Задужбину на
ставља своје присуство у духовном и
културном простору матице, непреки
ну тим писаним трагом, започетим де
лом и словом светог Саве Српског.
Игуман манастира Хиландара,
Архимандрит Мојсије
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Архимандрит Георгије Капсанис
Обожење: циљ човековог живота
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Свети Игњатије Брјанчанинов
Принос савременом монаштву

Свети Игњатије Брјанчанинов
Аскетски огледи, 1. део

77 стр.

Јеромонах Филотеј Григоријатски
Борба у Христу у време
апостасије нашег доба. 85 стр.

339 стр.

306 стр.

Архимандрит Георгије Капсанис
Крст Христов и његов значај
у нашем животу; Искуства
благодати Божије. 89 стр.

Јеромонах Димитрије Григоријатски
Монашка схима: равноанђелски
живот – значај свете тајне монашке
схиме по светим оцима. 115 стр.

Свети Игњатије Брјанчанинов
Аскетски огледи, 2. део

Свети Игњатије Брјанчанинов
Аскетски огледи, 3. део

273 стр.

411 стр.
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Свети Јован Златоусти
Беседе о покајању. 149 стр.

Свети Јован Златоусти
Изабране беседе на псалме
138 стр.
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Свети Јован Златоусти
Празничне беседе. 250 стр.

Светоотачке поуке на дане
Страсне седмице: зборник
црквено-поучних читања
у дане Страсне седмице
296 стр.

Дела древних отаца подвижника
Са коментарима А. И. Сидорова

Протојереј Георгије
Богословске студије

512 стр.

294 стр.

Јован Романидис
Светоотачко богословље

Милан Д. Mилетић
Извори – роман о Немањи
и Светом Сави. 460 стр.

184 стр.

Владимир Велмар-Јанковић
Огледи о књижевности и
националном духу; Играчи на
жици (незавршени роман). 426 стр.

Тадија П. Костић
На туђем послу. 302 стр.

Владимир Вујић
Спутана и ослобођена
мисао – огледи. 274 стр.

Милутин Деврња
Земља преварена – огледи о
књижевности и култури. 495 стр.

Све информације о хиландарским издањима можете добити
у књижари Задужбине Светог манастира Хиландара,
Булевар војводе Мишића 71, 11040 Београд,
тел: +381 11 3692651, 3692653; факс: 3690792
knjizara@zaduzbina.org, hilandar.org, pravoslavnaknjiga.org

