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Књига 1.
Свети Теофан Затворник
Мисли за сваки дан у години  
192 стр. 

Књига 3.
Свети Петар Дамаскин
Подсетник пустињског  
трезвоумља. 172 стр. 

Књига 2.
Поуке аве Доротеја 
144 стр. 

Књига 4.
Јеромонах Антоније Светогорац
Атонски подвижници  
деветнаестог века. 300 стр. 

Као ме сто у ко ме се бла го си ља и сла ви 
Го спод и ко је је и са мо бла го сло ве но 

и про сла вље но Њи ме, Хи лан дар је ве ко
ви ма, од сво га по стан ка до да на шњих вре
ме на, био све тил ник сво ме на ро ду и то не 
са мо жи во том сво јих мо на ха не го и пи са
ном и пре во ђе ном реч ју је ван ђел ске бла
го ве сти и по ру ке, охра бру ју ће и под сти
чу ће лек ти ре, ка дре да удах не пре о бра жа
ва ју ћи и пре по род ни дух по ка ја ња. Да је 
пре во ди лач ка де лат ност би ла од по себ ног 
зна ча ја у Ма на сти ру Хи лан да ру, уве ра ва 
нас и сам све ти Са ва соп стве ним ра дом 
на пре во ђе њу ви зан тиј ских ка но на, на че
му је ка сни је уте ме ље на и на ша Цр ква и 
на ша сред њо ве ков на Др жа ва. Том уте ме
љи вач ком по чет ку сле ди ли су за тим мно
ги хи лан дар ски пре во ди о ци све то о тач ке 
књи жев но сти, зна ни и без и ме ни, од ко јих 
је нај по зна ти ји ста рац Иса и ја са сво јим 
пре во дом ина че ве о ма те шко пре во ди вог 
све тог Ди о ни си ја Аре о па ги та.

Бу ду ћи пу стињ ски уни вер зи тет ко ји је 
ра ђао пло до ве све ти тељ ства а не пред став
ни ке чо ве ко у год нич ке му дро сти, Хи лан дар 
на ста вља сво ју ве ков ну тра ди ци ју у вре ме
ну бре ме ни том уда ље но шћу од Бо га, али и 
зре лом за по вра так на би стре из во ре је ди
но о сми шља ва ју ћег жи во та по Бо гу, за сно
ва ног на ве ри у вас кр слог и чо ве ко љу би вом 
ле по том пре див ног Хри ста Бо го чо ве ка. На
ме ра, да кле, ове на ше еди ци је је (као и код 
на ших прет ход ни ка и бо го љу би вих ота ца) 
да, пру жа ју ћи чи та о цу ре чи веч ног жи во
та из уста све ти те ља и угод ни ка Бо жи јих, те 
бо го сло ва и дру гих по сле ни ка ду хов не њи
ве, омо гу ћи мо да се пло до ви ду хов не зре ло
сти и вр ли но љу бља и да нас до но се, да се из
гра ђу је истин ски и бо го ли ки чо век, она кав 
ка квим га Бог же ли и ка кво ме се љу ди ра
ду ју. Та кви љу ди су за чо ве чан ство на су шна 
по тре ба јер су со зе мљи и њи ма се она опи
ре тру ле жно сти и по губ но сти бо го за бо ра
ва и уто ну ло сти у зе маљ скост ово га све та.

Сма тра ју ћи да је Хи лан дар са ма зе ни
ца ока срп ског Пра во сла вља и да је ду хов
но ср це из ван те ла сво га на ро да, ми смо се 
осе ти ли оба ве зни да око ма на сти ра оку
пи мо и дру ге пре га о це ре чи (уви ђа ју ћи да 
на ше скром не сна ге не до сти жу да од го
во ре на ве ли ку ду хов ну глад на шег на мет
ну тим без бож јем из му че ног на ро да), Хи
лан дар це ван Хи лан да ра, ка ко би смо сту
пи ли на за јед нич ко цр кве но де ло ши ре ња 
Сло ва Бо жи јег и пре но ше ња ми ро твор ног 
ду ха Хри шћан ства из пе ра пра во слав них 
те о ло га, ду хов ни ка, умет ни ка, пу то пи са
ца, чи ме смо хте ли да, као пу то ка зи ма на 
рас пу ћи ма, ука зу је мо на ве ко ви ма и кр
вљу све до ка Хри сто вих про ве ре ну ста зу 
спа се ња ко ја во ди у Цар ство веч не сла ве 
Бо жи је. У на ди на по моћ Бо жи ју и за ступ
ни штво Пре све те Бо го ро ди це, Све то гор
ске и Хи лан дар ске Игу ма ни је, оче ку је
мо да ће се овај наш круг зна ко по ла га ча 
спа со но сних пу то ка за у на шем бес пу ћем 
на па ће ном вре ме ну про ши ри ти на сла ву 
Бо жи ју и на Бо гом и на ма же ље но спа се
ње срп ског, по за ве шта њу и за ве ту, Хри
сто но сног на ро да.

Све то зар ни пут лич не све то сти пре
по доб ног Си ме о на стар ца (ко ји је у ду бо
кој ста ро сти био до вољ но млад да у се би 
по ро ди же љу за је ван ђел ским са вр шен
ством) и ро до љу би ва усме ре ност све ти
те ља Са ве (ко ји је у пла ме ну бо го че жње и 
оми ље ну пу сти њу био спре ман да жр тву је 
да би у ро ду сво ме по ро дио хри сто љу би
вост) и на ма су, да кле, би ли по у ка, на дах
ну ће и пот по ра. Њи хо ве мо ли тве не ка и 
нас укре пе на овом „де лу љу бави”, а чи та о
цу не ка да ју ра дост ду хов ног пре по ро да и 
сна жни осе ћај искон ске све жи не све ожи
вља ва ју ћег Ду ха Бо жи јег, ко јим су они та
ко бо га то би ли на дах ну ти.

Игу ман ма на сти ра Хи лан да ра,   
ар хи ман дрит Мој си је

Издања манатира Хиландара
Библиотека „Хиландарски преводи и путокази”
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Књига 9.
Свети Григорије Ниски, Свети Јован 
Златоуст, Свети Григорије Богослов, 
Свети Атанасије Велики 
Красота девствености. 176 стр.

Књига 11.
Архимандрит Софроније
Старац Силуан. 414 стр.

Књига 10.
Ава Варсануфије и Јован Пророк
Духовно руковођење 
400 стр. 

Књига 12.
Протопрезвитер Јован Мајендорф
Христос у источно-хришћанској 
мисли.  208 стр.

Књига 5.
Свети Јован Лествичник
Лествица. 224 стр. 

Књига 7.
Иван Шмељов, Борис Зајцев
Стари Валаам. 122 стр.

Књига 6.
Павле Евдокимов
„Луда” љубав Божија. 126 стр.

Књига 8.
Православље  
као правоживље. 160 стр.
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Књига 17.
Архимандрит Јустин Поповић
Православна црква и екуменизам 
144 стр. 

Књига 19.
Павле Евдокимов
Христос у руској мисли. 208 стр. 

Књига 18.
Протопрезвитер Михаил 
Кардамакис
Православна духовност. 304 стр. 

Књига 20.
Архимандрит Софроније
Видети Бога као што јесте. 208 стр. 

Књига 13.
Архимандрит Јеротеј Влахос
Вече у пустињи Свете Горе.  
144 стр. 

Књига 15.
Архимандрит Софроније
О молитви. 144 стр. 

Књига 14.
Николај Левитски
Свети Саровски старац Серафим 
480 стр. 

Књига 16.
Сила се Божија  
у немоћи показује. 176 стр. 
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Књига 25.
Обитавање безграничног у срцу 
144 стр. 

Књига 27.
Борис Зајцев, Павле Рак
Светогорске стазе. 176 стр. 

Књига 26.
Протојереј Георгије Флоровски
Источни оци IV века. 240 стр. 

Књига 28.
Протојереј Георгије Флоровски
Источни оци V–VIII века. 260 стр. 

Књига 21.
Добротољубље, I том. 464 стр. 

Књига 23.
Епископ Калистос Вер
Православни пут. 158 стр. 

Књига 22.
Материк. 206 стр. 

Књига 24.
Разговори страника  
са духовним оцем. 176 стр. 
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Књига 33.
Леонид  Успенски 
Теологија иконе. 400 стр. 

Књига 35.
Узвишеност свештенослужења 
114 стр. 

Књига 34.
Ала Селаври
Свети Јован Кронштатски  
– духовни отац Русије. 158 стр. 

Књига 36.
Добротољубље,  III том.  
329 стр. 

Књига 29.
Добротољубље, II том.  560 стр. 

Књига 31.
Свети Василије Велики
Трагом јеванђелског подвига 
312 стр.  

Књига 30.
Преображеновић Нагрен
Сазревање душе. 136 стр. 

Књига 32.
Епископ Атанасије Јевтић
Бог отаца наших. 448 стр. 
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Књига 41.
Отац Јован Журавски
Тајна царства Божијег. 264 стр.

Књига 43.
Добротољубље, IV том 
456 стр.  

Књига 42.
Владимир Лоски
Огледи о мистичном богословљу 
Источне цркве. 264 стр.

Књига 44.
Протојереј Александар Шмеман
За живот света. 112 стр.

Књига 37.
Свети Василије Велики
Беседе. 224 стр.

Књига 39.
Стилијанос Пападопулос
Старац Јаков. 136 стр.

Књига 38.
Свети Јован Кронштатски
Мој живот у Христу I. 264 стр.

Књига 40.
Протојереј Александар Шмеман
Евхаристија. 264 стр.
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Књига 49.
Добротољубље, V том 
408 стр.  

Књига 51.
Протојереј Александар Шмеман
Водом и Духом. 126 стр.

Књига 50.
Богоносни Христослов 
246 стр. 

Књига 52.
Георгије Крусталакис
Старац Порфирије. 117 стр.

Књига 45.
Евергетинос (Врлинослов). 112 стр.

Књига 47.
Јеромонах Исаак
Житије старца Пајсија Светогорца 
333 стр. 

Књига 46.
Балкански Златоуст. 112 стр.

Књига 48.
Владимир Лоски
Боговиђење 
128 стр. 
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Библиотека „Тавор”

Пре о бра зив ши се на го ри Та вор, Го
спод нам је кроз ко пре ну те ла по ка

зао си лу сво га Бо жан ства. „И пре о бра зи 
се пред њи ма, и за си ја се ли це ње го во као 
сун це, а ха љи не ње го ве по ста до ше би је ле 
као свје тлост” (Мт. 17, 2). Ти ме нам је об
ја шње но да је Хри стос узео те ло људ ско 
ка ко би у ње га усе лио сву пу но ћу Бо жан
ства: „Јер у Ње му оби та ва сва пу но ћа Бо
жан ства тје ле сно” (Кол 2, 9). Учи нио је то 
да би смо се и ми мо гли ис пу ни ти бо жан
ском пу но ћом.

За си јав ши на Та во ру, Го спод нам на ја
вљу је са ка квим је та јан стве ним на у мом 
ство ре на људ ска при ро да. А сми сао та
вор ског пред зна ка је до кра ја раз от кри вен 
ваз не се њем Го спод њим, ка да је сва при ро
да људ ска, укљу чу ју ћи и те ло, уз диг ну та 
из над свих Бо жи јих ство ре ња, по врх хе ру
ви ма и се ра фи ма, и уве де на у та јин стве ни 
жи вот Све те Тро ји це.

Оци Цр кве ка жу да се све тлост Бо
жан ства не мо же ни са чим упо ре ди ти. 
Ме ђу тим, да би до ча рао ње но бли ста ње 
они ма ко ји га ни су ис ку си ли, еван ђе лист 
на во ди по ре ђе ње са Сун цем и ње го вом 
све тло шћу, или са бе ли ном сне га (Мк. 9, 3). 
Све ти про рок Да вид, ипак, ка же: „Опе ри 
ме, и би ћу бе љи од сне га” (Пс. 50, 9). Псал
мо по јац је до жи вео, да кле, да по сто ји не
што бе ље и од нај бе љег на зе мљи, од сне га. 
То је не из мер ни раз мак ко ји по сто ји из ме
ђу ство ре ног и не ство ре ног. Раз мак не из
мер ни, али не и не пре мо сти ви. Јер, упра во 
је Го спод на Та во ру по ка зао да ство ре на 
људ ска при ро да, иако не при ча сна Бо жи јој 
при ро ди, мо же да оп шти са не ство ре ним 
бо жан ским си ла ма, да се на тај на чин пре
о бра жа ва и бо го у по до бљу је.

Са мо про све тље ни људ ски умо ви по и
ма ју раз ме ре ра сто ја ња из ме ђу ство ре ног 
и не ство ре ног. Да су сви ство ре ни све то
ви, ви дљи ви и не ви дљи ви, тек кап Бо жи
је не ис црп не тво рач ке мо ћи. За то са мо 
они у пу но ти и бол но осе ћа ју да овај свет 
ни је на ша отаџ би на. Да су сви љу ди де ца 

Оца не бе ско га. „Ду ша је од љу ба ви Бо жи је 
поста ла на јед ном као без ум на. Се дим, ћу
тим, и не же лим да го во рим. Као без ум на, 
ду ша гле да на свет, и не же ли га, чак га и 
не ви ди. И љу ди не зна ју да она са гле да ва 
во ље ног Го спо да, и да свет оста је не где по
за ди, за бо ра вљен, и ду ша не ће да ми сли на 
ње га, јер у ње му не ма пра ве ра до сти” (Ста
рац Си лу ан, 403).

Пре ко сво јих про све тље них ота ца Хи
лан дар је сто ле ћи ма био бо го про све тље
ни ум ко ји је Ср бе бу дио из те шког сна 
за до во ља ва ња би ло чи ме ма њим од Бо
га. Да нас, ка да су ње го ве сна ге оскуд не и 
скром не, он то на ста вља да чи ни ре чи ма 
ве ли ких све ти ла Цр кве, и у но вој би бли
о те ци „Та вор”.

Мо ли тва ма свих срп ских све ти те ља и 
про све ти те ља, и све то гор ских све ти ла, не
ка би Го спод бла го сло вио овај наш скром
ни труд.

† Ар хи ман дрит Мој си је,   
игу ман Све тог ма на сти ра Хи лан да ра,   

са бра ти јом у Хри сту

Архимандрит Софроније
Рођење за царство непоколебиво 
208 стр. 

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

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

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

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

| 1514 | 

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Из да ња  
За ду жбине Светог 

манатира Хиландара

Доба сјај не Ро ме је и Ср би је Не ма њи
ћа би ло је крат ко, али до вољ но да 

се утвр ди те мељ на шем на ро ду, ње го вој 
Цр кви и кул ту ри, да он уз ра сте до свог 
ме ста у за јед ни ци на ро да. У оно вре ме 
су Хи лан дар и све то гор ска по жр тво
ва ност Хи лан да ра ца би ли не по сред ни 
ис точ ник и уче сник те по ве сти и уз ра
ста ња.

Да нас је на истом пу ту за ве шта ња 
све тог Са ве и Си ме о на из ни кла јед на са
вре ме на и бу дућ но сти по све ће на хи лан
дар ска уста но ва у отаџ би ни, За ду жби на 
Све тог ма на сти ра Хи лан да ра. Њен за
да так је да на сто ји да у на шем вре ме ну 
и пред очи ма све та ова пло ти две нај ве
ће за по ве сти: Љу би Го спо да Бо га сво је га 
свим ср цем сво јим... и: Љу би бли жње га 
сво га као са мо га се бе (Мт. 22, 37–39).

Књи ге ко је се по ја вљу ју пред на шим 
чи та о ци ма је дан су од пло до ва де лат
но сти хи лан дар ске За ду жби не. Упо зна
ва ју ћи са вре ме ног чо ве ка са бо га тим и 
спа со но сним ду хов ним на сле ђем Цр
кве, За ду жби на кроз сво је би бли о те ке 
об ја вљу је де ла пра во слав них ауто ра, од 
све тих ота ца до са вре ме них бо го сло
ва, ду хов ни ка и пи са ца. Та ко Хи лан дар 
кроз сво ју отаџ бин ску За ду жби ну на
ста вља сво је при су ство у ду хов ном и 
кул тур ном про сто ру ма ти це, не пре ки
ну тим пи са ним тра гом, за по че тим де
лом и сло вом све тог Са ве Срп ског.

Игу ман ма на сти ра Хи лан да ра,   
Ар хи ман дрит Мој си је

Старац Јосиф Исихаста
Изложење монашког опита  
314 стр. 

Монах Јосиф Дионисијатски
Старац Аресеније Спилеот  
154 стр. 

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

Хиландарски молитвеник 
160 стр. 

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

Јеромонах Григорије Светогорац
Исус Христос: беседе  
изговорене на радију. 176 стр.
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Свети Игњатије Брјанчанинов
Принос савременом монаштву  
339 стр. 

Свети Игњатије Брјанчанинов
Аскетски огледи, 2. део 
273 стр. 

Свети Игњатије Брјанчанинов
Аскетски огледи, 1. део 
306 стр. 

Свети Игњатије Брјанчанинов
Аскетски огледи, 3. део 
411 стр. 

Архимандрит Георгије Капсанис
Обожење: циљ човековог живота  
77 стр. 

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

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

Јеромонах Димитрије Григоријатски
Монашка схима: равноанђелски 
живот – значај свете тајне монашке 
схиме по светим оцима. 115 стр.
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Дела древних отаца подвижника  
Са коментарима А. И. Сидорова
512 стр.  

Јован Романидис
Светоотачко богословље 
184 стр. 

Протојереј Георгије
Богословске студије 
294 стр. 

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

Свети Јован Златоусти
Беседе о покајању. 149 стр.

Свети Јован Златоусти
Изабране беседе на псалме 
138 стр. 

Свети Јован Златоусти
Празничне беседе. 250 стр. 

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