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 Господ Исус Христос 
Господ Исус Христос је Богочовек јер има божанску и човечанску при-
роду: божанску од Бога Оца и човечанску од своје мајке Пресвете Деве 
Марије. Његово име потиче од хебрејских речи Исус, која значи Спа си-
тељ, и Христос Помазаник, што означава лице Богом одређено за посе-
бан задатак. Проповедајући међу људима свих друштвених слојева, а уз 
помоћ својих верних ученика, дванаест апостола, Христос је установио 
и своју цркву.

„Ја сам пут и истина и живот“, рекао је Христос. Он се родио, живео, 
умро, васкрсао и узнео се на небо, али је и присутан на земљи у свом 
Телу, односно Цркви.

Да би обележила успомену на Исуса Христа, Црква је установила 
низ празника током године који су посвећени најважнијим догађајима 
из његовог живота. 
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Пресвета Богородица са Христом 
Најсветија од свих личности за хришћане је Света Дева Марија Бого-
родица, мајка Христова. Њени родитељи Јоаким и Ана дуго су се молили 
Богу да добију дете. Ани се током молитве јавио анђео Божји Гаврило и 
објавио да ће ускоро постати мајка. Остарели, Јоаким и Ана заветовали 
су своју кћер Богу. Марији се касније поново јавио анђео Гаврило и са-
општио јој да ће постати мајка Сина Божјег, Исуса Христа. 

Хришћанска уметност Богородицу представља као мајку скрхану од 
бола поред крста или као мајку Божју са дететом у рукама.
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Анђео Господњи 
Бог је створио анђеле да га славе, да га слушају и да чине добра. Има 
их много, и окупљени су у велике небеске војске, којима је главни 
госпо дар Бог. 

У Библији се помињу анђели као весници Божје воље, али и као чу-
вари људске душе. Они људе заступају код Бога, помажу им, моле се за 
њих и доносе им Божје дарове.

Иако су по природи божански духови, на иконама и фрескама се 
представљају у људском облику, као младићи са два крила.
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Свети Сава
Растко Немањић, најмлађи син великог жупана Стефана Немање, био 
је српски принц, монах, игуман манастира Студенице, књижевник, 
ди пломата и први архиепископ аутокефалне Српске православне цр-
кве. Због свог просветитељског рада сматра се оцем српске просвете и 
књи жевности.

Свети Сава познат је и по свом задужбинарству – где год да је бо-
равио, обнављао је цркве и манастире. За њим су остала важна писана 
дела: Житије Светог Симеона, Карејски типик, Хиландарски типик и 
Сту денички типик, као и Законоправило.

Свети Сава је установљен као школска слава 1840. године. Савин 
култ у народу одувек је био јак, и готово да нема српске цркве у којој 
није представљен. Као родоначелник Српске цркве и школски патрон, 
Свети Сава се приказује са књигом у руци. Српска црква прославља га 
27. јануара. 
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Бели анђео 
Чувена фреска Бели анђео из манастира Милешева, настала у XIII веку, 
сматра се једним од најлепших радова српске и европске уметности сред-
њег века. 

На њој је представљено Христово васкрсење: он устаје из гроба с 
барјаком у руци, као симболом победе. Око њега су престрашени римски 
војници, док на каменој плочи седи анђео Господњи, архангел Гаврило, 
раширених крила, одевен у бео хитон и руком показује место Хри сто-
вог васкрснућа, односно његов празан гроб.






