


ЗАШТО ИКОНЕ ПОСТОЈЕ?
-Наша духовност без икона би била незамислива!
- Оне су наше уточиште кад год настану проблеми, али и када Богу
захваљујемо на свему!
- Пружају нам невероватну прилику да будемо близу, гледамо и разговарамо
са Господом као и са светитељима који су живели тако много векова пре нас!
- За икону кажемо да је прозор у вечност, зато што гледајући у њу видимо
јасно како изгледају светитељи у Царству Божијем – окупани светлошћу,
радосни, мирни. Као што кад гледамо кроз прозор ми још нисмо напољу али
видимо шта се тамо догађа, тако и гледајући у икону, ми још нисмо у
Царству Божијем али наслућујемо како је тамо лепо!



Начин поштовања икона
“Не прави себи идола нити каква 

лика, немој им се клањати, нити им 
служити...”

Место молитве, сусрета са 
Господом и светитељима

Поштовањем светих икона не укида се друга Божија заповест. Ми се не 
клањамо боји, или дрвету или стаклу од којих је икона направљена, већ 

преносимо поштовање на лик светитеља који је на икони насликан!



“Што је књига за писмене, то 
је икона за неписмене”, 
Свети Јован Дамаскин

❖ У прошлим вековима било је
доста неписменог света који нису
знали или нису били у прилици
да читају Свето Писмо или Житија
светих.
❖ За њих је икона била извор
знања о неком празнику или
светитељу.
❖ Са десне стране видимо
пример иконе светог Николе са
малим иконама по рубовима.
Тако је на својеврстан начин
описан читав живот овог
светитеља кроз једну икону.



Разлика између фотографије, 
уметничке слике и иконе

Фотографија Јустина 
Поповића

Портрет (уметничка 
слика) Јустина Поповића

Икона светог Јустина 
(Поповића)



Како да разликујемо

Католичку од православне иконе?

Католици покушавају реално да 
опишу моменат Васкрсења 
Христовог што није до краја 

могуће. Тај правац у ликовној 
уметности назива се барок.

Православни иконописац 
дочарава нам смисао Васкрсења. 
Христос пружа руке Адаму и Еви 
и спашава их из пакла, спашава 

их од смрти.



ИКОНОПИСАЦ
Онај који слика иконе. Не зове се 

иконо-сликар, већ иконописац 
зато што он кроз икону описује 

живот светитеља.

ФРЕСКОПИСАЦ
Онај који слика фреске. Реч 
“фреска” настала је од речи 

“фреско” што значи свеже, јер се све 
фреске по зидовима цркава раде на 

свежем, до краја неосушеном 
малтеру што им даје на трајности.

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ...



ДРАГА ДЕЦО,

НАДАМ СЕ ДА ВАМ ЈЕ ОВО ПРЕДАВАЊЕ О 
ИКОНАМА БИЛО ЗАНИМЉИВО И ДА ЋЕ 

ЗНАЧИТИ КАКО ВАШОЈ ДУХОВНОСТИ, ТАКО 
И ВАШОЈ ОПШТОЈ КУЛТУРИ. АКО ЖЕЛИТЕ, 

МОЖЕТЕ НАЈОСНОВНИЈЕ ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
ИЗВУЋИ У СВОЈЕ СВЕСКЕ.

БУДИТЕ ДОБРИ И ЗДРАВИ! ЉУБИ ВАС И 
ПОЗДРАВЉА ВАША ВЕРОУЧИТЕЉИЦА!


