Квестицизам као метод
Човек је биће питања у вечитој потрази за Вечним Одговором. Вечно
запитан пред Вечним Одговором. Вечним Одговором који вечно одјекује пред
вечно запитаним бићем: ''А Мојсије рече Богу: ево, кад отидем к синовима
Израиљевијем, па им речем: Бог отаца ваших посла ме к вама, ако ми реку: како
му је име? шта ћу им казати? А Господ рече Мојсију: ја сам онај што Jест. И
рече: тако ћеш казати синовима Израиљевијем: који Jест, он ме посла к вама (2
Мој. 3, 13 – 14)''.
Иако је Вечни Одговор одјекнуо пред човекoм – бићем питања, човек никада
није престајао да поставља питања баш том истом Вечном Одговору: ''Зашто,
Господе, стојиш далеко, кријеш се када је невоља?''(Пс. 10, 1); ''Зашто
безбожник не мари за Бога говорећи у срцу свом да ти нећеш видети?''(Пс. 10,
13); ''Боже, Боже мој! Зашто си ме оставио удаљивши се од спасења мојега, од
ријечи вике моје?''(Пс. 22, 1); ''Рећи ћу Богу, граду својему: зашто си ме
заборавио? зашто идем сјетан од пакости непријатељеве?''(Пс. 42, 9); ''Јер си ти
Бог кријепости моје; зашто си ме одбацио?''(Пс. 43, 2); ''Устани, што спаваш,
Господе! Пробуди се, немој одбацити засвагда. Зашто кријеш лице своје?
заборављаш невољу и муку нашу?''(Пс. 44, 23 – 24); ''Зашто се, Боже, срдиш на
нас дуго; дими се гњев твој на овце паше твоје?''(Пс. 74, 1); ''Докле ће се, Боже,
ругати насилнику? хоће ли довијека противник пркосити? Зашто устављаш руку
своју и десницу своју? Пружи их из њедара својих, и истрјеби их.''(Пс. 74, 10 –
11); ''Зашто да говоре незнабошци: гдје је Бог њихов?''(Пс. 79, 10); ''Зашто,
Господе, одбацујеш душу моју, и одвраћаш лице своје од мене?''(Пс. 88, 14);
''Зашто да говоре народи: гдје ли је Бог њихов?''(Пс. 115, 2); ''Од Господа су
кораци човјечији, а човјек како ће разумјети пут његов?''(Проп. 20, 24); ''Ко је
изашао на небо и опет сишао? ко је скупио вјетар у прегршти своје? ко је свјезао
воде у плашт свој? ко је утврдио све крајеве земљи? како му је име? и како је
име сину његову? знаш ли?''(Проп. 30, 4); ''Згријешио сам; шта ћу ти чинити, о
чувару људски? зашто си ме метнуо себи за биљегу, те сам себи на тегобу?
Зашто ми не опростиш гријех мој и не уклониш моје безакоње?''(Јов 7, 20 – 21);
''Рећи ћу Богу: немој ме осудити; кажи ми зашто се преш са мном. Је ли ти мило
да чиниш силу, да одбацијеш дјело руку својих и савјет безбожнички обасјаваш?
Јесу ли у тебе очи тјелесне? видиш ли као што види човјек? Јесу ли дани твоји
као дани човјечји, и године твоје као вијек људски, Те истражујеш моје
безакоње и за гријех мој разбираш?''(Јов 10, 2 – 6); ''Зашто скриваш лице своје и
држиш ме за непријатеља свога?''(Јов 13, 24); ''Зашто безбожници живе? старе?
богате се?''(Јов 21, 7); ''Зашто свемогућем нијесу скривена времена?''(Јов 24, 1);
''Али говорите: зашто да не носи син безакоња очина? Јер син чини суд и

правду, све уредбе моје држи и извршује; доиста ће живјети. Која душа згријеши
она ће умријети, син неће носити безакоња очина нити ће отац носити безакоња
синовљега; на праведнику ће бити правда његова, а на безбожнику ће бити
безбожност његова.''(Језек. 18, 19 – 20); ''Јер кад речете: зашто нам чини Господ
Бог наш све ово? тада им реци: како остависте мене и служисте туђим боговима
у земљи својој, тако ћете служити туђинцима у земљи која није ваша.''(Јер. 5,
19); ''Ко је мудар да би разумио? и кому говорише уста Господња, да би објавио
зашто земља пропаде и изгорје као пустиња да нико не пролази?''(Јер. 9, 12);
''Праведан си, Господе, ако бих се правдао с тобом; али ћу проговорити о
судовима твојим. Зашто је пут безбожнички срећан? зашто живе у миру сви који
чине невјеру?''(Јер. 12, 1); ''И рекох: ах Господе Господе! баш си преварио овај
народ и Јерусалим говорећи: имаћете мир, а мач дође до душе.''(Јер. 4, 10); ''Није
ли нам свијема један отац? није ли нас један Бог створио? зашто невјеру чинимо
један другоме скврнећи завјет отаца својих?''(Мал. 2, 10); ''Изгледате много, а
ето мало; и што унесете у кућу, ја раздухам; зашто? вели Господ над војскама;
зато што је дом мој пуст, а ви сваки трчите за свој дом.''(Аг. 1, 9); ''Докле ћу,
Господе, вапити а ти нећеш да чујеш? докле ћу ти викати: насиље! а ти нећеш да
избавиш? Зашто пушташ да видим безакоње, и да гледам муку и грабеж и
насиље пред собом, и како подижу свађу и распру?''(Авак. 1, 2 – 3); ''Шта
смишљате Господу? он ће учинити крај; неће се двапута подигнути
погибао.''(Наум 1, 9); ''Су чим ћу доћи пред Господа да се поклоним Богу
вишњему хоћу ли доћи преда њ са жртвама паљеницама? с теоцима од године?
Хоће ли Господу бити миле тисуће овнова? десетине тисућа потока уља? хоћу
ли дати првенца својега за пријеступ свој? плод утробе своје за гријех душе
своје? Показао ти је, човјече, што је добро; и шта Господ иште од тебе осим да
чиниш што је право и да љубиш милост и да ходиш смјерно с Богом
својим?''(Мих. 6, 6 – 8); ''Ко је Бог као ти? који прашта безакоње и пролази
пријеступе остатку од нашљедства својега, не држи довијека гњева својега, јер
му је мила милост.''(Мих. 7, 18); ''А Господ рече: је ли добро што се срдиш? И
Јона изиде из града, и сједе с истока граду, и начини ондје колибу, и сјеђаше под
њом у хладу да види што ће бити од града. А Господ Бог заповједи, те узрасте
тиква над Јоном да му буде сјен над главом да му поможе у муци његовој; и Јона
се обрадова тикви веома. Потом заповједи Бог, те дође црв у зору сјутрадан, и
подгризе тикву, те усахну. И кад ограну сунце, посла Бог сух источни вјетар; и
сунце стаде жећи Јону по глави тако да обамираше и пожеље да умре говорећи:
боље ми је умријети него живјети. А Бог рече Јони: је ли добро што се срдиш
тикве ради? А он рече: добро је што се срдим до смрти. А Господ му рече: теби
је жао тикве, око које се нијеси трудио, и које нијеси одгајио, него једну ноћ
узрасте а другу ноћ пропаде. А мени да не буде жао Ниневије, великога града; у
ком има више од сто и двадесет тисућа људи који још не знају шта је десно шта

ли лијево, и много стоке?''(Јона, 4, 4 – 11); ''У онај дан, говори Господ, нећу ли
погубити мудре у земљи Едомској и разумне у гори Исавовој?''(Авд. 1, 8); ''Ово
ми показа Господ Господ: гле, саздаваше скакавце кад почињаше ницати отава,
и гле, бијаше отава по царевој косидби. А кад поједоше траву земаљску, тада
рекох: Господе, Господе, смилуј се; како ће се подигнути Јаков? јер је мали.
Господ се раскаја зато: неће бити, рече Господ. Тада ми показа Господ Господ, и
гле, Господ Господ повика да ће судити огњем; и огањ прождрије велику
бездану и прождрије дио земље. А ја рекох: Господе, Господе, престани; како ће
се подигнути Јаков? јер је мали. Господ се раскаја зато: ни то неће бити, рече
Господ Господ. Тада ми показа, и гле, Господ стајаше на зиду сазидану по
мјерилима, и у руци му бјеху мјерила. И рече ми Господ: што видиш, Амосе? И
рекох: мјерила. А Господ ми рече: ево, ја ћу метнути мјерила посред народа
својега Израиља, нећу га више пролазити.''(Амос, 7, 1 – 8); ''Између тријема и
олтара нека плачу свештеници, слуге Господње, и нека реку: прости, Господе,
народу својему, и не дај нашљедства својега под срамоту, да њим обладају
народи; зашто да реку у народима: гдје им је Бог?''(Јоил 2, 17); ''Од гроба ћу их
избавити, од смрти ћу их сачувати; гдје је, смрти, помор твој? гдје је, гробе,
погибао твоја? кајање ће бити сакривено од очију мојих.''(Осија, 13, 14); ''А
Марија рече анђелу: Како ће то бити кад ја не знам за мужа? И одговарајући
анђео рече јој: Дух свети доћи ће на тебе и сила највишега осјениће те; за то и
оно што ћеш родити биће свето, и назваће се син Божји.''(Лк. 1, 34 – 35); ''И рече
му: Јеси ли ти Онај што ће доћи, или другога да чекамо? А Исус одговарајући
рече им: Идите и јавите Јовану ово што чујете и видите: Слијепи прогледају и
хроми ходе, губави се чисте и глухи чују, мртви устају и сиромашнима се
проповиједа јеванђеље.''(Мт. 11, 3 – 5); ''Рече му Никодим: Како се може човјек
родити кад је стар? Еда ли може по други пут ући у утробу матере своје и
родити се? Одговори Исус: Заиста, заиста ти кажем: ако се ко не роди водом и
Духом, не може ући у Царство Божије.''(Јн. 3, 4 – 5); ''Тада му говораху: Ко си
ти? И рече им Исус: Почетак, што вам и кажем.''(Јн. 8, 25); ''И паднувши на
земљу чу глас гдје му говори: Савле, Савле, зашто ме гониш? А он рече: Ко си
ти, Господе? А Господ рече: Ја сам Исус којега ти гониш, тешко ти је против
бодила праћати се.''(Ап. 9, 4 – 5)
Осим фарисеја, непријатеља Христових, и Савла из Тарса, ова питања нису
постављали неки безбожници, неки јеретици, неки скептици, већ највернији
људи Божји, с разлогом тражећи од Господа Бога Одговор. А ко је тај Одговор?
Тај одговор је Господ Бог!
А какав је тај Божански Одговор? Једини одговор. Какав Он може бити?
''А Мојсије рече Господу: молим ти се, Господе, нијесам рјечит човјек, нити
сам прије био нити сам откако си проговорио са слугом својим, него сам
споријех уста и спора језика. А Господ му рече: ко је дао уста човјеку? или ко

може створити нијема или глуха или оката или слијепа? зар не ја, Господ? Иди
дакле, ја ћу бити с устима твојим, и учићу те шта ћеш говорити. А Мојсије рече:
молим те, Господе, пошљи онога кога треба да пошљеш. И разгњеви се Господ
на Мојсија, и рече му: није ли ти брат Арон Левит? знам да је он рјечит; и ево он
ће те срести, и кaд те види обрадоваће се у срцу својем. Њему ћеш казати и
метнућеш ове ријечи у уста његова, и ја ћу бити с твојим устима и с његовијем
устима, и учићу вас шта ћете чинити. И он ће мјесто тебе говорити народу, и он
ће бити теби мјесто уста а ти ћеш бити њему мјесто Бога.''(2 Мој. 4, 10 – 16)
Дакле, Божански Одговор поставља човека на место Бога. Поставља га као
Божјег заменика. Такав је Божански Одговор! Али човек, ипак, непрестано пита,
јер је човек биће питања – вечно запитан. Вечно запитан пред Божанским
Одговором.
Такав Божански Одговор добио је и свети Антоније Велики – отац
православног монаштва баш онда када се питао о путевима Божјег промисла:
''Господе како то да неки људи достишу дубоку старост и слабост, други
живе мало и умиру у детињству? Зашто су једни сиромашни а други богати?
Зашто тирани и зликовци благују и уживају а праведни страдају и оскудно
живе?''
''Антоније, пази на себе и не упуштај се да дознаш путеве промисла Божјега
јер је то за душу опасно.''1
Е, сад питамо се зашто овакав Божански Одговор? Зашто је Бог овако
одговорио? Па за овај Божански Одговор потребно је изложити причу из
древних времена која говори о Незнаним судовима Божјим:
''Неки монах из Скитске пустиње, идући у Александрију да прода своје
рукодеље - јер је израђивао корпице – виде неку сахрану. Био је умро игемон
дотичнога града, велики паганин, који је побио хиљаде хришћана, јер то беше у
време великих прогона. Беше леп дан, и читава варош иђаше за њим,
спровођаше га до гроба. Када је стигао нађе неког пустињака, који живљаше у
пустињи 60 година и живљаше само од корења и с оним што налазаше у
пустињи, нађе га поједеног од хијене.
Онда је монах помислио: са колико је почасти ишао ка гробу игемон, који је
побио хиљаде хришћана, а овога, који је служио Богу 60 година и живео само у
посту и молитви, појела је хијена! Какаве то судове има Бог? Чини ми се да Бог,
будући предобар, допушта и неправедне ствари. Молићу се Богу да ми покаже
какви су Његови судови, јер и поједини људи расуђују против Божијег
промисла, Божијег бриговеђења. Један је зао, грешник је, а иде му добро. Други
је добар, али су деца зла, жена је болесна, а он утекнувши од једне наилази на
другу невољу. Један је зао а живи дуго, а други је добар и умре рано. Гле, неки
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хришћанин је добар, моли се Богу, пости, и само на гнусобе наилази, а други је
зао, псује, пије и тога Бог не кажњава.
И тако, монах је уочио много таквих ствари, ка што се каже код пророка
Јеремије: Господе шта је, јер пут злих напредује, а пут правих увек је у невољи.
И од тога дана почео је да се моли: 'Господе, покажи ми судове Своје, да не бих
судио!' И почео је онај монах да се моли Богу да му покаже судове Његове: како
то да један, сиромах, који је свет и прав, буде болестан, страда, наилази на
невоље, а други, грешан, ради по својој глави, а здрав је и богат, има успеха,
постаје велики у служби, у части, и у свему му иде добро. И молио се монах
дуго Богу да му покаже због чега бивају ове неправде, да добри често пате, а
злима иде добро.
'Нека ми покаже Бог судове Своје, јер је и мене често саблажњавала ова
ствар, јер сам видео многе неправде, које како ми се чини – да је Бог допустио.'
А Преблаги Бог, пошто човек не зна судове Његове, предочио му је на овакав
начин судове Своје, иако је могао да га сатре због овог испитивања, да сазна
тајне Божије, које не знају ни анђели. Али пошто га љубљаше због светог
живота, хтео је да га умудри, јер судове Божије нико не може знати.
Једном је дошао пустињак сам у Александрију да прода своје корпице, јер
беше три дана хода. Али ћим је пошао од своје пећине, на некој лепој пољани
изашао му је у сустрет други монах, млад, веома леп.
- Благослови, оче!
- Господ нека те благослови, сине!
- Камо идеш, оче?
- Идем до трга, да продам своје рукодеље.
Они продаваху корпице и куповаху хлеба, прављаху двопек и хранили су се
зеленишем који се налази по пустињи.
- Оче, ја исто у Александрију идем.
- Слава Богу да имам сапутника!
Пошто је преузео терет старца, млади монах му је рекао:
- Оче, гледај шта је. Знаш шта треба да чине монаси када иду на пут. Да се
моле све време и да разговарају с Богом. То је дужност монаха и хришћанина,
кад иду путем: да се моле.
- Тако, оче, до Александрије ћемо се молити!
- Да не проговоримо ни реч! - рекао му је онај млади. Идући заједно три
дана овим путем, видећеш на мени неке страшне ствари. Да не говориш, да ми
не судиш и да не погазиш заклетву!

- Да, сине! Ако ми Бог помогне, нећу више говорити!
И пошли су обојица. Млади монах носаше корпице, и иђаху ћутећи. Око
поднева, када је сунце жегло веома јако, наишли су на неко село, и изашла су
пред њих два млада човека:
- Оци, од сада не можете више путовати, јер сунце жеже веома јако. Хајдете
код нас!
Та два младића су их примила са великом чашћу, јер на Истоку томом дана
неможеш путовати, него само јутром и вечером. И тамо је таква традиција: како
те прими у кућу, да ти опере ноге. Спаситељ је рекао Симону фарисеју: Уђох ти
у кућу твоју, ни воде ми на ноге ниси дао! (у.с. Лк 7,44) Јер је тамо песак веома
врућ, и кад си стигао човеку у кућу и лине ти мало хладне воде на ноге, чини ти
велико добро. Ноге се ужасно ужаре због песка и камења. Ти младићи, када су
сазнали да су из Скитске пустиње, где беху само свети монаси – Свети Антоније
Велики, Свети Макарије Велики, Свети Сисоје Велики, Свети Онуфије Велики и
други велики испосници које имамо у календару - примили су их са још већом
чашћу, са љубављу, опрали су им ноге, одморили их и поставили за сто. Ти
младићи имађаху у кући неки сребрни суд, веома скуп, што им беше остао с
колена на колено. У тај суд су им ставили пустињачку храну, из побожности,
указујући им доличну част. Монаси су јели, благодарили су, и пошли су да
отпочину, јер беху уморни. Пред вече, кад да пођу на пут, млади монах, је украо
сребрни суд. Стари монах је видео и помислио је: 'Гледај! Примили су нас људи
са толиком чашћу, опрали су нам ноге, дали нам да једемо, а овај монах је украо
сребрну зделу'. Идући они мало даље, прешли су преко неке ћупријице. Млади
монах је осенио онај суд крстом и бацио га је у воду. Старац је видео и
помислио је: 'Каква неправда! Зашто узе зделу и баци у воду? Зашто је није
оставио тамо?' Али је прећутао, јер имађаше завет до Александрије да не говори.
Увече су стигли код друго двоје младих. И ови су изашли пред њих, примили их
с љубављу, опрали им ноге, како је обичај, и дали им да се одморе. Ти су имали
детенце од неколико месеци. Ујутру, кад да пођу, млади монах је отишао код
дечије колевке, а да његови родитељи не примете, и убио га је. Старац је видео и
говораше у свом уму: 'Са каквим сам зликовцем пошао на пут! Тамо је украо
сребрну зделу, овде је убио дете!' Али га он беше упозорио: 'Видећеш много код
мене на овом путу, немој случајно да проговариш, јер кршиш заклетву!' Другога
дана око поднева, пролазећи кроз неко селу, изашао им је у сусрет неки
домаћин:
- Оци, од сада не можете више ићи, јер је сунце припекло и велика је
врућина. Хајдете код нас да се одморите неколико сати а пред вече ћете поново
поћи.

Тај човек имађаше везаног пса, који чуваше читаво домаћинство. Примио их
је човек, угостио их, дао им да се одморе. Пред вече, кад се почело
прохлађивати, они су отишли. Млади монах се вратио натраг и - да власник не
примети – закрстио је пса, и пас је скочио у вис и угинуо је. Тад старац гледаше,
али ћуташе: 'Каква је ово работа? Тамо је украо сребрну зделу, онамо је угушио
дете, овде је убио пса!' Идући они другога дана, успут су прошли поред неке
крчме. Тамо више нико не говораше о Богу, говорио је алкохол у њиховим
главама: подврискиваху, певаху, звиждаху, псоваху; и када су видели монахе,
очели су викати: 'Гледај попурде!' - Када је човек пијан не говори више човек
него ђаво! Стари монах није рекао ништа, гледао је свој пут. А млади се окрени
ка крчми и направи три метаније. Пошто се поклонио према крчми, пошао је
даље. На ивици шуме било је село и нека напуштена црква. Није имала ни крста
врата беху узета, прозори полупани; пуста црква, напуштена сигурно пре више
од 40 година. Млади монах је узео неколико каменчића, осенио их Светим
крстом и почео их бацати на цркву. А стари монах говораше у себи: 'Види ти
ово! Да је од Бога, не би то чинио. Али од ђавола је, јер се крчми клањао, а на
цркву баца камење'. Али му не беше дозвољено да говори. До Александрије
беше још један дан. Трећега дана ујутру, идући они покрај неког села, стигоше
они до неке куће покривене сламом и трском. На кућном трему била су дечица,
њих петоро, и плакаху. Стари монах је извадио нешто из ранца и дао им. Затим
их је упитао:
- Што плачете?
- Јуче су сахранили мајку!
- А имате ли оца?
- Отац је умро лане.
Немају, јадници, ни оца ни мајку. Пошто су отишли, млади монах се врети
натраг и запали кућу. Деца су се разбежала куд који. Стари монах је помислио:
'Је ли то човек? Запалио је кућу! Господе, колико ћу ја трпети овог убицу? Тамо
се клањао крчми, овамо је гађао цркву! Овај само зла чини!'Али чуташе, јер ће
увече стићи у Александрију, у варош. Кад су стигли у Александрију, беше вече.
Тамо беше нека велика сила и власник не беше код куће. Млади монах је мало
погледао кућу, и врло брзо већ је био на врху куће. За један сат уништио је целу
кућу. Разлупао је кров, врата, прозоре, све што беше у кући покварио је. Стари
се зачудио, како је за сат времена разлупао целу кућу, и поплашио се кад је
видео. Али сада, пошто беше стигао у Александрију, могао је да говори. Кад је
овај изашао пошто је разлупао целу кућу његову, узео га је на страну и запитао
га:

- Деде слушај, брате! Од сада више не могу да ћутим! Је ли био завет међу
нама да не говоримо довде? Ти мени да кажеш шта си ти! Ђаво ли си, човек ли
си или анђео ли си!
- Али зашто, оче? Јесам ли што зло учинио?
- Море, па од три дана, од када идемо заједно, чинио си само зла дела!
- А шта сам овде, оче, учинио зло?
- Па добро, море, они људи оданде, кад смо сишли с брега, зар нас нису
примили, зар нас нису угостили, и што су скупоценије имали поставили су - они
зделу! Ниси ли је отуда украо и бацио у воду?
- Шта велиш, оче?
- Зло си урадио. Велика лудост, јер они људи ће нас осуђивати да смо крали!
- Оче, три велике и добре ствари сам учинио тамо! Она сребрна здела беше
петохлебница из цркве онога села. Њу беше украо прадеда оних, али они не
знађаху. Беше писано на њој старим црквеним писмом: 'Ово је петохлебница
цркве Светога Николаја, дарована од те и те породице, и ко је буде отуђио од
цркве да буде у паклу док је не врати назад'. Тако је писало на здели. И због те
зделе девет душа које су је употребљавале мучиле су се у паклу. И сада је
требало да и ови оду у пакао, јер је употребљаваху. И мени је било жао њих, и
украо сам зделу; али мени није била потребна, јер сам је бацио у воду. Сутрадан
ће доћи црквењак цркве да се купа у овој води и наћи ће суд. Он, будући из
цркве, познавајући црквено писмо, однеће га свештенику. И када буде ставио
зделу у Свети олтар, њих девет ће изаћи из пакла, јер тамо је писано: 'Да буду у
паклу док је не врате назад'.
- Значи, оче, ја сам тамо учинио три добра дела: и оних деветоро извукао сам
из пакла, и ове што су за живота сачувао сам, да не уђу, и дао сам и зделу назад
цркви, да је има, јер беше веома потребна. И ти кажеш да сам зло учинио, а ја
сам добро учинио!
- Тада се задивио старац. 'Гледај, брате, како је било, а ја сам рачунао да је
лопов, да је украо зделу!'
- А кад си убио дете, је ли си такође добро учинио?
- Добро дело сам и тамо урадио.
- Како, убио си дете и кажеш да си добро дело урадио?

- Стани и не суди по своме уму. Јеси ли видео детенце? Оно је било зачето
на дан Васкрса. Пошто се нису уздржали родитељи на дан Васкрсења
Господњег, дете је по Божјем суду, имало да у својој 20. години постане
разбојнички заповедник и да убије своје родитеље. То беше казна за њихово
неуздржање. И много је људи имао да побије, и много пометње имао је да учини
у свету, јер је био зачет на тако велики дан. Ја сам овде учинио три велика добра
дела: послао сам душу детенцеву чисту на небо, спасао сам његове родитеље од
убиства од руке њиховог сопственог детета, и они, нашавши дете мртво, плакаће
веома много, и кроз тај плач опрашта им се и грех који су учинили уочи дана
Васкрса. И ти кажеш да сам зло чинио, а ја сам добро чинио!
- А зашто си тамо убио човековог пса?
- И тамо сам учинио добро дело! Онај пас чуваше цело домаћинство, али је
сутрадан требао да побесни. И када је требало да дође газдарица да му да за јело,
имао је да је уједе, и велика је гнусоба имала да буде у кући онога човека!
Пошто нас је примио, било ми их је жао и убио сам пса пре, да не уједе
газдарицу. И ти кажеш да сам зло учинио, а ја сам добро учинио!
- А зашто си се код крчме крстио и клањао се?
- И тамо сам учинио добро дело! У ту крчму беху дошли најбољи домаћини
из села. Црквени тутор, кнез и један добар домаћин. Они су се саветовали да се
удруже и да направе цркву у селу која беше напуштена. Кад смо ми тада
пролазили, они су рекли: "Помози, Господе, да направимо цркву!" Мада беху у
крчми, ја сам видео да су људи хтели да учине добро дело, направио сам и ја три
метаније и рекао сам: 'Господе, помози им да направе цркву!' И ти кажеш да сам
зло учинио, а ја сам добро учинио. Ја се нисам клањао крчми, поклонио сам се
Богу, да помогне онима што су се одлучили да обнове напуштену цркву.
Задивио се старац, говорећи: 'Ни овде нисам био у праву!'
- А тако, кад смо стигли на крај села, зашто си се бацао камењем на цркву?
- То беше она напуштена црква. И будући црква пуста, ђаволи играху на
Светој трпези, на прозорима и храму и смејаху се опустошењу дома Божијег, и
беше ми криво. И видео си да сам осенио крстом оне каменчиће и почео се
бацати на цркву, а ђаволи су се разбежали оданде. Ја нисам гађао цркву, него
ђаволе који беху тамо!
- А онамо зашто си запалио кућу деци? Видео си дечицу и није ти било жао
њих?
- Та било ми их је жао више него теби! И урадио сам веома добро. Видео си
да она деца не имађаху ни мајку ни оца, и остала су са оном страћаром од куће.

Али она не знађаху да под кућним тремом постоји благо скривено од њиховог
прадеде. Суд са чистим златницима. И ја сам запалио кућу, јер они живљаху у
сиромаштву и не знађаху да имају благо под кућним тремом. Након неколико
дана деца ће тражити туда да виде шта је још остало и наићи ће на оно благо и
позваће неког свог деду, који је црквени тутор. Овај, будући богобојажљив
човек, узеће под своје старање ону децу, и са нађеним новцем направиће им
велику кућу са свим што им треба, школоваће их и постаће велики људи и
верници. И ти велиш да сам зло учинио, оче, што сам запалио кућу, али ја сам
добро учинио, јер да нисам запалио кућу, не би нашли благо.
- А овде зашто си покварио кућу?
- Оче, ова кућа беше направљена новцем од крађе. И било је заповеђено од
Бога овако: 'Пошто је направљена туђим трудом и новцем од крађе, овде муж и
жена никада неће живети! Жена је требала да умре код првог порођаја. Само
муж удов имао је да живи целога века у овој кући': И покварио сам кућу, јер су
они отишли на неку свадбу, и кад буду пошли и видели да је све разлупано,
начиниће на месту мању кућу, сопственим трудом, и жена онда неће умрети код
рађања првог детета. И ти кажеш да сам зло учинио, а ја сам учинио добро, по
вољи Божијој. Онда је запитао монах:
- Да ти мени кажеш, брате, пошто си толико великих чуда учинио, шта си
ти?
- Али да и ти кажеш мени, свети оче, шта си тражио у молитви од Бога?
- Ја се неколико година молим да ми покаже Бог своје судове, јер ми се
учинило да многе неправдедне ствари допушта Бог у овом свету.
- Да? А зар нису чуо пророка Исаију? Колико су небеса виша од земље,
колико је Исток даље од Запада, толико су судови моји виши од судова ваших и
моје мисли више од мисли ваших, синови људски (у.с. Иса 55,9) Ниси ли чуо
Соломона шта вели? Што је теже од тебе од тебе немој подизати и што је дубље
од тебе немој испитивати да не умреш. Ниси ли чуо Давида пророка који каже:
Судови Господњи дубоки су веома. Како си су осудио ти, један човек, да знаш
судове Божије, које ни арханђели, ни херувими не знају? Али Бог није хтео да те
сатре, јер је могао да те сатре због овог испитивања, али знајући трудове твоје,
послао је мене, да ти покажем да судови Божији нису као људски. Видиш ли
колико си ти судио о мени? Што год сам урадио теби се чинило да је зло: да сам
убица, да сам украо суд, да сам запалио кућу, и што сам год урадио. А то је све
било добро веома, и све је учињено на велику корист. Било је добро по судовима
Божијим, не по судовима људским! И ти си нешто расуђивао, али судови Божији
нису били као твоји, јер они су били врло добри! Ти си рекао да сам зло учинио,

а ја сам учинио само добро. Дакле од сада да више не судиш никога и што год
будеш видео, реци: Господе, ти све знаш. Ја не познајем твоје судове!
Дакле, Свети оче, нико од људи да се више не усуди да испитује судове
Божије, јер ни анђели не могу знати судове Његове! Али пошто си човек, бог ти
је опростио, али ме је послао да те умудрим да се више не усудиш уходити
судове његове, јер судови Божији су много дубоко и не може их знати нико, ни
анђели са неба! Дакле, да упамтимо из ове приче да се у свему што нама у овом
свету изгледа криво и зло много пута варамо! Јер не познајемо судове Божије
скривене и необухватне. Не испитуј неиспитљиво и не жели да достигнеш
недостижно! Амин.''2
Овај подробнији Божански Одговор само је надодатак на Божански Одговор
који је добио Антоније Велики. Он је у неку руку детаљнији и даје разлоге
зашто се путеви промисла Божјег не могу до краја докучити. Не зато што Бог из
неке своје човекомржње не жели човеку да то открије, већ зато што су путеви
Божанског суда наизглед човеку неповољни и онда он сувише брзоплето суди и
пресуђује, а он треба да пресуђује већ да пита, баш зато што је биће питања које
непрестано тражи Божански Одговор. Ако је правило да неправедни благују, а
правдени страдају зашто би се онда и питали зашто је то тако? Имали бисмо
незнабоштво Божје правде и за нас би било сасвим нормално да праведни
страдају, а неправедни да уживају. Чим се питамо зашто су такви одређени
изузетци, добијамо одговор да то није правило Божје правде. Јер не можемо
својим смртним корацима да меримо вечну Божју правду. Ако смо судили
неправедним судом, онда се по Божјој правди сурвава на нас неправда. А
праведника интересује само једно: да упозна Бога. И због тога је спреман да
истрпи сваку неправду. Дакле, нама се дешава неправда по Божјој правди, јер
смо неправедни, а неправда се дешава праведнику због богопознања. Кроз
искушење неправде Бог хоће да доведе праведника у раван Господњег Знања, а
неправедни примају праведни суд Божји због своје неправде и због свог
неправедног суда.
Да ли је вечна запитаност човека нешто што је подстакнуто самим Богом?
Да ли је Божје хтење то које хоће да га човек пита вечним питањима: зашто,
како, да ли, докле, колико . . . Да ли је запитаност човека Божја воља?
Богоподстакнути чин? Шта нам на то каже Божански Одговор?
''Иштите, и даће вам се; тражите, и наћи ћете: куцајте, и отвориће вам се. Јер
сваки који иште, прима; и који тражи, налази; и који куца, отвориће му се.''(Мат.
7, 7 – 8)
Божански Одговор је свејасан. Вечна запитаност јесте једна
богоподстицајност у човеку. Божански Одговор хоће да га питамо. Смисао
2
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питања и пуноћа питања јесте Одговор – Божански Одговор. Заповест
Божанског Одговора јесте питање, јесте захтев да се човек пита, да питањем
тражи Божански Одговор.
И анђео Господњи у причи о Божјим судовима даје један Божански Одговор
светоме оцу: Господе, ти све знаш. Ја не познајем твоје судове! Тај Божански
Одговор јесте свеодговор човеку. Човек Божјим знањем зна да не познаје Божје
судове, зато што његова природа није исто што и природа Божја, а у склопу
природе Божје јесу судови Божји, јесу промисли Божје. Зато их човек не може
знати. Али Бог силоделујући ка човеку дозвољава му да спозна судове Божје и
промисли Божје као силе Божје, као енергије Божје.
Зато човек и треба да буде запитан – вечно запитан да би имао вечни
Божански Одговор и да би стајао вечно пред вечним Божанским Одговором.
Тако нам се отвара питање Божанског Одговора. Како, зашто, због чега, да
ли Божански Одговор? Питамо се о Божанском Одговору као бића питања.
Какав је Божански Одговор о самом Божанском Одговору? Да ли се може бити
незадовољнo Божанским Одговором? Ако је Божански Одговор савршен, како је
се онда незадовољно тим Божанским Одговором? Сам Божански Одговор собом
отвара многострука питања. Сам Божански Одговор собом отвара вечна питања.
И какав је Божански Одговор о самом Божанском Одговору?
''И сви се запрепастише тако да питаху један другога говорећи: Шта је ово?
И каква је ово наука нова, да с влашћу заповиједа и духовима нечистим, и
слушају га?''(Мар. 1, 27)
''Моја наука није моја, него Онога који ме послао. Ако хоће ко вољу његову
да твори, познаће да ли је ова наука од Бога, или ја сам од себе говорим.''(Јн. 7,
16 – 17)
''Јеси ли ти Христос, Син Благословенога?''
''Ја сам тај; и видјећете Сина Човјечијега гдје сједи са десне стране Силе и
долази на облацима небеским.''(Мар. 14, 61 – 62)
''Ја сам пут и истина и живот; нико не долази Оцу осим кроз мене.''(Јн. 14, 6)
Дакле, Божански Одговор о самом Божанском Одговору јесте у потврди
Божјој, у Божјем деловању:
''Ако ли творим, иако мени не вјерујете, дјелима вјерујте, да познате и
вјерујете да је Отац у мени и ја у њему.''(Јн. 10, 38)
Господ казује: ''Ријечи које вам ја говорим дух су и живот су.''(Јн. 6, 63)
И тако видимо Божански Одговор о Божанском Одговору на одређени начин
као потврду Божје науке, као потврду науке Господње.
Незадовољство Божанским Одговором и долази из несавршености
нездовољства, тако да несавршеност незадовољства никада и не може бити
задовољна савршеним задовољством Божанског Одговора, а саврешеност
задовољства Божанског Одговора јесте: Вечни Живот. Али Божански Одговор

Вечног Живота свакако је савршено задовољавајући за сваког оног ко жели
Вечни Живот тј. сваког оног који жели Бога.
А жеља за Богом јесте истовремено и жеља за Божанским Одговором. Ако
вечно питање, онда Божански Одговор или ако Божански Одговор, онда вечно
питање. Дакле, Бог=Божански Одговор.
На свако вечно питање долази се Божанским Одговором као на оно једино
које може да одговори на сва та вечна питања, које, чак, и на проклета питања
даје Благословени одговор.
Божански Одговор као дародавац питања није онај који човеку сугерише
или дошаптава шта ће га питати, премда унапред зна шта ће то бити, већ је Он
просто и једноставно Свеодговор. Свеодговор на свако питање. Истинско
питање у себи поседује запитаност – жељу за одгонетањем загонетног, а не
злоћудну прикривеност која иза питања жели да донесе рушилаштво и
разорност,
унапред
постављену
закључивост,
унапред
одређену
незадовољштину Одговором. Питање иде из себе самог, али тако да само
питање своје ушће и своју пуноћу има у Одговору. Свакако да се и питања могу
злоћудно употребити и инструментализовати. Зато се увек Питамо да ли су
чисте намере сваког оног који пита.
Сатана самоуверено износи судове у књизи о Јову, као да унапред зна да ће
Јов попустити пред искушењима. Из овога видимо да ђаволско није питачко,
оно не поставља питање, већ унапред суди и пресуђује.
Питање је Трагач, трагач за Одговором, за Свеодговором, за светачним
Божанским Одговором.
Зато је сваком питању звезда водиља Одговор. Он је и звезда водиља и циљ.
Постоји појам: реторичко питање. Какво је то питање? То је питање које у себи
садржи одговор. Самим тим оно не може бити трагалац за Божанским
Одговором, јер себе самог сматрао одговором. А вечна запитаност и вечно
питање – оно тражи Божански Одговор, тражи да му Онај који је Свеодговор
Одговори. Ако је самим Богом тј. Божанским Одговором човек постављен као
биће питања, онда његова вечна запитаност неће бити нешто што је проклето,
јер и Савлово питање: Ко си, Господе? јесте вечно – потврдно питање. Он у
првом делу питања: Ко си, као да не зна, али он одмах за тим казује: Господе?
Тиме је његово питање вечно – потврдна запитаност пред вечним Божанским
Одговором. Ипак питање: Ко си? јесте истински вечно питање, јесте основно,
радикално питање. Пред ово питање стао је Божански Одговор крајње
непосредно. Много пута у историји људски захтев вечне упитаности доводио би
до непосредног Одговора. Тако се десило са светим оцем Григоријем
Богословом:
''Да ли се вером могу брда покретати (Мат. 17, 20)? Несумњиво могу; и још
више може: вером се може и сам Бог покренути на милосрђе према нама

грешнима. У омиритском граду Афару већина становника беху Јевреји. Св.
Григорије се труђаше да их преведе у хришћанство. Тада Јевреји предложише
св. Григорију и цару Аврамију препирку о вери, с тим да ако они буду побеђени,
да сви пређу у веру Христову. Неколико дана трајала је та препирка у присуству
неколико хиљада људи, Јевреја и хришћана. Видећи Јевреји да ће бити побеђени
неодољивим разлозима и доказима Григоријевим, потражише да им Григорије
неким начином покаже Христа жива, тако да га они виде чувственим очима, па
ће онда веровати. Имајући велико дерзновење пред Господом због чистоте срца
свога, св. Григорије клече пут истока пред свима и поче се молити Богу. Када
заврши молитву, потресе се земља и гром загрми, и на истоку отвори се небо.
Од истока се крете један облак светао с пламеном огњеним и блиставим лучама,
па се полако спушташе к земљи према оном месту, где беше збор људи. Посред
облака стајаше човек неисказане красоте, с лицем необичног сјаја и у оделу као
од муње извезеном. Он се креташе на облаку докле не дође над самог епископа
Григорија. Сви га видеше у слави и красоти невиђеној, и од страха попадаше
лицем на земљу. Григорије узвикну: једин свjат, једин Господ, ИСУСС
Христос, во славу Бога Отца, амин. У томе дође глас из славе Господње к
Јеврејима: 'Због молитве епископове исцељује вас Распети од отаца ваших'. И
светли облак се полако уклони као што је и дошао. Јевреји се потом крстише.''3
Овде је захтев вечне упитаности подстакао непосредни Божански Одговор
да би се у коначном билансу улио у сам тај вечни Божански Одговор.
Врло често у одређеној ситуацији чујемо питање кроз узвик: Боже, зашто?!
То некако излети из људских груди некада, чак, и као одушка, али се ту ради о
једноj фундаменталној запитаности. Шта нам говори овај спонтани узвик? Какав
је Божански Одговор? Он нам казује да човек неће да добије ни од кога другог
одговор осим од самога Бога. Тако да би ово једно питање могао да задовољи
само и једино Божански Одговор. А ово питање суштински се не разликује од
свих оних питања која су постваљали пророци и апостоли. Ако су се вечном
запитаношћу питали највернији и најдоследнији Божји људи, онда морамо
признати да је запитаност и снага питања оно што је уствари Узор – Образац –
Канон. Оно што је уставри правило. Можемо тиме рећи да је постављање
питања уствари правило које происходи из самог Божанског Одговора.
Божански Одговор производи питања. Божански Одговор даје питања.
Божански Одговор је Почетак и Крај сваког питања.
У народним умотворинама имамо изреку: Ко пита не скита! Дакле, онај ко
пита не лута, не блуди, не маши. Он није биће промашаја. Кроз питање човек од
бића промашаја постаје биће питања, али тек кроз Божански Одговор биће
питања постиже пуноћу. То имамо баш код Богородице – силаском Духа
Светога и осењивањем Вишњега она је постала ослобођена и од наслеђенога
3
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адамевског греха и пада и постала је Пречиста и безгреховита. Питање је довело
до пуноће Божанског Одговора и пуноћа Спаса је настала. А кроз тај Божански
Одговор дошло је и Спасење читаве творевине. Дошао је тај Божански Одговор
који је Спасење.
Самим тим видимо да питање као једна усмерена духовна делатност има
јасну циљаност – Божански Одговор. Зато питач – не скита, не лута, не
промашује. Постављајући питање он отвара поље за правац ка коме треба да
крене. Они који не питају постављају самоуверене судове, унапред пресуђујући
о свему. Они стално маше не налазећи Одговор.
Божански Одговор – вечно питање јесте одређена веза, јер питање је као онај
саобраћајни знак који указује на правац. Прекопута саборног храма и
Патријаршије у Београду налази се кафана Знак Питања. Ако укратко
изложимо историју настанка њеног имена можемо рећи да је она добила то име
баш зато што се налазила преко пута Саборне цркве. У недостатку одређеног
адекватног имена она је добила тај назив. И врло симболично Знак Питања се
налази преко пута Одговора. И указује на правац Одгoвора. Собом она показује
пут ка Одговору. Врло интересантна историјска симболика: Знак Питања –
Одговор. Питање указује на Одговор. Питање није одговор, као реторичко
питање, већ питање указује на Одговор, тражи и налази Одговор. Божански
Одговор који је Свеодговор.
Божански Одговор, у примеру Антонија Великог и предањског излагања о
незнаним судовима Божјим, јесте поука која нам говори о Божанском Одговору
у право време. Некада нама субјективни доживљај одређује ''рано'' и ''касно'', док
Богопромисаоно управљање подешава све ''на време''. Самим тим Божански
Одговор није наше сад и одмах, већ је то Божанско сад и одмах. Као и у књизи
пророка Јоне. Он је видео и поуздано мислио да ће умрети у утроби кита, али не,
он је испливао на обалу. Он је поуздано мислио да ће Господ сатрeти Ниниву,
али не, Господ ју је покајао и поштедео. Он је мислио да ће га хлад од тикве
занавек хладити, али не, он је већ сутрадан нестао. Он је хлад и тикву видео као
нешто што му живот значи, док су за Бога они били само симболична порука.
Све су ово Божански Одговори који на први поглед делују неразумљиво и
несхватљиво. Али када се Божански Одговор доведе до пуноће, онда он постаје
свејасан, сверазумљив, свесхватљив, свеочигледан. Онда нема више ''касно'' –
''рано'', ни ''на време'' – онда је То то. Онда је Божански Одговор (=Христос)
посреди нас. Онда је Божански Одговор – Да и Амин.
Видимо да се, на пример, Јона у свему помало богоборачки јогуни. Он се
супроставља, буни, он бежи од Божје воље. Ипак, када добије Божански
Одговор Јона почиње да се смирава. Он смерно признаје да је он разлог буре на
мору. Тако и у свему: прво се љути на Бога, а онда долази Божански Одговор –
одговор смирења. Слично је и с Јовом. Довољно је да се Бог јави и Јов је имао

Одговор. Одговор који га је обрадовао и ободрио. Одговор иза ког је одмах
дошло и решење.
Зато човек мора да се пита, да поставља питања, да трага за Божанским
Одговором. А, ипак, питамо се, да ли увек долази до Божанског Одговора, после
питања? Зависи од питања. А Бог зна намере људске.
По једној причи о једном индијском боготражитељу, Сундар Сингу, који је у
очајању тражио да му се јави Христос или ће скочити под воз, Христос му се
јавио.
По другој причи, једна наша историјска личност – Василије Пелагић, бивши
свештеник и хришћанин, дала је ултиматум Богу да јој се Бог јави за три дана
или неће веровати. Бог му се није јавио.
Бог зна људске намере. Зато је први Божански Одговор био – Да, а други
Божански Одговор је био – Не! Зашто?
Зато што је у првом случају Сундар Синг био истински боготражитељ и хтео
је истински да спозна Бога.
У другом случају Василије Пелагић је хтео да исмеје Бог, а сам је постао
исмејан.
И у једном и у другом случају деловао је Божански Одговор. Као знање и
као исмејање тј. као разобличавање. И опет да ли и оно што скривамо иза својих
питања јесу уствари опет нека нова питања? Да ли су исмевање Пелагићево и
знатижеља Сингова уствари нека нова питања? Али ни та питања нису остала
без Божанског Одговора. Божански Одговор је деловао, па и ако га нису
детектовали неприметно или невидљиво, али је, ипак, деловао. Бог зна људске
намере и самим тим је послао онакав Божански Одговор какав је неопходан
онима који су га тражили. Побуде су нешто што се крије иза разних облика, па и
иза облика питања.
Делује понекад да питање је одређени облик који се поставља унапред и као
да чека одговор у Будућности. А да ли је тако? Да ли је тај Одговор нешто што
је везано само за будуће време, а нема га ни у прошлости, ни у будућности. Али
Божански Одговор је нешто што је вечно, па и превечно и он је уствари Одговор
за сва времена и испуњава сва времена. Тако да Божански Одговор важи и за
прошлост и за садашњост и за будућност, за све. Тако да питање које
постављамо јесте нешто што је већ одговорено Божанским Одговором. Нама
делује на први поглед да није одговорено, али то само јесте на један невидљив
начин присутно. Јер вечно питање је одговорено вечним Божанским Одговором:
Ја сам Пут, Истина и Живот. Шта друго треба осим овога што је речено? Није ли
ово пуни Божански Одговор на свако питање? Не треба ли нам Истина која је
одговор на свако питање? Није ли Живот оно што нам је најпотребније? Није ли
Пут начин како да постигнемо Истину и Живот, Живу Истину?

Истина је Божански Одговор који нам је потребан у свему што трагамо, у
свему што проучавамо и учимо. Без Истине не можемо сазнати ништа. Ни шта је
шта, ни како ни где, јер Истина је та која све одређује. Зато је она крајњи
Божански Одговор, она је сами Божански Одговор.
Живот је оно у чему се има тежња да се обитава. У њој је зато поуздано
обезбеђен за човека вечни Божански Одговор. Да би вечно запитано биће могло
вечно да стоји пред вечним Божанским Одговором.
Пут је оно по чему иде Жива Истина као вечни Божански Одговор. Он је
духовни начин којим човек иде по Божанском Одговору. Он је духовни начин на
који човек улази у Божански Одговор. То идење по Божанском Одговору говори
нам да је и Пут уствари Божански Одговор и зато идење по том Путу сведочи
нам да је Божански Одговор сталан, константан, а не да је везан само за будуће
време. Пут је стални и непрестани Божански Одговор.
Божански Одговор – Пут, Истина и Живот јесте оно што је свеодговор који
нам одговара на сва питања. И сви одговори се изводе из овог свеодговора. Да
би добили пун одговор неминовно је да имамо ова три, да тако кажемо,
божанска елемента.
Пут, Истина, Живот. У житију апостола Петра се каже да је Петар у визији
питао Господа: Господе, куда идеш? И добио је Божански Одговор: У Рим, да
поново будем разпет! Заиста јаке речи, речи Господње, којих само Божји
посланици и изабраници могу бити достојни. То је био знак Петру да се врати у
Рим и да буде разапет. Многима од нас овај Божански Одговор не би се допао.
Као када неко дође да се прегледа код лекара и овај му каже да болује од
неизлечиве болести. Да ли му се тај одговор допао? Сигурно да није, али, ипак,
то је одговор. Одговор који га позива у борбу са својом болести. Много пута и
нама се не допадне Божански Одговор, али то је Божански Одговор: савршен,
безгрешан, безуслован, пун Љубави. Ми само нећемо и не желимо да га
прихватимо, а Он нам каже: Ја сам Пут, Истина и Живот! И питањем нам
одговара: Зашто не би хтео Живот? Зашто не би Истину? Зашто не би да сазнаш
Пут? То је Божански Одговор који је одгoворио на свако питање, на сваку
недоумицу, на свако ишчекивање.
Шта тражим у чему? Истину! У свему! Шта бих хтео? Да живим вечно и да
никада не умрем. Ко је Вечни Живот? Истина! Ко је Пут до Вечнога Живота?
Истина! С тим се добија сваки одговор, јер се брише свака смрт, свака
пролазност, сваки заборав, свака неодумица. И питање добија своју пуноћу у
вечном времену Одговарања. Јел' ти тако Одговара? Одговара ми! У Вечном
Животу добијаш могућност да ти се одговори на свако питање: Ко моју реч
слуша и верује ономе који ме је послао, има живот вечни, и не долази на суд,
него је прешао из смрти у живот (Јн. 5, 24); Ако останете у мени и речи моје у
вама остану, што год хоћете иштите и биће вам (Јн. 15, 7).

Стајање у Господу јесте стајање у Божанском Одговору, али и стајање у
Божанском Решењу за све. Божански Одговор нам казује да иштемо што год
хоћемо и биће нам. Стоји питање: да ли уопште питамо, да ли уопште тражимо,
да ли уопште иштемо? Или унапред ''знамо'' како, шта треба, јер ми ''знамо'', не
треба нас нико да учи, не треба да нам покаже!
А ко нам други може показати, ко нас научити, ко нам одговорити, ако не
Господ? Или то можда имамо неки бољи одговор од одговора Господњег? Зато
морамо тражити, искати и молити за Божански Одговор, јер то је једини
Одговор и који можемо имати. Шта има боље од савршеног, безгрешног и
неизмењивог Одговора? Божанског Одговора одговор јесте свеодговор вечних
питања: зашто, како, ко, где, када, је ли, да ли, ако.
А питамо се и o самом питању: шта питање јесте? Питања и нема без
одговора. Природа питања и јесте да буде одговорено. Ако кажемо да на нека
питања никада нећемо добити одговор, онда је то констатација, закључак. И тим
питање престаје да буде питање, јер одговор је да нема одговора. Али овде се
ради о вечним питањима којима је неопходан Божански Одговор, јер да нема
Божанског Одговора, не би било ни оваквих питања, вечних питања, а већ смо
указали која су.
На неки начин наједноставнија питања јесу она најубојитија, а та питања су
обично она која долазе још из детињства. То су дечије – убојита питања, кратка
и једноставна: ко је ко и шта је шта, како је ово овако, а оно онако, зашто то и
због чега, да ли нешто јесте или није, је ли тако, када је то било, где се десило,
ако имамо да је нешто, онда како је и зашто је?
На сва та питања једино Божански Одговор може одговорити, једино
Божански Одговор може дати духовно решење. О томе више у тексту Једно
знанословно решење из посебног угла са посебном временском дистанцом4.
Вечни Божји одговор одговара на вечна питања. Како? Божански Одговор
одговара како. Божански Одговор даје одговор како. Божанским Одговором
видимо како. Кроз Божански Одговор одговарамо како. Божанским Одговором
одговарамо себи и у себи проналазимо Божански Одговор.
Увек се питамо како, а само Божански Одговор одговара како. И у највећим
очајањима и радостима питамо: како?! А Божански Одговор нам на то одговара.
Да ли смо задовољни одговором? Чак и то се у тој таласној дужини не може
тако одредити, јер Божански Одговор уме да буде такав да уопште нам не
оставља поље да би могли да будемо задовољни или незадовољни.
У књизи пророка Михеја се казује:
''Тада ће се постидјети видиоци, и врачари ће се посрамити, и сви ће
застријети усне своје, јер неће бити одговора Божијега.'' (Мих. 3, 7)
4
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А зашто је то тако? Да ли нам Божји пророк ускраћује Божански Одговор?
''Али не знају мисли Господњих, нити разумију намјере његове, јер их је
скупио као снопље на гумно.'' (Мих.4, 12)
Дакле, долази до задржања Божјег Одговора људима из разлога њихових
самоуверених судова, јер они нису искрени питачи и истраживачи, већ се иза
њихових дела крију зла намерења. Они хоће да кушају Бога мислећи да ће тиме
испровоцирати дела Божја, али Божански мук је за њих највећа Каз–на у којој
они не виде Божје Указивање њима, јер пророк саопштава тај Божји Указ, то
Божје Каз–ивање њима. Одговор је да не знају мисли Господње и не разумеју
намере Божје. Чак и када је на снази задржавање Божјег одговора Бог, ипак,
одговара. Потребно је ослушнути тај Божји Одговор. Као да у Божанском муку
највише одјекује Божански звук, Божански одговор, Божански глас.
Божански Одговор, да ли га тражимо или нас он налази? Да ли му се
приближавамо или нас он блажи и свевремено благослови? Да ли се уопште
може бити достојан Божанског Одговора или је Божански Одговор искључиво
Божја Милост према људима? Видимо да Бог може људе ускратити за Божји
одговор, али и да Божански Одговор може бити баш то ускраћивање.
Да, Господ може помрачити људе за Божански Одговор, али и ту долази
вечно питање: Зашто? Можда зато што људи хоће да буду господари Божанског
Одговора, а не његови синови. Бог зна! Као да не желе у потпуности да се уселе
у Божански Одговор, да уђу у ток Божанског одговарања, да се утопе у
Божански Одговор, да нађу ушће у Божанском Одговору који испуњава небо и
земљу.
Живети у Божанском Одговору, живети у Истини није више трагати, већ
непрестано обитавати у Божанском Одговору, у Истини. А вечно се питати у
том Божанском Одговору јесте радост унапред датог одговора. Ниси испао из
Божанског Одговора, већ се непрестано питаш у Њему. Нешто се слично десило
Павлу на путу за Дамаск. Он се питао, а увелико је био у Божанском Одговору и
Божанским Одговором добио је призвање. И од тада више није престајао да
живи у Божанском Одговору:
''А ја више не живим, него живи у мени Христос.'' (Гал. 2, 20)
Понекад захтевамо Божански Одговор, као да наређујемо Богу да нам
одговори. Ограничени пролазним карактером времена тражимо да се то деси
истог трена, али као да не гледамо, као да не сагледавамо и као да не желимо да
видимо тај Божански Одговор баш у том удесу. Гледамо, а не видимо, слушамо,
а не чујемо, покушавамо, а не осећамо, свеприсуство Божанског Одговора не
желимо да признамо, ваздух који дишемо не желимо да удишемо.
Понекад нам се отвара и питање зашто се некада непрестано питамо у круг?
Постављамо иста питања непрестано. Што као појединци што као један људски
род. Зашто, Господе ово? Зашто Господе, оно? Зашто тако? Зашто овако? Како

ово? Како оно? Та питања се гомилају непрестано и непрестано и врло често
скоро у истом облику. Да ли је то стална и насушна потреба за Божанским
Одговором? Да ли се питамо баш из разлога да би нам Бог стално и непрестано
одговарао? Да ли у питањима постоји нека сладостна жеља за Божанским
Одговарањем? Да ли сам Бог намерно поставља људски род у стање питања?
Неко се пита до краја живота зашто је изгубио некога свога ближњега, а
неко ће се питати до краја свог живота која од сила највише управља
универзумом? Није ниједно од ових питања за потцењивање. И једно и друго
питање стоје пред Божанским Одговором подједнако. И заиста потребан је
Божански Одговор да би одговорио и на једно и на друго питање. И на сва
питања која се постављаји. Може се можда помислити да се то може постићи и
мимо Божанског Одговора. А да ли је то тако? Може ли се без Божанског
Одговора Истине. Без Божанског Одговора који јесте сама Истина? Тај Одговор
не мора бити јаван. Може бити и крајње интиман, али може упознати и све
друге са тим одговарањем.
Наиме, чак и ако гледамо ствари крајње негативно, затамњено и црно који
други одговор можемо имати осим Божанског Одговора? Чак и да дође неко
откриће које би, на први поглед, људи дали, питамо се: да ли су га заиста дали
без Божанског Одговора? Ако тврде да јесу, онда како? Да ли су сигурни да је то
било без Божанског Одговора? Ако би неко рекао: ја сам атеиста и сматрам да
не постоји Бог, зато мислим да ми то Бог није одговорио! Али да ли је то до
краја тако? Одкуда знаш и поред свега што си изложио да ти баш све то Бог није
одговорио?
Али логика Христове науке рећи ће нам нешто сасвим друго. Ако је све то
што си пронашао, открио и истражио Истина, онда то јесте Божански Одговор
без обзира какав си ти и шта си ти. А ако то није Истина, онда то заиста и није
Божански Одговор. Дакле, знамо и видимо када је нешто Божански Одговор, а
када то није. Проблем је што многи многошта проглашавају Истином, а
многошта неистином. А опет само је Божански Одговор мера и параметар
Истине, јер сам Божански Одговор је Истина. Ако је нешто Истина, онда је то
Божански Одговор о томе о чему та Истина говори. А ако нешто јесте Истина,
онда видимо да је Божански Одговор на снази. А ако неко тврди да је нешто
Истина, а да није Божански Одговор, отвара се питање: да ли је онда то Истина?
Ако је то заиста Истина, онда је то и Божански Одговор, а ако то није заиста
Истина, онда то може бити и да није Божански Одговор или може бити
Божански Одговор који нам даје Истину о томе да то нешто није Истина. И опет
добијамо на снази тај Божански Одговор: Истину о неистини.
Јер сам Почетак, враћајући нас на почетак, о себи казује: Ја сам Пут, Истина
и Живот! Сам Почетак нам је открио Себе као Истину. И само стајање у Истини
јесте један једини Божански Одговор. Без њега нема никакаве истине, без њега

је свака самопрокламована истина – неистина. Можда када Истина изађе на
видело да ће се доћи до закључка да се то никоме није свидело. Јер Истина је
баш онима који су кроз векове били чувари предања Истине рекла: Тешко вама
књижевници, фарисеји и првосвештеници.
Да ли имамо тапију на Истину? Да ли на Њу полажемо неко власничко
право? Или уствари обрнуто? Да ми јесмо у власништву Истине и да Истина
полаже право на нас, јер из ње и происходи право као такво. Да ли бисмо
истински желели да Истина положи право на нас? Јер шта нам Истина говори?
''И познаћете Истину и Истина ће вас ослободити.''(Јн. 8, 32)
Да ли желимо да истински имамо положено право слободе над нама? Није
ли то жеља сваког човека? Да буде Слободан? А то не може да буде без Истине.
То не може бити без Божанског Одговора. А питање нас води до Одговора и
Одговор нас стално враћа на питања. Постоји нека духовна симбиоза између
Одговора и питања. Постоји духовна веза између Одговора и питања. Одговор
хоће да се питамо и питање жели да буде Одговорено.
Дакле, жеља нам је да будемо у власништву Божанског Одговора, јер тиме
улазимо у јединствено поље Слободе. Где је Божански Одговор ту је и Слобода.
Слобода која долази из Истине. Божанско одговорање је трајно, постојано и
вечно. Божанско одговарање вечно одговара на наша непрекидна и непрестана
питања. Вечна питања која стоје пред вечним Божанским Одговором. На неко
наше питање: зашто, како? увек добијамо неко Божанско зато и Божанско тако!
Добијамо Божје објашњење што и јесте главни научни принцип: могућност да се
све објасни.
Зато медиевалистичко доба је било можда најнаучније доба у људској
историји, јер је за све имало објашњење. Све је објашњавало Божјим
објашњењем. У свему је видело Божју вољу, прст Божјег промисла, знакове
Божјег допуштења. Све је објашањавало Богом и у свему је видело Божје
објашњење. У свему је видело да Бог објашњава све појаве. Ако је начело
научности свеобјашњивост, није ли онда баш Божански Одговор онај који све
објашњава? Није ли Божја објашњивост уствари свеобјашњивост?
Да, у истину, може се некада крити иза Божје воље, али где је ту милост за
немоћног човека који пре свега покушава многе ствари себи да објасни? Зато је
питалачка делатност одређени духовни начин, метод да се постави питање и то
да се постави питање јединоме Ономе који може да одговори. Да ли заиста
одређени научник и теоретичар може задовољити знатижељу једног
високоученог велеучењака? Да ли заиста његови одговори могу задовољити ум
једног оваквог велеумног промислитеља? Тешко да могу. Њему је потребан
Неко ко може да одговори на његова питања. Зато није нимало чудно што су
један Јустин Философ, један Августин Хипонски постали хришћански Оци. Они
су добили Одговор Божански и њима више ниједна људска логика није могла

бити довољна, јер су задобили Божје објашњење, јер им је објашњено самим
Богом.
Оног кога води незадржива знатижеља, исконска радозналост, непрестана
запитаност може се задовољити само ултимативним одговором, може се
задовољити само оним одговором који му долази од Божанске стране. Може се
задовољити само и искључиво Божанским Одговором. Али када се човек пита о
самоме себи и затражи одговор Божји о себи у самом себи, онда као да је постао
истински трагалац за Божанским Одговором: Господе, зашто чиним то што
чиним, зашто сам такав, зашто не могу то у себи да исправим? Он тражи
Божански Одговор о себи. Божански Одговор који му даје самопознање и
открива праву његову карактерологију, праву његову природу. А то је већ
свеприсуство Божанског Одговора који све испуњава.
И питамо се о том Божанском Одговору у себи, о Божанском Одговору који
је у нама и који на најбољи начин говори о нама. Да ли имамо моћ да угасимо
тај Божански Одговор у нама? Да ли треба да га угасимо? Или треба да у нама
засија пуним сјајем? А нису ли то сам речи Господње: ''Тако да се свјетли
свјетлост ваша пред људима, да виде ваша добра дјела и прославе Оца вашега
који је на небесима.''(Мат. 5, 16)
Дакле, Божански Одговор треба да засветли пуним сјајем и тај Божански
Одговор сaопштен је као Благовест, као Благознање. Увек ћемо се питати тим
проклетим питањима: Зашто Бог то није учинио силом, зашто није наметнуо
своје Одговор и своје Решење, него је тражио добровољство? Реч Господња је и
на то питање Одговорила: ''Или мислиш да не могу умолити сад Оца свога да ми
пошаље више од дванаест легиона анђела? Како би се, дакле, испунила Писма да
овако треба да буде?''(Мат. 26, 53 – 54)
Бог је свакако могао силом све да реши и да наметне своје решење, али Он
то није хтео, јер и саме писце Писма надахнуо је тако да прозру векове и да
саопште Божју вољу, да тако Бог хоће да спасе свет. Он неће насилно наметање,
већ Он хоће да људи стоје у Истини да би могли да буду слободни. А без те
слободе нема спасења, јер то је пребесконачна Божја воља и то је пребесконачна
Божја љубав и то је пребесконачни Божански Одговор.
А то наћи у нама самима можемо само једним трајним Божанским
одговарањем у нама, али и у свеприсуству Божјем. И питање за питањем се
ниже, али и Одговор за Одговором се ниже. И Бог непрестано одговара на
непрестана питања. Вечнопитајуће у Вечноодговарајућем. Вечнопитајуће које се
непрестано улива у Вечноодговарајуће.
У вечној потрази за Божанским Одговором који је вечно у нама непрестано
присутан јесте и Одговор који се непрестано даје и који налази свако тражење.
Божански Одговор нам говори о себи, о нама, и о творевини. Сам по себи
Божански Одговор говори о себи. Божански Одговор открива нас нама и доводи

нас до самопознања, а Божански Одговор о Божјој творевини јесте одговор који
указује на Божје свеприсуствовање.
Метод питања јесте духовни начин који тражи Одговор, али он тражи да га
тај исти Одговор испуни и да га целог обузме, да га осветли и расветли. Питање
по сваку цену тражи да буде одговорено. То је његов смисао. Питање је знак
присуства Божанског Одговора, јер другог одговора и нема. А тај знак
присуства Божанског Одговора, јесте знак да је Божански Одговор Ту, близу.
Божјим одговором нам је одговорено, Божјим одговором одговарамо,
Божјим одговором налазимо, а Божјим одговором и тражимо. А ако Божјим
одговором одговарамо, онда Божјим одговором објашњавамо и објашњењем
решавамо сваки духовни проблем, сваку духовну препреку.
Ако се питамо о питању као методу и као начину, можемо поставити
питање: зашто је Божански Одговор ставио питање као једну врсту духовног
начина, па оно изгледа као неки проблем, као нека кост у грлу. Да, тако може
изгледати, али само на први поглед, јер питање није никакав реметилачки
чинилац, оно није никакав разорни елемент, али може бити убојито, може бити
као онај мач – флорет који погађа у центар и прави убод баш тамо где треба.
Погађа у само средиште ствари.
Па баш зато је Божански Одговор поставио питање као начин, као метод.
Зато што је питање оно што погађа у Центар, оно је оно што упућује на Центар,
оно доводи до Средишта. Божанског Средишта.
Ако Божјим одговором одговарамо прво себи, онда ћемо моћи Богом да
објаснимо и другима. Ако питамо питањем вечности, онда бивамо спремни да
будемо доведени до Средишта.
Божанским Одговором све објашњавамо, Божјим објашњењем све
одговарамо. Ако је Богу веровати, онда морамо закључити да нема питања које
неће бити одговорено и да нема одговора који нема своје питање.
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