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Свети Николај Охридски и Жички 

МИСИОНАРСКА ПИСМАМИСИОНАРСКА ПИСМАМИСИОНАРСКА ПИСМАМИСИОНАРСКА ПИСМА    
 

 

Садржај 

 

1. Раднику који пита: Шта је то духовни живот 
2. Човеку који каже да верује у Бога али му се не моли 

3. Једној образованој жени, којој се подсмевају што ходи у Цркву 

4. Богослову који се жали на неверовање неких људи 

5. Мајци која није могла да нађе гроб погинулог сина 
6. Пострадалом трговцу кога су сви напустили 

7. Девојци која не може да се реши ни за брак ни за манастир 

8. Попу Карану: О светској кризи 

9. Ковачу Кости о значењу Христових речи: Нисам дошао да донесем мир него мач 

10. Младоме учитељу који пита: Има ли данас правих хришћана 
11. Здравку Т., тежаку, који пита: Шта означавају речи Христове: Ја сам дошао да бацим огањ на 
земљу 

12. Једној госпођи о томе: Како се мртви свете 

13. Чиновнику који мисли да народ светкује сувише много празника. 
14. Хаџи Јовану који пита: Шта је најважније за спасење душе 

15. Једном патриоти који каже: Довољно је бити добар Србин а вера је споредно 

16. Једноме младићу који страда и овако и онако 

17. Једној жени коју мори тешка жалост 
18. Господину П. Ј. који пита: Зашто се пали кандило пред иконом 

19. Сину који је пао под родитељску клетву 

20. Студенту који пита: Ко су то нишчи духом 

21. Удовици која тугује и брине 
22. Пензионеру С. П. који на свој начин тумачи кинеско-јапански рат. 
23. Раднику Јовици Н. који прича о свом обећању вери Божијој 
24. Једној побожној породици која пита: Како је Христос васкрсао 

25. Једном руском ветерану који плаче над распетом домовином својом 

26. Скромном чиновнику Т. који се жали на охолог пријатеља 
27. Пријатељима у једној болници о томе ко мени сведочи да је Христос васкрсао 

28. Једном православном сестринству: О седам речи Христових са крста 
29. Школованој девојци: о пет рана Исусових 

30. Из Јерусалима на Велики Петак 

31. Из Јерусалима на Велику Суботу 

32. O Васкршњој служби у Јерусалиму 

33. Професору М. М. који не слави крсну славу због жалости 

34. Капетану Петру Ј. који пита: Шта Срби дугују Христу 

35. Тежаку Станоју И. који се жали да га напада дух страха 
36. Теологу Б. Р. који пита: Како разумете речи: Ја сам у Оцу и Отац у Мени 

37. Сестри која тугује због покварености брата 
38. Двојици другова који се препиру око тога, да ли треба причешћивати болеснике 
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39. Судији С. В. који пита како да се одужи своме добротвору 

40. Монаху Авакуму: О мисленим гресима 

41. Писару Веселину Г. који се чуди зашто Свети Сава није писао књиге 
42. Једном ревносном читаоцу Светог Писма који пита: Зашто се Дух Свети јавио у виду огња 
43. Црквењаку Драгићу М. који се понекад осети сасвим другим човеком 

44. Мисионару Петру С. који пита: Шта је то хула на Духа Светога 

45. Машиновођи Стамену И. који се жали на досаду свога посла 

46. Господину Скоту, американском унитаријанцу, који се буни против Свете Тројице 
47. Једноме брату из Сарајева који пита нешто о Побусаном понедеонику 

48. Једном ученом православцу који пита: Зашто Православље нема свога папу 

49. Новинару И. Т. који пита: О спаљивању мртваца 
50. Кафеџији С. Б. који је имао да бира између самоубиства и просјаштва 
51. Занатлији Сими М. кога мучи слутња као да је овај живот Суд Божији 

52. Опет ратнику Јовици: Потврда његовог доживљаја 
53. Девојци Марији Ж. која тражи значење јеванђелске приче о десет девојака 

54. Браћи Радосаву и Милосаву који питају о камењу што виче 

55. Школованом човеку који је дошао до уверења да "има нешто" 

56. Књигопродавцу Светолику М.: О најновијим јеретицима 
57. Деловођи Браниславу Н. који пита: Је ли добра изненадна смрт 
58. Монахињи Варвари у Јерусалим: О три хаљине Исусове 

59. Американцу Џону Девису кога страши множење рода људског 
60. Свештенику Петру Ђ. који се љути што не зна зашто народ светкује Петак 

61. Пиљару Мелентију Џ. који пита шта значи: Вјечнаја памјат. 
62. О монаху светогорцу: О заштитници Свете Горе 
63. Једној Српкињи која пита: Зашто Руси толико славе Богородицу 

64. Сликару Павлу И. који пита: По чему се познаје православна икона Свете Богородице 

65. Једној учитељици: О јављању Мајке Божије 
66. Чиновнику Јовану Ј.: О три највеће ствари у животу 

67. Једној пензионерки која се жали на моду у ношњи 

68. Братству "Светог Илије": О једном сејачу кукоља 

69. Кашикару Маринку који пита: Да ли је Господ укорео своју Мајку 

70. Неправославном свештенику који пита: Зашто Бог кажњава православну Русију 

71. Једном скромном човеку који се каје због неких својих речи 

72. Једној образованој жени која се жали што није одликована за доброчинство 

73. Осамљеној и болесној жени: О самоубиству 

74. Политичару Н. Н. који пита о политичком моралу 

75. Богомољцу коме се сви укућани ругају 

76. Човеку који се жали да не верује у Бога 

77. Човеку који је дошао до високог звања али не и до среће 
78. Економу Спаси С. који пита: Зашто неправедници напредују 

79. Једном православцу у Америци кога је збунио неки књижевник 

80. Болесници Станији Ђ. која пита: Шта је то завет 
81. Једном Рентијеру који пише како је осигурао себе и своје 

82. Служитељу Глигору И. који пита: О значењу јарма и бремена 

83. Једном јуначном Херцеговцу који каже да без вере нема јунаштва 

84. Једном младићу који се забринуо за свога сујетног пријатеља 
85. Човеку коме враћају зло за добро 

86. Занатлији Паји Ћ.: О исповести 
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87. Студенту И. К. који пита: О књизи Проповедника 
88. Бугарском свештенику Ивану Џ. који очајава због безбожника 
89. Једној сиротици која пита: Зашто се у Јеванђељу не говори о срећи 

90. Енглеском бојару Чарлсу Б. који пита: Шта означава радост Гандиа Индијца 
91. Братству "Рождества Христова" о томе зашто се поздрављамо са: Христос се роди 

92. Једном малом бати који жели једну Божићну причу 

93. Учитељу Николи С. о томе: Зашто се Христос морао родити а не просто јавити 

94. Једном будућем поклонику: О Витлејемској пећини 

95. Једној усамљеници: О Јованкином Божићу 

96. Мисионару Данилу М.: О словима на венцу Христовом 

97. Војнику ђачке чете Светиславу К. који пита: Како је то Бог унутра у човеку 

98. Раднику Митру Ф. о томе зашто се Спаситељ родио у пећини 

99. Једном немачком теологу: О Цркви православној и светскоме миру 

100. Шумару Манојлу: О крилима светог Јована 
101. Господину К. К. о томе да ли се може гатати с крстом 

102. Учитељици В. Ш. о томе: Ко нам сведочи да постоји Бог 
103. Удовици која пита: Да ли да иде у манастир 

104. Тежаку Остоји Р. који пита: Да ли има благословених и неблагословених људи 

105. Једној мајци: О краљицама лепоте 
106. Једном шегрту који тражи савета за духовни живот 
107. Фабричној радници Станки К. која пита шта означавају речи: Тебје Господи 

108. Шећерџији Ставри И. о томе: Треба ли се страшити смрти 

109. Командиру Шћепану Ђ. који пита: Шта да радимо да нам буде боље 
110. Монахињи која пита о квасу и три копања брашна (Мт. 13, 33) 

111. Оцу који се жали на неблагодарног сина 
112. Столару Илији С: О речима Христовим из Мк. 9, 1. 

113. Једном књижевнику о томе: Шта да урадимо у овој години за мир у свету 

114. Осуђенику П. Ј. који се жали на неправду људску 

115. Братству "Светога Јована": О апокалиптичним појавама у наше време 

116. Рентијеру Момчилу Н. који пита: Шта је било пре Христа 
117. Хаџији Младену С: О реду заповести у закону 

118. Трговцу Станимиру И. који пита: Да ли је уторник несрећан дан 

119. Једном осуђенику који пита: О кривој клетви 

120. Једном богослову: О значењу речи Еф. 5, 16 

121. Поштару Илији К.: О доказу бића Божијега 
122. Оцу који је свуда тражио лека сину 

123. Правнику Ђорђу М.: О другој заповести 

124. Једном домаћину који се жали на "гладан хлеб" 

125. Трговцу С. Т. кога "Бог не слуша" 

126. Једном господину који се жали на неразумну жену 

127. Пензионеру П. Н.: О једној визији 

128. Брату Здравку Т. који пита: О вазнесењу Господа 
129. Искушенику Гаврилу Ј.: Зашто је Христос отишао 

130. Чика Пери богомољцу: О жалости ради Христа 
131. Ђакону П. Н.: О сујеверју безбожника 
132. Родитељу који пита: Има ли духова 

133. Старици: О васкрсењу тела 

134. Професору Милану И. који пита: О 1 Кор. 3, 18 



4 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

135. Чиновнику монопола С. П.: Прича о усиновљенику 

136. Једном частољубцу: О Клеветницима 
137. Газди Н. Н.: О прекршеном завету 

138. Једном бакалину: О правој мери 

139. Једном унијату: О промени вере 
140. Лимару Стојимиру П.: О литијама 
141. Једном родитељу: О злокобном миразу 

142. Тежаку Николи Ћ.: О унутарњој милости 

143. Једном болесном војсковођи: О вечној награди 

144. Судији Петру П.: О молби одбаченој 
145. Бојаџији Љубисаву И.: О Божјем дану 

146. Студенту који пита: О утицају онога света на овај 
147. Гвожђару Радосаву И.: О Јуди издајнику 

148. О спасењу свих грешника 
149. Једном тутору: О свештенству 

150. Сиротој жени: О успешној молитви 

151. Носачу Бранимиру И.: О Гал. 3, 27 

152. Руском васпитанику К. Т.: О Руској трагедији 

153. Једном свештенику: О спољашњим "ситницама" 

154. Једном наставнику: О Веронауци 

155. О монаху Симеону: О дану и ноћи (Лк. 17) 

156. Господину Јоксиму П.: О Злом слуги 

157. Тежаку Предрагу А.: О Три страха демонска 
158. О осамљеној госпођи 

159. Штампару Ј. К.: О Целивању свештеника 
160. Љубитељу Светог Писма: О мирису и мирису (2 Кор. 2, 14-16) 

161. Монаху Сави: О нападима на монаштво 

162. Почетнику у вери: О Повратку к вери 

163. Професору Владимиру В.: На речима Мк. 4, 12 

164. Једној жени: О полуделим 

165. Председнику Војину В.: О Трупу и орловима 
166. Бравару Јоси Т.: О животу грешника 
167. Једном Славенофилу: О глади у "Рају" 

168. Свештенику Драгутину Д.: О два сведока Божија 
169. На једно безимено писмо о томе: Шта је Христос чудно учинио 

170. Уметнику С. 3.: О простом народу 

171. Начелнику Петру И.: О вери у природу 

172. Лекару Т.: О путовима промисла 
173. Једном занатлији: О правом господству 

174. Јови К. Американцу о томе: Коме треба веровати 

175. Господину штедиши: О црквеном сјају 

176. Опет господину штедиши: О црквеном сјају 

177. Госпођи Ј.: О страдању необјашњивом 

178. Безименом дописнику: О главној разорној догми 

179. Адвокату Сими М.: О Каиновом страху 

180. Једној побожној души: О најважнијем вежбању 

181. Возару Јоци К.: О лудој заклетви 

182. Непознатом човеку: О помоћи Божијој 
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183. Господину Милији Џ.: О недовољној вери 

184. Фабриканту четака С. С.: О празнини душе 
185. Господину Томи О.: Има ли судбине 

186. Једном новом утописти: О страним посетиоцима 
187. Шваљи Ђ.: О победи зла 
188. Братству "Св. Стевана": О благом дану 

189. Братству "Св. Јована": О миру Божијем 

190. Човеку удаљеном од народа: О Обичајима 
191. Братству "Св. Илије": Исаија ликуј! 
192. Старинару Аџему С.: О гладноме Христу 

193. Младом наследнику: О последњој жељи 

194. Богослову К. И.: О противницима вере 

195. Безименом дописнику: О Пресветој Деви 

196. Једном револуционару: О сажаљењу 

197. Русу у изгнанству: О једином непостидном 

198. Професору В. В.: О свецима на коцки 

199. Разним лицима: О разним предметима 
200. Једној мајци: О вечном животу 

201. Брату Живану А.: О добром капетану 

202. Железничару Миливоју М.: О речи у Откривењу 1, 6 

203. Књижевнику С. К.: О домаћину 

204. Ратару Филипу М.: О трсци и лану 

205. Новообраћеном у веру: О плодовима вере 

206. Бугарском професору Христи Ј.: О миру и братољубљу 

207. "Љубитељу истине": О злим духовима 

208. Винару С.: О брату "небрату" 

209. Брату Ј. С.: О плачу Христовом 

210. Ученику учитељске школе Н. П.: О новом Човеку 

211. Једном ревнитељу вере: О најсиромашнијем 

212. Председнику Х. З. Ђорђу П. о речима: Господе помилуј! 
213. Раднику Мати С.: О братству људи 

214. Братству "Светих апостола": О промени светаца 
215. Тежаку Манојлу Ј.: Ко има даће му се 

216. Господину Стевану И.: Мера за меру 

217. Имућној госпођи: О незапосленом раднику 

218. Начелнику К. П.: О познању Христа 

219. Продавцу новина Јовану: О мукама живота 
220. Свештенику Авраму Ј.: О примању и непримању Христа 

221. Хришћанину П. Т. у Лозници: О секташкој милостињи 

222. Кожарском трговцу М. С.: И слуга је човек 

223. Вођи једне групе: О молитви за гонитеље 
224. Изгнаницима из Раја: О васкрсу мртвих 

225. Једном усамљенику: О немиру душевном 

226. Братству у Даљу: О онима што отпадају. 

227. Књижевнику Васи Д.: Како се мотика руга ковачу 

228. Госпођи Раносави 3.: О култури и човеку 

229. Једном Мачванину који пита нешто што је ван питања 
230. Читачу без разумевања: О небеској милости 
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231. Једном оштром партизану: О хришћанском општежићу 

232. Ревизору Марку Н.: О васпитању старих и младих 

233. Тежаку Светолику Ђ.: О потреби једнога духа 

234. "Истраживачу истине": О Духу Светоме 

235. Монаху Варахилу: О старцу Михаилу 

236. Младом свештенику о највећем друштву 

237. Хаџи А. Васићу: О испуњеном предсказању 

238. Професору Јовану П.: Молитва за умножавање љубави и искорењење мржње 

239. Човеку који не види себе: О страстима 

240. Брату Чеди М.: О херцеговачким соколима 

241. Човеку са три ордена: О милости према немуштим 

242. Тежаку Браниславу СТ.: О Христу у Павлу 

243. Једном из себичних: О срећи опасној 
244. Свештенику Станку С.: О зидању и рушењу 

245. Песнику С. С.: Како људи умиру 

246. Хаџи Саватију Н.: О новим и старим ревнитељима 
247. Кујунџији А. П. у Призрену: О боловању пред смрт 
248. Једном Подрињцу: О сијању праведника 
249. Преписачу Наркису П.: О исправљању грешника 
250. Проти Душану Т.: О Трећој Раваници 

251. Господину Павлу А.: О стражењу над благом 

252. Старцу Јоксиму Б.: О истини и дисциплини 

253. Једној сили сарајевској: О "гресима" народне вере 

254. Писмоноши из Загреба: О тајној молитви 

255. Доброј супрузи: О мужу секташу 

256. Учитељу Славку М.: О највећем преокрету 

257. Једном Светогорцу: О општежићу 

258. Тежаку Миловану М.: О јефтиној књизи 

259. Старом професору: О Пилатовом царству 

260. Једном читаоцу: О води живој (Јн. 4.) 

261. Господину Радоју И.: О суштини ствари 

262. Једној жалосној матери: О опакој деци 

263. Пчелару М. А.: О поуци од пчела 

264. Судији М. Д.: О ретком проналаску 

265. Православном Словенцу у Цељу: О светој Цркви у Русији 

266. Братству "Светог Петра": О Крштавању 

267. Председнику Павлу Н.: О материјалистима 
268. Кафеџији Ј. у Мостару 

269. Једном пензионеру у Нишу: О многим храмовима 

270. Једном простом човеку: О исповедању вере 
271. Гимназисту П. у Зајечару: О виђењу Христа 
272. Трговцу стоке: О задржавању 

273. Увређеном суседу: О речима из Мт. 5, 4 

274. Трговцу К. К. у Паланци: О плодовима поста 
275. Братству "Св. Петке:" О извору са две воде 
276. Невенчаном мужу: О двострукој неправди 

277. Једном књижевнику у Загребу: О рату 

278. Нероткињи: О деци 
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279. Монаху Сави: О мучеништву 

280. Читаоцима: О смрти Краља Александра 
281. Руском научнику П. С.: О виђењу у даљини 

282. Једном Земунцу: О пропасти Содома 
283. Истоме: О циљу живота 
284. Писмо опет истоме о истој ствари 

285. Једном љубитељу раскоши: О пролазности 

286. Чиновнику у Митровици: Против суботара 
287. Учитељици Јани 3.: О молитви 

288. Руском свештенику Н. С.: О бризи за Цркву 

289. Богаташу који не уме да опрости 

290. Разним лицима: О разним предметима 
291. Православним братствима: О Божићу 

292. Среском благајнику Б. Ђ.: О свештеницима 
293. Прогоњеном човеку: О судовима људским 

294. Економу Влади Ц.: Ко другоме јаму копа 
295. Инвалиду официру: Како Бог не допушта 

296. О човеку "Свога убеђења": О св. Кипријану 

297. Љубитељу Св. Писма: О речи у Јн. 6, 26 

298. Новинару Душану Ш.: О краљевој милости 

299. Једном комунисти: О Богу и боговима 

300. Студенту С. Б.: О прилагођавању 

 

 

 

 

1. Писмо 

Раднику који пита: Шта је то духовни живот 

 

Па духовни живот и јесте прави живот. Остало је све ствар. 

Ствар је и тело наше; земља позајмљена од земље. Земља, вода, огањ и ваздух - из те четири 

ствари изграђено је тело човечје. Изграђено је оно тако вешто и чудесно, да се не да изрећи ни 

описати. Па ипак је тело само једна ствар, није живот; кола, није путник; кавез, није 'тица. 
Шта је онда живот? Свето Писмо Божије јасно објашњава то на првом листу свом. И сазда 

Господ Бог човјека од праха земаљскога, и дуну му у лице дух животни; и поста човјек душа 

жива. 

Знаш ли добро шта означавају речи посредно и непосредно? Посредно, дакле, од земље, 
створио је Бог тело, а непосредно, од Себе, удахнуо је у њ дух животни. Тако је човек постао 

душа жива. И тако је човек привидно ствар, али ствар са духом животним у себи, који је 

непосредно од Творца. 
Тим духом животним држи човек везу са самим Створитељем својим и са свуколиким 

небеским духовним светом, који је око Створитеља. Један пламичак, који личи на вечни пламен 

Божанства. Иако телом гмижемо по земљи међу инсектима ми смо тим пламичком везани с 
највишим небесима и вечношћу. 

Душа жива у телу, непрестано подржавана и оживљавана оним божанским дахом животним, 

то и јесте живот човечији. 

Практично говорећи: духовни живот јесте наш непрестани труд, да се удостојимо оног 
божанског даха у нама. Зашто да се трудимо и удостојавамо? Зато што је то нама Творац 
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даровао од Себе. Нико од нас није то ни купио ни платио, него нам је вечна Љубав то даровала. 
Дар се истина не плаћа ничим. Зато је дар - дар. Али онај ко прима дар, и то тако драгоцен као 

што је живот, мора се бар показати достојан тога дара. 
Како да одговоримо Богу љубављу на љубав, и како да се покажемо достојни оног божанског 

дара, о томе постоји велика наука, која се назива духовном науком. То је наука над свим 

осталим наукама, као што је и животни дах Божији над свим стварима. Та наука није од 

телесног човека него од самога Светога Духа Божијега. Дародавац најдрагоценијег дара сам је 

научио људе како да се удостоје тога дара. 
Ако желиш ући у ту светлу и слатку науку, нека је благословена жеља твоја. 
Мир ти и радост од Господа. 

 

 

2. Писмо 

Човеку који каже да верује у Бога али му се не моли 

 

Труди се и јачај веру у себи. Временом ћеш осетити потребу за молитвом. Твоја вера није 
јака, зато те још не гони на молитву. 

Гледали смо нас неколико, како мала вода пада на точак од воденице. И точак је лежао 

непомичан. У том је надошла вода, и точак се покренуо. 

Вера је сила духовна. Мала вера не покреће ни ум на размишљање о Богу ни срце на молитву 

Богу. Велика вера покреће и ум и срце и целу душу човекову. Докле год траје велика вера у 

човеку, она својом силином покреће душу његову према Богу. 

Ти си, кажеш, прочитао реч Спаситељеву: зна Отац ваш шта вама треба прије молитве 

ваше, па си из тога закључио да молитва уопште није потребна. Заиста зна Бог унапред све шта 
нама треба, али ипак Он хоће да Му се молимо. Зато је исти Спаситељ заповедио да се молимо 

непрестано, и научио нас како да се молимо. 

Лакше је ово објаснити родитељима него ли теби, нежењи. Гле, и родитељи знају унапред 

шта треба деци, па ипак захтевају од деце да их моле. Јер знају родитељи, да мољење мекша и 

облагорођава срце детиње; да их чини понизним, смерним, кротким, послушним, милостивим и 

благородним. Видиш ли колико небеских варница искресава молитва из срца човечјега? 

Прочитао сам, како је неки путник застао пред једном кућом украј пута. У тој кући радници 

имађаху неко зборисање. На мах наста тајац у кући. Радници клекоше на молитву. А један од 

њих изађе и поче ходати испред куће. Упита га путник, шта се то ради унутра? 

- Та, моле се Богу. А мене је то стид, па сам изашао. Путник заћута, и чекаше. 
- Кога ти чекаш? упита га онај радник. 

- Чекам, рече, да изађе неког да га питам за пут. 
- Па зашто не питаш мене? И ја ти могу показати. Махну главом путник, па му одговори: 

- Како би могао показати прави пут онај ко се стиди Бога и своје браће? 

Ја мислим, код тебе не постоји стид од молитве, него проста нејачка вера. Негуј, дакле, негуј 
младенца у себи. Кад порасте до јунака, платиће ти стоструко твој труд. Јуначка вера покренуће 

унутрашњи точак твога бића, и ти ћеш добити нов живот. 
Мир ти Божији и благослов. 

 

 

3. Писмо 

Једној образованој жени, којој се подсмевају што ходи у Цркву 

 

На подсмех одговори осмехом. 
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Њихов подсмех потиче из злобна срца; твој осмех нека буде без злобе. Незнању приличи 

подсмех, а знању осмех. Подсмехом својим они повишавају цену твојој молитви пред вечним 

Судијом. Јер Богу је најмилија молитва одважне душе, окружене стрелама злобе, мржње, 
пакости и подсмеха. Све су те стреле тупе врхом а оштре дном, те одбијајући се од тебе стварају 

ране самим стрелцима. 
Цар Давидова жена Михаила подсмехнула се једном одушевљеној молитви свога мужа. Од 

тога подсмеха Бог се нађе више увређен него ли цар Давид. Зато Свевишњи казни Михаилу, и 

Михаила кћи Саулова не има порода до смрти своје. Ко пажљиво прати судбе људске и догађаје, 
тај се може уверити, да и у наше дане Бог оштро кажњава подсмеваче светиње. 

А ти реци подсмевачима својим - то јест ако мислиш да је икаква реч јачи лек за њих од 

ћутања - реци им: варају ли ме очи или видим ли добро, како се ви сваки дан молите трговцима, 
и кметовима, и пандурима, те за ово те за оно? Зашто се онда ви подсмевате мени, кад се ја 
молим вечном Створитељу нашем? Није ли смешније молити се немоћним него Свемоћном? 

Није ли луђе клањати се прашини него Животодавцу и Господу? 

Речено је негде код пророка: проклет човјек који се нада у човјека. Ко полаже наду у смртна 

човека, у један пролазни мехур, а не полаже је у Бога Сведржитеља, очигледно је проклет. И ово 

проклетство на њему и на дому његову може се утврдити посведневним искуством. Јасно је, да 

је исто тако проклет човек који се моли само човеку а не моли се Ономе који држи све и може 
све. Али, пази, понекад је ћутање корисније и од ових речи. 

Први подсмех смућује молитвену душу. Но ти си га већ преживела, и од молитве ниси 

одустала. А поновљени подсмех јесте подстрек. То си и сама, велиш, искусила. Сад ти је некако 

Бог ближи, и црква милија, и молитва слађа. Знај, доћи ће време, кад ће то подсмевање престати 

а настати одобравање и дивљење и похвала; и тад ће душа твоја бити у већој опасности него што 

је сада. Сада се учиш смерности, а онда ћеш се бранити од гордости. Али то је друго питање, 
друго искушење. 

Знај, они који нас муче подсмевањем - они баш и јесу непријатељи наши. И на њих је мислио 

Господ кад је заповедио: љубите непријатеље своје. Не знајући шта чине они нам чине добро. 

Огорчавајући и стешњавајући нас они распаљују буктињу божанског пламена у нама. Лајући иза 
леђа кад ми ходимо у храм Божји они нас гоне ближе Богу. Чинећи нам земљу досадном они 

нам чине небо милим. Мраз и ветар не мисле дрвету добра, али му и нехотично доносе добро. 

Тако и непријатељи твоји теби. 

Зато опрости им, и благослови их, и моли се Богу за њих, и - оно што је врхунац света - љуби 

их као највеће своје добротворе после Бога. 
Али ако душа твоја не отрпи то ништавно сиктање праха земаљскога, те се застиди Христа, 

онда ће ти се смејати не само људи но и демони. 

Посећуј што чешће домове туге. Посећуј и гробља. Мисли о крсту Христовом, и целуј га што 

чешће. И о крају живота мисли. Све ће ти то помоћи да се утврдиш у молитвеном расположењу 

и достигнеш до пуне победе. 
Мир ти и милост од Бога. 

 

 

4. Писмо 

Богослову који се жали на неверовање неких људи 

 

Има много горке истине у твом писму. Но нека је далеко очајање од нас. Очајање је мираз 
смрти, који безверници примају венчавајући се са смрћу. 

Било је и тежих времена за цркву Христову, па нити су борци клонули нити је битка 
изгубљена. Читај само код Св. Василија Великог слику стања у цркви и у свету, слику црну као 
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црна ноћ на бурном мору. Изгледало је као да је близак крај свету, и као да је на помолу Суд 

Божији. И ево од тада до сада прохујало је неких шеснаест столећа. Вера Христова не само није 
се угасила, него је још опасала цео глоб земаљски и обасјала све крајеве света. И мада није 
обасјала све подједнако, ипак зраци њени допрли су свуда било управно било косо. 

Пре неколико дана био је код мене професор Манинг из Њујорка. Богата душа, пуна знања 
светскога и пуна вере у исто време. Запитао сам га о вери код студената американских. 

- Ја знам, рече, да је вера Христова непобедива сила. Као жива у барометру та се сила диже и 

спушта, но не умањује. Плитки и неуки људи грдно се варају кад проричу пропаст хришћанства. 
Пре сто година, када природне науке тек беху почеле да узимају велики замах, на универзитету 

П. било је уписано само пет студената на богословски факултет. Чујте, само пет! И кад су се 

ових петорица уписивали, остали студенти су им се смејали говорећи: зар ви не видите да је 
свршено са вером? - Данас пак, после сто година, на том истом универзитету има уписаних 

неколико стотина студената богословских наука. 
Тако Американац о Американцима. Ати, Србине, погледај колико је богослова само у вашој 

једној богословији! Преко две стотине. Да ли је неверовање ваших две стотине очева и две 

стотине мајки и вас две стотине довело вас у ту духовну школу, или вера? Несумњиво вера. 
А што су неки од хришћана отпали од вере, за кога је то несрећа изван њих самих? Еда ли ће 

њихово невјеровање вјеру Божију укинути? Овако се питао херојски апостол Христов првих 

дана једне историје, која је сада навршила деветнаест столећа. Ова многобројна столећа 
оправдала су његов светли поглед у будућност. Присвој и ти овај апостолски светли поглед у 

будућност хришћанства. Покушај да напишеш о цркви један састав под заглављем: тријумфална 
колесница Христова. 

Твој бол због неверовања неких људи очитује твоју љубав према Господу. Знаш и сам да је 
бол један од најчешћих израза љубави. 

Али чувај се добро, да не омрзнеш оне који не верују. То би било кобно за тебе а бескорисно 

за њих. Него их гледај са сажаљењем као на путнике, који су на друму нападнути од скривених 

разбојника и опљачкани. Сажаљевај их као што сажаљеваш убожјаке на улици. 

И моли се Богу за њих. Ти ћеш бити мисионар. Нека ти буде као прво правило мисионарства - 
молити се Богу за отпале од вере. 

Благодат Божија нека је с тобом. 

 

 

5. Писмо 

Мајци која није могла да нађе гроб погинулог сина 

 

Тражила си га, велиш, по свима војничким гробљима. Путовала си од Златибора до Крфа, до 

Солуна. Дизала си се на Кајмакчалан, на Мачков Камен. Спуштала си се у долине мртвих. 

Гдегод си сазнала за војничко гробље, тамо си хитала. Молила си, да ти читају спискове 
погребених ту и ту. Срицала си и сама имена на крстачама. Нема па нема. 

Не тугуј, мајко драга. Грешна је велика туга. Божија је земља и све што је на њој. Ма где да 
је гроб твога сина, на Божијој је земљи. Кад додирнеш црну земљу пред прагом куће, додирнула 

си ивицу гроба сина твога. А свевидеће Божије око шета по земљи и гледа мртве као и живе. 
Ако се син твој сакрио од тебе, није се сакрио од Бога. Сам га је Бог сакрио од тебе, да очисти 

срце твоје тугом и да ти припреми радосно изненађење, радостан састанак са сином у вечним 

дворови-ма Његовим. 

Не знају се ни гробови многих великих и светих људи. Непознат је остао гроб пророка 
Мојсеја; па гробови многих апостола и мученика Христових; па гробови многих пустињака и 

испосника. Њихова су имена црвена слова у календару. Њихов спомен славимо, цркве им 
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зидамо, молитве им уздижемо. Али за гробове њихове не знамо. Немој, дакле, туговати што ће и 

гроб твога сина остати знан само свевидећем Оку као и гробови толиких светитеља и 

светитељки. 

Једној мајци у Дебру сахрањен је син војник негде у далекој земљи. Због старости она му није 
могла на гроб отићи. Па се досетила стара душа како да прелије гроб сина свога. Сваке суботе 
она одлази на војничко гробље у Дебру. Ту леже помрли војници, чије ће мајке мучно доћи на 
гробове њихове. И на тим гробовима она пали свеће и шапће молитве. И моли свештеника да 
прелије и да спомене име, исписано на крсту, и уз то и име њеног Атанаса. 

И ти можеш тако чинити. И бол ће ти уминути. 

Но још је важније да мислиш о души свога детета него ли о гробу његову. Гле, душа његова 

није ни у једноме гробу на земљи. Она је ближа теби него гробу. Била тако друга једна мајка, 
која је у време рата путовала на бојно поље, да посети гроб сина. Гроб је био под бојном ватром, 

те је нису пустили. Неутешна вратила се дома. Наједном, по Божијем Промислу, јави јој се син 

њен у соби. Скочи мајка и узвикне: 
- Где си, сине мој! 
- Путовао сам с тобом, мајко, и вратио се. 
Још јој је рекао да је њему добро и да она треба да преста-не с плачем. 

Престани и ти с плачем, а почни са милостињом за покој душе сина свога. Сузама си довољно 

омекшала земљу срца, време је сад да пустиш да род никне. А најзлатнији род, што из суза ниче 

јесте молитва, милостиња и преданост вољи Божијој. Нека ти молитва буде једна крсна 
дашчица, а милостиња друга. Од њих направи крст сину своме. Молитва се диже у висину а 

милостиња се шири у ширину. Кротка преданост вољи Божијој пак нека ти је као гвожђе, којим 

се крст прикива. 
Не раздвајај молитву од милостиње. И блага утеха с неба лагано ће сићи у срце твоје као роса 

у жедну траву. 

Мир ти од Бога и благослов. 

 

 

6. Писмо 

Пострадалом трговцу кога су сви напустили 

 

Пишеш да си пропао. 

Пријатељи те оставили. Једни окрећу главу од тебе, други ти се ругају. Само те вера у Бога 

држи, да не полудиш или да не учиниш зло од себе. Тако пишеш. 

Пропало имање, ниси пропао ти. Пропао трговац не значи још пропао човек. Богатство се 

није родило с тобом; на путу живота оно се прилепило уза те; на крају живота оно се мора 
одлепити од свакога. Али оно се одлепило од тебе пре краја твога живота, и то те огорчава. Но 

баш то многима је послужило на највећу срећу. Јер одлепивши се од гњилог богатства земље 
они су још имали довољно времена да обогате душу своју Богом. За оне пак који збацују са себе 
самар богатства у истом часу кад и самар тела, може да буде доцкан за све и изгубљено све. 

Поштено сам радио, пишеш. Но поштењу је обећана вечна награда а не привремена. Од 

поштена рада човек се може обогатити, може и осиромашити. Али као што богатство не чини 

поштењака више човеком тако га ни сиромаштво не чини мање човеком. Ко друкчије мисли, тај 
не живи у хришћанској ери него у старој незнабожачкој, у којој се вредност човека мерила на 
кантар теговима злата. Христос се зато и дао распети на Голготи, да би уништио то варварско 

мерило међу људима, и да би поставио друго, духовно и морално. 
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По Христовом мерилу оно што чини трајну вредност у човеку нити се од богатства прилива 

нити од сиромаштва одлива. Него од јаче или слабије љубави према закону Божијем зависи 

плима или осека те трајне вредности, која не силази у гроб са телом. 

А што су те пријатељи оставили у невољи, па сад или окрећу главе од тебе или ти се отворено 

ругају, то је заиста болно, но то је само ново сведочанство прастарог људског искуства. Кад су 

Господа Христа распели на крст, где бише они који га пре тога хтедоше учинити царем? и они 

који му клицаху: Осана? Нигде ниједног. Под крстом су стајали само равнодушни и ругачи. 

Римски каплари досадно су зевали, а јеврејски пси злурадо су лајали. И под твојим крстом стоје 

или равнодушна зевала или злурада лајала. Буди радостан што капљица твоје горчине личи на 
море горчине распетога Господа. 

Добро је што држиш веру Божију. И она ће тебе држати у овим тегобним данима, који ће 
проћи као магла. Гле, човек држи у руци штап, а штап држи њега на низбрдици. Неки људи носе 

штап као украс, други опет ради помоћи на мучним путовима. Вера у Бога и краси и помаже 
човека. Док си био имућан ти си је држао више као украс; сада ти је она постала неопходан 

поштапач. Она има светлије лице кад служи и помаже него кад само краси. 

Да не полудиш, велиш. Не бој се: мало је њих полудело од сиротиње а много, премного, од 

богатства. 
Да не учиниш зло од себе, пишеш. На самоубиство ли помишљаш? Па то је тек пир ђаволски. 

То значи не ићи ни за вољом Божијом ни за вољом својом него за вољом сатане. Уже око врата - 
вечни живот изгубљен. И заиста, у наглом и неповољном преокрету у животу твоме ништа 
човека не може одржати изван живе вере у живога Бога, који даје и узима, и узима и даје, 
кушајући при томе веру нашу и љубав нашу. 

Безверци се спуштају с Јудом у поток да се обесе, а душе с јуначком вером пењу се на 

Голготу да испију чашу горчине и - васкрсну. 

Бог нека ти је на помоћ. 

 

 

7. Писмо 

Девојци која не може да се реши ни за брак ни за манастир 

 

Чим се колебаш, кћери, знај да си пре за брак него за манастир. За монашки су живот они код 

којих нема колебања. Свети Сава није се двоумио. Ни света Теодора, ни Ксенија, ни Ефимија, 
ни толике друге, које су биле праве уметнице монашког живота. Јер ово не могу сви примити до 

оних којима је дано. 

Ти кажеш, како често тако увече седиш са својом мајком крај ватре, па набрајате разлоге за и 

разлоге против. А ја ти кажем: ма колики број разлога био, опет неће разлози пресудити на коју 

ћеш страну него привлачност. Љубав стоји изнад свих разлога. И ако те љубав према Христу не 

одведе у самотну тишину манастирску, онда ће те љубав према свету задржати у свету и 

упутити у брак. Но и у овом другом случају ти можеш бити благословена благословом Саре и 

Рахаиле, па и саме твоје матере. 
Велика љубав према Богу не подноси свет, не воли друштво, тражи самоћу. Та љубав је 

покренула хиљаде душа да се склоне са широког пута светског у глуве пустиње. Да би се виделе 

насамо са љубљеним Господом. Да би имале тајан састанак са Створитељем својим, који је сав 

љубав, и по имену и по суштини. Но пре свега, да би се удостојиле тога виђења и тога састанка. 
Монаси и монахиње примају на себе и пост и труд и унижење и бдење и сиромаштину и 

послушност и све остале обете, само и једино да би се удостојили тога духовног састанка са 

Господом својим. А на овоме тесном путу душа се удостојава тога састанка онда када се 

ослободи, очисти и украси. Од чега душа осамљеника има да се ослободи? Од свих земаљских 
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веза и пристрасности. Од чега има да се очисти? Од сваке такозване љубави, телесне и 

земаљске, од љубави према телу, према сродницима и пријатељима, према своме селу или граду, 

према имању, оделу, јелу, накиту, итд. Чиме да се душа украси? Само и једино љубављу према 

Христу, која садржи у себи све остале украсе, сав бисер вере, сву срму наде, и све драго камење 

свих осталих врлина. Испоштено тело монаха служи само као истрти и лаки покровац тога 

неизмернога блага небеснога. 
Овако ти пишем не да те привучем монашком животу него пре да те одвратим од њега. Јер 

ако се са колебљивим духом удаљиш од света, чежња за светом појачаће се у теби и, бојим се, 
савладаће те. И ти ћеш телом бити у манастиру а душом у свету. А свет више мучи у огледалу 

душе него у стварности. 

Благодари Богу, што је сем теснога пута монашкога указао и један мало шири пут ка спасењу 

и вечном животу. Па пођи, кћери, овим ширим путем, који одговара више склоности твојој. 
Пођи тим путем, али опет са страхом Божијим и свецелим поуздањем у Бога. Јер, знај, и тај 
лакши пут без Бога је неиздржив. 

Благослов Божији да буде с тобом. 

 

 

8. Писмо 

Попу Карану: О светској кризи 

 

Питаш ме, Божији човече, откуда садашња криза, и шта она значи? 

Ко сам ја да мене питаш о овако крупној тајни? "Говори кад имаш нешто боље од ћутања", 

каже свети Григорије Богослов. Па иако сматрам, да је ћутање сада боље од сваког говора, ипак 

из љубави према теби ево износим ти оно што милим о питаном. 

Криза је грчка реч, и означава суд. У Светом Писму ова се реч употребљава много пута. Тако 

Псалмист говори: зато се неће безбожници одржати на суду (Пс. 1, 5). На другом месту опет: 
милост и суд пјевам (Пс. 101, 1). Мудри Соломон пише, да је од Господа суд свакоме (Приче, 
29, 26). Сам Спаситељ је рекао, да Отац сав суд даде Сину, а мало после опет: сад је суд овоме 

свијету (Јн. 5, 22; 12, 31). Апостол Петар пак пише: јер је вријеме да почне суд од дома Божијег 

(1. Петр. 4, 17). 

Замени реч суд са криза, па читај: Зато се неће безбожници одржати на кризи. - Милост и 

кризу пјевам. - Од Господа је криза свакоме. - Отац сву кризу даде Сину. - Сад је криза овом 

свијету. - Јер је вријеме да почне криза од дома Божијег. – 

До сада су европски народи употребљавали реч суд, ме-то криза, кадгод их је сналазила нека 
невоља. Сада је само нова реч замењена старом, и разумљива неразумљивом. Кад је суша 

говорило се: суд Божији! кад је поплава; суд Божији! кад је рат или помор: суд Божији! кад су 

туче, земљотреси, гусенице, мишеви и друге беде, опет и увек - суд Божији! А то значи: криза 
кроз суше, криза кроз поплаве, кроз ратове, поморе итд. И садашњу финансијско-економску 

невољу на-род сматра као суд Божији, но не говори суд него криза. Да би невоља била 
умножена неразумевањем! јер док се изговарала разумљива реч, суд, знао се и узрок због кога је 
невоља дошла; знао се и Судија, који је невољу попустио; знао се најзад и циљ попуштене 

невоље. Чим је пак употребљена реч криза, реч неразумљива свима и свакоме, нико ништа не 
зна да објасни ни због чега, ни од кога, ни к чему? Само се тиме разликује садашња криза од 

криза, које су од суше или поплаве или рата или помора или гусеница или друге неке на-пасти. 

Питали ме за узрок садашње кризе, или садашњег суда Божијег? Узрок је вазда за вазда увек 

исти. Узрок сушама, поплавама, поморима и осталим бичевањима рода људског, узрок је и 

садашњој кризи: богоотпадништво људи. Грехом богоотпадништва проузроковали су људи ову 

кризу, и Бог ју је попустио, да би људе пробудио, освестио, одуховио и к Себи повратио. 



14 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

Модерним гресима - модерна и криза. И заиста Бог се послужио модерним средством да 

уразуми модерне људе: ударио је по банкама, по берзама, по финансијама, по валутама новца. 
Испретурао је мењачке астале по васцелом свету, као негда у храму јерусалимском. Произвео је 
небивалу панику међу трговцима и мењачима новца. Диже, обара, меша, збуњује, застрашује. 
Све, да би се охоле главице мудраца европских и американских пробудиле, освестиле и 

одуховиле. Да би се усидрени у луке материјалне сигурности сетили душе своје, признали своја 
безакоња и поклонили се Богу Свевишњему, Богу Живоме. 

Докле ће трајати криза? Докле дух људи остане непромењен. Докле охоли проузроковачи ове 

кризе не капитулирају пред Свемоћним. Докле се људи и народи не сете, да неразумљиву реч 

криза преведу на свој језик, те с уздахом и покајањем не узвикну: суд Божији! 

Кажи и ти, часни оче, суд Божији, место криза, и све ће ти бити јасно. Поздрав ти и мир. 

 

 

9. Писмо 

Ковачу Кости о значењу Христових речи: 

Нисам дошао да донесем мир него мач 

 

Зар тако истинит и милостив човек да не зна дубоко значење ових речи? Мислим да знаш но 

само тражиш потврду. Истинитим и милостивим сам Бог открива тајне Духом Својим. Да си ти 

био једини ковач у Јерусалиму кад су Јевреји Господа распињали, не би им имао ко исковати 

ексере. 
Не мислите да сам ја дошао да донесем мир на земљу; нијесам дошао да донесем мир него 

мач. Тако је рекао Господ. Читај као да је речено: нисам дошао да измирим истину и лаж, 

мудрост и глупост, добро и зло, правду и насиље, скотство и човечност, невиност и разврат, 
Бога и мамона; него сам донео мач да расечем и одвојим једно од другога, да се не мешају. 

Чиме да расечеш, Господе? Мачем истине, или мачем речи Божије, што је свеједно. Јер је 

истина реч Божија, и реч Божија истина. Апостол Павле саветује: узмите мач духовни, који је 

ријеч Божија. А свети Јован гледао је у визији Сина Човјечијега усред седам свијећњака - и из 

уста његовијих излажаше мач оштар с обје стране. Мач што из уста излази шта може бити 

друго до реч Божија, реч истине? Тај мач је донео Исус Христос на земљу. Тај мач је за свет 

спасоносан, а не мир добра са злом. И онда и сада и увек заувек. 

Да је ово схватање правилно види се из даљих речи Христових: јер сам дошао да раставим 

човјека од оца његова и кћер од матере њезине и снаху од свекрве њезине. Јер ако син пође за 

Христом а отац остане у мраку лажи, мач истине Христове раставиће их. Истина је милија од 

оца. И ако кћи пође за Христом а мајка остане упорна у одрицању Христа, какве ту заједнице 
може бити? Није ли Христос слађи од мајке? Исто тако и са снахом и свекрвом њезином. 

Но немој разумети криво, као да онај ко позна и заволи Христа мора се одмах телесно 

оделити од својих сродника. То не пише. Довољно је душом бити раздвојен, и не примати у 

душу своју ништа од неверничких мисли и дела. Јер ако би се верни одмах и телесно раздвојили 

од неверних, створила би се у свету два противничка логора. Ко би онда неверне учио и 

поправљао? И сам Господ трпео је невернога Јуду покрај себе пуне три године. Мудри Павле 

пише: јер се посвети муж некрштен женом крштеном, и посвети се жена некрштена мужем 

крштеним. 

Могу ти најзад саопштити како оне Христове речи духовно тумачи славни Теофилакт 
Охридски. Овако: "Под оцем и мајком и свекрвом разуми све старо, а под сином и ћерком и 

снахом све ново. Господ дакле жели, да 6и његове нове и божанске заповести и учења победила 

све наше старе греховне навике и обичаје". 
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И тако речи о мачу, донетом на земљу, потпуно одговарају Христу Миротворцу и 

Миродавцу. Он даје свој небески мир, као неки небески балсам, онима који искрено верују у 

Њега. Али Он није дошао да створи мир између синова светлости и синова мрака. 
Поздрав теби и деци. Мир вама Божији и благослов. 

 

 

10. Писмо 

Младоме учитељу који пита: 

Има ли данас правих хришћана 

 

Има их, има пуно. Да их нема, сунце би се јарко угасило. Јер нашто би тако скупоцено 

кандило светлило једном зверињаку? 

Требало би мени много хартије да испишем дивне примере правих хришћана, које сам само ја 
срео у животу. И теби много времена да читаш и душу своју наслађаваш. За сад огледај себе у 

овом једном примеру. 

Били смо прошлог лета у Мачви. На једној малој станици чекали смо воз. Ја смотрих једну 

старицу сељанку покрај шина. Увело старачко лице, но обасјано оном чудном тајанственом 

светлошћу, која се често запажа на лицима духовних људи. Упитах је: 
- Кога чекаш, сестро? 

- Пааа, кога ми Господ пошље, рече она. 
Из даљег разговора сазнадосмо ово: сваки дан она долази на станицу да види да ли ће бити 

неки сиромашни путник који би потребовао хлеба и конака. Па кад се такав деси, она би га 
примила радосно као од Господа послата. И водила би га својој кући, која је ту на један 

километар даљине. 
Још разумесмо из разговора, да она чита Свето Писмо, и одлази у цркву на службе, и пости, и 

држи сав закон Божији. Њени суседи после нам рекоше, да је та жена права светица. 
На крају ја покушах да похвалим њено јеванђелско гостољубље. Но пре него ја доврших она 

уздахну и рече: 
- Зар нисмо ми Његови гости сваки дан, целога живота? И сузе јој се засијаше у очима. 
О милостива и слатка душо народна! Мој млади пријатељу, ако се зовеш учитељем народним, 

можеш се често и постидети, но ако се зовеш учеником народним, нећеш се постидети никада. 
Света милост Божија нека те обасја. 

 

 

11. Писмо 

Здравку Т., тежаку, који пита: Шта означавају речи 

Христове: Ја сам дошао да бацим огањ на земљу 

 

Ми често говоримо о огњу зависти, и огњу мржње, и огњу похоте, и огњу сваке опаке 
страсти. Наравно, тај огањ ни-је донео на земљу Цар истине и љубави Христос. Далеко од тога! 
Тај нечисти огањ долази од вихора огња пакленога што запљускује и земљу. 

Христос је донео онај свети огањ, којим је Он од вечности и у вечности пламтео и светлио. То 

је огањ истине и љубави, огањ чисти, божански, са вечнога огњишта, који се назива Света 
Тројица. Пламен истине, из кога се разлева топлина љубави. 

То је огањ којим хришћанин гори али не сагорева, као што је купина у пустињи горела а није 

сагоревала. 
То је онај огањ што га је осећао пророк Јеремија у костима својим, што га је неодољиво 

гонио, да јавља истину Божију(Јер.23,29). 
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То је онај огањ што је сишао на апостоле у виду огњених језика, што је просветио и осветлио 

просте рибаре и учинио их највећим мудрацима. 
То је онај огањ, којим је светлило лице архиђакона Стевана и чинило га сличним анђелу 

Божијем. 

То је духовни огањ истине и љубави, којим су апостоли и мисионари хришћански 

препородили свет, оживели леш незнабожног човечанства, очистили га, осветили и просветили. 

Све што има добра у свету, од тога је огња небескога, што га је Господ бацио на земљу. 

То је небески огањ, којим се душа чисти као што се злато чисти земаљским огњем. При 

светлости тога огња ми распознајемо пут; сазнајемо одакле смо и куда идемо; познајемо Оца 
свог небеског и отаџбину вечиту. Од тога огња срце се наше загрева неисказаном љубављу 

према Христу, као што су и она два апостола у Емаусу осетили и описали: не гораше ли наше 

срце у нама кад нам говораше. 

Тај огањ покренуо је Христа да сиђе са небеса на земљу, и покреће нас да се уздижемо ка 

небесима. 
Ми смо се сви крстили тим светим огњем, по речи Јовановој: ја вас крштавам водом, а Он 

(Христос) ће вас крстити Духом Светим и огњем. 

Тај огањ ствара у срцу човековом неописиву ревност према сваком добру. Он праведника 
радује а грешника мучи. И нас он често мучи, све док се потпунце не очистимо од сваке 
неправде и нечистоте. Јер је писано: Бог је огањ који сажиже грешнике. 

Мир ти и радост од Бога. 
 

 

12. Писмо 

Једној госпођи о томе: Како се мртви свете 

 

Пишеш ми, да те нешто узнемирава у сну. Некаква три детета јављају ти се чим склопиш очи, 

па ти се смеју, ругају, прете и застрашују. Ишла си, велиш, паметним људима и тражила лека. 
Они су ти казали: то није ништа! Ти си им рекла: Кад није ништа, одагнајте ту неман од мене! 

Зар може бити ништа оно што ми не даје мира већ шест месеци? А они теби на то: промени 

ваздух, иди у весела друштва, храни се боље; то је обична хипокондрија. 
Знам ја, сестро, те паметаре. Они су узели на зуб тако неколико речи као: хипокондрија, 

телепатија, аутосугестија, којим прелазе преко једне неоспорне духовне стварности на дневни 

ред, то јест на ваздух, весеље, месо, селтерс и вино. 

А ја ти кажем: та три детета што ти се јављају јесу она иста три твоја детета, која си ти, по 

сопственом признању, умртвила пре него што их је јарко сунце живе целивало. И они ти се сад 

свете. А освета мртвих је ужасна и преужасна. Како се ти називаш књижном женом, ја ћу ти из 
књига и говорити. По књигама ти ћеш се сетити Магбета, или како је једног енглеског краља 

убио дух убијеног човека. Читала си свакако, како је краљ Владислав, убица краља Владимира, 
био убијен од духа Владимирова. 

Но можда ниси читала о следећем случају. Цар византијски Констанс имао је брата 

Теодосија, кога није волео, јер се бојао, да га овај не обори са престола. Због тога Констанс 

присили Теодосија, да прими ђаконски чин. Али страх није остављао цара ни надаље. Најзад се 

реши цар на злочин. Удеси, те Теодосија мучки убију. Сад је дахнуо душом мислећи да се за 
навек ослободио свога такмаца. Но незналица није ни слутио, да су мртви јачи од живих, и да 
онај ко убија невина човека у ствари не побеђује него полаже оружје пред убијеним. После тога 
једне ноћи јави се убијени ђакон Теодосије своме брату цару са чашом крви, која се пушила, и 

викне страхотним гласом: "Пиј, брате!" Цар скочи, узбуни цео двор; но нико му ништа није знао 

рећи. Друге једне ноћи понови се иста сцена: ђакон са чашом крви и језивим криком: "Пиј, 



17 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

брате!" Цар узбуни цео Цариград, но све је бленуло у њега као у тебе они паметари, који те 
шаљу на ваздух и бољу кујну. Опет једне ноћи понови се исто. Најзад је цар Констанс, здрав 

читав у вече, нађен једног јутра мртав у својој постељи. 

Читаш ли Свето Писмо? Тамо је све речено, све објашњено, како и зашто се мртви свете 

живима. Прочитај још једном о Каину, који због убиства свога брата нигде и никад није имао 

мира. Па како се дух увређеног Самуила светио Саулу. Па како је јадни Давид грозно страдао, 

годинама и годинама, због убиства свога војводе Урија. И још прочитај, ако умеш, хиљаде и 

хиљаде познатих сличних случајева од Каина до тебе. Па ћеш разумети, шта те мучи, и зашто. 

Разумећеш, да је свет убијених јачи од својих убица, и да се страшно свети. 

Прво то разуми и схвати. Потом чини све што можеш за поморену своју децу. Па ће ти 

милостиви Бог, код кога нема мртвих, опростити и даровати мир. А шта све треба да чиниш, 

питај цркву. Свештеници то знају. 

Бог нека те помилује. 
 

 

13. Писмо 

Чиновнику који мисли да народ светкује 

сувише много празника 

 

Народ мисли, да му свеци помажу, а Ви мислите, да му свеци сметају. Ко може измирити 

Ваш разум са народним разумом осим вас самих? Потрудите се да ово питање дубоко и 

свестрано проучите, па ћете се поклонити разуму народном. 

Да видимо прво с гледишта рада. Ви мислите, да наш народ ради сувише мало. И Ви би 

хтели, да он ради више. А зашто да ради више? Желите ли Ви да створите један сталеж од 

милион незапослених људи? Ви сте одвећ добар родољуб, да би то желели. Није ли онда боље, 
да народ ради умерено, како је и до сад радио? Да би се избегло зло незапослености, које је први 

бич за велика царства западна. Кадгод одете у једну жељену крајност, друга, нежељена, помаља 
рогове. Можда српски народ има друге неке недостатке, но леност није порок Срба. Сувишним 

гоњењем на рад изазива се леност. 
С гледишта радости у раду. Наш народ осећа радост у раду. Отуда песма па чак и свирка при 

раду. Где то још има? Јесте ли чули песму и музику при раду гдегод у земљама крајности? У 

индустријским земљама рад се сматра теретом, проклетством и несрећом. Отуда мржња према 

раду и љубав према лености. Отуда тежња, да се што мање ради. Отуда се свуда по тим земљама 

агитује, да радници што мање раде. Најпре се агитовало за десеточасовни радни дан, потом за 
осмочасовни, а сада се агитује за петочасовни. Колико би се тек ту нарачунало празних дана у 

години! Насупрот тој модерној струји Ви хоћете, да натерате наш народ да још више ради него 

што је икада у прошлости радио! Међутим, волите да се називате модерним човеком! И откако 

је пошла та ваша црна агитација, да народ што мање празнује а што више ради, песма се 

умањила по селима и пољима српским. 

Са гледишта одмора. Ви погрешно мислите, да народ зато празнује многе свеце, да би се 

више одмарао. Чак и кад би народ тако мислио, не би мислио погрешно. Ви чиновници много се 

више одмарате него сељаци. Израчунајте, рачунџијо мој, колико дана народ светкује, а колико 

дана Ви као чиновник не радите у години. Саберите Ваш летњи одмор од 30 дана, па Ваше 

половине свих субота у години, па ваше посведневне не-радне часове, које народ ради. Ваш 

радни дан једва да премаша половину радног дана народног. Кад дакле саберете сва Ваша 
господска празновања и сравните са народним празновањима, Ви ћете се застидети и заћутати. 

Јер ћете увидети, да Ви празнујете много више дана у години неголи народ. 
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При том још нешто врло важно. Ви празнујете, да се празни проводите, да се одмарате. А 

народ не празнује ради одмора. Одмор је нешто узгредно. Народ празновањем призива свеце у 

помоћ, ортачи небо са земљом, моли Бога да благослови оно што је он урадио. Јер народ зна, зна 
из хиљаде пута доказаног искуства, да је његов рад узалудан - па ма колики био - ако милостиви 

Бог не ороси земљу, не обасја сунцем, не сачува од туче, од бубиња и других беда. 
Зато Вас молим, престаните кварити душу народну. Ћутите и учите се од народа, као што се 

народ учи од Бога и вековног искуства. 
Мир Вам и поздрав. 

 

 

14. Писмо 

Хаџи Јовану који пита: Шта је најважније за спасење душе 

 

И ја ћу тебе нешто упитати, драги сапутниче, па какав одговор даш мени дао си и себи. Шта 
је, дакле, најважније за дете новорођенче? Да ли храна, или топљење, или купање, или чување? 

Можеш рећи, да је нешто од овога неопходније од другога, но признати мораш, да је све ово 

четворо веома важно за правилно напредовање детета. 
Душа једног пробуђеног и покајаног човека јесте као тек рођено дете. Сети се, како је 

Христос говорио Никодиму о поновном рођењу човека. Новорођеној души потребно је и да се 

храни науком Христовом, и да се чисти постом и молитвом, и да се греје љубављу наспрам 

Створитеља свога, и да се бодро чува контролом мисли и жеља од свих стрела и пагуба. 
Није ли Спаситељ поручио нама преко апостола Својих: ако имате љубав к мени, 

заповијести моје држите! Није рекао држите једну заповест, него држите заповести, то јест - 
све. А Христове заповести односе се на наше трудове око наше сопствене душе. Није један труд 

него многи трудови. 

Ти си познат воћар. Колико трудова имаш ти око једне воћке? И ниједан не изостављаш. Како 

онда смемо изостави-ти иједан труд око душе своје, једине имовине наше, коју несити гроб не 
гута? 

Гле, ти си сматрао, да је за твоју душу потребан био чак и хаџилук у Јерусалим. То није 
изрична заповест Божија, па ипак си ти из љубави према Господу своме и ради душе своје и тај 
труд предузео. Како ли онда смемо пренебрећи ма и једну изричну заповест Спаситеља нашег 
као маловажну? 

Мир ти и радост од Господа. 
 

 

15. Писмо 

Једном патриоти који каже: 

Довољно је бити добар Србин а вера је споредно 

 

И ја кажем: довољно је бити добар Србин, али по угледу на најбоље и најславније Србе, који 

су се јавили на изложби људи у овоме свету за минулих хиљаду година. Но не смем да кажем 

као ти: вера је споредно! Јер би ме сви Срби утерали у лаж. 

Добар си Србин, ако имаш слатку душу краља Владимира, издржљивост Немањину, 

христољубље Савино, ревновање Милутиново, кротост Дечанскога, смерност Урошеву, 

пожртвовање Лазарево, витештво Страхињино, правдољубље Марково, срце Југовића мајке, 
поуздање Миличино, благост Јевросимину, милост Косовке девојке, трпељивост поробљеног 
робља, видовитост слепих гуслара, мудрост српских попова и калуђера, стидљивост народних 

девојака, надахнуће народних певача, даровитост народних занатлија, отменост народних ткаља 
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и везиља, јасноћу народних пословичара, умереност и одмереност српских сељака, сјај крсне 
славе свих крштених Срба. 

Но није ли све ово од вере? Ваистину, и основа и потка свему набројаном јесте вера 

Христова. Ако ли ти немаш у себи ниједну од побројаних врлина славних ти предака а ипак се 

називаш Србином, онда си само једна чувена фирма на празном дућану. А то, мислим, не 
желимо ни ја теби ни ти себи. 

Рећи некоме: буди добар Србин а вера је споредно, исто је што и рећи једној овци: буди ти 

само угојена а паша је споредно! 

Не може нико бити добар Србин а да пре свега није добар човек. У свету пак нити је било 

нити има икакве силе, која може човека учинити савршено добрим, осим силе вере Христове. 
Немој, дакле, желети Српство без садржине. 
Не био ти човек без памети путовођ ни Србин без вере ортак. 

То ти желим и поздрављам. 

 

 

16. Писмо 

Једноме младићу који страда и овако и онако 

 

Твоје писмо гануло ме је веома. Нећу да ти кријем: јецао сам над њим пречитавајући га више 
пута. Та у њему је исписана сва драма човечјег живота. 

Пишеш, одрастао си сав у неваљалству. Нарочито крађа ти је била навика. Но ти си се вешто 

чувао, и сви су те хвалили као добра младића. Но једном си опажен у крађи и потеран. Ти си 

бежао, и сломио си ногу. Нико није дознао твоју тајну. Позвали су лекара. Лекар је рекао, да је 
са ногом свршено. Позвали су свештеника да чита молитву. Молитва, велиш, није помогла 
твојој сломљеној нози, али је твоју душу потресла. Ти си се сетио Бога, и згнушао си се над 

својим неваљалим животом. Још си се свом душом покајао и зарекао живети по закону Божијем. 

Како онда говориш, да ти молитва није помогла? Пробудила те је; васкрсла је душу твоју. А то и 

јесте главно. Платио си душу једном ногом. Јефтино си је платио. Буди спокојан. 

Но ту није крај. Кад си прездравио, почео си се усрдно молити Богу. Тада су те неки тужили 

као вешца и врачара. И био си кажњен од власти. То те је све веома збунило. И због тога пишеш 

и питаш, шта то све значи? 

То значи, да је тесан пут који води у царство Божије. То је Спаситељ предочио свима, који 

пођу за њим. И ту не треба да буде изненађења. Чиниш ли зло, казниће те Бог; чиниш ли добро, 

могу те људи казнити. Чиниш ли зло, могу те људи и похвалити, но Бог ће те казнити. Чиниш ли 

добро, могу те људи и казнити, но Бог ће те наградити. Христос је чинио само добро, па су Га 
људи ипак распели. 

Не обазири се на људе. Устреми се ка Богу. Дао си једну ногу за душу. Ако буде требало, 

подај и цело тело за душу. Ипак си јефтино платио душу своју. Јер си дао трулеж за драгоцени 

бисер. 

Не бој се. Само напредуј на путу којим си пошао. 

Бог нека ти је на помоћи. 

 

 

17. Писмо 

Једној жени коју мори тешка жалост 
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Пишеш да те мори нека неодољива и необјашњива жалост. Телесно си здрава, кућа пуна, али 

срце празно. Управо срце ти је пуно мрачне жалости. Приморана одлазиш на забаве и весеља, 
али то још више повећава жалост. 

Пази добро, то је опасна бољетица душе. Она може душу сасвим умртвити. Такву жалост 

црква сматра смртним грехом. Јер по речима апостола има две врсте жалости: жалост која је по 

Богу доноси покајање за спасење — а жалост овога свијета смрт доноси. Код тебе је 
очигледно ова друга врста жалости. 

Жалост по Богу спопада човека кад се човек сећа греха својих, па се каје и вапије ка Богу. 

Или кад се неко жалости због греха других људи. Или кад неко ревнује за веру Божију, па гледа 
са жалошћу како људи отпадају од вере. Такву жалост Бог обраћа у радост. Као што Павле 
описује апостоле и све праве слуге Христове говорећи да су они као жалосни а који се једнако 

веселе. Веселе се, јер осећају моћ и близину Божију. И примају утеху од Бога. Тако и Псалмист 
говори: сетих се Бога и развеселих се. 

 Светитељска жалост личи на облаке, кроз које сија сунце утехе. А твоја жалост личи на 

помрачење сунца. Мора да си имала много ситнијих недела и грехова, које си сматрала 
безначајним, па их ниси исповедила ни покајала. Као стара паучина они су се сад ухватили око 

срца твога, и створили су као гнездо за ту велику жалост, коју зла демонска сила злурадо 

подржава у теби. Зато прегледај цео живот свој; учини једну нештедну смотру над собом, и 

исповеди све. Исповешћу ћеш дом душе своје очистити и проветрити. И ући ће у тебе свеж и 

здрав ваздух од Духа Божјега. Потом почни храбро чинити све што је добро. Почни, рецимо, са 

милостињом у име Христово. Запамти: у име Христово. Христос ће то видети и осетити, и убрзо 

ће ти даровати радост. Дароваће ти неисказану радост, коју само Он даје, и коју никаква туга ни 

мука ни демонска сила не може помрачити. 

Читај Псалтир. То је књига за жалосне душе, књига утехе. Господ нека те ускоро обрадује. 
 

 

18. Писмо 

Господину П. Ј. који пита: 

Зашто се пали кандило пред иконом 

 

Прво зато што је вера наша светлост. Рекао је Христос: ]а сам светлост свету. Светлост 
кандила опомиње нас на светлост којом Христос обасјава душе наше. 

Друго, да нас подсети на светлост карактера оног светитеља, пред којим палимо кандило. Јер 

су свеци назвати: синови светлости. 

Треће, да нам служи као укор за тамна дела наша, и зле помисли и жеље, и да нас позове на 
пут јеванђелске светлости. Да би се потрудили тако са ревношћу око заповести Спаситељеве: 
тако да се свијетли ваше видјело пред људима, да виде ваша добра дјела. 

Четврто, да то буде мала жртва наша Богу, који се сав жртвовао за нас. Један мајушни знак 

велике благодарности и светле љубави наше према Ономе, од кога у молитви просимо и живот и 

здравље и спасење и све оно што само безгранична небеска љубав може дати. 

Пето, да то буде страшило злим силама, које нас нападају понекад и при молитви и одводе 
нам мисли на другу страну од Творца нашега. Јер зле силе воле таму и тржу се сваке светлости, 

нарочито од оне која је намењена Богу и Његовим угодницима. 
Шесто, да нас подстакне на самопрегорење. Као што јелеј и фитиљ горе у кандилу, покорни 

вољи нашој, тако нека горе и душе наше пламеном љубави у свима страдањима, покорни вазда 
вољи Божијој. 

Седмо, да нас научи, да као што кандило не може да се запали без наше руке тако ни срце 
наше, то унутрашње кандило наше, не може се запалити без светог огња Божије благодати, ма 
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било испуњено свим врлинама. Јер све су врлине наше као гориво, а од Бога је огањ, који их 

зажиже. 
Осмо, да нас опомене, да је Творац света пре свега створио светлост, па онда све остало по 

реду. И рече Бог: нека буде свјетлост. И би свјетлост. Тако мора и на почетку нашег духовног 
живота прво да се засија унутра у нама светлост Христове истине. Од те светлости Христове 
истине после ствара се и ниче и расте у нама свако добро. 

Светлост Христова нека и Вас осветли. 

 

 

19. Писмо 

Сину који је пао под родитељску клетву 

 

Пишеш, да си се завадио са оцем, да си се оделио од њега, и да те је он при деоби проклео. Па 
питаш, да ли та клетва има неког значаја. 

Има, несумњиво. Како не би имала значај родитељска клетва? И од мањих ствари, чак и од 

обичним помисли, потреса се духовни свет, а камо ли од родитељске клетве на правди изречене. 
Праведни Ноје проклео је Хамово потомство због тога што се Хам наругао оцу своме Ноју. И то 

проклетство повлачи се и очитује се до дана данашњега на црначким племенима, Хамитима. 
У нашој земљи недавно се остварила једна страшна материнска клетва. Некога разблуднога 

сина корела мајка. Син у гневу наружи мајку. Мајка га и за то укори. Онда он удари своју 

родитељку мотком. Заплаче се мајка и закука, па у болу своме изрекне овакву клетву на сина 
свога; сине несине, како ја кукала данас тако ти кукао на твој највеселији дан! После извесног 
времена мајка умре, а син остане непокајан и неопроштен. Али се мајчина клетва испуни. На 
дан свадбе синове - на највеселији дан његов - пуцали сватови из пушака. Једно "залутало" зрно 

погоди младожењу, и он почне кукати. Но смрт учини крај његовом кукању и - његовом животу. 

Прастару заповест Божију о поштовању родитеља потврдио је Христос изрекавши Својим 

пречистим устима: Поштуј оца и матер. Да нико, дакле, и не помисли, да је то Мојсејева 

заповест а не Христова. 
Но кад би неки родитељ, незнабожац или безбожник изрекао клетву на сина свога због тога 

што је син хришћанин, таква клетва пала би на главу родитеља, а не сина. Али, у твоме случају 

ти си крив, и клетва остаје на теби. Зато пожури и умоли оца за живота, да скине клетву са тебе 
и да те благослови. Да би жив био и многолетан на земљи. 

Господ нека ти је на помоћи. 

 

 

20. Писмо 

Студенту који пита: Ко су то нишчи духом 

 

Блажени нишчи духом, јер је њихово царство небеско, рекао је Господ Христос. Тебе то 

збуњује. Забуна долази отуда што ти мешаш скудоумност слабо развијених људи са нишчетом 

коју Христос похваљује. 
Нишчета духовна, или скрушеност, особина је најбољих умова, које је свет имао. То је 

самосвест о своме ништавилу пред величанством Божијим, самосвест о својој прљавштини 

према чистоти Творчевој, самосвест о својој потпуној зависности од безграничне моћи 

Господње. 
Цар Давид је говорио за себе: ја сам цар а не човек. А цар Давид није био скудоуман, него је 

био један богат и генијалан ум. Његов син, премудри Соломон, написао је: уздај се у Господа 



22 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

свијем срцем својим, а на свој разум не ослањај се. То и значи бити нишчи духом, наиме: 
поверити се сав Богу, а себи не веровати. 

Онај је блажен ко је у стању искрено исповедити: моја је снага ништавна, мој разум је 
нејачак, моја је воља колебљива - Господе, помози ми! 

Нишчи је духом светитељ који - као апостол Павле - може да каже: ја ништа не знам осим 

Христа! 
Нишчи је духом научник који - као Њутон - призна, да је његово незнање бескрајно веће од 

његовог знања. 
Нишчи је духом богаташ који - као богати Јов - говори: го сам дошао у овај свет, го ћу отићи 

из њега. 
Свети Сава и краљ Дечански и кнез Лазар осећали су се као нишчи духом. Шта говорим? Та 

сви апостоли и светитељи и праведници, са многим милионима побожнога народа Божијега, 
били су овоме свету као нишчи духом. Зато су постали, према Божијем обећању, наследници 

царства небескога. 
Нишчим духом не сматрај онога човека који је ограничен у знању, него који се не хвали 

својим знањем. 

Нишчета духовна сушта је супротност охолости и самохвалисању. Од глупе преглупе 
охолости и пагубног самохвалисања хтео је Христос да нас сачува, кад је похвалио нишче 

духом. 

Мир ти и радост од Господа. 
 

 

21. Писмо 

Удовици која тугује и брине 

 

Тугујеш за умрлим мужем. Бринеш за децу. Плачеш дан и ноћ. У души ти је метеж и мрак. 

Пред очима магла и неизвесност. 
Охрабри се. Не бој се. Реци себи: мој муж припадао је прво Богу па мени; и моја деца прво су 

Божија па моја. Ако искусни градинар ишчупа један струк цвећа, знај, да је требао тако да 

учини. Он зна разлоге зашто је то учинио. А један је од разлога и тај, да би околно цвеће боље 
напредовало. И ти ћеш са својом децом од сада духовно боље напредовати. Мисли ће се твоје 
уздићи од земаљског ка небеском. Душа ће ти се јаче приљубити уз Бога. Дух ће ти 

тријумфовати над телом. Неће ти смрт више бити страшна. Ранија сујета постаће ти смешна. 
Твоје посматрање овога света као отаџбине праве и трајне среће промениће се. Дакле, 
многострука духовна добит. Знај, да Бог зида и кад руши. 

За децу не брини. Само чини што је у твојој моћи. Преко тога повери их Творцу њиховоме и 

твоме. Писано је: положи на Господа бриге своје, и осетићеш, да је твој крст лак. Било је и има 
много тежих крстова на обудовелим мајкама. Описаћу ти један веома тежак. На почетку 

Светског рата убију Швабе једног мог познаника пред његовом кућом украј Дрине; кућу му 

запале, а жену са шесторо ситне деце најуре из тог места. Протекло је од тада дванаест година. 
Једнога дана изненадно стаде преда ме у Скопљу једна млад железнички чиновник и представи 

ми се као син оног мог погинулог познаника. Веома се обрадујем, и са страхом упитам, да ли је 
још ко од њих седморо преостао у животу? На то ће он весело одговорити: 

- Сви смо живи и здрави, хвала Богу! Нас двојица смо у државној служби, двојица у 

трговини, старија сестра удата, а млађа с мајком у Б. 

Тада ми поче он живо описивати претрпљене муке и страхоте. Пешачење, управо лутање 

преко целе државе од Дрине до Битоља. Па глад, болест, хладноћа, хапшења, ноћевања по 

станицама, по механама, украј друмова. Уз то још страх, неизвесност, туђина. Но на крају 



23 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

крајева - победа и слава. Очуван образ, и разум, и живот, и вера. Шта ћу ти дужити? Ја мислим, 

да су борбе и победе ове мајке са шесторо сирочади славније и лепше од Наполеонових. 

И теби ће Бог помоћи. Не заборављај Га, и неће те оставити. И победићеш, и биће ти слатка 
победа на век века. 

Мир ти и благослов Божији. 

 

 

22. Писмо 

Пензионеру С. П. који на свој начин тумачи кинеско-јапански 

рат 

 

Признати морам: зачудило ме Ваше тумачење садашњег рата између Кинеза и Јапанаца. 
Велите: отклоњена је ратна опасност од Европе. Рат је пренет на супротну страну земље, тамо 

где је ноћ кад је код нас дан. И Ви ликујући проричете мир Европи. 

Зар је Вама сладак мир кад чујете о рату међу људима ма на ком крају света? Зар Вам прија 
јело и пиће, и весеље и биоскоп, смех и шала, кад пружите мисао своју до манџурских поља и 

погледате на промрзле, крваве, изгладнеле, позверене људе, потомке истог прародитеља, од кога 

је и Ваш народ и Ви сами? Ви свако вече слушате шта Вам радио блебеће у уши, и мислите да 
од тога постајете мудрији! Најважније што би вам радио у наше дане могао саопштити то је јаук 

хиљаде рањеника и ропац хиљаде самртника; и ридање мајки, удовица и деце у две велике 
царевине људске. Све су то људи као и Ви, живе душе, жедне живота и среће. И над њима виси 

исто сунце које и над Вама. И њих гледа сузно око Божије које и Вас. 
Није, дакле, време ликовању него жалости. И то жалости не једног или два човека, него 

жалости народа и племена и држава. Кад европске старешине оглашују државну жалост због 
смрти каквог принца Бурбонског или Савојског, како да забораве да огласе жалост због насилне 
смрти хиљаде и хиљаде људских бића, која су у очима Творчевим сви принчеви? Да су народи 

Европе боље просвећени, они би завели државну и народну жалост због рата ма на ком делу 

глоба. Затворили би кафане и играчнице и коцкарнице и биоскопе, и забранили би сва сулуда 

увесељења за време док траје проливање крви међу браћом и суседима. Све због жалости и из 
самилости. Како би се небеса радовала, кад би Словени први ово увели! 

Ви ћете се можда слатко насмејати овом што вам пишем. Знам. И Пилат би се насмејао. Али 

знам, да се Христос не би насмејао. 

А што се тиче Вашег пророчанства, да је Европи осигуран мир тиме што се ратни огањ 

појавио далеко од ње, будите веома опрезни. Не верујте себи ни своме пророчанству. Кад шума 
гори на једном крају, не може ли ветар пренети варницу и на други крај? 

Мир Вам и милост од Бога. 
 

 

23. Писмо 

Раднику Јовици Н. који прича о свом обећању вери Божијој 

 

Пишеш о чудесном случају, који ти се догодио у рату. Неко је на бојном пољу раздавао 

војницима Нови Завет. Мале књижице, добро укоричене. Узео си и ти. И јетко си приметио: 

овде се тражи челик и олово а не књиге; и ако нас челик не спасе, књиге заиста неће! Такву си 

примедбу ти учинио. Јер до оног дана ти ниси ништа полагао на веру Божију. Сматрао си је као 

неком старом кабаницом, коју караван људски од памтивека собом бескорисно вуче. 
Али ипак примио си књижицу и метнуо је унутра у џеп с леве стране. Шта се догодило? Ти 

сам кажеш: чудо Божије; и ја потписујем. Тог истог дана отвори се жестока борба. Око тебе су 
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падали рањеници. Наједанпут и ти се претуриш. Ударило те челично зрно. Ухватио си се руком 

за леву страну. Чекао си крв да потече. Кад си се свукао, нашао си куршум у оној књижици, баш 

у правцу срца. Стресао си се сав као у грозници. Прст Божији! Света књига спасла ти је живот 
од челика и олова. Тај дан ти сматраш твојим духовним рођењем. Од тога дана почео си се Бога 
бојати и веру пажљиво проучавати. Ипак, није стара кабаница! И не носи њу караван људски 

узалуд. 

Бог ти је својом милошћу отворио очи. Стоји написано: Бог праведне љуби а грешне милује. 

Неки су људи у рату изгубили тело, а неки душу. Први су изгубили мање. А неки су задобили 

душу своју. Ови су прави победиоци. Било их је који су отишли у рат као вуци а вратили се из 
рата као јагањци. Ја знам доста таквих. То су они који су, као и ти, кроз неки чудесан догађај 
осетили, да невидљиви Бог корача поред њих. Као што је рекао славни Псалмист: смотрих Бога 

пред собом; с десне ми је стране, да не посрнем. Читаш ли Псалтир? 

Па кад си ти, као ондашњи неверник, осетио како Свевишњи засеца у људски живот, како ли 

тек верни и побожни? 

Мир ти и радост од Господа. 
 

 

24. Писмо 

Једној побожној породици која пита: 

Како је Христос васкрсао 

 

Зар није доста знати да је Христос васкрсао? Зашто себе мучити питањем: како је васкрсао? 

Но то из вас пита љубав и усхићење, а не, никако, сумња; зато ми је мило и овакво питање ваше, 
драги моји. 

Као што сунце у Азији наједанпут изађе, и дан заузме место ноћи. Као да додирнете 
електрично дугме у мрачној одаји, и на једанпут - светлост. Слично томе је било и васкрсење 

Господа из смрти у живот. Нечујно и тренутно. 

Или ви и даље радознало питате: како? Онако, мислим, како се на прапочетку стварања света 
јавила светлост у свеопштој тами. Груби људи мисле: каква ли је то морала бити страшна 
фабрика, која је произвела светлост у свету? и каквог ли су обима морале бити машине у тој 
фабрици? и колико ли је милиона коњских и слоновских снага требало да тера те машине? и 

колико милиона и милиона година док се најзад светлост није искресала? Никаква фабрика, 
никаква машина, никакви милиони снага ни милиони година, уопште никакав напор. Него само 

једна моћна реч, и светлост се јавила и испунила сав свет. И рече Бог: нека буде свјетлост; и би 

свјетлост. Чак и не рече реч да се чује, него само помисли. Јер помисао Божија је исто што и 

реч. И помисли Бог да буде светлост; и би светлост. Дакле, нечујно и тренутно. 

Такво је било и васкрсење Христово. Тако се јавила ова нова светлост, која је разумним 

људима обасјала духовни свет. Као год што је она физичка васионска светлост објавила свима 

очи-ма овај физички свет, тако је и светлост васкрса Господњега објавила свима разумним 

људима онај духовни свет, домовину бесмртних духова. Због тога ова светлост нимало није 
мања од оне светлости. И једна и друга пак јавиле су се нечујно и тренутно, по свемоћној вољи 

Творчевој, по свемудром плану Његовом, по неисказаној милости и љубави Његовој. 
Ви сте чули, како даровити људи стварају велика и генијална дела са чудном лакоћом и 

брзином. А како ли тек Дародавац свих дарова, Творац свих генија! Зар нисте читали, с каквом 

је лакоћом и брзином васкрсао Господ Јаирову ћерку, па сина удовице у Наину? Па Лазара у 

Витанији? Рече реч - и би! Јер у Бога је све могуће што рече, управо што и помисли. Тако је 
Христос и Себе васкрсао. Још лакше и брже. И без речи. 
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А сада вас ја молим, драга децо, кад знате да је Господ васкрсао, занимајте се више питањем, 

како ћете и ви заслужити васкрсење. Да би Он и вас васкрсао. 

Јер Он је васкрсао Себе ради вас; да посведочи, да ћете и ви васкрснути кроз Њега, и бити 

слични Њему у слави и красоти вечној. 
Поклоните се, дакле, васкрслом Господу, и запојте песму јутарњу: 

Васкрсење Твоје Христе Спасе 

Анђели поју на небеси, 

И нас на земљи удостој: 

Чистим срцем Тебе славити! 

 

 

25. Писмо 

Једном руском ветерану који плаче 

 над распетом домовином својом 

 

Утеши се, братушко драги. Христос васкрсе! И ми плачемо с тобом; утеши се. За светом 

Христовом Русијом плачемо и ми сви православни. На првом месту православни Словени. Но не 
само Словени. И сви други православни. Претпрошле године нашли су се српски поклоници на 
пасхалној литургији у Назарету. Свештеник Арапин служио је, потом и беседио. Беседио је о 

васкрсењу Господа и о страдању народа руског. Плакали су Арапи, плакали су и Срби. Бришући 

сузе свештеник се најзад усправио и узвикнуо: "Али ми Арапи тврдо верујемо, да ћемо бити 

сведоци новог васкрсења Христова кроз Русију!" Настао је чудан призор. Сав народ је кроз плач 

у глас клицао: амин! амин! амин! тапшући при том и ногама и рукама. 
Утеши се, братушко драги. Христос васкрсе! Не питај: зашто Бог мучи Русију. Стоји 

написано: кога Бог љуби онога и кара. И бије. Баш тако пише, да милостиви Бог бије онога кога 
воли. Бије га у царству земаљском, да га што јаче прослави у Царству Небеском. Бије га, да се не 
прилепи за гњилост земаљску, за идоле светске, за варљиве идоле људске силе и вештине и 

богатства, за пролазне сени и болесне саблазни. 

Без великих бијења Православље не би пронело истину Божију кроз толике ровове и тмине 

векова и векова, и прешло тако дуг пут с препонама, очувавши истину и светињу у чистоти. Без 
страдања Православље се не би одржало ни сто година у чистоти својој. Оно никада за 19 

столећа није имало једно цело столеће мира и слободе, без гоњења, без бичевања, без робовања, 
огња, страха и ужаса. То друге вере не схватају. То јеретици не поимају. Ниједан од народа, који 

је изабрао царство земаљско за свој идеал среће, не схвата и не поима, шта се то данас ради са 
православном Русијом. То схватају само видовити, који гледају вечно и бесмртно Царство 

Христово као стварност. Но и видовитост је кћи страдања. 
Утеши се, братушко драги, утеши се васкрсењем Христовим. Не ропћи на безбожнике, који 

гњету руски народ. Свеједно је били они, били Монголи. Идолопоклоници су и једни и други. 

Монголи се клањају идолима од материје. Садашњи угњетачи Русије клањају се идолу материје. 
Они се клањају материји као божанству, индустрији као божанству, држави као божанству. Они 

себе називају безбожницима; и право говоре. И кад би се називали идолопоклоницима, опет би 

право говорили. Но ти кад збориш о несрећи руској, не заборави, да су угњетачи а не угњетени 

данас најнесрећнија бића на руској земљи. Жали их; не осуђуј. Јер ће се сасушити као трава. 
Један по један силазиће с памети и с власти. Аргати су Божији, и ако то они не увиђају. Сву воду 

ипак навраћају на Христову воденицу. Својим халакањем против Христа они раде за Христа. 
Није им дато сад, да то виде. Но кад се уклоне као сенке, онда ће видети. И заридаће горко, јер 

неће имати ништа више да приме осим проклетства. Јер им је надница потпуно исплаћена овде 
на земљи у виду оне пролазне силе и власти. А ти не плачи него радуј се. Приспела је велика 
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жетва душа у Русији. У ове дане страдални руски народ пуни Рај више него ма који други 

хришћански народ на свету. Радуј се: Христос васкрсе! 

 

 

26. Писмо 

Скромном чиновнику Т. који се жали на охолог пријатеља 

 

Пишеш, како ти је загорчан Васкрс ове године. Шта се догодило? Твој најближи пријатељ 

добио висок положај. Томе си се с прва обрадовао. Али само после неколико недеља он се почео 

туђити тебе. Не одговара ти на писма, хладан је и кратак у разговору, оставља те пред 

канцеларијом дуго да чекаш, а иза леђа говори о теби презриво. Не можеш да га познаш. Шта би 

од онако милог човека? Арапи би рекли; прогутала га столица! 
Ако хоћеш, прочитај му ово што ћу ти написати. Била тако два пријатеља у Арабији. Свако 

вече седели крај ватре на малим троногим столицама и разговарали. Но догоди се да један од 

њих доби за шеика. Пресели се дакле у камену палату и седне у високу столицу, од седефа. 
Многи народ долазио и клањао се новом старешини. Дошао и стари пријатељ његов, сав 

радостан, прерадостан, да му честита. Али га охоли шеик не хте пустити одмах к себи него га 
остави да чека пред капијом много дана. Најзад нареди, да му га доведу. Скромни пријатељ уђе, 

а шеик се још више устури у столици од седефа. Пријатељ одмах разумедне све, па се навлаш 

почне обзирати око себе као да не види шеика. Шеик га љутито ослови и упита шта тражи 

очима? 

- Тражим тебе, човече, где си? одговори пријатељ. Па тужно додаде: док си седео на малој 
столици, није се видела столица од човека, а сад ето не види се човек од столице! 

То се догодило и с твојим пријатељем. Изгубио се човек у високој столици! Но то је тако 

обична појава у свету, да твоја љутња изгледа смешна. Људи се теже држе на висини него у 

низини. 

О човече, о прашино! Чиме се поносиш? Којим од два ништавила: оним у животу или оним у 

смрти? 

За једног јелинског државника прича се, да је имао обичај свако јутро да се клања на две 

супротне стране, час на једну час на другу. Упитан коме се то клања на две стране он одговори: 

Богу и народу. Јер све што имам или је од Бога или од народа. 
О човече, о секунде у времену и милиметре у простору! Чиме се гордиш? Речено је о теби у 

Светом Писму: свак које охолу срцу гад је пред Господом. И још: Бог се охолим противи. И ако 

хоћеш још: охолост иде пред пропаст. Својом охолошћу ти си објавио рат Свемоћном и 

Вечном. Атом је устао против Безграничног. Секунд се узбунио против бесмртног. Није ли твој 
пораз и мравима очигледан? Изненада ће ти доћи пропаст и срамота. Зато: поврти се, покај се, 
отрезни се, освести се, уљуди се. Буди човек. То је више него бити цар. Буди човек. То је 

сјајније од свих круна и важније од свих столица. 
То је поука за пријатеља твога. А теби здравље и мир од Бога, и честит Васкрс. 

 

 

27. Писмо 

Пријатељима у једној болници о томе 

 ко мени сведочи да је Христос васкрсао 

 

Сведочи ми моја савест пре свега. Потом и разум и воља. Савест ми говори: онолика 
Христова страдања за добро и спас људи ничим се не би могла наградити осим васкрсењем и 

славом неземаљском. Неисказана страдања Праведника крунисана су неисказаном славом. То 
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мени даје задовољење и мир. - Разум ми мој говори: без сјајне васкршње победе цело дело Сина 
Божијега остало би у гробу, цела Његова мисија промашена. - Воља ми моја говори: васкрсење 

Христово спасава ме од колебљивог тетурања између добра и зла, и управља ме одлучно на пут 
добра. И још ми оно светли на том путу, и даје ми полет и снагу. 

Осим та три гласа, која из мене мени једно исто сведоче, ту су ми и поуздани сведоци ван 

мене. Ту су славне жене мироносице, ту дванаест великих апостола, ту и пет стотина других 

сведока; сви који га по Васкрсу гледаху и слушаху, не у сну него на јави, и не за један минут 
него кроз пуних четрдесет дана. Сведочи ми и онај огњени Савле, највећи јеврејски гонитељ 

хришћана; сведочи ми, да је он видео светлост васкрслог Господа усред бела дана, и да је чуо 

глас Његов, и да је послушао наредбу Његову. Овога сведочанства Павле се није хтео одрећи ни 

после 30 година, чак не ни у оном часу када се у Риму Неронов мач спуштао на главу његову. 

Сведочи ми и свети Прокопије, војвода римски, који беше кренуо да ништи хришћане у 

земљама источним, и коме се на путу изненада јави живи Христос и обрати га Себи. Па место да 
Прокопије сече хришћане, сам се даде драговољно посећи за Христа. Сведоче ми још хиљаде 
мученика Христових, у тамницама, на губилиштима, кроз векове и векове, од мученика 
јерусалимских, до мученика балканских, па све до наших дана, до најновијих мученика 
московских. 

Сведоче ми и све праведне и добре душе, које сретам често у животу, и које се радују кад чују 

о васкрсењу Христа из мртвих. То одговара њиховој савести, потреса им душу, радује им срце. 
Сведочанство примам и од грешника и ненависника Христових. Самим тим што они као 

грешни и злобни одричу Христов васкрс ја добијам уверење о супротном. На сваком суду пита 
се о владању сведока, и према томе се мери вредност њиховог сведочанства. Када трезвени, 

чисти и свети сведоци тврде да знају да је Христос васкрсао, ја радосно примам њихово 

сведочанство као истинито. А кад нечисти, неправедни и несвети одричу Христово васкрсење, 
тиме они оснажују сведочанство оних првих, и мене још више утврђују у истинитост васкрсења 

Господа мога. Јер што они одричу, одричу по злоби а не по знању. 

Сведоче ми још и многи народи и племена, што вером у васкрслог Христа сами васкрснуше 

из дивљаштва у просвећеност, из ропства у слободу, из каљуге неморала и умне помрчине у 

светлост деце Божије. И васкрсење српскога народа сведочи ми о васкрсењу Христовом. 

Та и сама та реч васкрсење из мртвих сведочи ми то исто. Јер без васкрсења Христова не би 

било ни те речи у језику људском. Кад је Павле први пут изрекао ту реч у културној Атини, 

Атињани су били изненађени и збуњени. 

И тако, децо Божија, ја вам отпоздрављам: Ваистину, Христос васкрсе! 

 

 

28. Писмо 

Једном православном сестринству: 

 О седам речи Христових са крста 

 

Хтели сте знати значење оних седам речи, што их је Господ изрекао са крста. Зар нису јасне? 

Прва реч: Оче, опрости им јер не знају шта чине. Овим речима Господ је прво показао 

милост Своју према убицама Својим, чија Га злоба није остављала ни у крсним мукама. А друго 

прогласио је са врха Голготске стене једну доказану но никада неутувљену истину, наиме: да 
злотвори никада не знају шта чине. Убијајући праведника у ствари себе убијају док праведника 
прослављају. Газећи Божији закон они не виде жрвањ, који се невидљиво спушта на њих да их 

самеље. Ругајући се Богу они не виде како се њихова лица претварају у скотске њушке. Опијени 

злом они никад не знају шта чине. 
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Друга реч: Заиста ти кажем: данас ћеш бити са мном у Рају. Ова реч упућена је покајаном 

разбојнику на крсту. Врло утешна реч за грешнике, који се бар у последњем часу покају. Милост 
је Божија неисказано велика. Господ врши Своју мисију и на крсту. До последњег даха Он 

спасава оне који покажу и најмање воље да се спасу. 

Трећа реч: Жено, ето ти сина. Тако рече Господ Својој светој Матери, која стајаше под 

крстом душе распете. А Јовану апостолу рече: ето ти мајке. Ове речи показују синовску бригу, 

коју свак дугује родитељима. Гле, Онај који је дао људима заповест: Поштуј оца својега и 

матер своју, сам испуњава Своју заповест до последњег часа. 
Четврта реч: Боже, Боже мој, зашто си ме оставио? Ове речи исказују колико немоћ 

природе људске толико и видовитост. Јер човек страда. Но има ту једна тајна испод бола 
човечјега. Гле, једино ове речи могле су да разбију јерес, која је у доцнијим временима 
потресала цркву, а која је неправилно учила, да је Божанство страдало на крсту. Међутим, вечни 

Син Божији зато се и ваплотио као човек, да би као човек телом и душом могао у даном 

тренутку пострадати за људе и умрети за људе. Јер да је Божанство у Христу страдало, значи да 
је Божанство у Христу и умрло. А то се не да никако ни замислити. Удубите се што јаче у ове 

велике и страшне речи: Боже, Боже мој, зашто си ме оставио? 

Пета реч: Жедан сам. Крв Му се излила. Отуда жеђ. Сунце са запада већ Га је ударило у лице, 
и удружено са другим мукама пекло Га страшно. Природно да је жедан. Но, о Господе, да ли си 

заиста жедан воде или љубави? Да ли си жедан као човек или као Бог, или и једно и друго? Ево 

легионар римски додаје Ти сунђер умочен у сирће. Једна капља милости, коју си осетио од људи 

за три сата вишења на крсту! То римски војник ублажава грех Пилатов - грех Римскога царства - 
према Теби, ма и сирћетом. Зато ћеш Ти разорити Римско царство, али ћеш на његово место 

ново сазидати. 

Шеста реч: Оче, у руке Твоје предајем дух мој. То Син предаје дух Свој у руке оцу Своме. Да 
се зна, да је од Оца дошао а не самовласно, како су Га Јевреји оптуживали. Но још су ове речи 

изговорене и зато, да би чули и разумели будисти, питагорејци, окултисти и сви они философи 

који баснослове о сељењу душа умрлих људи у друге људе, или у животиње, или у биљке, или у 

звезде и минерале. Одбаците све ове фантазије па погледајте, куда одлази дух умрлог 
праведника: Оче, у руке Твоје предајем дух мој! 

Седма реч: Сврши се. То не значи сврши се живот. Не; него сврши се мисија искупљења и 

спасења рода људског. Сврши се, и запечати се, крвљу и смрћу на земљи, божанско дело јединог 
истинитог Месије људи. Сврши се мука, а живот тек настаје. Сврши се трагедија, али не и 

драма. На реду је последњи, величанствени чин: победа смрти, васкрс, слава. 
 

 

29. Писмо 

Школованој девојци: о пет рана Исусових 

 

Пишеш ми, да си чула од старих жена неку "бајку" о пет рана Исусових, па питаш, како је та 
бајка постала? 

Авај, кћери, читај Нови Завет! Авај, Срби, не срамотите се пред небом и земљом 

непознавањем вере своје! Оставите на страну сва друга учења и читања док прво не научите оно 

што је најважније и најспасоносније. Прво долази наука о вери, па онда остала учења. У 

Енглеској свак чита Свето Писмо Божије. И државници и политичари и књижевници и обични 

радници труде се увек да своје говоре, беседе, чланке, књиге, посоле речима из Светога Писма. 
Да божанским речима потврде и украсе своје људске речи као дијамантима ђердане од стакла. 

А пет рана Исусових нису речи него страшна стварност. Зато их треба боље знати него и 

речи. Две ране на рукама, две ране на ногама, једна у ребрима. Свих пет рана од црнога гвожђа, 
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још од црњег греха људског. Прободене руке, које су благосиљале. Прободене ноге, које су 

ходиле и водиле јединим правим путем. Прободене прси, које су из себе пресипале огањ небеске 

љубави у охладнеле прси људске. 
Допустио је Син Божији, да се Њему прободу руке због греха многих руку - шуме од руку - 

које су убијале, крале, палиле, грабиле, замке правиле, насиље чиниле. И да се Њему прободу 

ноге због греха многих ногу - шуме од ногу -које су на зло ходиле, невиност заводиле, правду 

гњетале, светињу прљале, доброту топтале. И да се Њему прободу прси због многих 

окамењених срца - камењака од срца - у којима се рађала свака злоба и свако безбоштво, и хулне 
помисли, и скотске жеље; и у којима су се кроз све векове ковали паклени планови брата против 

брата, суседа против суседа, људи против Бога. 
Прободене руке Исусове - да се свачије руке исцеле од грешних дела. Прободене ноге 

Исусове - да се свачије ноге одврате од грешних путова. Прободене прси Исусове - да се свачије 
срце опере од грешних жеља и мисли. 

Кад је грозни Кромвел, диктатор Енглеске, почео одузимати имања од манастира и манастире 
затварати, пошла је по енглеској земљи једна хучна литија од неколико стотина хиљада људских 

бића у знак народног негодовања. Напред су ношени барјаци са натписом: пет рана Исусових, и 

певане су духовне песме и служене службе Божије по пољима. Уплаши се грозни диктатор 

веома; и више се уплаши од оних барјака него ли од чега другог; па се умери у насиљу своме. 
Пет рана Исусових нека те науче, девојко, да прикујеш пет својих чула за живога Бога. 
Пет рана Исусових - пет извора крви пречисте, којом је окупан род људски, освећена земља. 

На тих пет извора истекла је сва крв Праведника, све до последње капи. Чудотворни Господ, 

који је знао умножити хлеб, и са пет хлебова нахранити 5.000 гладних, умножава непрестано ту 

пречисту крв Своју, те њоме храни и поји на хиљаде олтара, многе милионе верних. То је Света 

Причест, кћери Исусова. 
На Велики Петак прислони се душом уз Пресвету Богомајку под крстом, да би и тебе окупала 

она животворна крв из пет рана Исусових. Да би очишћене и оживљене душе могла у Недељу, 

са Мироносицама, весело узвикнути: Христос васкрсе! 

 

 

30. Писмо 

Из Јерусалима на Велики Петак 

 

Освануо је спомен дан највећега злочина, што га је сунце видело на земљи. Дан страха и 

стида за савест људску до краја времена. Обичај је за поклонике, да тога дана прођу ногама и 

мислима Пут Бога. То је пут којим је Господ под крстом ходио на Голготу. Кренули смо из 
Гетсиманије па на више. Свратили смо у дом Јоакима и Ане, родитеља Родитељке. Мислили смо 

на њу, мајку великога бола. Да ли је она била у оној грозној поворци? Није. Видећемо доцније. 
Палата Пилатова. Као да газимо по пепелу угашеног вулкана. Но огањ страсти и смрад 

неправде још се осећа. Ту је Учитељ Правде суђен и осуђен. Ту је Човек Невиности бичеван од 

безаконика. Није било на Њему ни једног кајиша здраве коже. Јевреји су се били потрудили 

претходне ноћи, да тога не буде. И римски војници су бичевима само удубљивали исте ране на 

истом телу. Они који уче римско право и римске законе треба да дођу на ово место, да би се за 
увек згнушали над том нечовечном трулежи. 

Место где је Господ пао под крстом. Како да не падне? Тешко је било носити и ћутање кроз 
целу ноћ пуну лажних оптужаба, клевета и кривоклетника, а камоли сав смрад пљувачки на 
лицу и онолико рана колико је Он добрих дела учинио људима. О Господе, кам да смо ми били 

ту и тада: да прихватимо крст Твој, и Тебе да подигнемо на руке своје и понесемо! Тако смо ми 

мислили лијући сузе по овом Путу Бола, који би се претворио у Реку Бола, кад би све изливене 
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хришћанске сузе провриле из њега. Благо Симону из Киринеје, кога је блага судба нанела ту 

тога дана, да узме крст Господњи на себе и олакша муке ономе који се мучио за све људе. 
Пред кућом свете Веронике. Са прозора своје куће спазила је Вероника ужасни спровод. 

Унакажено лице Христово, изазвало је сажаљење у њеном девојачком срцу. То није више 
личило на лице човечје него пре на парче платна упрљаног од смешане крви, пљувачке, зноја и 

прашине. Сажали се девојка; истрча пред осуђеника и чистом марамом обриса му лице. 
Ћутљиви мученик не може да јој каже хвала, али јој на други начин награди ту услугу: на оној 
марами остаде слика лица Христова. 

Ево нас сад на месту где се сусрела Богородица са Сином. Тражећи Га тамо амо она је 
искрсла из једне споредне улице и наједанпут се нашла лицем у лице са Њим. Једва Га је 
познала. Зар је она родила То? Ту велику рану у величини човека? Но од те Ране исцели се 
затровани род човечји. Ништа јој није рекао. Ништа Му није рекла. Али су се душе њихове 
разумеле и поздравиле. Чедо моје, јецала је душа мајчина, пролеће моје красно, како ишчезе 

красота твоја! 
Најзад, ту смо. Пред крвавом стеном. Пред Голготом. Подне је. Тачно време кад је дигнут на 

крст. Куцање чекића одјекује у душама нашим. Ту смо стајали до три сата по подне, душе наше 

у подножју крста Његовог; ах, нека их купа крв Његова! У три сата Он је издахнуо. У том часу 

природа се узбунила против злочина људског: земља се затресла, стене попуцале, сунце покрило 

црном марамом лице своје. 
Само васкрсење могло је наградити оволико страдање. Само се васкрсом Христовим може 

природа и наша савест умирити. 

 

 

31. Писмо 

Из Јерусалима на Велику Суботу 

 

Ево нас у Јерусалиму, највећем духовном разбојишту у историји рода људског. То је Косово 

поље човечанства. Многе битке ту су бијене између војски царства небескога и војски царства 

земаљскога. Војске царства небескога увек су изгледале слабије, и увек поражене пред победу. 

Вођ војски царства небескога, Спаситељ наш Исус Христос, водио је главну битку на овоме 

месту, и однео главну победу. Све борбе после Њега, које воде Његове светлоносне војске, личе 
на Његову битку како по мукама тако и по победама. 

Шест дана већ ми преживљујемо страдања Господа нашега. Обишли смо сва места Његових 

мучења, и сва их натопили својим сузама. Душе нам се осећају измучене. Но телесно сви се за 

чудо добро осећамо. Мало спавамо, много постимо, сатима стојимо на богослужењима, по цео 

дан ходимо уз брдо низ брдо по Светоме Граду. И нико уморан, нико болестан, нико да се 

пожали! Али душа притиснута као гробном плочом. Ништа у свету осим васкрсења нашег 
намученог Господа не може скинути ову гробну плочу, и донети васкрсење нашим душама. 
Једва чекамо да се ова субота откине од нас, и да се сретнемо са преславном недељом. 

Где су бачки суботари да дођу у Јерусалим и преживе она душевна страдања за ових шест 
дана, која смо ми преживели? Тад им не би пало на ум да празнују суботу место недеље. Гле, 
субота нама није донела никакво олакшање. У овај дан ми само сумирамо сва страдања Господа 
нашег, сабирамо све муке Његове. И чекамо недељу као олакшање, одмор и избављење. 

- Шта је данас било с Господом? упита начелник Илија. 
- Сишао је у Ад, да јави Себе и Своје Јеванђеље и онима који су се пре Његова доласка 

упокојили. Тако да узме под Своју власт сва поколења људска, прошла, садашња и будућа. 
Свима да објави истину, и свима да понуди спасење. 

- Па зар суботари празнују силазак у Ад а не васкрсење Господа? 
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Неколико пута данас ходили смо у храм Гроба Господњег. Хтело би нам се, да смо тамо 

непрестано. Као да нас наш невидљиви Домаћин призива к Себи на Голготу, да Својим 

телесним ранама лечи наше душевне ране. Тај храм назива се и Храмом Васкрсења. Слободно 

би се могао назвати и: Васкрсли Храм. Јер у истини он је неколико пута васкрсавао. Пагански 

цар Адријан до земље га је срушио, и на том месту поставио лудачке идоле: Јупитера и Венеру, 

гадове римске. Јулијан Отпадник, и Омар Арапин, и Хозрое Персијанац, пљачкали су га и 

кварили наизменично. Но тај храм непрестано је васкрсавао, по смрти својих рушитеља, и то у 

новој и већој слави и красоти. Није ли то васкрсење? Није ли и крст Христов био сахрањен под 

земљу па васкрсао? 

О велики Господе Христе, једини неодољиви, свемоћни! И ствари везане за Твоје име 
васкрсавају а камо ли људи и народи. А камо ли Ти, вечна истино и вечни животе! 
 

 

32. Писмо 

О Васкршњој служби у Јерусалиму 

 

Чекано дочекано! Кад је стари патријарх запојио: Христос воскресе, смакла се тешка плоча са 
наших душа. Ми смо се осетили као неземни духови. Као васкрсли! Наједном је захучало 

урнебесно клицање народа и племена, слично шуму многих вода, доле око Гроба, горе на 
Голготи, по галеријама, по стубовима, на гредама иконостаса, на окнима прозора. Гдегод је било 

простора за главу човечју стеснио се цео човек. Тим клицањем наша браћа из Азије и Африке 
исказују радост своју. Нешто необично за Европљане, али такви су људи на Истоку. Бол до 

екстазе и радост до екстазе. Страсне недеље они су гласно ридали око Гроба Господњег, 
целивали Гроб устима, миловали га лицем и рукама, грували се у прси, нарицали. А јутрос ево - 

хука и клицање од радости. Као деца, искрени и неуздржани. Није ли деци обећао Господ 

Царство Небеско? Од једног Копта чуо сам где каже за Европљане: смејати се знају али 

радовати се не знају! Радост је источњака без смеха, нарочито узвишена духовна радост. 
Да воскресне Бог и расточе се врази Његови, говори патријарх. Христос анести, васкрсе - 

певају Грци. Гроб се претворио у Рај, мучилиште у палату весеља. Држимо свеће у рукама, али 

су нам душе светлије од свећа. 
Христос воскресе - певају Руси. Дивно и умилно и меко као свила, како то само Руси умеју. 

Но у овом часу и на овоме месту и најружније певање изгледа лепо. Да, и најружније лице - 

красно. Светлост и радост васкрсења све мења, све преображава: и гласове и лица и ствари. Све 
је лепо око нас, све чисто, све свето, све рајско. 

Христос васкрсе - певају Арапи, тапшући ногама и плешћући рукама. Сузе им се лију низ 
образе и светле од хиљадоструке светлости кандила и свећа са свих страна. Израз жалости 

стављен у службу радости. Како је велика душа људска у својој искрености! Ништа веће до Бога 

и анђела Божијих! 

Христос васкресе - певају Срби, Копти, Јермени, Бугари, Абисинци, Црнци, редом, свак на 
своме језику и својим напевом. Но сви лепо. Кажем вам: сви људи око нас изгледају лепи и 

добри. И ови црни синови и кћери Африке - сви лепи и добри као анђели. То је једно чудо, које 
само васкрсли Христос може учинити. То и јесте једини истинит основ братства међу људима: 
видети све људе као лепе и добре. 

Пошто се изређали сви језици у појању тропара, кренула се литија око Гроба Божјега. 
Азијати под фесовима и Африканци под чалмама певали су неку своју песму дајући такт 
пљескањем и лупкањем: 

Једна је вера права 

вера православна! 
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Потом канон и литургија. Но сва читања и појања заглушена су једном те једном 

победоносном песмом: Христос вас-кресе из мртвих! 

У расвитак дана васкршња је служба свршена у храму, но настављена у душама нашим. Ми 

смо стали све гледати у светлости Христове васкршње славе, и све је изгледало друкчије него 

јуче, све лепше, словесније, славније. Једино у тој васкршњој светлости живот добија смисао. 

У подне се служи Антипасха: величанствена литија кроз Свети Град, и читање Јеванђеља на 
многим језицима. После тога посматрали смо, како се Арапи играју мачевима, и како носе 
патријарха на рукама. 

Нешто нам се хтело спустити се до руске цркве свете Магдалене у Гетсиманији. А и позвати 

смо од љубазних руских сестара. Пошли смо дакле опет Путем Бола. Али гле, како је и он сад 

друкчији, лепши, светлији! Како је души лакше. Победа је прогутала смрт, а с њом и муке и 

страдања. Ништа се не види од блештеће светлости васкрсења. 
Ваистину, ваистину васкресе Христос! 

 

 

33. Писмо 

Професору М. М. који не слави крсну славу због жалости 

 

Примио сам твоје писмо. Потврђујеш ми њиме пуштен оглас у новинама, да нећеш славити 

крсну славу због жалости у кући. Твоју жалост ја сам свесрдно делио с тобом. Опет велим: Бог 
да прости твога честитог сина. Ти остајеш и даље с том једином жалошћу, док си мене 
обременио са две нове жалости: прво, што не славиш; и друго, што то објављујеш преко новина. 
Педесет хиљада људи читаће, да тај и тај Србин професор неће да слави своју славу. Неће ли то 

многима послужити на саблазан? Бар да си то прећутао. Или да си обавестио само своје 

пријатеље, који те о слави посећују. Зашто се цео православни свет мора спотицати о камен 

твога невршења једне верско-моралне дужности? Но зар не увиђаш, да те је твој свети Ђорђе 
казнио? Он те је побудио, да објавиш целоме свету свој грех према њему. Јер сваки грех хоће да 

се јави. 

Али пре свега - зашто не славиш? Због жалости! Зар треба да славимо само онда кад смо 

весели и напредни? Наши преци дају нам друкчији пример. Цар Лазар је славио свога свеца 

уочи пораза на Косову. Војвода Тодор славио је свога светога Ђорђа у тамници међу сужњима. 
Његова супруга била је у љутој жалости, па је ипак славила и примала госте. Такав пример 

пружа нам и дан данас наш народ. У време Светскога Рата српски су војници славили по 

рововима, испуњеним водом и мртвацима. Ово што ћу ти испричати личи на бајку, али је сушта 
истина: 

На дан свог крсног имена војник у рову запалио свећу и прилепио на чело погинулог друга 
украј себе. На прси му ставио хлеб и вино. А он гологлав продужио да пуца, по наредби. - Шта 
ти све ово значи? упита га старешина. - Слава ми је, господине!... па, рекох, нека буде у исто 

време и даће моме земљаку; он ми ето служи место трпезе у овој мочари. 

Свећа, хлеб, вино и гологлавост! Да ли ово разумеш? Четири символа: светлост вере, 
зависност од Бога, љубав Божија, и молитва Богу. То и јесте битно у прослављању крсних слава, 
Божијих светитеља, Божијих синова. Зар ти ниси у стању то четворо показати на дан своје 
славе? Или мислиш, да је твој дом, из кога је пре неколико недеља изнет један мртвац, 

обиталиште веће жалости него ли ров испуњен многим мртвацима са још неисушеном крви? 

Сасвим је нелогично не славити изговарајући се жалошћу. Баш кад је жалост и мука, онда 

треба са већим усрђем славити и припадати свецима Божијим на молитву. Тада и свеци, односно 

Бог кроз свеце, више и хитније помаже. А кад нам је све на месту и све по вољи, онда се мање 

опажа помоћ од славе. Јер већ имамо што желимо. 
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Ја потпуно верујем, да се свети Ђорђе јавио војводи Тодору у тамници и извео га из тамнице. 
Има много, много примера, да су се брзо спасли беде они који су славили Бога и свога свеца у 

беди. И Свето Писмо то потврђује. Прочитај, како су апостоли Павле и Сила у тамници оковани 

славили Бога, и како се у тај час земља затресла, тамница отворила а сужњима окови спали с 
ногу (Дап. 16, 25). 

Држим да одустајање од слављења крсне славе долази од збрке појмова. Само они не славе, 

који славу сматрају весељем као и свадбу. Али ти као учен човек треба да знаш и друге да 

научиш: ако се не свадбује у жалости, слава се слави и у жалости. И баш нарочито у жалости. 

Мир ти и утеха од Господа. 
 

 

34. Писмо 

Капетану Петру Ј. који пита: Шта Срби дугују Христу 

 

Добро је твоје питање. Енглези се често баве питањем: шта Енглези дугују Христу? И 

одговарају једним дугим списком добара примљених од Христа. Сада ти питаш за свој народ: 

шта Срби дугују Христу? Заиста ти кажем: више него Енглези. Јер Енглези дугују понешто и 

староме Риму, док Срби за све и сва дугују искључиво Христу. 

Пре свега Срби дугују Христу све своје највеће људе. Само свети људи и свете жене код Срба 

су се уздигли до величине, која се види из далеких времена и поколења. А светост је од Христа 
Господа; од Његове свете вере. Кад би се рекло, да Срби дугују Христу само светога Саву, 

духовнога кнеза и крманоша живота српскога народа до данас, па би дуг био неисплатив. А 

Свети Сава није усамљена звезда, осветљена Сунцем Христом; око Саве стоји цео рој сјајних 

звезда, сјајних светитеља српских. 

Још Срби дугују Христу основна начела живота и владања. Дугују Му веру у једнога живога 

Бога, у суд Божији, у Промисао, у правду и милост Божију, у бесмртни живот на небесима. 
Христу дугују и разумевање природе не кроз природу него кроз Бога; и разумевање судбе људи 

и народа не кроз материјалне узроке него кроз моралне и духовне. Једном речју: сву истину о 

овоме и ономе свету Срби дугују Христу. А у погледу владања све дугују Христовој науци. 

Поштење, уздржљивост, чедност, братољубље, смерност, милостивост, мирољубивост, 
трудољубље, ведрина духа, храброст у одбрани правде, пожртвовање, и све остале узвишене 

врлине душе -све је дошло Србима од вере Христове. 
Још Срби дугују Христу благе и красне обичаје своје. Сви ти обичаји су у суштини и по 

символици јеванђелски. Јер ти обичаји нису само накит живота но прави и главни морално-

законски поредак, који чува живот народа српског од распадања, збрке и трулежи. 

Још Срби дугују Христу надахнуће за уметничке изразе своје душе и својих идеала у 

песмама, пословицама, причама, у творевинама ума свога и руку својих. 

Још Срби дугују Христу епопеју свога првога царства, и епопеју робовања, и епопеју 

ослобођења. То јест дугују прве и потоње државе своје, мудрост у стварању држава, херојску 

трпељивост и визионарско надање у време робовања, као и јуначку издрживост и пожртвовање 
у време ослобођења. 

Јесам ли све побројао? Ни из далека. Тек сам почео списак српских дуговања Христу. Но, 

мислим, дао сам ти путоказ, по коме ћеш и сам моћи рачунати остала дуговања народа твога 

Христу Спаситељу. Па кад будеш успео да побројиш сва српска дуговања Христу, онда окрени 

листу и поброј сва Христова потраживања од Срба. Мисли и питај се: шта Христос тражи од 

Срба? 

Мир ти и радост од Господа. 
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35. Писмо 

Тежаку Станоју И. који се жали да га напада дух страха 

 

То је зли дух што те напада. Један од многобројних злих духова што раде на пропасти људи. 

Пишеш, да кад те дух страха нападне, теби се чини, да те цео свет гони, да су ти сви људи 

душмани, да те и Бог мрзи. Питао си зналце, и они су ти рекли: то је лудило своје врсте. И јесте 

лудило; добро су ти казали. И црква ће ти то казати. Само ће ти црква рећи и више, по своме 

искуству и знању. Она ће ти рећи и од кога и због чега долази то лудило. Од злог духа, а због 
неког греха твога. Црква ће ти и лек препоручити: исповеди и покај грех, и зли дух ће одступити 

од тебе. Сам по себи он никад не би одступио, али ће га Бог отерати од тебе. Знаш како је 
свемоћни Христос изгонио из људи зле духове. Како је имао потпуну власт над њима. Како су 

Му се зли духови безусловно покоравали. 

Но Божија власт над злим духовима не односи се само на изгоњење злих духова из људи него 

и на попуштање тих невидљивих паса на људе. Због тога се чак и зли дух у Светом Писму 

назива Божијим. Не читамо ли у Старом Завету: и зли дух Божији нападе Саула (1. Сам. 18, 10)? 

Не назива се он Божијим зато што је сродан Богу или што од Бога исходи - далеко од тога - него 

зато што је везан под Божијом влашћу. Читај прву главу књиге о Јову, па ћеш се уверити, да зли 

дух не може напасти човека, ако му то Бог не допусти. 

Кад ово знаш, онда нека је далеко очајање од тебе. Бог је и свемоћан и свемилостив. Он и 

може и хоће, да отера од тебе злог духа страха, који те понекад љуто мучи. Само ти признај моћ 

и милост Божију. Па онда исповеди грех свој, покај се, и помоли се усрдно свевишњем Богу. 

Кажи у молитви: Боже духова и свакога тела, свемоћни и свемилостиви, опрости ми грешноме, 
помилуј ме и спаси ме због крсних мука Сина Твога и Спаса нашега Исуса Христа! Не сумњај 
нимало. Бог ће се смиловати, и одагнаће од тебе то ништавно страшило. 

Бог ти на помоћ! 

 

 

36. Писмо 

Теологу Б. Р. који пита: Како разумете речи: 

Ја сам у Оцу и Отац у Мени 

 

Зашто испитујеш високе небеске тајне, које ни херувими потпуно не схватају? Веруј само да 

је тако - Господ је тако рекао - и вера ће ти донети награду. Јер вечно благо, бесмртно живовање 

и царовање, није обећано знању него вери. Човеку је Бог дао довољно способности да може 

веровати но недовољно да може знати. Није ли то признао и философ Кант, критичар људског 
разума? 

Изговарајући горње речи Христос их је упутио вери а не знању. Рекао је апостолу Филипу: 

зар не верујеш да сам ја у оцу и отац у мени? Видиш како вери открива тајну а не знању. Не 
каже: Зар не знаш да сам Ја у Оцу и Отац у Мени, него зар не верујеш? 

Уосталом, помози се мало и сравњењима. Није ли сваки син у оцу пре него се роди, и сваки 

отац у сину кад се син роди? Није ли огањ у пламену и пламен у огњу? Није ли племенити жеља 
у високој мисли, и висока мисао у племенитој жељи? 

Ми се непрестано спотичемо о тело кад мислимо о духовним предметима. Ко победи то 

спотицање, приближује се схватању духовних стварности. Може ли ко кога више волети на 
земљи него мајка јединца сина и јединац мајку? Замисли душе њихове, али - само душе. Душа 

мајчина сва је испуњена сином, и душа сина мајком. Нарочито још кад су удаљени једно од 

другог. Мајка је стварно свом душом у сину и син свом душом у мајци, и то како у уму тако и у 
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срцу. И сваки онај ко нас љуби, носи нас у уму и у срцу, и кога ми љубимо, живи у нама. Горећи 

од божанске љубави према Христу Павле је рекао: не живим ја него живи у мени Христос. 

У Хришћанству љубав је метод познања. Ако, дакле, желиш да познаш небеске тајне, онда 
љуби Бога свим срцем својим и свом душом својом и свом мишљу својом. И Бог ће се уселити у 

тебе, и тако - ти ћеш бити у Богу и Бог у теби. И осетићеш као истините неке ствари, које стоје 
изнад свих видика човечјег знања и разума. 

Љубав небеска нека те осветли. 

 

 

37. Писмо 

Сестри која тугује због покварености брата 

 

Разумем тугу твоју. Као старија сестра ти си му по смрти мајке била место мајке. Мучила си 

се док си га школовала. Због њега си задоцнила за брак, и најзад си се решила да се не удајеш. 

Свој живот си осиромашила, да би његов обогатила. Раније он те је слушао и волео. Но 

последње две године сасвим се изменио. Најпре се изјаснио као безверник, и почео се ругати 

твојој побожности, молитви, цркви, иконама. Потом - знам и да ми не кажеш - предао се 
развратном животу. Неизбежна последица безверства! Гневљив је, мрачан, неуредан, лен, дрзак. 

Изискује оно што му ти не можеш дати. Прави дугове на све стране. Бесан је, кад га ти 

саветујеш. Убио би те! Ни налик на ранијег човека. Као да је зли дух ушао у њ. 

Јадна сестро! Па и јесте зли дух у њему. Једна врста лудила, које неминовно спопада 
отпађене од Бога. Јер не може се човек окренути од Бога и не посрнути у густи мрак. Не може 

одрећи Бога и не полудети. Примери из прошлости и садашњости кипе као мравињак. 

Него да ти испричам случај једне мајке, која је спасла свога сина, сличног твоме брату. Кад су 

сви мајчини савети пропали као просута вода кроз решето, мајка наједанпут замукне. Више сину 

ни речи. И почне се молити Богу, да Бог пошље неку болест на њеног сина. Рећи ћеш: сурова 
мајка! Но чуј до краја. Сама ми је та мајка причала. Увидела сам, вели, да га нико под небом не 
може спасти осим јединога Бога, и то преко неке муке. Зато сам и молила да га Бог удари неком 

тешком муком. И дуго сам се тако молила. И заиста, син се разболи. Лежао је у постељи три 

месеца. Ја сам му служила. И пред њим се Богу молила. Он је мислио да се ја молим за његово 

телесно оздрављење. У ствари ја сам се молила да му душа оздрави. Боље и мртав телом него 

мртав душом. Он је опазио моју службу, љубав и молитву. И мало по мало омекшао је срцем. 

Кад су лекари већ дигли руке од њега, и он сав постао као сенка, једнога дана заплака се и 

шапатом рече: слатка нано, помоли се Богу да не умрем! А ја њему на то: зареци се, сине, да ћеш 

се вечно Бога сећати и благодаран Му бити, и да ћеш исправити владање своје. - Хоћу, нано, 

хоћу! шаптао је он у агонији. Ја сам некако осећала, да неће умрети. И, хвала Богу, оздравио је. 
Здрав је сада и душом и телом. Као восак мек, као анђел побожан, као сунце уредан и послушан. 

И ти, сестро, мораш престати са саветима брату. Ућути и не дражи га. Он је као у врућици. 

Него почни молити се Богу за њега говорећи: Господе благи, Ти си богат у начинима и 

путовима. Каквим знаш путем и начином излечи душу мога брата. Па ма то било, Боже, и 

тешком болешћу и муком. Молим Ти се. 
Још изабери један дан више у недељи, и пости за њега. И дели милостињу намењујући на 

њега. Па ће Бог у своје време и на Свој начин даровати му добар дух. И предаће ти га у руке 

здрава и разумна тајанствено лијући у срце твоје оне јеванђелске речи: овај брат твој мртав 

бјеше и оживље. Заиста, сестро, твоја огромна љубав и жртва неће остати ненаграђена. 
Мир ти и помоћ од Господа. 
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38. Писмо 

Двојици другова који се препиру око тога, 

да ли треба причешћивати болеснике 

 

Један од вас каже: не треба. Не треба, вели, због тога што постоји веровање, да ће болесник 

умрети ако се причести. Други каже: треба, јер је грешно да хришћанин оде из овога света 

непричешћен. 

Ја држим страну овога другога. Јер црква то заповеда. Многи пустињаци, који су живели 

далеко од храмова и свештеника, страховали су умрети непричешћени. И жарко су се молили 

Богу, да им пред смрт Бог пошаље свештеника са причешћем. Благи Промисао Божији 

испуњавао је молбе ових Својих угодника, и слао им понеког слугу олтара, да их причести 

светом тајном. Причешћени они су се озаривали радошћу, и растајали с овим светом задовољни 

и спокојни. Бивало је случајева, да сам болесник пожели да се причести, али умре пре него 

свештеник стигне, а потом поврати се, прими причешће и поново умре. Такав један случај 
догодио се недавно у близини Краљева. Овакви случајеви јасно показују шта је воља Божија. 

Лудо је мислити да болесник мора умрети чим се причести. Многи живи примери показују 

супротно. Ја сам лично присуствовао причешћивању неких тешких болесника, за које се држало 

да ће сигурно умрети. Они су живи и данас. Ако болесници од причешћа умиру, онда би било 

логично мислити, да и здрави од причешћа постају болесни. А то је безумље и богохулство. 

Догоди ли се да неки болесник умре после причешћа, није умро од причешћа него од болети. 

Таква му је судба од Бога. 
Разуман човек помишља на смрт и док је здрав, а камо ли кад је болестан. У овом царству 

умирања ништа није вероватније од смрти. Рекао је Бог здравоме богаташу, који је смишљао 

далеке планове о свом богаћењу: Безумниче, ову ноћ узећу душу твоју од тебе, а што си 

сабирао чије ће бити? 

Кад болесник умре, онда се горко каје онај ко му је ускратио причешће. У једном граду 

разболео се човек. Чуо свештеник, па дошао и понудио се, да га исповеди и причести. Жена 
одбије говорећи: Није на смрт, оче, није! - Свештеник се врати. Те ноћи умре болесник. Тада 

жена почне јадиковати: Тешко мени, зашто не дадох да се причести! 

Или зар не знате, браћо, да причешће вреди човеку колико све даће? 

Мир вам од Бога. 
 

 

39. Писмо 

Судији С. В. који пита како да се одужи своме добротвору 

 

Примио сам друго Ваше писмо у коме описујете свој живот. Остали сте били сирочетом, без 
иког свог. Један племенит сусед узео Вас је под своје. И Ви сте одрасли са његовом децом. 

Школовао Вас је и оженио. Наједанпут његова радња посрне. Пао је под стечај. Од стида и 

горчине он пресвисне. Ви сте га о свом трошку сахранили, и споменик му подигли. Мало потом 

умре и његова супруга, Ваша помајка. Ви сте и њу сахранили, и споменик јој подигли. Кад им се 
кућа на добош продавала, Ви сте је откупили и предали њиховој деци у својину. Једноме од 

синова помогли сте да отвори радњу, да би остале хранио. Другога им сина школујете својим 

новцем. Једну сте им ћерку удомили снабдевши је свом удавачком опремом. Млађој сте нашли 

неку пристојну службу. Њихово крсно име служите поред свога. Сваке године путујете у њихов 

град, излазите им на гроб и чините помен. Ово сам све сазнао из вашег последњег писма. 
На крају, Ви ме питасте, шта још да учините, да би се одужили своме добротвору? Да ли да 

саградите цркву у њихов спомен? Њихова је паланка без цркве. 
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О благородни човече! Та ви сте се већ многоструко одужили. И саградили сте цркву пред 

Господом неба и земље, не од камена и дрвета, него од добрих дела. Али ако хоћете можете и 

ону саградити. И ја бих Вам баш саветовао, да саградите и ону од камена и дрвета. Нека дело 

Ваше благодарности буде крунисано и једним таквим видним знаком. Нека људи виде и нека се 

диве. Нека виде многи неблагодарни синови и нека се застиде. Кад се посинак тако одужује, 
како ли тек треба синови? 

Саградите, дакле, цркву. И назовите је Храм Благодарности. То је потребно нашем времену и 

нашем поколењу, прокаженом од неблагодарности. И свима временима и коленима све до 

Божијег Суда. 
Од Бога Вам здравље и благослов. 

 

 

40. Писмо 

Монаху Авакуму: О мисленим гресима 

 

Питаш, да ли су опасни греси у мислима? Као монах ти то најбоље знаш. Знаш, да је неко од 

светих мужева рекао, да је суштина монаштва у очишћењу ума од злих помисли. Знаш и да 
црква набраја три врсте грехова: делом, речју, помишљу. Зато се и молимо Оцу светлости за 
покојнике, да им опрости све грехе, било делом, било словом, било помислом. А да Бог 
изобличава и грешне помисли, читаш у Јеванђељу: И видећи Исус помисли њихове рече: зашто 

зло мислите у срцима својијем? Сатана није ни згрешио друкчије него само гордим помислима. 
Због тога је и одбачен испред лица Божијег и сурван у ад. 

Зле мисли су семе сваког зла. Из тога семена ничу грешне речи, грешне жеље и грешна дела. 
Сети се друге Христове приче о сејачу: Човјек посија добро сјеме у пољу својему. А кад људи 

поспаше, дође њихов непријатељ и посија кукољ по пшеници. Бог сеје добре мисли у душу 

сваког човека. Ако се неко олењи и не стражи над душом својом као над посејаном њивом, он је 
као заспао. Па док он тако спава, долази зли дух, непријатељ и Бога и човека, и сеје по души 

кукољ, то јест зле мисли. Од злих мисли пак до злих речи и злих дела није даље него од семена 
до корена биљке. Значи, ту и нема никаква растојања, него све стоји једно с другим у органској 
вези. 

Зато држи стражу над собом. Затварај чешће очи своје, и по речима светог Никите Стифата 
"испутуј пловеће мисли по мисленом мору". 

У правилима монаштва стоји као најглавније вежбање искорењивање злих помисли - док се 

нису развиле, и порасле, и завладале душом, па најзад прешле и у дело. Разби их о камен. Као 

што каже Псалмист: Кћери вавилонска, окајана, благо ономе ко узме и разбије дјецу твоју о 

камен! Ти схваташ духовни смисао овога? Вавилон је царство ђаволско, а деца су његова зле 

помисли. Камен је Христос. Благо, дакле, ономе ко у самом зачетку разбије зло у себи и скруши 

га вечним каменом, Христом. 

Кад ово знамо и ти и ја, не остаје нам друго него тако и да творимо. 

Радуј се Господом. 

 

 

41. Писмо 

Писару Веселину Г. који се чуди зашто Свети Сава 

није писао књиге 

 

Да ли због тога, велиш, што онда није било хартије? Било је хартије и онда, чак и боље него 

данас, хартије од коже. Па и мастила је било, које теже бледи од данашњег. Кад одеш у 
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Хиландар, видећеш рукописе из оног времена, царске и светитељске, који су мање бледи него ли 

тестамент твога деде. 
Писао је свети Сава, али мало. Заиста мало је писао мастилом по хартији, али много, врло 

много на други начин -на начин апостола Христових. Читај шта Павле пише Коринћанима: ви 

сте наша посланица... кроз наше служење написана, не мастилом, него Духом Бога живога (2. 

Кор. 3,2-3). Овим начином написао је Сава врло много књига, на милионе. Колико честитих 

Срба, толико Савиних књига. Он пише и дан данас. Сви они малишани што сваког белог јануара 
певају: Ускликнимо с љубављу светитељу Сави - јесу најновије књиге Савине. Он их не 

исписује мастилом но Духом Бога Живога. И не пише на хартији него на срцима. Нити пише 
речи пролазне но вечите; не речи смрти но речи живота; не слова овога света но слова онога 
света. Највећи и најчудеснији књижевник српски, несравњив, ненадмашан! Његова жива 
библиотека пренета је делом на небеса; његова сабрана дела не могу се показати сад него тек на 
крају света и времена, на последњем Суду Божијем. Тада ће се моћи сагледати сва дела 
Немањића Саве, исписана Духом Христовим, жива слова, живе душе људске, грађани Царства 

Небескога. Управо светитељ је српски сам перо изабрано, а писац сам Дух Божији Свети, по 

речи цара Давида: ја сам перо књижника брзописца (Пс. 45,1). Тај књижник брзописац није 
нико други до Дух Свети, који је писао кроз пророке, апостоле и светитеље. 

Писао је свети Сава и кроз малтер и циглу, и кроз законе државне, и кроз цркве и школе. 
Хилендар и Жича његово је писање. И прво царство српско, уколико је непорочно и свето, 

његово је писање. Но све су то само помоћна средства његових бесмртних дела, душа људских, 

у које он жели да уброји и твоју душу. 

Ако је неко од Срба покрмачена књига, није крив свети Сава него он сам. Свак себе крмачи, 

но нико себе не може очистити ни исправити без Духа Светога. Ати знаш шта значи крмача? То 

је она звер, пред коју, по заповести Највишега, не треба бацати бисер. 

Мир ти и радост од Духа Светога. 
 

 

42. Писмо 

Једном ревносном читаоцу Светог Писма који пита: 

Зашто се Дух Свети јавио у виду огња 

 

Кад се Господ крштавао на Јордану Дух Свети се јавио у виду голуба. Јавио се не да нешто 

дода Христу него да тако символички објави оно што је у Христу, то јест: незлобност, чистоту и 

кротост. То и означава голуб. А кад су апостоли били сабрани у педесети дан по Васкрсу, Дух се 
јавио у виду огњених језика. Јавио им се у виду огња, да им нешто одузме и нешто дода. Наиме, 
да одузме из њих сваки грех, сваку немоћ и бојазан и нечистоту душевну, а да им дарује моћ, 

светлост и топлину. Огањ и означава симовлички то троје: моћ, светлост и топлину. Ти знаш 

како је огањ моћан, знаш како светли и како греје. Но кад говориш о Духу Светоме, чувај се да 

не мислиш телесно но духовно. Реч је, дакле, о моћи духовној, о светлости духовној и о топлини 

духовној. А то су: јачина воље, светлост разума и топлина љубави. Са ова три духовна оружја 

наоружао је Дух Свети против света војнике Христове, којима је Учитељ забранио и штап да 

носе од физичког оружја. 
Зашто се огњени пламен извио у виду језика над главама апостола? Зато што су апостоли 

требали језиком да јављају народима Радосну Вест, Јеванђеље истине и живота, Науку покајања 

и опроштења. Словом су требали да уче, словом да исцељују, словом да теше, словом да 

саветују и руководе, словом да уређују Цркву. Најзад, словом и да се бране. Јер им је рекао и 

прорекао Вођ, да се не плаше гонитеља и да не брину како ће им одговорити на судилиштима - 
они, прости људи. Нећете, каже, ви говорити него Дух Оца вашега говориће из вас. Зар се и 
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могло говорити обичним језиком човечијим о највећој и најрадоснијој новости, која је икада 

допрла до ушију људских, да се Бог јавио на земљи и отворио људима капије живота 
бесмртнога? Зар се од човека и човечје смртне природе могао разлити онај животворни балсам 

по лешини римске царевине и тја до крајева света? Никако и никада. Него само од Духа 
Божијега огњенога, који је кроз уста светих апостола сипао небеске варнице по тами земаљској. 

Но, о, сине човечји, зар ти баш никада ниси осетио Духа Божијега у себи? Гле, и ти си крштен 

Духом, водом и Духом. Зар баш никад није у теби изненадно засијала нека велика и светла 
мисао, ћутљива реч Духа Светога? Зар никад није, као ветар изненадно, наврела у твоје срце 

љубав према Створитељу, и од ње сузе на очи? 

Предај се вољи Божијој, и стражи над оним што бива у души твојој, па ћеш познати чудо 

Педесетнице што се збило над апостолима. 
Мир ти и утеха од Духа Светога. 

 

 

43. Писмо 

Црквењаку Драгићу М. који се понекад осети 

сасвим другим човеком 

 

Пишеш, како се понекад осетиш као нов човек препорођен и преображен. То ти се догађа 
обично за време молитве у ноћној тишини. Као да ишчезне овај свет за тебе; престану све мисли 

о свету, о људима, о стварима, о телима; необичан мир разлије се по души твојој; ти гледаш 

неку светлост у себи, и осећаш неизрециву радост. При том још наилази и неки чудесан мирис, 
који се не може сравнити ни с каквим мирисом на земљи. А кад се све то прекрати и ишчезне, 
лагано и постепено, као што ишчезава дуга испред очију, на тебе наилази туга што то није 
трајало још и још, дуго и дуго, без прекида и престанка, годинама и вековима, и кроз сву 

вечност. Па питаш, шта то може бити? 

Мислим, то се Дух Божији коснуо твоје душе, брате мој. То и јесте оно што је Господ рекао: 

Царство Божије унутра је у вама. Јер кад се Дух Божији зацари у душама нашим, онда престаје 

све оно што је наше у нама а настаје све оно што је Божије. Докле год у нама царују наше чулне 
мисли, земаљске жеље и себична воља, дотле унутра у нама није царство Божије но царство 

таме и страха и жалости и незнања. А чим Дух Божији дође и преовлада, онда је све друго, све 
супротно. Него, саветујем ти: понизи се до прашине пред величанством Бога Свевишњега, који 

ти је ову тајну показао, по превеликој милости Својој. И не саопштавај то многима, 
непосвећенима - нарочито не оно остало што и ја овде не спомињем. Да не би изложио порузи 

оно што је најсветије (Мт. 7,6), и да се срце твоје не би узнело у висине гордељивости, са којих 

се пада у адску пропаст. Чуј како те апостол опомиње: који мисли да стоји нека се чува да не 

падне! 

Код тебе се не дешава ништа нечувено и цркви незнано. Многи праведници и угодници 

Божији осетили су ту слатку тајну, и понешто су саопштили верним душама. Саопштили су не 
да се похвале собом него да поделе радост и покрену пријатеље своје на јачу веру у обећања 

Спаситељева и на радосније прослављање Господа. 
Био сам једне зимске ноћи на конаку код неког човека. Кад су чељад отишла на спавање, он 

ми саопшти "највећу тајну живота свога". - Тражио сам, вели, годинама да видим неко чудо од 

Бога. И није ми се дало. Једне зоре устанем и почнем се Богу молити. Наједанпут јави се нека 

светлост унутра у мени, и ја осетих мир, радост и мирис (све онако како се теби догодило). Од 

тада, вели, ја сам престао да иштем чудо од Бога. Јер видео сам највеће чудо, које ни чуо ни 

слутио нисам. 
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Није ли то потврда у наше дане онога што апостол говори: што око не видје, и ухо не чу, и у 

срце човјеку не дође, оно уготови Бог онима који га љубе. 

Мир ти и здравље од Бога. 
 

 

44. Писмо 

Мисионару Петру С. који пиша: Шта је то хула на Духа Светога 

 

Прочитао си у Јеванђељу ове речи Христове: сваки гријех и хула опростиће се људима, али 

хула на Духа Светога неће се опростити људима: ни на овоме свијету ни на ономе. Па питаш: 

шта је то хула на Духа Светога? 

То је хула на истину и на живот што је од Бога Духа Светога. Безверник, који мрзи и гони 

истину Божију, хули на Духа. Самоубица, који мрзи и убија живот у себи, хули на Духа. Јер је 
Дух Свети назват Духом истине и Податељем жизни. У Јовановом Јеванђељу пише, да је Господ 

Христос три пута назвао Духа Светога - Духом Истине (Јн. 14, 26; 15, 26; 16, 13). Ко, дакле, 
одриче и исмева истину, тај одриче и исмева Духа Светога, одриче и исмева Бога, који је дух и 

истина. Зашто се тај грех не може опростити, питаш, кад се сваки други грех може опростити? 

Гле, Закхеју је опроштено среброљубље, жени грешници телесни греси, разбојнику на крсту 

разбојништва, и многим другим многи други греси. Зашто се онда не би опростило и одрицање 

истине, безверство, исмевање Бога Духа? Зато што тамо има стида и кајања а овде нема. Тамо 

човек иако греши ипак стидом и страхом везује се за Бога. Овде пак све су везе са Богом 

прекинуте, и човек безверник се бескрајно и потпуно удаљио од Бога. Тамо је слабост, овде 
упорство. Тамо душа путује по мраку, али бар жели светлост. Овде душа путује по мраку и 

назива мрак светлошћу. Кад човек нема нимало воље да се спасе, Бог не жели силом да га 

спасава. 
Као друга хула на Духа Светога јесте омраза живота и одузимање себи живота. Дух Свети се 

назива податељ жизни, дародавац живота. Кад човек прими живот од Духа живота, па по 

незнању одакле му је дошао тај дар не благодари Богу, може му се опростити. Чак и кад неко 

прими живот од Духа живота, и зна од кога је примио ту драгоценост, па ипак не благодари, 

може бити проштен. Али кад неко прими живот од Духа живота па га с презрењем одбаци - томе 

се неће опростити ни у овоме свијету ни у ономе. Да би ово разумели, морамо најпре разумети, 

шта значи опростити. Опростити грешнику значи повратити му пун живот, даровати му поново 

живот. Али кад неко не жели живот, уз то још и мрзи га и презире, Бог нема шта друго да му да. 
Зато га брише из Књиге живих. 

Моли се Богу, да сачува тебе и твоје од ових неопростивих грехова, који означавају безумну 

буну створења против Створитеља. 
Од Бога ти здравље и милост. 

 

 

45. Писмо 

Машиновођи Стамену И. који се жали на досаду свога посла 

 

Жалиш се, да ти је досадио твој посао. Сви други послови чине ти се бољи. Па си смућен и 

тужан што не можеш да нађеш неко боље занимање. Дуго сам размишљао пре него сам узео 

перо да то одговорим. Мислима сам се уживљавао у твој положај и у твој посао. Замишљао сам 

себе на твоме месту, у машини, у тутњу и хуци. Сав гарав и знојав ја сам бодро гледао напред. 

Иза мојих леђа цео један мали народ: старци, родитељи, деца, кнежеви, дипломати, чиновници, 

сељаци, радници, надничари. Сви срођени силом околности, и сви стављени у зависност од 
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мене. Разговарају међу собом, или са својим мислима. Свак управља своје мисли и чежње ка 
последњој станици, камо је кренуо. Но да ли ће стићи до своје станице зависи од мене, а ја само 

од Бога. Они и не слуте колико од мене зависе. О мени и не мисле; и не познају ме. И баш то 

мени чини радост. Кад смо хтели кренути из прве станице, нико није дошао да ме види и упозна. 
Нико се није запитао: да ли овај човек није луд, или слеп, или пијан? Гле, ми сви поверавамо 

животе своје њему! Он је најважнији човек у овом галопирајућег граду, чији становници ми 

постајемо за неко време. Нико на такву мисао није дошао; и мене баш то неисказано радује. 
Радује ме то што је толики народ поверио животе своје мени без испитивања; мени, 

сакривеноме у машини, невидљивоме, непознатоме. И у трепету од радости станем славити 

Бога: 
- О Боже велики и дивни! Слава Теби и хвала, што си ми дао живот и разум и овако важан 

посао! Дао си ми посао, који веома личи на Твој посао, Боже. Јер и Ти, Господе мој, као 

сакривен, невидљив и непознат, управљаш једном машином Духом Својим Светим. Твоја је 
машина огромна; Твоји су путници безбројни. Ти си машиновођ васцелога света. Многи, многи 

путници не мисле о Теби, не испитују тајну бића Твога, него с поверењем улазе у Твоја кола, и 

возе се, возе. И то мора да Тебе радује, неисказано радује. Ти знаш, где ћеш дати одмор Твојим 

путницима, где их нахранити, и где кога скинути с воза. Они истина слабо шта знају о почет-ној 
и крајњој станици Твога пречуднога воза, али с поверењем улазе, с поверењем се возе, с 
поверењем излазе - с поверењем у Тебе скривеног, невидљивог, непознатог. Хиљаде и хиљаде 

пута ја Те славим и хвалим, и клањам Ти се, свевидећи и свемоћни Створитељу мој и 

Машиновођо мој. У тебе јединога се уздам у свима опасностима, пред којима лебди овај мој воз. 
Ти ћеш ми помоћи, да га доведем до крајње станице са свима путницима на број. 

Пријатељу мој млади, какав бољи посао ти желиш? Зар има бољега посла од твога? Апостол 

Петар ловио је рибу, а Павле плео асуре. Помисли како је велики и важан твој посао према 

њиховоме. Па се поклони Провиђењу, које ти је поверило баш тај посао. 

Од Бога ти здравље и благослов. 

 

 

46. Писмо 

Господину Скоту, американском унитаријанцу, 

који се буни против Свете Тројице 

 

На клизавом путу политике, на коме сте се нашли, није чудо што Ви негодујете против 

хришћанске науке о Светој Тројици. Ваша унитаријанска секта није ни заснована на тежњи за 
чистом истином него на тежњи за измирењем свих вера у свету. Па како је тешко уједначити 

планину с долином, то се Ви љутите на планину. Јер Вама се чини - сасвим погрешно - да је 

спасоносније планину спустити него низину узвисити. При свем том Ви тврдите, да ваша секта 
верује у Исуса Христа. 

Ако Ви верујете у Исуса Христа, како онда можете тежити да измирујете и изједначујете 
истину са неистином? Је ли Вам тај пут Христос указао? Је ли Он мирио Своју науку са 

римским идолопоклонством, црначким фетишизмом, индијским нихилизмом и мртвим 

јудејским фарисејством? Очигледно не. И апостол Христов одлучно устаје против Вас говорећи: 

Какву заједницу има видјело с тамом? Како ли се слаже Христос с Велијаром (ђаволом)? Знајте, 
да свет не распиње на крст онога ко мири истину с неистином, и светлост са тамом, и добро са 
злом. А Христа је свет распео на крст, јер није уједначавао, није мешао, није са истином 

политизовао. Јасно је, дакле, да Ви не верујете у Исуса Христа. 
Покушајте само, да у ма којој области обичне науке мирите и уједначујете открите истине са 

полуистинама или неистинама, и видећете на какав ћете отпор наићи. Рецимо, да електричну 
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светлост уједначујете са светлошћу лојане свеће; или округлину земаљске планете са 
пљоснатошћу. Или узмите обичан догађај из искуства. Рецимо, два се човека препиру: један 

човек здравих очију каже, да је видео три орла под облацима, а други слабијих очију рекне, да 

он није видео ниједног орла. Ако сте разумни, Ви ћете испитати вид свакога од њих, па ћете 

поверовати видовитијем. Али пошто Вашој секти није до истине него до измирења и 

уједначења, то ћете Ви рећи оној двојици: пошто ја уопште нећу да дижем свој вид у висину и 

испитујем, то је најбоље да се вас двојица измирите, да узајамно попустите, и да сложно кажете, 
да сте обојица видели само једног орла под облацима! 

То је Ваш пут, Ваша наука, Ваша политика. Свет није пошао за вашом сектом, као што су 

њени оснивачи мислили. Остали сте до данас једна малобројна и незнатна секта у хришћанском 

свету као хрид у мору. Зашто? Зато што иако је људима много стало до мира још им је више 
стало до истине. 

А истина о Богу јединоме у три лица дошла је свету по откривењу од Највидовитијег, од 

Сина Божијег Исуса Христа. Три лица, без наличја. Три лица, једна личност. Ова фина и 

узвишена Стварност не да се никад измирити и уједначити са грубим и ниским призрацима. 
Дух истине нека Вас осветли. 

 

 

47. Писмо 

Једноме брату из Сарајева који пиша нешто 

о Побусаном понедеонику 

 

Питаш, зашто жене излазе на гробље првог понедеоника после Светле Недеље? 

Да изврше један обичај, препун смисла и лепоте. После осмодневног прослављања васкрсења 
Христа из мртвих излазе хришћанке деветога дана на гробове својих сродника: да их спомену у 

молитвама, да им објаве васкрс Васкрситеља, и да им поново побусају гробове. Прво се изврши 

молитва за покојнике. Тиме ми изражавамо своју љубав према оним милим и драгим који су се 

телесно и привремено од нас одвојили. Знај: истински те воли онај ко се за тебе у тајности Богу 

моли. По свршеној молитви чука се црвеним јајетом о крстачу и виче: Христос воскресе! Тиме 
ми поздрављамо покојнике најрадоснијим поздравом, па презирући смрт уверавамо их, да ће и 

њима сванути дан васкрсења из гроба. Најзад чистимо гроб од увеле траве и стављамо ново 

бусење, које ће се зазеленити новом травом. Тиме ми јављамо своју наду, да ће у дан свеопштег 
васкрсења иструлела тела покојника преобратити се у нова тела, у тела небеска. Јер по 

истинитом сведочанству сведока васкрсења Христова постоје тјелеса небеска и тјелеса 

земаљска. И још: ово распадљиво треба да се обуче у нераспадљиво, и ово смртно да се обуче у 

бесмртност. Кад све то сврше хришћанке се још једном помоле Богу, поклоне према истоку, и 

одлазе. 
И тако молитвом оне изражавају љубав; црвеним јајетом и поздравом објављују веру, а 

обновом бусења показују наду. Љубав, вера, нада и - опет љубав. То је значај и смисао 

Побусаног Понедеоника. 
Питао си даље, зашто тога дана само жене излазе на гробља а не и мушкарци, као о другим 

задушницама? Тај понедеоник је почетак седмице жена мироносица. А Мироносице су прве 

посетиле гроб Господњи под Голготом, и прве јавиле људима, да је Господ васкрсао. Благо 

матерама, сестрама и удовицама, које личе на жене Мироносице по љубави према упокојеним! 

осећају упокојени присуство наше на гробовима својим, осећају - те и још како! - наше молитве 
и жртве за њих, нашу љубав према њима. И ми ћемо то ускоро осећати - и ја и ти - с оне стране 
гроба, и бићемо благодарни онима који се нас сећају и за нас се Богу моле. 
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О брате мој, како су слабе речи људске, да искажу тајну живота и смрти, чудну и језиву тајну, 

о којој ангели с покојницима шапатом роморе! Добро су нам дошли хришћански обичаји, да 

помогну речима. Обичаји смислени и красни - да помогну слабим речима нашим! 

Од Бога ти благослов и здравље. 
 

 

48. Писмо 

Једном ученом православцу који пита: 

Зашто Православље нема свога папу 

 

Па, има. Православље има свога папу, старијег од свих папа и патријараха у свету. Имало га 
је од почетка, и имаће га до краја времена. То је онај исти папа, кога су призивали и сви 

апостоли Христови. Дух Свети, Дух мудрости и разума, Дух утехе и силе Божије - Он је прави 

папа цркве Христове од увек и за увек, без смене и промене, без спора и избора, без 
претходника и наследника. А да су апостоли признавали Духа Светога као свог врховног 
начелника и папу, о томе срећом постоји писмен документ, писан њиховом руком. На првом 

свом сабору у Јерусалиму апостоли су записали ове знамените речи: угодно би Светоме Духу и 

нама, да тако и тако буде (Дап. 15,28). Очигледно, апостоли су стављали Духа Светога испред и 

изнад себе. Пред тај и пред сваки састанак они су се Њему молили, Њега призивали, Њему 

безусловно покоравали. Не чине ли тако до данашњега дана старешине цркве православне? 

Кадгод се састају у саборе они се прво сећају свога непогрешног папе, Духа Светога, Њега 

призивају са страхом и трепетом пре почетка свакога рада, и Њему се безусловно покоравају. 

Но не само црквене старешине: и старешине државне у православним земљама, министри и 

народни посланици, одувек су прво ишли на призивање Светога Духа па онда отпочињали свој 
саборски или скупштински рад. То исто чиниле су и чине и старешине школске. Знате, да на 
почетку школског рада они иду са својим ученицима на призивање Светога Духа. И Свеблаги, 

Свемоћни и Свемудри Дух Свети све руководи, све крепи, све надахњава: и цркву и државу и 

просвету. И влада свим у свему, не силом као земаљски диктатори, него као отац мудрошћу и 

љубављу. Он и јесте наш отац кроз крштење којим смо крштени. А Ви знате, да грчка реч папа и 

значи отац. Дакле, у правом, историјском и моралном смислу Дух Свети је наш отац, наш - папа. 
И на што би онда требао православној цркви још један отац, или папа? Није ли нас и сам Господ 

Христос упозорио, да се чувамо земаљских папа, очуха? Он је пре деветнаест векова заповедио 

И оцем (читај: папом) својим не зовите никога на земљи; јер је у вас један Отац који је на 

небесима (Мт. 23, 9). Мир Вам и здравље од Бога. 
 

 

49. Писмо 

Новинару И. Т. који пита: О спаљивању мртваца 

 

Питате ме, зашто хришћанска црква негодује на спаљивање мртваца? Прво због тога што она 
то сматра насиљем. Срби се и дан данас грозе над неделом Синан-паше, који је спалио мртво 

тело светог Саве на Врачару. Спаљују ли људи мртве коње и псе и мачке и мајмуне? Ја нисам 

чуо. Чуо сам и видео сам, да их закопавају. Зашто би се онда чинило насиље над мртвим телима 
људи, господара свих животиња на земљи? Не би ли једно спалиште за цркнуте животиње, 
нарочито по великим градовима, било куд и камо оправданије од спалишта за људе? 

Даље и због тога што је тај пагански и варварски обичај потиснут из Европе хришћанском 

културом пре близу две хиљаде година. Ко жели да га обнови, не жели ништа ни културно, ни 

модерно, ни ново, него једну давно преживљену старудију. У Енглеској, која се тешко може 
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назвати некултурном, врло је непопуларна ова врста неопаганизма. Да Вам испричам један 

случај. У време Рата поремети памећу један познати Југословенин. Питан пред смрт он изјави, 

да му је једина жеља, да се мртав спали. У означени дан нашла се наша мала југословенска 
колонија окупљена код спалишта на Голдерс Грину. Кад је мртво тело гурнуто у зажарену пећ, 

ми смо се стресли од језе. Потом су нас позвали на супротну страну пећи, да сачекамо "четврт 
часа" и да видимо свога земљака у виду пепела. Чекали смо више од сата. Чудили смо се што се 

огањ тако дуго мучи око нашег покојника. И почнемо питати ложача. Он се извињаваше тиме, 
што је пећ била сасвим охлађена. "То се, вели, не загрева сваки дан, јер се ретко ко даје 
драговољно сажећи". Чувши ово ми се разиђемо не могући сачекати крај крају нашег земљака. А 

треба да знате, да у Лондону умире дневно више од хиљаду људских бића. - У Америци ја сам 

видео гробове великих председника Вилсона, Рузвелта, Линколна и многих другим знаменитих 

личности. Нико од њих није сажежен. Утолико више чудило би ме, шта ће међу потомцима 
светог Саве једномишљеници Синан-паше! 

Причао нам један персијски адвокат, како је њихов поступак са мртвацима "најразумнији у 

свету". Наиме, они, персијски огњепоклоници, мада се клањају огњу као божанству, не спаљује 
своје умрле него их полажу на земљу као на трпезу птицама. Гробље њихово ограђено је 
високим зидовима, на којима куњајући чекају јата орлушина. Гробари уносе мртваца у гробље 

нага, покривена само крпом платна, спуштају га на земљу, и брзо се удаљују. Тада орлушине 
жустро крећу на свој посао. И за неколико часова од мртвог тела људског преостају само голе 
кости, које нити ко дира нити сахрањује. Персијска је, вели, логика ово: "ми смо се живи 

хранили животињама, право је да мртви нахранимо животиње". - Чудили смо се томе, но нисмо 

могли наћи да је та логика слабија од логике оних који хоће да огњем уништавају људска тела. 
Али нашто од решених питања правити поново питање? Ако будемо хтели себи задавати 

непотребне бриге, можемо се једног дана почети мучити и питањем: да ли да убијамо 

престареле људе и жене као што чине нека примитивна племена? И да стварамо друштва и да 
пропагирамо ту "идеју"! 

И, најзад, с каквим разумом војевати против гробаља нарочито у овој земљи, где гробља 
служе као понос народни, као извор надахнућа, и, ако хоћете, као тапије државе? 

Мир Вам и здравље од Бога. 
 

 

50. Писмо 

Кафеџији С. Б. који је имао да бира између самоубиства и просјаштва 

 

Пишеш, да ти је све имање продато за дугове. Кад си се нашао на улици без игде ичега, 
упутио си се ноћу на гробље да извршиш самоубиство. Настало је колебање, премишљање. 
Сатрвен самомучењем легао си на гроб својих родитеља и - заспао. На сну ти се јавила мајка, 
која ти је припретила говорећи, да у Царству Божијем има пуно оних који су били просјаци на 
земљи, али ни једног који је сам себи свесно живот одузео. Тај сан те је спасао од самоубиства. 
Управо твоја мила мајка спасла те је по Божијем промислу. Почео си да просиш и од прошње 

живиш. Па питаш, да ли тиме газиш закон Божији? 

Охрабри се, сине човечији! Бог је заповедио: не укради! али није заповедио: не проси! 

Прошња без крајње нужде је крађа, али прошња у твоме случају није крађа. Војвода цара 

Јустинијана, славни Велизар, у старости је остао без имања, без пријатеља и без очију. Седео је 
слеп на капији престонице и просио за хлеб. Као хришћанин није смео ни помислити на 
самоубиство. Јер као што је живот бољи од смрти, тако је бољи просјак од самоубице. 

Велиш, стид те изеде и туга ти кости сасуши? Стојиш ноћу пред негда својом кафаном и 

тражиш милостињу од оних који излазе и улазе. Сећаш се, да си ти недавно био господар те 
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кафане, а сада не смеш да ступиш у њу ни као гост. И очи су ти поцрвенеле од плача и ридања. 
О, добри човече, утеши се! Анђели Божији нису далеко од тебе. Што плачеш за кафаном? Ниси 

ли чуо за једну кафану на крају Београда, која се звала "Чија л' није била, чија л' бити неће"? 

Заиста, велики је философ био онај ко је исписао те речи. Јер то важи за све кафане, за све куће, 
и куле и палате у свету. Чије л' нису биле, чије л' бити неће? 

Шта си изгубио? Оно што није било твоје кад си се родио, није ни сада твоје. Био си газда, 
сад си сиромах. То није губитак. Губитак је, кад је неко био човек па постао звер. А ти си био 

човек и остао човек. Потписивао си менице неким својим "угледним" гостима, и због тога је 
твоја кафана постала туђа. Сада кроз прозор гледаш како се исти они у кафани смеју као и 

раније, док се ти на улици обливаш сузама и покриваш стидом. Не бој се, има правде Божије. 
Они ће одговарати за своје недело. Кад они пођу да изврше самоубиство, ко зна, да ли ће 

праведни Бог дозволити њиховим мајкама да им се јаве из онога света и задрже их од злочина? 

Не завиди им нимало на срећи. Јер им не знаш крај. Један стари грчки мудрац рекао је: "Не 

називај ниједног човека срећним пре него му видиш крај!" 

Тешко ти је бити просјаком? Но, нисмо ли сви просјаци? Не зависимо ли сви свакога дана и 

свакога часа од милости Онога који нам даје живот и за живот? Ти и сад имаш важну мисију у 

свету: опомињеш људе да се сете Бога и душе, и да буду милостиви. Приморан да живиш у 

ћутању, удубљуј се у душу своју и молитвено разговарај с Богом. Живот просјачки потребује 

више јунаштва него газдашки. Злато и сребро испитује се огњем, а човек понижењем (Сирах. 2, 

5). Но, ти си се већ показао јунаком чим си победио црну мисао на самоубиство. То је победа 
над духом очајања. После те победе свака друга биће ти лакша. Господ је близу тебе. 

Мир ти и утеха од Господа. 
 

 

51. Писмо 

Занатлији Сими М. кога мучи слутња 

као да је овај живот Суд Божији 

 

Слушао си од некога, да је овај живот већ суд Божији и да другог суда неће ни бити. Та мисао 

притисла те је као неко бреме, које нити можеш држати нити збацити. 

Замисли једног опаког човека, чије су опачине познате целом граду. Суседи га избегавају, и 

међу собом изобличавају његова недела. Нити га ко посећује нити прима у своју кућу. Тако га 

људи суде, и тиме га кажњавају. Но, најзад тај човек падне под суд и суд га осуди и казни 

тамницом. То је последњи, законски суд. И тако, дакле, видиш два суда: један услован и 

посведневан, а други законски и закључан. Или, још јасније, узми пример каквог неуредног 
ђака, кога учитељ преко године више пута кажњава, да би га поправио, па на крају године као 

непоправимог искључује из школе. 
Тако су и два суда Божија. Један је услован и привремен. Назовимо га васпитним судом 

Божјим над људима у школи овога живота. А други ће суд бити праведан и закључан. Ово је 
јасно из многих примера у Светом Писму. Праведнога Мојсеја казнио је Бог због једног греха 
тиме што му је ускратио да уђе у земљу обећану, у коју је он водио свој народ пуних четрдесет 

година. Ово је привремени и васпитни суд Божији. Да би грешници видели и уплашено рекли: 

кад Бог не опрости таквом праведнику један грех, како ли ће тек учинити с нама, оптерећеним 

многим и тежим гресима? Но казна Мојсеја не значи последњи и закључни суд над њим. Нити 

она значи, да Мојсеј неће ући у Царство Небеско. Знаш, да се овај велики слуга Божији јавио са 

св. Илијом приликом Преображења Господњег. То сведочи, да иако је он кажњен једном за 
један грех, није од Бога одбачен нити из вечног живота искључен. Васпитне казне, или васпитни 

судови Божији, баш и служе томе, да људе поправе и оспособе за Царство Небеско. Или 
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погледај на онога болесника у Витезди, који је лежао 38 година узет. Да је његова болест била 
због греха јасно је изрекао Господ кад га је исцелио: ето си здрав; више не гријеши да ти не 

буде горе. А шта би му се могло горе десити него да због нових грехова буде на Страшном Суду 

Божијем одбачен и искључен из Царства Живота? 

А о последњем суду, о Страшном Суду Божијем, о дану који гори као пећ, јасно је рекао 

Спаситељ наш. Кад сунце и месец мркну, кад се звезде збуне и почну падати, кад се у 

свеопштем мраку покаже сјајни знак сина човечијег, тада ће се јавити Господ Исус у сили и 

слави да суди по правди свим живим и мртвим. 

Држи се ове здраве науке, која није од човека, и збаци са себе то бреме што ти га је на душу 

набацио онај човек јеретик. 

Бог те благословио миром и здрављем. 

 

 

52. Писмо 

Опет ратнику Јовици: Потврда његовог доживљаја 

 

Кад си ти као негдашњи неверник осетио, како Свевишњи засеца у људски живот, како ли тек 

верни и побожни? 

Причао ми један познати Београђанин, како га је Бог спасао, да не буде интерниран. Дотерали 

нас, вели, у полицију и постројили у двориште. Војничине ћесареве брецају се, грде, шамарају. 

Кога? Синове Косовске! Децу Лазареву! Оне које хоће да интернирају гурају у страну и вичу: 

унутра! А другима опет, које отпуштају, вичу: на сокак! Но ови последњи били су ретки. Ја 
стојим и дрхтим. А све у себи молим се: Господе, спаси ме! Господе, спаси ме! Дође ред на 
мене. - Чиме се ти занимаш? упита ме зловољно солдат. -Господе, спаси ме! прошаптах ја и 

последњи пут, па и не мислећи шта ћу одговорити отворих уста и рекох: Господине, ја држим 

радњу те децу хлебом храним. Он ме продрмуса вукући ме час лево час десно, као нерешен шта 
ће са мном, па тек викну: на сокак! 

Много је начина у свемудрога Бога. На хиљаде и хиљаде начина штити Он и спасава оне који 

му се моле. У сваком случају оправдавају се и у наше дане речи цара Соломона: Тврда је кула 

име Господње; к њему ће утећи праведник, и биће у високом заклону. Зар је један случај био, да 
се непријатељу заслепе очи, те не може да види човека кога гони и тражи? Човек ту пред њим, а 

он га не види. Или да мимоиђе кућу, коју би најрадије опљачкао и разорио? Жена једног српског 
официра у Београду доживела је баш ово последње. Смотрила је непријатељске војнике како 

иду из куће у кућу, врше претрес, пљачкају, и одводе народ у ропство. Близу су њене куће. Ево 

их већ у суседној авлији. Шта да ради? Зовне свекрву и децу и клекне пред икону Светог 
Арханђела. Молили су се с плачем и јецањем. А војници су се издирали на суседа и псовали. 

Изађоше. Капија се залупи. Сад ће у њену кућу... Ево... ево! Али неће. Не да Бог! Молитва није 
узалуд. Изишавши из суседне куће војници мимоиђоше кућу српског официра и одоше у другу. 

Није им се просто дало да виде капију, ни кућу, везану молитвом са небом. 

Тебе је требао да лупи куршум, па да оставши жив осетиш присуство Бога. А велики свеци и 

праведници осећали су присуство Божије чак и у покретима својих мисли и свога срца. Труди се 

и ти, да се испнеш до те духовне висине. До тог финог распознавања путова Господњих. До те 
отмене осећајности за Бога. 

Мир ти и поздрав. 

 

 

53. Писмо 

Девојци Марији Ж. која тражи значење 
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јеванђелске приче о десет девојака 

 

Пет мудрих и пет лудих девојака. Читај: пет мудрих и пет лудих душа људских. Мудре су 

имале чиста кандила и уље, а луде само чиста кандила. Кандила прво означавају тела, а уље 
милост. Милост се каже грчки јелеј. Отуда и реч полијелеј, то јест многа милост. Полијелеј се 

пали на јутрењи када се певају псалми о многој милости Божијој према народу изабраноме, са 
понављањем: јер је ва век милост његова, алилуја! Мудре девојке су, дакле, имале девичанско 

тело са девичанском душом, али уз то и милост велику; милост наспрам слабијих од себе, који 

се још нису ослободили од греха. Луде су строго држале девичанство телесно, али су 

немилостиво и презриво гледале на слабије од себе, осуђивале ове са охолошћу и окретале се од 

њих са презрењем. "Праведно су назване лудим, говори свети Нил Синајски, јер успевши у врло 

тешком и безмало немогућем - у девству - оне су пренебрегле оно што је мало и лако". 

Пренебрегле су: милост, сажаљивост, опраштање. Кандила чиста али празна и тамна! Кад стигне 
смрт и тела се зароне под земљу а душа крене пут вечне домовине своје јелеј милости треба да 
светли и води. Ко буде без тога јелеја, тама ће га обузети. Капија од саме таме! Како ће се проћи 

та тешка капија? Душа у страху и трепету: око ње страшила од сенки призрака. Као језиви снови 

што муче спавача. Ко ће помиловати? Ко ће пружити бар конац светлости? Помиловаће Бог, али 

милостиве. Јер је речено: блажени милостиви, јер ће они бити помиловани. Они који су имали 

милости према створењима биће помиловани од Створитеља. Није ли то право и утешно? да - и 

страшно за немилостиве? 

У нашем суседству живела је стара девојка. За њу се знало, да је кроз све време живота била и 

остала часна девојка. И дотле све добро и све за похвалу. Али из дана у дан она је језиком 

сипала отровне стреле на оне који живе у браку и који греше. Од јутра до мрака хвалила се 

својим девичанством, а грдила оне који су јој изгледали грднији од ње. Рече нам један 

свештеник у разговору о њој: ако нисте знали шта је луда девојка из јеванђелске приче - ето је! 
И заиста некако лудост изгледа појачана кад човек има само једну врлину а све остале нема. Као 

што се путнику у ноћи тама чини гушћом кад гледа у једну светиљку па се обазре лево или 

десно од ње. Мудрост је не у једној врлини но у збиру свих врлина. Као што је рекао Премудри: 

мудрост сазида себи дом на седам стубова (Приче 9, 1). Мудра је душа она која има бар седам 

главних врлина. 
Још ова Христова прича има и дубље духовно значење. Под пет лудих девојака разуми пет 

бесловесних чула. Ко живи само оним што види и чује, без икакве унутарње контроле разума, 

тај има луду душу. Кад смрт навуче завесу на овај чулни свет, таква душа остаје у потпуној 
тами. А под пет мудрих девојака разуми пет унутарњих чула, која разумно контролишу спољна 
чула и владају над њима. Ова унутарња чула сабирају у овом животу светлост, која остаје у 

души и светли и онда када смрт навуче завесу на спољна чула. Но, да ли ћеш ти у твоме добу 

моћи схватити ово? Временом, свакојако. 

Мир ти и здравље од Бога. 
 

 

54. Писмо 

Браћи Радосаву и Милосаву који питају о камењу што виче 

 

Када је Господ последњи пут улазио у Јерусалим народ му је изашао у сретање. Безбројне очи 

гледале су у Њега, с дивљењем, и безбројна уста радосно клицала: осана! осана сину Давидову! 

благословен цар Израиљев! Чуше то фарисеји, па зелени од зависти рекоше му, да запрети 

народу да не виче. Одговори им кротки Господ: ако заћуте, камење ће повикати. Сада, после 
деветнаест векова од тога догађаја, ви питате, какво је то камење, и како може камење викати? 
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Нисте ли читали, како су Јевреји после пет дана заиста заћутали и како је камење повикало, 

да је Христос Син Божији? Када је Он на крсту издахнуо на Велики Петак земља се потресе, и 

камење се распаде. Камење је пуцало и с треском распадало се. То је језик камења, то вика 
камења. Може ли бити гласнијег језика и страшније вике: и очигледнијег сведочења о 

благословеном Цару, који је сишао међу људе и кога су безумници одбацили и умртвили? 

Друго камење. Када су Јевреји заћутали незнабошци су повикали: осана! Јевреји су гледали 

на незнабошце као на мртво камење. У духовном смислу они су заиста и били камење, без 
сазнања о јединоме живоме Богу, ти поклоници камених идола. Када су, дакле, Јевреји заћутали 

о Сину Божијем апостоли су пошли по свету да крштавају незнабожне народе. И ови народи 

постали су као оживљено камење, по речи апостола Петра: и ви сами као живо камење зидајте 

се у дом духовни (1. Петр. 2, 5). Као живо камење незнабошци су стали славити Господа док су 

се Јевреји каменили и ћутали. 

Треће камење. Када су уста Јевреја заћутала повикало је камење из храма Соломонова. И дан 

данас виче. Јер се испунило пророштво о томе храму: ни камен на камену неће остати. Гордост 
и слава Израиљева, храм Соломонов, данас не постоји. Постоје неколике стене из тога храма, 
тек колико је довољно да синови и кћери израиљског народа могу сваке суботе ударати главом о 

њих, о те "стене плача", с кукњавом и ридањем. То преостало камење својим ћутањем јавља као 

гласоноша с бојишта изгубљену битку. 

Четврто камење. Јевреји су давно заћутали о Христу. Нити му се радују, нити га славе, нити 

кличу: осана! Зато је увређени Бог презрео њихов једини храм и жртве у њему. Предао га је 

разорењу. Али стотине хиљада храмова од камена подигнути су по свему свету у славу Христа. 
И ово камење сведочи и виче оно што Јевреји прећуткују. 

Пето камење. То је оно што још није повикало, а што ће повикати пред крај света, пред други 

долазак Господњи. О крају света прорекао је Највидовитији: и земља ће се трести по свијету, и 

сунце помрачити, и мјесец своју свјетлост изгубити, и звијезде ће падати с небеса. Шта су 

земља и сунце и месеци звезде до камење? Својим језиком и својим начином, дакле, то огњено 

камење повикаће у одређено време. Наиме, у оно време када изађу многи лажни пророци, и 

безакоње се умножи и љубав многих према Богу охладни. Једном речју, када поред Јевреја и 

многи хришћани заћуте. Тада ће небеска тела, то огњено камење Божије, повикати својим 

језиком и својим начином. И објавише долазак Судије, као што је источна звезда некада 
објавила рођење Спаситеља. 

Мир вам и здравље од Бога. 
 

 

55. Писмо 

Школованом човеку који је дошао до уверења 

да "има нешто" 

 

Пишеш ми, да мора да има нешто на крају крајева. Читао си, велиш, књигу о звездама од 

некога великог астронома, па ти је пало у очи тврђење тога славног научника: "без Бога се 

ништа у свету не може ни разумети ни објаснити". Отуда си и ти дошао до закључка, да има 

нешто. 

Кажи, сине цар Лазарев, има Бога, и буди радостан! Има нешто - тако говоре многи 

школовани људи. Но, ако ти останеш до краја живота само при тој речи: има нешто, твој ће сав 

живот бити ништа. 
Једна тренутна слутња, да постоји нека огромна тајна сила иза видљивог света, није још ни из 

далека она вера, животворна и плодоносна, која осветљава наш пут и указује наш циљ. 
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Казати само има нешто не значи изаћи на видело дана. То једва значи, да је путник превалио 

поноћни мрак и својим проширеним зеницама назрео беласање на истоку. А одатле до великог 
сунца над теменом још је дуг пут. Пожури да те смрт не постигне у том сумраку. Да бар умеш да 
речеш: има Неко, зора би зарудела над животом твојим. 

Познај Створитеља свога, брате драги. То је важније од познања створења Његових. Не буди 

у друштву оних, на које се апостол жали говорећи: више поштоваше и послужите твари него 

Творцу (Рим. 1,25). Гле, Свевишњи уметник стоји покрај Својих дела. Ти си се сувише загледао 

у Његове уметничке творевине, које донекле отварају очи, а потом заслепљују. Зашто не приђеш 

Уметнику и не упознаш Га, и не представиш Му се? Христос је зато и дошао на земљу, да ти 

пружи руку и да те приведе. Ко не приђе ближе Уметнику у овоме свету, у Његовој пречудној 
радионици, не упозна Га, не представи Му се, и не поклони Му се, неће бити пуштен ни у двор 

Његов на небесима. 
Ово ти пишем тек вративши се са једног погреба. Умро је један ваљан младић у Охриду. На 

самртном одру лице му је било светло, светлије него за живота. Живео је по вери и упокојио се у 

пуној вери. Сасвим млад, ама разуман. А ти си већ старији господин. Мир ти и милост од Бога. 
 

 

56. Писмо 

Књигопродавцу Светолику М.: О најновијим јеретицима 

 

Слушао си, велиш, некакве људе тамо око Дунава како говоре народу нову и необичну науку. 

Садржина те науке гласи: "што горе то боље". Они тврде, да је смак света на прагу. Указују на 
предсказане знаке другог доласка Христовог као већ јављене у свету. Ту су земљотреси, ратови, 

безбоштво, забуна у природи, забуна међу људима и много друго. Па на основу тога уче људе, 
да се нипошто не боре ни против каквог зла у свету; да би се зло што више нагомилало и тако 

ускорило долазак Христов. Треба се, кажу, радовати бунама, ратовима, кризи, поплави, суши, 

глади, свађи међу суседима, безбоштву, злочинима, нередима, расулу породичном, колебању 

црквеном, пропасти државној. Не треба поправљати овај живот, не треба га крпити, него 

пустити нека се сав раскомада, зарђа, затрује, и тако учини немогућим. И све то ради тога, да би 

се Христос нашао побуђен да што скорије дође и учини крај свему. Једном речју, ми треба живо 

да сарађујемо на пропасти света, и тиме чисто приморамо Христа да поново дође. И непрестано 

понављају: што горе то боље. То је та нова наука учитеља који називају себе новим 

адвентистима. 
Мене нимало не чуди што су неки људи дошли и на такве мисли, али ме чуди, с каквим 

правом везују они себе за Христа и Јеванђеље? Јер чим се неко одсече од цркве и почне 
самовољно да фантазира, долази на најсмешније и најлуђе мисли, сличне сновима пијаног 
спавача. Чим се ко скине с лађе којом Христос кормани, нађе се на чуну којим сатана управља. 

Ова "нова наука" подсећа доста на јерес Николинаца појављену у време апостола (види: 

Откр. 2,6). Николинци су учили да треба што више грешити и грешити, док се грех у човеку не 
засити и не усахне. Када се човек изгреши, постаје светац! и баш као што су ови безумници 

мислили, да се помоћу греха посвете, тако и ти нови адвентисти мисле да умножењем зла у 

свету приморају Бога да учини крај свету. Као да се Свевишњи може на нешто приморати! Или 

као да Он по немоћи и незнању доцни одлажући крај света! Чуј шта апостол Петар о томе пише: 
не доцни Господ с обећањем, као што неки мисле да доцни; него нас дуго трпи, јер неће да ико 

пропадне но да се сви покају. А доћи ће Дан Господњи као лопов ноћу (2 Петр. 3, 9-10). То јест, 
крај свету доћи ће у одређено време које Бог држи у својој власти. Ако ли ко жели што скорији 

свршетак света, ипак не сме зло чинити, зло умножавати, злу се радовати, да би дошло добро. 

Апостол Павле заповеда Тимотеју: да држиш заповијест чисту и незазорну до доласка Господа 
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нашега Исуса Христа. Ми смо дужни, дакле, до краја држати заповести Христове, па ма каква 
времена била. А једна од главних заповести Његових јесте љубав према људима. Какву жалосну 

љубав према људима имају они који желе, да људи што више греше, што више се прљају и од 

Бога отпадају? И да се умноже безбожници, пакосници, бунџије, рушиоци, злочинци, зверови? 

Не увиђаш ли одмах, да су се ови самозвани учитељи навезли на чун сатанин? 

Видимо и ми многе знаке, који су предсказани Господом Исусом - нисмо слепи. Али то нам 

не даје право да одређујемо дан краја света, а још мање да желимо умножење зла у свету. Јер са 
умножењем зла умножава се и број неправедника, који губе душу. А ми као деца Божија треба 

да желимо оно што и Отац наш небесни жели, наиме, да се сви људи спасу. Нека се море колеба 
и земља тресе и звезде падају - ми морамо стојати незбуњени предајући се благој вољи 

Творчевој и желећи добра свима људским створењима. 
Мир ти и радост од Господа. 

 

 

57. Писмо 

Деловођи Браниславу Н. који пита: 

Је ли добра изненадна смрт 

 

Слушао си, пишеш, како неки говоре, да желе изненадну смрт. Кад већ смрт мора доћи, нека 

дође изненадно и учини крај овоме животу. Боље тако него да се болешћу мучимо и да друге 

мучимо. Очекивана смрт је страшна а неочекивана није ништа. У вашем селу кола су прегазила 
једну жену на мртво. То је дало повода разним разговорима. Неки су тврдили да је таква смрт 
најбоља. Један се изразио о смрти овако: "нека дође, само нека не глође!" Зато ти пишеш и 

тражиш објашњење. 
Не треба желети изненадну смрт, али бити приправан за смрт у свако доба. Тако нас учи 

црква. Постоје прописане молитве Богу, да нас сачува од разних беда, у које је убројана и смрт 
изненадна. Но Онај у чијој је власти живот и смрт дејствује према Свом светом промислу све на 
корист људских душа, било оних које узима, било оних које оставља још у свету. Он удара 
изненадном смрћу понекад грешнике, а понекад -премда ретко - и праведнике. Не читамо ли у 

Старом Завету, како је Бог казнио изненадном смрћу синове Аронове за самовољно кађење, као 

и побуњенике против Мојсеја (3 Мојс. 10; 4 Мојс. 16)? Ананије и Сапфира пали су одједном 

мртви кад су слагали апостоле. Многи мучитељи хришћана умртвљени су изненадном смрћу, 

како читамо у животописима мученика Христових. - Али понекад се догађало, да и праведник 

умре изненадном смрћу, премда сасвим ретко. Тако, догодило се светом Атанасију Атонском, да 
кад је једном нешто зидао, падне зид и убије њега и неколико монаха са њим. 

Шаљући изненадну смрт на грешнике Бог постиже две сврхе: убијене грешнике тиме 
кажњава а преостале застрашује да не греше. Као што се догодило по изненадној смрти Ананије 
и Сапфире: уђе велики страх у сву цркву и у све који чуше ово. А кад се људи сувише поуздају у 

једнога праведника и почну га помало и обожавати, као у случају светог Атанасија, Бог узима 
душу праведника изненадно, да покаже људима, да је само Он - Бог, и да нема Бога осим Њега. 
У свим пак случајевима изненадне смрти поука преосталим у телу очигледна је, наиме: да сви 

треба да мисле о својој смрти и да непрестано спремају своје душе - покајањем, молитвом и 

милостињом - за скори излазак из овога света. 
Прича се за чувеног Валамског старца Никиту (+ 1907), да се много плашио изненадне смрти, 

и стално се Богу молио, да му пред смрт пошаље болест, што тежу и дужу, како би, вели: 

"трпљењем болести бар мало умилостивио праведног Судију, који ако хоће може то мени 

урачунати место добрих дела, којих ја немам". Неко други лежећи на самртној постељи тешио је 
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своје пријатеље говорећи: "девет месеци мучио сам се да уђем у овај свет, зар је много девет 
месеци да се мучим да изађем из њега?" 

И заиста предсмртна је болест од велике важности. Она је многим грешницима донела вечно 

спасење. На хиљаде њих сазнали су за Бога и за душу своју тек у предсмртној болести. Па 
сазнавши за те две велике стварности, које су целог свог живота заборављали, горко су се 
покајали, свој неразумни живот оплакали, причестили се, и тако својим сузама и Христовом 

крвљу очишћени удостојили се ући у светле небеске дворе. Јасно је, дакле, да боловање пред 

смрт долази од милости Божије. Не мари ништа, ако се наши сродници и пријатељи намуче око 

нас при нашој самртној болести. То је опет само за њихово добро. Том услугом они задужују 

Створитеља људи, који ће им то стоструко платити. 

Мир ти од Бога и благослов. 

 

 

58. Писмо 

Монахињи Варвари у Јерусалим: О три хаљине Исусове 

 

Питала си ме, часна сестро, о три хаљине, у које је Господ био облачен и преоблачен на 

Велики Петак у току неколико сати. Зашто га је Пилат обукао у скерлетну хаљину? Зашто га је 

Ирод обукао у белу хаљину? И зашто су га најзад извршитељи смртне пресуде опет обукли у 

Његову сопствену хаљину? 

Све што се догодило у земном животу Христовом - све је препуно смисла, све открива неку 

истину, и све служи људима на поуку. Једне су поуке непосредне и одмах јасне, а друге 

посредне и сликовне, те потребују тумачења. Преоблачење Господа у три разне хаљине спада у 

ову другу врсту поука. 
Скерлетна хаљина је хаљина римских царева. Кад је Господ говорио пред Пилатом о царству 

Своме које није од овога свијета, то се учинило материјалистичном духу римског чиновника као 

безумље и као поруга царском достојанству. Зато су Пилатови војници обукли Христа у скерлет 
- разуме се најјефтинији што се могао набавити - да би га као назови цара изложили порузи. Али 

сама та скерлетна царска боја на Господу сведочила је, да је Христос заиста Цар. Пилатови 

момци, дакле, лакрдијашки су прогласили Господа оним што је Он у ствари био. Нико од њих 

није могао ни помислити, да ће царство Христово наследити римску царевину, и све друге 

царевине на свету. 

Прљави цар Ирод очекивао је, да Христос учини неко чудо пред њим. Није он желео никакво 

корисно и човекољубиво чудо него чудо вашарско, које је само за радознале очи. Међутим, пред 

њим је стајало највеће чудо у свету: Човек чист и безгрешан. Права супротност њему, 

родоскврнитељу и убици светога Јована. Ја држим, да је овај нечисти Исавов потомак могао 

поверовати у сва чудеса у свету само не, никако и никада, у чудо чистоте и безгрешности 

једнога човека. И баш то највеће и најневероватније Чудо стајало је пред њим. Но прљави 

бездушник то није могао видети. Као што Пилат, огрезао у лаж идолопоклонства, гледајући у 

лице Истине није могао видети Истину, тако ни Ирод, ослепљен од црних краста греха, 
гледајући у лице Невиности није могао видети Невиност. Разочаран у свом очекивању Ирод је 
обукао Христа у белу хаљину. А бела боја је слика чистоте и невиности. Читала си, како су се 

анђели Божији, чисти и безгрешни, јављали у белим хаљинама (Јн. 20, 12)? И тако, дакле, 
нечисти Ирод, који је помислио, да је и Христос нечист као и он, као и сви други, обукао му је 

белу хаљину, символ чистоте и невиности. И као што су Пилатови војници, иако лакрдијашки, 

признали Господа за Цара, тако га је и Ирод признао за човека невиности. То јест, у оба случаја, 
Христос је од својих непријатеља признат и објављен - иако безвољно и несвесно - оним што је 
Он у ствари био. 
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Најзад, пред само распеће, Господ је био поново обучен у Своју сопствену хаљину. То је она 
хаљина, коју му је ткала Његова Света Мајка, Богородица. Она иста хаљина, у којој је он ходио 

по земљи, и о коју су војници на Голготи бацали коцку. 

Но не видиш ли у свему овоме велику поуку за све нас? Људи слуте о нама добро или зло, и 

према својим слутњама цене нас, хвале или осуђују. Разни судови људски о нама не личе ли на 
разнобојне хаљине? Час нас облаче у хаљину мудраца, час у кошуљу лудачку. Час нас ките 
доламом јунаштва, час нас покривају дроњама неваљалства. Но све се те хаљине брзо свлаче и 

мењају према колебљивим и променљивим судовима људским. Али на крају крајева, у часу 

смртноме, свак се од нас показује у правој боји, у својој сопственој хаљини. 

Мир ти, часна сестро, и благослов од Бога. 
 

 

59. Писмо 

Американцу Џону Девису кога страши 

множење рода људског 

 

... У бризи сте, чиме ће се људи хранити када се пренамноже на земљи? Колико чудна толико 

и непотребна брига. Је ли нас тој бризи Христос научио? Напротив, Он нас је ослободио те 
бриге. Он је заповедио да се не бринемо ни о сутрашњем дану, а још мање о будућем столећу. 

Не брините се, каже, за сјутра; јер сјутра бринуће се за се. Доста је сваком дану зла својега. 

Наравно, ко заборави Бога тај предузима на себе Божије бриге. А Божије бриге нису за нејака 
леђа људска. Читали сте грчку легенду о Атласу, који се побунио против богова и хтео понети 

земљу на својим леђима, па кад га је тежина земље хтела смрскати како се покајао и повратио 

земљу боговима. Желите ли Ви да будете нови Атлас, и да поновите грешку старога Атласа? 

Ко Вас то плаши, да ће се род људски икада толико намножити, да га земља неће моћи 

хранити? То се и до сада могло већ догодити. Од створења света до сада могло се то догодити 

више пута, да Створитељ није бринуо бригу о томе и бдио над светом. Кад Ви толико верујете 

својој писаљци и своме рачуну, пишите и рачунајте, и уверићете се брзо, да је од Адама до 

првих фараона мисирских могло бити људи на земљи колико скакаваца у пољу. Још тада могли 

су људи прекрилити све континенте и сва острва на нашој планети. Но то се није догодило. А то 

сведочи, да свет иде по једној логици, која се не управља према нашој писаљци и нашем рачуну. 

Сами кажете, да Бразилија кад би се обделала, могла би хранити сву Европу и Америку. Но 

додајете: али шта ће бити, кад се и Бразилија пренамножи те не буде имала жита за извоз? О 

чудни брижниче, ко ће платити Ваше бриге, ако се Бразилија не буде никад пренамножила, нити 

Европа, ни Америка? Мене сад то брине: ко ће исплатити Ваше садашње бриге о нечем што би 

се могло догодити тек после сто година а што се вероватно никад неће догодити? Успокојте се, 
молим Вас, и не брините, како ће се прехранити наши чукунунуци. Ни Ваш чукунђед није 
бринуо, како ћете се Ви прехранити, нити Вам је отац оставио какво имање, па ипак некако 

долазите до хлеба за себе и децу своју. Доста је сваком дану и сваком колену бриге своје. 
Пишете, да је Вашу бригу о далекој будућности изазвала глад, која већ сада постоји у неким 

земљама, па се питате: а како ли ће тек бити после сто година? Но зар је глад дошла од 

пренамножености људи? Зар нисте читали у Библији, како је за седам неродних година била 
глад у Мисиру у време праведног Јосифа? Глад је била од неродице а не од сувишка људи. А 

неродицу на плодни Мисир попустио је био Онај, у чијој је власти да да или да не да, сходно 

правди и неправди људи. Па је глад била и у Палестини у време јеврејског праоца Јакова; опет 
не од пренасељености, пошто је Јаков сам са својим синовима располагао са пола Палестине. 

Зато будите спокојни, и не мучите се бригом о хлебу оних који се још ни родили нису. Ако ли 

пак желите да бринете далеке бриге човечанства, онда не брините шта ће људи имати него какви 
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ће бити у будућности. Кунем Вам се светом науком Христовом, да ако наши потомци буду 

најпре искали Царства Божијега и правде његове, неће ни дана бити без хлеба, па ма их било на 

земљи колико песка на обали морској. 
Мир Вам и поздрав. 

 

 

60. Писмо 

Свештенику Петру Ђ. који се љути што не зна зашто 

народ светкује Петак 

 

Љутите се, часни оче, јер Вам "не иде у главу, зашто православни народ светкује петак, кад је 
петак турски светац". Залуд сте се ви трудили, да то искорените. Говорили сте народу, да је то 

преостало из доба робовања под Турцима. Но народ Вас ћутке саслуша па продужује - да 
светкује петак. Блажен овај чудни народ, у којега је неки неизразиви ама словесни нагон јачи од 

сваке дијалектике! Он не уме да Вам одговори, премда осећа, да Ви нисте у праву. 

Овде у Македонији још траје оно поколење православних хришћана, које је живело под 

Турцима, и ми на њему можемо лако проучити шта је примљено од Турака а шта не. Хришћани 

су од Турака примили нешто језика, нешто ношње, нешто од етикете, нешто од законске правде, 
нешто од песама. Али ништа од турске вере. У томе су они били изван-редно опрезни и 

осетљиви. Веру своју чували су као зеницу ока. И што год већи притисак то чистија вера. 
Празновати петак зато што је петак турски светац - немисливо. Празновати петак зато што 

Турци наређују - е баш то нипошто нећемо, па ето наша глава а њихова сабља! Тако се мислило 

и говорило. 

Па ипак се петак светковао међу овдашњим хришћанима; светковао под Турцима, светкује и 

данас. Зашто? Да ли због бекства Мухамедова из Меке у Медину испред непријатељске војске, 
због чега муслимани празнују петак? Боже сачувај. Рећи то хришћанима значи горко их 

увредити. Мора, дакле, да је по среди други узрок. Мора да се у Хришћанској историји догодило 

у петак нешто значајно, нешто много значајније од бекства Мухамедова. Народ то зна: и знаће, 
макар ја и Ви то заборавили. Народ зна, да је у један страшни петак Спаситељ света примио 

муку за род људски. Могао је и Он побећи; могао се одбранити помоћу легиона ангела 

небеских. И да је Он тада побегао, верујте ми, часни оче, никад жива душа хришћанска не би 

празновала ни један петак. Али Спаситељ света нити је побегао, нити се бранио. Он је 
драговољно примио страдање, понео крст на Својим испоштеним и рањавим плећима, изнео га 
на Голготу, и био на том крсту распет. Тачно се зна, када се то догодило, на ком месту, под 

чијом владавином, у ком веку, у ком месецу, у којој недељи, у који дан, и у који сат. Тај дан у 

Србији се зове Велики Петак а у Македонији Страшни Петак. И тај Велики или Страшни Петак 

јесте узрок што народ хришћански пости и светкује петак. Исто онако као што је она прва 

васкрсна недеља, у коју је Спаситељ васкрсао из мртвих, узрок празновања педесет и две недеље 

у години. 

А кад знамо узрок празновању, онда је све остало лако. Лако нам је пре свега објаснити зашто 

народ пости сваки петак, а потом зашто светкује петке пред веће празнике. Зашто, рецимо, 

народ светкује петак пред Божић? Да се не заборави, да Онај који се у тај дан родио имао је да 
прими страшни крст за спасење људи. Зашто светкује петак пред радосно Вазнесење? Да се не 
заборави, да Онај који се у слави узнео на небеса, заслужио је ту славу мукама на Страшни 

Петак. Зашто светкује петак пред Ђурђевдан? Да се не заборави, да је први мученик сам Господ 

Спаситељ, без кога се ни свети Ђорђе не би био решио на муке за истину. А петак пред Успеније 
Богородице? Да се не забораве сузе, болови и крв Онога, кога је родила Света Богомајка. Речју, 

сваки празник хришћански представља неко савршенство, а петак - као дан страдања - пут ка 
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томе савршенству. Народ нема кад ни да светкује све петке до само оне пред веће празнике. 
Тиме народ хоће да изрази, да ни тих празника не би било да није било оног јединственог Петка, 
који је основ и објашњење свима празницима у години. Без Великог Петка нити би било 

Васкрса, ни Вазнесења, ни Духовдана, ни цркве, ни светаца - ништа и никога. 
Све је ово дубоко упечаћено у душу и савест православног народа на Балкану. Отуда и пост у 

петак и празновање петка. Све је, дакле, разумно и разумљиво што православни народ ради. 

Само је неразумљиво везивање хришћанског петка са бекством арапског пророка из Меке у 

Медину. И још неразумљивија је Ваша срдња на православни народ, часни оче. 
Бог нека Вам је на помоћ. 

 

 

61. Писмо 

Пиљару Мелентију Џ. који пита шта значи: 

Вјечнаја памјат 

 

Мучи те што не знаш значење ових речи, које си толико слушао и сам изговарао над 

покојницима. И добро чиниш што питаш. Штогод човек боље познаје нашу стару и добру веру 

православну, све је више воли. 

Вјечнаја памјат, или: вјечна ти памјат, значи: вечан ти спомен. Ја сам чуо једном како је неко 

у говору над покојником узвикнуо: вјечна ти памјат на земљи! Изненадио сам се оваквом 

погрешном тумачењу наше вере. Зар може нешто бити вечно на земљи, где све пролази хитно 

као сватови? Заиста, сасвим ништавно благо ми желимо покојнику, кад му желимо да буде 
вечно спомињан у овоме свету, који се и сам примиче своме крају. Но рецимо, да се нечије име 

спомиње на земљи до краја времена - шта он има од тога, ако је његов спомен на небесима 
заборављен? 

Правилно је мислити, да ми желимо покојнику, да му се име спомиње вечно у вечности, у 

вечном животу и Царству Божијем. То и јесте смисао речи: вјечна ти памјат. 
Једном се похвалише ученици Христови Учитељу своме говорећи: Господе, и ђаволи нам се 

покоравају у име твоје! А Господ им одговори, да се не радују томе него, вели: радујте се што 

су ваша имена написана на небесима, то јест што се знају и памте и спомињу у Небеском 

Царству светлости и живота. 
У Светом Писму често се говори, како ће имена праведника бити записана у књигу Живих, 

док ће имена грешника бити збрисана и заборављена. Из приче о богаташу и Лазару видимо, да 
Господ изговара име Лазарево својим пречистим устима, док име неправедног богаташа 

прећуткује. Лазар је, значи, ушао у Царство Небеско, и добио је вечни живот и вечни спомен, а 
грешни богаташ изгубио је и царство и живот и – име. 

У божанској науци понекад се име истоветује са човеком. На једном месту у Откривењу каже 

се: и погибе од земљотреса седам хиљада имена људских (Откр. 11, 13). Под тресењем земље 
треба разумети велика искушења, којима седам хиљада њих подлегоше, Од Христа отпадоше и 

душе своје изгубише. То значи: не пропадоше само телеса њихова - то је мало важно - него душе 

и имена. Имена им бише у вечности поништена и из Књиге Живих избрисана. 
Ко жели бесмртно спомињање у вечности, јеванђелску ствар жели. Ако ко жели бесмртно 

име на земљи, сујетну ствар жели. Знај, да су многи који су нечујно и незапажено прошли овај 
живот, стекли бесмртно име у ономе свету, изнад смрти и промене. Размишљај о овоме, брате 
Мелентије, и Бог ће ти открити још много. А кад чујеш за моју смрт, реци у молитви: вјечна му 

памјат! 
Мир ти и здравље од Господа. 
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62. Писмо 

О монаху светогорцу: О заштитници Свете Горе 

 

Што тугујете ви, Светогорци? И што су душе ваше жалосне? Људи ли вас притешњују? 

Погледајте борове атонске, како су високи и прави и глатки тамо где су највише стешњени. 

Ви знате истину, и од истине имате унутрашњу слободу. А од истине и слободе долази 

тишина душе. Од тишине душе извире радост. Ви сте били носиоци радости и сејачи утехе на 
Балкану кроз многе векове. Па зар сад ви да тражите радост и утеху од нас, који живимо у 

мрежама света? Сав свет вам не може дати ни делић утехе, коју даје бесмртна Царица ваша, 
прва кћи Царева. Сви називи њених многобројних икона значе радост и утеху. Знате, како је 
Господ прорекао апостолима: у свету ћете имати жалост. Шта су били апостоли до путујући 

подвижници? Цео свет је био њихов манастир. Али у овом великом манастиру свак је од њих 

имао по једну ћелију, у коју свет са својим саблазнима и олујама није имао приступа. Унутра у 

срцима својим, као у закључаним ћелијама, они су држали истину и слободу, тишину и радост. 
У тим скривеним ћелијама душе су се њихове састајале са Духом Божијим животворним. Зато 

су они и могли неустрашиво стојати на мрачном ограшју света, и као светли лучеви сијати 

истином и радошћу. А ви сте у тој Светој Гори као у тихом пристаништу према свету. Иако сте 

непомични на том месту, светлост ваше истине и мирис ваших молитава осећа се у свету. 

Приљубљени сте уз ту стену, што се зове Светом Гором, као столпници уза столп; заиста сви сте 
ви столпници. Ако буре светске понекад ударе у тај ваш Столп, зар ви да се уплашите? 

Погледајте, како бели таласи с риком ударају о Атон, па расплинути опет беже натраг. Тако и 

немоћни таласи светске злобе запљусну ваше свете обитељи, али се опет као постиђени враћају 

у своје корито. Својим моћним жезлом сузбија их Одигитрија. Кад вас људи притешњују и 

узнемирују, ви не гледајте у људе него у њу, у своју пречисту Војевођу. Она се зна рачунати са 
свима непријатељима државе своје, достојања свога. Читали сте, како је она од древних времена 
љуто кажњавала нападаче на Свету Гору. Сећате се, како вас је покривала покровом својим у 

време Светскога Рата. Брижљивије него ластавица ластавичиће. И зар су људи неки страшни 

непријатељи, да их се уплашите? Трава и пепео - према духовима злобе поднебесне, с којима ви, 

добро опасани, имате да се борите. Па кад вас Владарка ваша спасава од љутих бесова, који 

никад не спавају, како ли вас неће спасити од ништавне злобе људске? И на вас је мислио 

пророк кад је прорекао: привешће се цару девојке след за њом. Она је прва кћи Царева, а душе су 

ваше девојке, које следују њој до пред престо цара над царевима. Рука вас њена води, риза вас 

њена покрива, очи вас њене гледају, љубав вас њена загрева, пример вас њен храбри. Благо 

вама, неуморни славитељи Бога! Благо вама, избрани грађани државе Богородичине! Она од вас 
не иште никакав порез, али иште на дар три златника од жеженог злата. Први златник - чистоту 

девојачку. Други златник - смерност девојачку. Трећи златник - послушност девојачку. За та три 

девојачка дара она вам обећава узнети вас са те земаљске Свете Горе у Свету Гору Небесну. 

Што тугујете, дакле, ви Светогорци? И што су душе ваше жалосне? 

Од Бога вам благослов и спасење. 
 

 

63. Писмо 

Једној Српкињи која пита: Зашто Руси толико славе 

Богородицу 

 

А зар је Срби не славе? и Грци, и Бугари, и Румуни? Највећи број наших царских задужбина 

посвећен је имену Свете Богородице. Хиландар, узор многих задужбина и драгоцени бисер међу 
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овима, слави Ваведење. Свети Сава је, дакле, посветио Хиландар имену Мајке Божије. Да ли си 

била у Савини на Приморју и видела икону Пресвете Деве, сву покривену ђерданима, и златом и 

драгуљима и медаљама? Све попрсје покривено одликовањима као ниједног војводе! То је 
народно признање, да она војује против зла и побеђује зло у свету. То су поморци китили њу, 

своју заштитницу на неверној пучини. Па, да ли си била, кћери српска, у Чајничу, ни по чему 

чувеном осим по Мајци Божијој? Чудотворна икона њена у Чајничу знана је свој Босни и 

Херцеговини и даљним странама. Још да видиш оно поштовање и дивљење и покајно уздисање 

и благодарно величање од хиљаде поклоника пред Чајничком Богомајком! Па да чујеш 

пречудне повести о њеним милостима и даровима, којима је обасипала и обасипа људе! Но 

сличне повести можеш чути и у Пећи, и у Охриду, и у Прилепу, и широм Балкана од сињега до 

црнога мора. Од свих молитава на устима Срба није ли најчешћа молитва: помоз' Боже и 

Богородице? Поштовање Богородице укорењено је и у души најбоље интелигенције народне. 
Кад је наш највећи народни песник Владика Раде умирао, он је потражио икону Свете 

Богородице из Цетињског манастира. Заплакао се над њом, целивао и узвикнуо: Пресвета 

Богородице, спаси ме! 
А што наша браћа Руси тако изванредно штују Богородицу, мислим, има и један нарочити 

разлог поред свих оних које и ми имамо. Наиме: Руси су осетили много пута њену помоћ у 

судбоносним државним и црквеним догађајима. Тако кад су незнабожни руски кнежеви Асколд 

и Дир кренули у пљачку на Цариград, пљачку нису извршили а крштење су примили. Кад су они 

на лађама изненадно стигли под Цариград, хришћани се веома устраше, и потеку у цркве на 

призивање Божије помоћи. Тада патријарх Фотије изнесе икону Богородичину, донесе је у 

литији до мора, и стави је у море. Наједном се море тако узбурка, да се руске лађе потопише. 
Асколд и Дир једва се дограбише обале. Па сазнавши, од кога је дошла изненадна бура на мору 

и спасење царском граду, обојица се крстише, и као крштени повратише у Русију. - Када је 
стројена Кијевопечерска лавра, огњиште руског хришћанства, Богородица је јасно показала 
своју чудесну помоћ како при том стројењу тако и при изради икона за манастир. - Владимирска 
икона Мајке Божије слави се у Русији три пута у години. Три славе због три велике победе, које 
су Руси однели над Татарима носећи ту икону као заставу. При коначном ослобођењу Русије од 

Татара пошао је цар Јован ИИИ с том иконом на угњетаче руског народа. На реци Угри стајале 
су две војске једна према другој на две обале више месеци. Само су стајале, без борбе. Најзад 

кад су Руси дигли у вис икону и запевали химну Богородици, Татари брзо окрену леђа и 

побегну. И тако: битка и слобода буде добијена за Русе без капи крви, све помоћу Свете 

Богородице. - Ови и други знаменити догађаји, у којима је Богомајка пресудно учествовала, 
дубоко су урезани у душу руског народа. И осећање благодарности преноси се са колена на 
колено. 

Мир ти и милост од Господа. 
 

 

64. Писмо 

Сликару Павлу И. који пита: По чему се познаје 

православна икона Свете Богородице 

 

Приложио си ми уз писмо једну женску слику, која се у народу растура под именом Свете 

Богородице. Слика представља једну младу, веселу жену, са испуштеном косом преко рамена, са 

лицем дебелим, са уснама крмезовим, са хаљинама шареним. Без детета на рукама. И сам си 

увидео, да је то неправославни лик Богомајке али питаш: по чему ће човек лако познати 

православни лик њен? 
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Најбржи знак распознавања православне иконе Богородичине јесу три звезде: једна над 

челом, друга на десном рамену, а трећа на левом рамену. Те три звезде означавају девственост 
Деве Марије пре порођаја, при порођају и по порођају. 

Па онда боје одела. Као правило, одело Богомајке слика се у три главне боје: у златној, 
црвеној, и плавој. Доња хаљина је плава а горња црвена, обе проткане и украшене златом. 

Златна боја означава бесмртност, црвена - славу и господство, а плава - небеса. Што значи: 

обучена у бесмртну славу на небесима - она, негдашња страдалница и слушкиња Господња на 

земљи. 

Лице Свете Богородице на православним иконама никад није пуно и округло но дугуљасто и 

осредње мршаво. Очи велике и замишљене. Тиха сета, готова на утешан осмејак; сета због 
невоља у свету, а осмејак због поуздања у Бога Утешитеља. Но и сета и осмех уздржани, и све 

уздржано, све подвлашћено духу. То је лице победнице, која је преживела све горчине бола и 

јада, те може помоћи онима који се боре са болом и јадом. Коса јој је увек потпуно скривена. За 
лице Богородице никад се не каже, да је природно лепо. Оно је такво, да отклања сваку помисао 

на телесност. Оно је натприродне лепоте, која се не показује друкчије него кроз светост. Оно 

обраћа мисли гледаоца на узвишену духовну стварност и красоту душе. 
Глава Богоматере благо је нагнута према младенцу Христу, кога она држи на прсима. Тај 

благи наклон означава покорност вољи Божијој у свему, што је она некад и речима исказала 
благовеснику Гаврилу говорећи: ево слушкиње Господње, нека ми буде по ријечи твојој. Још 

означава признање већим од себе Онога, кога она држи на рукама. 
На православним иконама Богомати се сасвим ретко слика без детета Исуса. А кад се слика 

сама, она се замишља од уметника као мати бола испод крста, са рукама скрштеним и главом 

обореном, понекад још са символичним мачевима управљеним на њено срце. Но, срце се никад 

не слика да се види. Најчешћа је пак њена икона са Сином на руци. Она се и јавила у свету због 
Сина. Њена мисија у свету била је у њеноме Сину. Да никад нико не гледа у њој жену, но увек за 
увек мајку. Она представља најузвишеније, најчистије и најсветије материнство од краја до краја 

времена. Она је Мати Господа нашега Исуса Христа, али је она и наша мати, утешитељница и 

брза помоћница. - Нека би и теби она била навек утеха и помоћ. 

 

 

65. Писмо 

Једној учитељици: О јављању Мајке Божије 

 

Пишете ми, с усхићењем, како Вам се јавила мајка Божија, и како сте се Ви сада упутили 

поузданим путем вере. Ваша ћерчица лежала је у тешкој ватруштини. Позвали сте конзилијум 

лекара. Ови су прегледали девојчицу и удаљили се у другу собу, да већају. Ви сте с трепетом 

ослушкивали њихов разговор. Један је од њих рекао, да би било спаса, ако би се код болеснице 
изазвало знојење. Други су то сматрали одоцњеним. У очајању Ви сте кршили руке и плакали. 

Над постељом детињом висила је икона Свете Богородице. До тада Ви сте ту икону посматрали 

више као украс него као потребу куће. Но у том очајном часу Ви сте наједном клекнули пред 

икону и гушећи се сузама завапили сте к Богородици: О Света Богомајко, та ти видиш мој бол. 

Ти знаш, Мајко над мајкама, како је имати јединче па изгубити. И ти си гледала свога јединца у 

мукама на крсту. Молим ти се, смилуј се мени грешној, и помози. У тебе се сад једину надам. 

Свршено је са мојом надом у људе. Сав свет не може ми помоћи. Једино ти, ти, златна 
Богородице, можеш ако хоћеш. Зар си једну горку мајку ти утешила? Утеши и мене, о Света 

пречиста! - После дугог молења и јецања Ви сте погледали у икону и - видели сте сузе у очима 
Богородице. Мало после пришли сте својој ћерки и, гле, она је била сва у води од зноја! 
Сутрадан се придигла и јела, а убрзо потом потпуно оздравила. 
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Хвала Светој Богородици. Хвала и Вама на овом саопштењу. Наша вера заснована је на 
искуству а не на својевољним расуђивањима и теоријама. И мени је Ваш доживљај врло 

драгоцен. Код нас се прошле зиме догодио овакав случај. Девојчица једне бедне удовице тешко 

се разболи. Месец дана није знала за себе нити је реч прозборила. Сва је нада већ била 
изгубљена. И жалосница мајка почела је позајмљивати новац за набавку погребних ствари. 

Једног вечера седела је мајка украј одра своје ћерке и тихо плакала. Наједанпут девојчица не 

отварајући очи проговори и рече: не плачи, нано, него ме води сутра у Калиште, па ћу 

оздравити. То ми је рекла моја небесна Мајка, која је овде крај мене! - Изненађена мајка сва 

устрепери. Сутрадан однесе девојчицу у манастир Свете Богородице у Калишту, и врати је дома 

здраву. 

Но зар су то само два случаја, и три, и десет? Нигде броја ни краја јављањима и 

доброчинствима Свете Богородице. Свети Серафим Саровски, упокојен пре равно сто година, 
исповедио је, да му се Богородица лично јавила шест пута за његова живота. А кад би сав овај 
ћутљиви народ, који сматра сва та небеска јављања драгоценом и слатком тајном својом, - кад 

би отворио уста и изрекао све што је сазнао, земља би се испунила дивљењем. Верујте ми, када 
човек уђе у сазнавање дејстава и пројава небеског света у нашем земном животу, осети се да је 
ушао у једно непрегледно и непроучено царство најчудније стварности. У тај мрак за наше 
телесне очи може душа наша ући само са запаљеним зубљама вере и љубави, по чудној речи 

апостола Павла: да се Христос вјером усели у срца ваша, да бисте, укоријењени и утемељени у 

љубави, могли разумјети са свима светима шта је ширина и дужина, и дубина и висина (Еф. 3, 

17-18). 

А Ви благодарите Богу и Богородици, што Вам се отворио вид за духовно царство, и не 

заслепљујете га више грехом и немаром. 

Бог Вам вазда на помоћ. 

 

 

66. Писмо 

Чиновнику Јовану Ј.: О три највеће ствари у животу 

 

Поставили сте ми три питања, и то: 

1. која је највећа мисао достојна човека? 

2. која је највећа брига достојна човека? и 

3. које је највеће очекивање достојно човека? 

Мислити о промислу Божијем у животу људском највећа је мисао достојна човека. 
Бринути о спасењу душе највећа је брига достојна човека. 
Очекивати смрт највеће је очекивање достојно човека. 
Како треба мислити о промислу Божијем у животу људском? Треба за мерило узети морални 

закон Божији. Сходно том мерилу посматрати, шта се догађа у животу људи, које познајете и с 
којима сте у вези. Најважније је од свега испитивати моралне узроке свему што се некоме 
догађа. То није увек лака ствар, јер су узроци понекад удаљени и сакривени у далекој 
прошлости једног човека, а понекад се они могу наћи само у животу његових родитеља. 
Хришћанска исповест заснива се на открићу ових узрока. Псалмист говори Богу: О 

заповијестима твојим размишљам, и пазим на путове твоје... Како љубим закон твој! вазда 

мислим о њему. Јер су заповести Господње у основи свега што се догађа синовима Адамовим. И 

закон је Господњи светлост што осветљава оно што се коме догађа. 
Како треба бринути о спасењу душе? Да Вам не набрајам; читајте Јеванђеље и питајте цркву. 

Од душе човек нема већег блага у овоме свету. И баш то највеће благо јесте једино што он може 

спасти од пропасти и смрти. Све остало што није човек него човеково, што човек цени и чува, 
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ван душе, неизбежно пропада и умире. Душа човекова је у очима Божјим већа драгоценост од 

целога света материјалног, по речи Христовој: каква је корист човјеку ако сав свијет добије а 

души својој нашкоди? Не може, дакле, бити веће бриге достојне човека од бриге о спасењу своје 
душе. 

Како треба очекивати смрт? Онако како војник у рату. Или као ђак, који се брижљиво спрема 
очекујући сваког часа да га учитељ прозове. На непрестано очекивање смртног часа опоменуо 

нас је Спаситељ причом о лакомисленом богаташу, који је правио нове амбаре и спремао се на 
дуго благовање на земљи, док му је изненадно речено: безумниче, ову ноћ отргнуће душу твоју 

од тебе, а што си припремио чије ће бити? 

Зашто је мисао о промислу Божијем у судбама људским највећа мисао достојна човека? Зато 

што она доноси човеку мудрост и блаженство. 

Зашто је брига о спасењу душе највећа брига достојна човека? Зато што је душа највеће благо 

на земљи, те је природно да се највећем благу мора поклонити највећа брига. 
Зашто је очекивање смрти највеће очекивање достојно човека? Зато што очекивање смрти 

чисти савест и жури човека на свако добро дело. Кад су једног доброг и вредног човека питали, 

шта га је у животу највише гонило на труд и доброчинство, он је одговорио: смрт. 
Ове три ствари не могу се опазити код животиња. Оне су својствене само човеку, и то вишем 

типу човека. Све остало заједничко је човеку и скоту. 

Од Бога Вам мир и благослов. 

 

 

67. Писмо 

Једној пензионерки која се жали на моду у ношњи 

 

Пишете, да би могли живети, Ви и Ваше три ћерке, са скромном пензијом, коју примате као 

удовица вишег официра. Али "мода однесе све". Ћерке се отеле испод Ваше благе власти и 

стале под сурову власт моде. Узалуд Ви саветујете, објашњавате, молите - оне договарају једно 

те једно: ти то, мама, не знаш; то је култура, просвећеност, укус. Зар да ми будемо изузетак међу 

девојкама? И тако говорећи траже сваког пролећа и сваке јесени нове хаљине, по моди. А у кући 

јад и оскудица. Кућа давно не кречена. Намештај похабан. Посуђе полупано. Постељне ствари - 

саме дроње. Трпеза бедна; кад ручате не вечерате. За све то нема пара, али за модно одело, за 
улицу, мора бити. Авај: мода и улица отеле су од Вас старешинство у кући! Питате шта да 
радите? 

У Македонији би Вам сви рекли: молите се Богу, да ћеркама дадне добар дух. - Уз молитву 

продужите саветовати. Нека се оне ругају; Ви само говорите. Речи истине морају кад тад наићи 

и донети плода. Бог чује; и у своје време Он ће поновити Ваше поуке кћерима само у оштријем 

облику. Јер и Библија и наше искуство сведоче нам, да Бог ретко шта тако оштро кажњава као 

непоштовање родитеља. 
Говорите кћерима својим, да модна ношња у наше време никако није ни захтев културе ни 

просвећености ни укуса, него једино захтев трговине. Они што измишљају моду и намећу је 
лаковерном свету мисле искључиво о парама. При тој својој трговачкој работи они не 
помишљају на културу и просвећеност ни колико жаба на звезде. То су обични великоварошки 

варвари, који на лукав начин долазе до пара. Они имају своје агенте: цртаче, сликаре и веште 
познаваоце људских страсти и слабости. За паре ови им израђују све нови и нови крој женског 
одела. Исцрпљена духа до јехтичавости у измишљању нове моде они су у наше дане почели 

наметати женском свету такав крој одела какав се коси са најобичнијим појмовима пристојности 

и стида као и са простим правилима здравља и домаћинства. Но зар се њих тиче морал света, и 
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карактер људи, и стид девојачки, и здравље нације, и мале пензије матера? Паре и само паре - то 

је побуда и циљ модних творевина тих трговаца и војске њихових агената. 
Реците још Вашим кћерима, да ови архитрговци моде објављују своје нове изуме под именом 

културе, просвећености, лепоте и укуса, смејући се себи у недра и мислећи само о парама. Те 
велике речи, које су некад у Европи с поштовањем изговаране, служе њима као обична 
трговачка марка на продајној роби, од прилике као насликана змија на флашама отрова, или као 

булдог на грамофонима, или камила на пакетима чаја. 
Некад су дворови европски давали пример и узор у ношњи, при чему нису узимате у обзир 

паре него баш оно што сад на језику Ваших кћери звекеће као празни прапорци, наиме: култура, 
просвећеност, лепота и укус. Али данас, на жалост, и дворови су подлегли тиранији моде, коју 

намећу дућанске теципаре. Она дворска, владарска ношња још се види на нашем честитом 

народу, нарочито у Македонији и Црној Гори. Једна Американка, професорка, нашла се недавно 

на Цетињу. Па ми је причала, како је неко женско друштво приредило јој чај. Црногорке се 
јавиле на чају у својој красној народној ношњи, а Американка у својој модној хаљини. "Ја сам 

се, вели, неисказано стидела сама себе; изгледала сам као циганка међу царицама!" 

Можете још прочитати Вашим кћерима ону претњу пророка Исаије помодаркама јеврејским, 

претњу која се у току времена обистинила (Ис. 3, 16-24). 

Од Бога Вам мир и здравље. 
 

 

68. Писмо 

Братству "Светог Илије": О једном сејачу кукоља 

 

Јављате ми, да је дошао међу вас некакав млад човек са новом вером. Говори вам све против - 

против цркве, против светаца, икона, крста, крсних слава, а нарочито се окомио против Свете 
Богородице. Иде из куће у кућу, из дућана у дућан, и раздаје бесплатно књиге и новине, у којима 
је исписано све оно што он и усмено говори, све саме хуле на веру праву. Дошао је, каже, из 
Америке, и хоће да вас просвећује. Још вели, да цела Америка верује онако као и он. Скрива, 
којој секти припада, но да је он секташ и јеретик ви сте се сами уверили. 

Да вам не говорим ја, браћо; нека вам говоре апостоли Божији. Ево шта апостол Павле 
заповеда: човјека јеретика клони се, јер се, каже, такав изопачио, и гријеши, самога себе је 

осудио (Тит. 3, 10-11). А свети Петар назива такве лажним учитељима проричући њихову појаву 

у свету: биће, вели, и међу вама лажних учитеља, који ће унијети јереси погибли... говориће 

поносите и лажљиве ријечи (2 Петр. 2, 1, 3). Видовити Јован Јеванђелист опомиње: вољени, не 

верујте свакоме духу, него испитујте духове јесу ли од Бога; јер су многи лажни пророци 

изишли у свијет (1 Јн. 4, 1). 

А од своје стране ја вам говорим, браћо: лажљиве речи говори тај младић кад каже, да се сва 

Америка држи његове вере. Лаж је што и кукољ; и он је сејач кукоља. У Америци постоји и 

црква православна, са многим храмовима, са свештеницима и владикама. То је наш православни 

народ, наша браћа по вери: Руси, Срби, Бугари, Грци, Румуни, Арнаути и Сирци. Вазда под 

мучним бременом тешкога рада, а сада под још мучнијим, немање никаквога рада, они дивно 

држе веру своју и пажљиво чувају душе своје од сејача кукоља. Па кад ови секташи нису 

успели, да нашу браћу у Америци одврате од православља, они су послали своје агенте на 
Балкан, да својим неблагословеним парама и бесплатним књигама купују душе наше. Ми се 
нисмо продали Турцима за беглуке и агалуке, еда ли ћемо се продати американским трговцима 

за доларе? Није обичај код нас, да дајемо веру за вечеру. 

Ми с нашом вером путујемо кроз овај живот преко хиљаду година. Ми смо за њу дали крв; 

она је нама дала дух. Ми смо је опробали и нашли да је истинита, слатка и спасоносна. Наши су 
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свеци живи, и до данашњега дана показују се живи кроз бројна знамења и чудеса. Као што 

електрична сила силази преко жица тако сила Божија силази преко светаца. То Родитељ воли да 
прославља омиљену децу Своју показујући силу преко њих. Силу и помоћ Божијих угодника 
нисмо осетили само ми хришћани него и наши муслимани. 

Православље се данас налази између две једностраности: с једне стране су муслимани, који 

признају силу наше вере али не признају Књигу наше вере; а с друге стране западни нововерци, 

који признају Књигу али не признају силу вере наше. За ове последње пише божанствени Павле, 
да имају обличје побожности а силе су се њезине одрекли. Па саветује Тимотеју: и овијех се 

клони. Ми смо држали и држимо и Књигу, тј. Свето Писмо, и Силу, тј. знамења и чудеса Божија 
кроз светитеље, крст, иконе, кроз молитве и све свете тајне. 

А зар и Свету Богородицу да бранимо од хулитеља? Она се сама довољно брани. На 

самртном одру хулитељи њени хучу од бола. Међу нама био крштен човек, који је злобно 

погазио икону Богородичину. Пред смрт је боловао дуго и дуго. Све се бранио од некога 
машући рукама по ваздуху. Викао је дању и ноћу: Арапи! Црни Арапи! Идите од мене! Кад му 

је очитан Богородичин молебан, он се умирио. Потом је заплакао говорећи: ево дође Мајка 
Божија, и штапом својим отера Арапе од мене. Неколико дана је лио сузе све љубећи и милујући 

икону Богоматере. - Хвала ти, Мајко Божија! Ти си мени опростила, шаптао је непрестано. И 

тихо певушећи песму Достојно тихо се растао од нас. 
Благослов Божији нека вас крепи, браћо. 

 

 

69. Писмо 

Кашикару Маринку који пита: 

Да ли је Господ укорео своју Мајку 

 

На свадби у Кани нестало вина. Богородица виде госте зачуђене а домаћина постиђена. 
Побуђена милошћу и сажаљењем она се обрати Сину своме за помоћ или савет говорећи: немају 

вина. А Исус њој на то: што је мени и теби, жено? Ове речи Исусове теби се чине као укор, и 

ти због тога пишеш и питаш. 

Није укор, није. Јер да је био укор, Богородица би то осетила у ономе часу јаче него ми данас. 

И да је осетила то као укор, заћутала би и не би више речи проговорила. Међутим, она је одмах 

рекла слугама: што год вам рече, учините. 

Што је мени и теби, жено? Ово су речи просвећења а не укора. Господ хоће да Своју Мајку 

просвети а не да укори. Она је из сажаљивости мислила о нижој, телесној потреби присутних, а 
Он о вишој, духовној. Она је желела да све буде у реду и по обичају, и без ичијег ожалошћења 

или постиђења, а Он је желео да буди успаване и лечи оболеле душе људске. Он је сишао међу 

људе да водено биће наше претвори у вино, пепео у огањ. Богомајка, истина, хтела би да Син 

њен учини добро дело људима; али добро дело на које она помишља сасвим је малено. Он хоће 

да учини добро дело људима - у томе се срце Његово слаже са срцем Мајке Његове - али дело 

превелико, сразмерно Његовој величини и корисно свима коленима до краја света. За тренутну 

телесну потребу сватова могло се вино позајмити и у комшилуку. У тој земљи није оскудица у 

вину. Али није важно вино но чудо. Вино људи попију и забораве, а чудо се не заборавља. Вино 

као телесна потреба припада царству земље, док чудо као душевна потреба припада царству 

неба. Богородица је тренутно помислила на ово прво; Господ је мислио на ово друго. Видећи 

Видовити јасно, да су се мисли Његове Матере удаљиле од Његових мисли, Он хоће да је тргне 
из нижег царства и узведе у више. Зато јој говори благо: што је (заједничко) мени и теби, 

жено? Златоуст пише о том следеће: "Ово нису биле речи обличења матере но домостројства", 

тј. стројења Царства Небеског како у души Богомајке тако и у душама свих који буду чули или 



62 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

читали ове речи. Сети се, како је Исус рекао сестри Лазаревој: Марто, Марто, бринеш се и 

трудиш о многоме, а само је једно на потребу. И ове речи нису речи укора но просвећења. 

Царство Небеско је изнад свега, и све људске бриге и трудове ваља управити ка томе царству. 

Но зашто Господ рече: жено, а не: мајко? Да би у том часу јаче истакао разлику између мисли 

Његових и мисли њених. Јер да је рекао: мајко, ми не би толико обраћали пажње горњим речима 
нити би осетили разлику у мислима њиховим у том тренутку. Петру је морао дати много јачу 

лекцију рекавши му: иди од мене, сатано! јер не мислиш што је Божије него људско. А да му је 

рекао: иди од мене, Петре (или: човече)! Ни Петар ни ми не би запазили бездан, који је делио 

њега од Господа. 
Да ли је Богородица разумела тада Сина свога, и да ли је примила поуку? Потпуно. Одмах је 

престала да саветује Саветодавца и упућује Путовођу, па се послушно и смерно вратила ка 

својој улози: да код људи припрема пут за Њега. Она се зато обраћа слугама и говори им: што 

год вам рече, учините. И кад су слуге учиниле све што им је Он рекао, тада је она заједно са 

свима у трепету душе очекивала неочекивано. 

Да и ми послушамо Свету Богомајку, брате. Да учинимо све што нам је Син њен заповедио. 

То је у нашој власти. А кад све учинимо што је речено, да са трепетом очекујемо неочекивано. 

Наиме, да очекујемо чудо од Њега, чудо претварања телесног човека у духовног, земаљског у 

небеског - воде у вино. 

Мир ти и радост од Господа. 
 

 

70. Писмо 

Неправославном свештенику који пиша: 

Зашто Бог кажњава православну Русију 

 

Јесте ли Ви баш сигурни, да је садашње страдање руског православног народа казна Божија? 

Ја нисам сигуран, признајем. Гле, можемо да погрешимо, ако свако страдање, појединца и 

народа, сматрамо казном Божијом. Три крста на Голготи чине нас обазривим при оцени нечијег 
страдања. Зар је Христос распет по казни Божијој? У дугој поворци страдалника ми видимо и 

пророке, и апостоле, и многе сјајне праведнике и праведнице. Њихово страдање извесно није 
било казном Божијом. И ако су страдали због греха, страдали су не због својих. Тако и онај 
Безгрешни, који је примио највеће муке, мучен је, истина, због греха, али не Својих него свега 

рода људског. Страдање Свете Русије свакако је због греха, но због чијих греха? то треба да се 
питате. Сетите се, изврсни зналче Светог Писма, како је Господ протумачио Јеврејима погибију 

оних 18 људи, на које је пала кула Силоамска. Рекао је, да они нису погинули што су били 

најгрешнији и најкривљи од свих Јерусалимљана но да би њихова погибија опоменула веће 
грешнике од њих. Ни издалека они нису били најгрешнији; кажем вам не, него ако се не 

покајете, сви ћете тако изгинути (Лк. 13, 5). 

Да ли је Русија најгрешнија земља, да она подноси најтеже страдање од свих земаља. Целом 

свету јасно је двоје: прво, да руски народ гори у огњу мука као негда три отрока у пећи 

вавилонској; и друго, да материјалистичне и безбожне теорије, које су и наложиле тај огањ у 

Русији, нису постале у руском православном народу него у народима неправославним. Све 
остало је тајна промисла Божијег. У ту језиву тајну ми не можемо дубоко залазити. Ми можемо 

тражити сравњења руском мучењу у праведном и многострадалном Јову, чије је страдање 

користило онда и користи данас многим и многим. Можемо гледати у мучењу Русије сигнал 

Божији свим осталим народима, да се чувају материјализма у теорији и у пракси, у мисли и на 
делу. Сви племенити духови света доказивали су кроз цело прошло столеће безумност и 

вратоломност тих теорија. Но речи нису могле убедити. Зато је попуштен ужас тих теорија у 
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пракси. Као што се негда Силоамска кула сурвала на оних осамнаест тако и модерна кула свих 

лажних идеја и теорија сурвала се на велики руски народ. Да би род људски видео и отрезнио се 
од тих разорних и душегубних теорија. Но ко би се усудио рећи, да се та модерна кула лажи 

сурвала на Русију зато што је Русија грешнија од свих? Ја као да чујем опомену Христову и у 

наше дане: не, кажем вам, него ако се не покајете, сви ћете тако изгинути, о народи и 

племена! Уз ову Господњу опомену можемо се поучити од искуства из прошлости света. 
Ниједна се револуција не свршава оним чиме почиње. Томе нас историја учи. Често оно што се 

револуцијом на почетку руши и прогони долази на крају до права и тријумфа. Ово безусловно 

важи за веру Христову, гоњену неизгнану, пљувану неупрљану, бијену неубијену. А јасно је, да 

ни словенска ни светска мисија Русије није у ономе што се сада у Русији ради него у ономе што 

ће доћи на крају револуције. 
У сваком случају, свет ће се моћи неизмерно користити садашњим мучењем руског народа у 

огњу. А руски ће народ извесно изаћи из тог огња светији, силнији и славнији него што је икада 

био. Ни обичан ковач не баца гвожђе у огањ, да га казни, него да од њега нарави нешто боље. 
Мислимо и верујемо, да ни Створитељ рускога народа није пустио овај велики народ у огањ 

страдања, да би казнио и убио, но да би његовим страшним примером друге народе опоменуо и 

уразумио а њега - руски народ - већма прославио пред небом и земљом. 

Мир Вам и здравље од Бога. 
 

 

71. Писмо 

Једном скромном човеку који се каје због неких својих речи 

 

Добро си учинио што си се одмах покајао. Бог је оставио покајање за спасење. А да није тако, 

ни апостоли се не би спасли а камоли други људи. Језиком си згрешио, срцем се покајао. Рекао 

си злобну реч против суседа свога. Као да си варницу бацио у сламу. Цело село чуло и 

насмејало се. Сусед се огорчио и тужио те суду. Платио си много, наједио се још више. На себе 
самога наједио си се. Није ти тешко то што те је суд казнио, али ти је тешко што те твој 
увређени сусед стално кажњава. Неће с тобом више да говори. Ћути, и окреће се од тебе. Шта да 

радиш? 

Остави Богу и времену. Моли се свевидећем Творцу, да одобровољи суседа твога. И сваком 

указаном приликом реци добру реч о њему, суседу своме, и - чекај. Бог, добра реч и време 

учиниће своје. И ти ћеш једнога дана опет ићи цркви заједно са измиреним комшијом. 

А као поука за будуће нека ти послужи Спаситељева реч: ја вам кажем, да ће за сваку празну 

ријеч коју реку људи дати одговор у дан страшнога суда. Да ли то ово казује, како свака злобна 
и лажна реч удара против реда у васиони и вређа Створитеља? Добру или злу реч, коју ми 

изговоримо неком лицу ма и у највећој скривености, осећа сва васиона, и осећа Творац осећања. 
Или како би се могле утајити речи, од Онога, од кога се ни мисли не могу утајити? Древни Грци 

говорили су за копље њиховог јунака Ахила, да је могло једним крајем задати рану а другим 

крајем излечити рану. Не знамо за копље Ахилово, али знамо поуздано, да је ово истина за језик 

људски. Језиком се ране задају и језиком се ране лече. Њим благосиљамо Бога и Оца, и њиме 

проклињемо људе (Јак. 3, 9). 

У једном селу нашем догодио се овај страшан догађај. Имала мајка јединца сина, ђака у 

школи. Наљути се мајка на сина, па у љутњи изговори ову безумну реч: да ми је да те никад моје 

очи не виде, била би срећнија! Дете се толико узбуди од ових мајчиних речи, да одмах узме 
пушку и убије се. Украј себе остави своју ђачку таблицу, на којој је исписао био ове речи: ево, 

мајко, уклањам се за навек испред твојих очију, само да ти будеш срећна! - Жалосна срећа 
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материна! После тога осамљена мајка седела је сваке ноћи крај огњишта и сузама огањ гасила, 
док једно јутро није осванула мртва, пресвисла, поред угашеног огњишта. 

Видиш ли шта луда реч чини? Но нећу те оставити без примера, шта је опет у стању разумна 

реч учинити. У време Рата упуте неког страшљивог војника у извидницу. Сви су га знали као 

страшљивца. И сви се насмеју чувши куда га старешина шаље. Само се један војник није 
насмејао. Он је пришао своме другу да га охрабри. Али му рекне страшљиви војник: погинућу 

сигурно, непријатељ је сасвим близу! -Не бој се, брате, Бог је ближи! одговори му онај добри 

друг. - Ове речи зазвониле су као велико звоно у души онога страшљивца. И звониле су до краја 

рата. И тај негдашњи страшљивац вратио се из рата окићен одликовањима за храброст. Тако га 
је преобразила и оснажила она блага реч: Не бој се, Бог је ближи! 

Мир ти и здравље од Господа! 
 

 

72. Писмо 

Једној образованој жени која се жали 

што није одликована за доброчинство 

 

Жалите се, што нисте примили достојну похвалу на одликовање за свој велики труд око 

скупљања прилога за неки дом сиротињски. Други, који немају ни половину Ваших заслуга, 
добили су и једно и друго, а Ви ништа. 

Боже мој, на што се Ви жалите! На оно што по Јеванђељу треба да вас радује. Још говорите, 
да сте Ви све чинили као хришћанка у име Христово. Но зар не знате да у чије име човек врши 

неки посао од тога и очекује награду? Тако је по Јеванђељу. Наиме: награда се очекује не од 

онога коме се нешто твори него од онога у чије се име твори. Слуга чува овце у име домаћина 
свога, и очекује награду од домаћина а не од оваца. Војник војује у име свога цара, и од овога 
очекује похвалу и одликовање а не од оних са којима ни против којих војује. Тако и Ви: ако сте 
као хришћанка у име Христово чинили нека добра дела, треба од Христа да очекујете награду а 

не од ма ког другог. Није ли Господ обећао вечну награду свима онима који добро чине у 

Његово име или неправду сносе због Његовог имена? Није ли рекао Он: Радујте се и веселите 

се, јер је многа плата ваша на небесима? И још уз то: кад свршите све што вам је заповеђено 

реците: ми смо непотребне слуге, јер учинисмо све што смо били дужни чинити? Неко 

Невидљиви послао нас је у овај свет. Неко Невидљиви одредио нам је службу у овоме свету. 

Неко Невидљиви изводи нас из овога света. Томе Невидљивоме ми имамо да се молимо, у Њега 

да гледамо, од Њега да ишчекујемо. Шта нам могу дати аргати равни нама и сиромашни као ми? 

И шта имамо ми да тражимо од оних који посвеминутно силазе у паучину смрти, слично 

скакавцима што скачу са обале у понор? 

Уосталом, јесте ли баш сигурни, да Ви можете поднети славу и похвалу од људи? Свети 

Јован Лествичник мора да је познавао човечију природу боље него и Ви и ја кад је рекао, да 
"нико осим светитеља не може чути о себи похвале од људи без штете". Јер само свети људи 

прозиру човека и виде, од куда извиру похвалне речи. Понекад се и најмутнија вода засија према 

сунцу исто као и бистра. Понекад се испод танког слоја воде скрива дубоки муљ. Врло често 

такве су душе оних који нас хвале. Због тога свети људи и свете жене чујући о себи похвале 

цене их или као незнање или као намерну лаж. 

Више је људи изгубило душу од светске славе и похвале него ли од презрења и поруге. Знате 
ли, како Христос рачуна оне који траже славу и похвалу од људи? У неверне. Читајте Његову 

распру с Чивутима, па онда мислите, којој страни Ви припадате. Он је рекао: Ја не примам славе 

од људи. То вели за Себе. А за њих говори ово: Како ви можете вјеровати кад примате славу 

један од другога, а славу која је од јединога Бога не тражите (Јн. 5, 44)? С ким сте, Ви, дакле: 
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са Христом или са Чивутима? Ако сте на Христовој страни - што Вам ја од срца желим - онда не 
смете искати славе од људи него само славе која је од јединога Бога. Не завидите ни мало онима 

који се отимају о људску славу и похвалу. Напротив, жалите их. Као што ће они сами себе 

жалити кад се разочарају. И опет Вам кажем: жалите их: јер по заслепљености својој дадоше 

вечно за пролазно, божанско за земаљско, истинито за лажно. Господ нека Вас просвети и 

благослови. 

 

 

73. Писмо 

Осамљеној и болесној жени: О самоубиству 

 

Знам да ти је тешко. Пре неколико година умро ти је муж. Жалила - прежалила. Оженила си 

јединца сина - радост повраћена. Потом највише те радовало унуче. Но оно што си ти волела, и 

Бог волео па узео. Тек што је унуче узлетело у невидљиви свет, разболи ти се и снаха. Осуши је 
туга и жалост, па и она за сином. Најзад за њима оде и твој јединац. И ти оста сама самохрана. 
Покушавала си једном да се отрујеш. Остала си жива. Спремила си потом вешала да се обесиш. 

Но изненади те девојка из комшилука. Видећи те испод спремљеног конопца она ти рекне, како 

је чула од старих, да је самоубиство грех без опроштаја у оба света. Добро ти је казала. Та 

девојка ти је душу спасла. Заиста, она ти је највећи добротвор у свету. Само њој благодарећи ти 

се можеш надати да ћеш се видети у другом свету са сином, снахом, унучетом и мужем. 

Црква Христова је од почетка одлучно стала против самоубиства као претешког греха. 
Западни учитељ цркве Августин рекао је: "Ко сам себе убије, тај је убио једног човека". 

Самоубица се овим, дакле, ставља наравно са убицом. Али у нашој источној цркви самоубиство 

се још строжије судило. Према 14. канону александријског патријарха Тимотеја самоубица се 
лишава опела и црквеног погреба. Православна црква одредила је строгу казну чак и за сам 

покушај самоубиства. На онога ко покуша самоубиство она налаже епитимију од 12 година. 
Знам да ћеш ти помислити да је ово претерано строго. Но ова строгост потиче из милости. 

Истину ти говорим: Црква је овако строга у погледу самоубиства из чисте милости према 

људима. Јер црква има у својој духовној ризници видовито искуство, да самоубице не улазе у 

царство бесмртног живота и вечне милости. Па својом строгошћу жели Црква да људе 

предупреди од вечне пропасти. У Светом Писму споменута су само два човека, који су сами 

себи живот одузели. Једно је Ахитофел, издајник цара Давида, а друго Јуда, издајник Господа 
Исуса Христа. Нека је далеко и помисао од тебе, да се у овоме друштву нађеш с оне стране 
гроба. 

Ко претрпи до краја тај ће бити спасен, рекао је Господ. Многобројна су и разнолика 
трпљења што Бог попушта на људе, али сврха свију њих јесте и та, наиме: горчином излечити 

душе људске од греха и припремити их тако за вечно спасење. Ма колико да ти је понекад 

тешко, сети се двеју ствари, прво да сам Отац твој небески одређује меру страдања, и друго да 
Он познаје твоју снагу. Ако ти икада дође помисао на самоубиство, одбаци је као дошаптавање 

сатанино. 

Милост Божија нека те укрепи. 

 

 

74. Писмо 

Политичару Н. Н. који пита о политичком моралу 

 

Из Вашег писма разумео сам, да сте Ви склони признати неки посебни морал за политику, 

различит од морала у другим пословима и односима људским. То не може ништа друго значити, 
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ма како се Ви о томе опрезно и фино изражавали, него да се оно што се у свакодневним 

пословима људским сматра непоштеним призна у политици поштеним и оно што је у осталим 

односима људским недопуштено у политици допуштеним. Та опасна тежња, не прво од Вас и не 
од јуче, учинила је, нажалост, да је народ заиста почео политику сматрати нарочитим моралом, 

то јест - неморалом. Нисмо ли и Ви и ја често слушали из уста народних овакав суд о некоме: 
- Зар ти мислиш да он говори истину? Не, он само политизира! 
Видите ли, колики је бездан између Ваше тежње и народног суда? Ваш посебан политички 

морал народ је назвао просто лажју и обманом. А ви морате рачунати са судом народним, пошто 

је политика у најбољем своме смислу народни посао, и то један од највећих народних послова. 
Ја знам шта Ви желите. Ви би желели пронаћи неку нарочиту вештину, којом би се народ 

унапредио и држава одржала. И ту нарочиту вештину, неизбежно сличну вештини коцкања, Ви 

бисте хтели назвати политичким моралом. Ја не сумњам да су Ваше побуде племените, но све 

остало што Ви говорите пада ван круга морала, ван круга хришћанства, и ван круга културе. То 

је преисторијско играње и надигравање између јачега и слабијега, при чему ако не помаже 
намештен осмејак помажу зуби са ноктима, и обратно. На све то народ говори: правда држи 

земљу и градове. Ако ли Ви презирете ову гвоздену аксиому нашег народа, као "простачког" 

чујте шта културни Енглези тврде: поштење је најбоља политика. Било је времена у дугом 

политичком школовању Енглеза, када се и друкчије мислило. Али искуство их је научило, да је 
и заиста поштење најбоља политика. Један велики американски државник рекао је: кад 

Американци буду ишли у парламент с онаквим мислима и осећајима с каквим иду у цркву, тада 
ће наша држава бити учвршћена и наш народ задовољан. - Чак и код древних пагана на нашем 

драгом Балкану највише су се прославили они државници, који су се у јавним народним 

пословима држали истих моралних правила као и у својим приватним. Сетите се праведног 
Аристида како је поступио када се гласало о његовом прогонству из отаџбине. Неко непознат и 

неписмен замолио је Аристида да му напише на комаду печене земље: да се Аристид протера! А 

Аристид без двоумљена напише то што је било на његову штету. 

Недељивост морала објављена је и закрпљена хришћанском вером јаче него икад ичим. Један 

од главних узрока садашње забуне и беде на овом малом европском континенту јесте двојство 

морала. Један се морал захтева за приватан а други за јаван живот. Да та дволичност не води 

народе добру сведочи нам поступак јерусалимских старешина са Христом и потоња судба 
народа Израиљева. Судећи унутра народ они су лажне сведоке кажњавали смрћу, док су на суду 

Христу тражили сами лажне сведоке. Даље, међу собом су говорили да Исус ради у корист 
Римљана (Јн. 11,48) а пред Римљанином Пилатом, да је Исус против Римљана и против ћесара, 
јер сам себе царем гради (Јн. 19, 12), додајући лицемерно: ми немамо цара осим ћесара. То је 
двојство морала. То политички морал, којим су јудејски политичари хтели спасти свој народ, па 
га упропастили. Видећи сву ову сплетку, сву неморалну петљавину фарисејску против Себе, 
Господ им је прорекао: и остаће вам дом ваш пуст. Ето вам плода од политичког морала. Ето 

страшне лекције свима вођама народним, који цепају морал удаљујући се од оне народне 
гвоздене аксиоме: правда држи земљу и градове. 

Мир Вам и здравље од Господа. 
 

 

75. Писмо 

Богомољцу коме се сви укућани ругају 

 

Док се ниси почео Богу молити ти си био свима мио. А сад наједанпут у својој си кући као 

усред непријатељског логора. Раније си се опијао, и пушио, и по мало крао, и псовао, и 

излежавао у радне дане, и чинио све остало што је одвратно пред Богом и поштеним светом. 
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Ипак си тада био свима у кући мио. А сад кад си се упутио путем правде, поштења и молитве, 
сад су сви на тебе скочили као осе. 

Радуј се, брате, по сто пута радуј се. Зар не видиш да се Јеванђеље одиграва у вашој кући. У 

истој кући где се до сада ћаскало о порезу и кулуку и лоповима и јатацима и кметовима, у тој 
истој кући почела су се испуњавати пророчанства јеванђелска. Ваша кућа уздигла се до небеса, 
постала је бином хришћанске драме, ухватила је везу са апостолским и мученичким временима. 
Историја цркве хришћанске збива се у малом обиму у вашој кући. Ево пророчанства Христових, 

која су се збила безброј пута на овој планети земаљској и која се сад почињу збивати у вашој 
кући: 

Сви ће вас мрзети имена мога ради; али који претрпи до краја тај ће се спасти (Мт. 10, 22). 

Непријатељи човјеку постаће домаћи његови (Мт. 10, 36). Благо вама који плачете сада јер 

ћете се насмијати. Благо вама кад на вас људи омрзну и кад вас одбаце и осрамоте, и разгласе 

име ваше као зло ради Сина Човјечијега (Лк. 6, 21-22). Заиста, заиста вам кажем да ћете ви 

заплакати и заридати, а свијет ће се радовати; и сви ћете ви заплакати и заридати, а свијет 

ће се радовати; и ви ћете жалосни бити, али ће се ваша жалост окренути на радост 

(Јн.16,20). 

Шта има јасније од ових пророштава? Гле, она се испуњавају и данас, украј твога огњишта, 
на теби. Зато примај све погрде не као погрде него као ордене. Знај, да ће се гонитељи твоји 

покајати; ругачи твоји ће умукнути, и ти ћеш се радовати. Данас си последњи у дому оца 
твојега, али ћеш ускоро бити први. А они који те гоне, служиће ти. То је проречено, и то се 

обистинило на хиљаде пута и на хиљаде места. 

Мир ти и благослов од Господа. 
 

 

76. Писмо 

Човеку који се жали да не верује у Бога 

 

Какав си грех учинио да те снађе та несрећа изнад свих несрећа? Да пресечеш везу са 
извором живота и дародавцем разума? Да одрекнеш Онога, чије је вечно биће очигледније од 

нашег тренутног бића и чијим се постојањем једино може утврдити и наше постојање? 

Бог се не скрива од човека. Човек грешан скрива се од Бога; скрива и скрива све док Га 
сасвим не изгуби из вида. Као што стоји написано за прародитеље људске кад згрешише: и 

сакри се Адам и жена му испред Господа Бога међу дрвета у врту. Како тада тако и сада. Кад 

год човек учини тежак грех, он се крије од Бога за леђа природе. И губи се међу тварима, губи се 
међу дрвећем и камењем и животињама као тобожњим својим рођацима, тоне у сенку природе. 
И као што се говори о помрачењу сунца у случају када месец заклони овога светлог цара 

природе, тако би се могло говорити о "помрачењу Бога", Сунца правде, од стране оних који су 

природом заклонили од својих очију Створитеља природе. Но то је само наш људски начин 

говора. Јер помрачење сунца не значи, да је сунце изгубило светлост своју него само да је нечим 

та светлост заклоњена од наших очију. Исто тако и помрачење Бога не значи, да се Бог уопште 
изгубио и да Га нема више, него да је нешто стало између Бога и човека и заклонило Бога од 

човекова разума. То нешто јесте грех човеков. 

Није природа крива, ако безбожник њу обожава. Она се сва противи богоодрицању, и смртно 

мрзи и прогони богоодрицатеље и своје обожаваоце. Природа сва, од великог сунца до 

сићушног атома једногласно и хармонично сведочи о бићу и дејству Створитеља свога. Стари 

Мисирци су обожавали све твари, а изнад свега некаквог црног вола, званог апис. Према једној 
легенди дошао неки фараон да принесе жртву апису. Но кад се он клањао пред тим назови 

богом, сподобије га во роговима и одбаци далеко од себе. - Сад видим да си во а не Бог! узвикне 
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фараон љутито. На то му апис одговори: то сам и хтео да видиш! и да се од сад клањаш Ономе 
који је створио и мене и тебе. 

Ти говориш: тешко ми веровати док не видим! Но чиме желиш да видиш: оком или духом? 

Ако ли оком телесним, онда би Онај који је већи од васионе морао да се смањи и стане у твој 
ограничени видокруг. Видиш ли ти свој разум очима? Међутим, наљутио би се, кад би ти неко 

рекао, да не верује да ти имаш разума док га не би очима видео. Ако ли пак духом желиш да 
видиш Бога, онда Га можеш видети, јер је дух човечји пространији од васионе, и јер и Бог је дух. 

Само дух твој треба да је чист, пошто је једино чистима обећано да ће видети Бога. 
Бежи што пре из те таме, која ти се као паук завукла у душу. Кад је Адам згрешио, он је 

побегао испред Бога. Но милостиви Створитељ није побегао од створења Свога него Он се 

приближио и викнуо Адама: Адаме, гдје си? И тебе Он виче, сасвим из близа, зар не чујеш: 

Благоје, гдје си? Окрени лице своје ка светлости, сине светлости. Отац светлости позива те с 

пламеном љубављу. Чуј и знај: нико се у твом роду и народу није прославио изузев 

прославитеља Бога. 
Од Господа ти милост и здравље. 

 

 

77. Писмо 

Човеку који је дошао до високог звања али не и до среће 

 

Из Вашег писма као да сузе теку. Паштили сте се доћи до високог звања. С тиме сте мислили 

доћи одмах и до среће. И многи други око Вас чинили су то исто. Због тога сте се морали 

борити, гурати, страховати. Рачунали сте, да ће срећа - не, него и живот - почети за Вас тек са 
добијањем онога високог звања. Све дотле Ви сте себе сматрали несрећним, готово и 

непостојећим. Најзад сте достигли жељено. Неколико дана осећали сте се као изнова рођени. 

Потом је дошло разочарење. Наравно, од среће сте били исто онако далеко као и раније. Само 

што сте раније веровали, да срећа постоји - тамо негде у високим звањима - а сад сте и ту веру 

изгубили. Узвисили сте се до облака али не и до звезда. Сад се љуто кајете, што сте лажним 

путем јурили ка срећи подражавајући у томе многе друге. Зато желите да се вратите на свој 
ранији скромни положај, где је бреме одговорности мање а жаоке зависти слабије. Можда ће вам 

користити ова 
 

Прича о тантузима у сребру 

У једном великом парку беше приређено народно весеље. Но без улазница нико се није 
пуштао на то весеље. Многи су хтели ући, али нису могли платити улазнице. У том неки богат 
човек хтеде искушати страсти људске, па баци у гомилу сабране деце пуну шаку новаца. То 

беху све лажне златице, тантузи, а међу онима само један динар од чиста сребра. Појурише деца 
за тантузима, свадише се, избише, изгребоше, док их све не покупише. О сребрни динар нико се 

не отимаше, јер свак мишљаше: скупље је злато од сребра. Они који уграбише тантузе и држаху 

их у својим рукама осећаху се тренутно савршено срећним. Али се убрзо догоди нешто за њих 

неочекивано и чемерно. Кад приђоше капији од парка и потражише улазнице, показа се да они 

имају лажан новац, и градски стражари отераше их у тамницу. Само један од њих беше мудар, 

који видећи шта се ради с његовим друговима, хитно баци тантуз из руке па отрча и узе онај 
сребрни динар. Овим динаром он плати улазницу и ступи у парк на весеље. 
 

Тумачење 

Весеље је Небеско Царство, или царство бесмртне среће. Тантузи су телесне жеље и 

земаљске сујете и самообмане, које удаљују људе од царства праве среће и одводе их у царство 
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муке и таме. Чисто сребро представља унутарњу доброту и истину праведна човека. Деца 
лакома на обманљиви сјај овога света то су грешници. Оно последње дете, које одбаци лажно 

злато па прихвати право сребро означава покајаног грешника. 
 

 

78. Писмо 

Економу Спаси С. који пита:  

Зашто неправедници напредују 

 

Докле напредују? И шта им бива на крају, њима и породу њиховом? Јеси ли се то питао? Нека 
се не спотичу мисли твоје кад видиш, да се неко хвалише снагом а заборавља Дародавца снаге. 
Сети се како је охоли и хвалисави Голијат погинуо од праћке једног дечака, Давида. Нека се не 
збуњује срце твоје кад видиш, да се неко богати неправедним путем. Јешће и неће се заситити; 

отимаће и неће му бити доста. Сети се богатих Содомљана, како су у једном часу засути огњем 

и пепелом са свим богатством својим. Ти си хришћанин, а хришћанин посматра догађаје на 

другој линији, у целини, а не делимично. Напредак неправедника хришћанин не цени као неки 

свршен догађај него чека да види шта ће даље доћи. Он зна, да неправедник не напредује ни 

својом снагом ни својом памећу него само зато што му Бог попушта да напредује, е да би се као 

тад сетио Бога. Јер је неисказано милостив Бог наш, и допушта неправедницима оно што они 

желе, е да би се кад тад досетили, да је то од Бога, и застидели се неправде своје, и поправили. 

Богу су мили покајници; врло су Му мили они који се скрушено кају за неправедна дела своја. 
Није Створитељ као твар, да увек одмах казни чим неко крене кривим путем. Он чека да се 
залутали сам врати на прав пут. Он гледа и ћути. Чека и не доцни. Чудан је у мудрости, 

пречудан у милости Својој. Због тога видовити Псалмист усхићено говори Господу: судови су 

твоји бездна велика. Ко ће испитати сву дубину Божијег промисла? Неразумни се љуте што Бог 
не управља светом по њиховом разуму, а разумни се паште непрестано да уђу у Божији разум. 

Тешко је понекад и најразумнијем разумети зашто једном човеку бива овако а другом онако; 

зашто млад и жељан живота умире док стар и жељан смрти живи; зашто се побожан мучи а 
безбожан благује. И најсветије душе понекад су се збуњивале пред загонетком догађања. У 

свештеном предању записан је овакав случај: умро неки грешан богаташ, чији су греси били 

јавни за свакога, и његов погреб био је свечан, са епископом и многим свештеницима. Ускоро 

затим нападне хијена на једног испосника у пустињи и растргне га. Монах неки, који је гледао и 

онај свечани спровод грешника и крваве остатке праведника, у забуни својој заплаче се и 

узвикне: Господе, како је ово и зашто? Како да онај грешник има и благ живот и благу смрт, а 

овај праведни горак живот и горку смрт? На то му се јави ангел Божији па објасни: онај зли 

богаташ имао је у животу само једно добро дело, а овај испосник имао је само један тежи грех. 

Свечаним и почасним спроводом Свевишњи је хтео исплатити злом богаташу оно једно добро 

дело, те да нема ништа више очекивати у ономе свету; а грозном смрћу испосника хтео је овоме 
изгладити и онај једини грех, да би му дао пуну награду на небесима. 

Због тога ти размишљај о судовима Божјим и положи сву наду у Створитеља свога. Немој се 
жестити гледајући неваљале; немој завидети онима који чине безакоње. Тако пише праведни 

цар Давид, кога је дуго и много мучило оно што и тебе мучи, док му Господ није открио кроз 
разум да разуме. Исти он изговара и ово утешно искуство своје: бијах млад и остаријех, и не 

видјех праведника остављена нити дјеце његове да просе хљеб. Читај често Псалтир, па ћеш и 

разумети и утешити се. 
Мир ти и благослов од Господа. 
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79. Писмо 

Једном православцу у Америци кога је збунио 

неки књижевник 

 

Примио сам послати часопис, у коме је штампана љута оптужба оног књижевника против 

вере хришћанске. Оптужба укратко гласи: хришћанска је вера крива за садашњу кризу у 

Америци. Она нас је, вели, учила да радимо што више. Ми смо је слушали и радили смо сви 

много. То је била права манија рада. Но зато што смо сви радили много остали су данас 
милиони људи без рада. Због тога треба сад да створимо нову веру, која ће нас учити да не 
радимо. Тако ћемо се ослободити кризе. - Тај нови спаситељ света тебе је збунио, и ти тражиш 

разјашњења. 
Нека те ништа не збуњује. Речи изречене у невољи губе половину од свога значења. Кад год 

непослушна деца падну у невољу, она се туже на свога родитеља. Баш недавно жалила ми се 
једна мајка, како јој распусни син дозлогрди тражећи паре и само паре. Кад га она опомене, да 
су паре за потребу а не за злоупотребу, он бесни и грди своју родитељку. Слично се догађа и 

хришћанској вери, духовној матери свих хришћанских народа. То јој се догађало од њене појаве 

у свету. Њу су критиковали за све они који нису умели ни хтели себе да криве. Још у другом 

столећу пише о том свети Тертулијан: "Ако се Тибор излије, или Нил не излије преко својих 

обала, ако небо откаже свој дажд, или море опустоши земљу - одмах се раздаје крик: хришћане 
пред лавове!" Тако се данас у Русији раздаје крик против вере Христове због лоше економије, у 

Шпанији због лоше политике, а у Америци ето због незапослености многих милиона људи - 

увек исти крик: хришћане пред лавове! 
А ти знај, следбениче Христов, да ће гоњени наџивети негоњене. У свету никад ниједна вера 

није тако гоњена као хришћанска, и јуче и данас и сутра. За хришћане то није ништа 
неочекивано, јер све је то предвидео и предсказао Спаситељ наш, и на све оптужбе и на сва 

гоњења унапред је одговорио вернима: радујте се и веселите се! 

Истина је, да је хришћанска вера од увек учила људе да раде. Апостол Павле пише: ко не 
ради да не једе. Али вера нас је наша учила да радимо оно што треба а не оно што не треба. А 

колико се у Америци нарадило што не треба свету, то ти сам гледаш очима својим. Тај сувишак 

производње није дошао од маније за радом него од маније за доларом. Наша вера проповеда не 
само рад него уз рад и страх Божији, и милост, и братољубље. Кад се пак рад одреши од свега 

осталога, што га чини благородним и човека достојним, и веже искључиво за новац, онда он као 

и свако проклетство доноси пустош свету, не мању него потпун нерад. Ја никад не могу 

веровати, да рад, ма колико велик био, може бити опасан по људе, ако је он нераздвојно спојен 

са страхом од Бога, са милошћу и братољубљем. Нити је благословен рад доларољубца ни 

милост ленивца. Закон Христов у целини - а не одвојене заповести - представља савршенство, 

као дрво са многим гранама и плодовима, а не једна одсечена грана што се осуши. Знај да је 
закон Христов камен непоколебљиви, стена спасења. Кад се људи спусте са тога камена, онда 
настају многи законодавци и многи закони, уски и противречни. А ово и јесте онај песак - ови 

многи самовласни законодавци и њихови закони - на коме кад се построји дом друштва људског 
мора, по речима Христовим, дом да се искриви и падне. 

Мир ти и радост од Господа. 
 

 

80. Писмо 

Болесници Станији Ђ. која пита: Шта је то завет 
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То је обећање, које неко лице да Богу из благодарности или због греха. Из наших села око 

Битоља многи млади људи иду на печалбу у далеке крајеве света. Испраћајући их мајке или 

сестре дају потајно неки завет Богу за њихово здравље и срећан повратак. Те жене се зову 

заветнице. Једне суботе банусмо изненадно у малу сеоску цркву, и ту затекосмо старицу како 

пере под. Упитана насамо она објасни, да то чини већ осамнаест месеци сваке суботе, по завету 

за сина у Америци. Па кад јој се син вратио, чујемо, она је продужила да пере цркву још шест 

месеци из благодарности Богу. 

"Ветао сам се" (то јест: заветовао сам се) обична је реч у нашим крајевима код оних који 

долазе у манастире да служе неко време. Кад је село Л. горело истрчи младић Теодор и види 

суседну кућу у пламену. Сав у страху он повиче светога Наума у помоћ заветујући се да ће му 

служити годину дана. У том часу дуне ветар и окрене пламен на супротну страну од његове 
куће. После извесног времена дође Теодор у наш манастир, исприча шта се догодило и умоли 

игумана, да га прими да испуни свој завет. 
Сасвим је обична ствар да се мајка заветује постити уз мрсне дане за своје болесно дете. То је 

сасвим по библијски. И цар Давид је постио за време болести свога детета. 
"Ветала сам се!" каже старица Мојсеица из околине Дебра која 19 година служи у храму и 19 

година пости све дане без зејтина. Због чега? Пре 19 година њен муж уортачио се био с једним 

Арнаутином у неком послу. Једнога петка хтедне он ићи за Дебар да се расплати са својим 

ортаком. Пред полазак узме да доручкује јаја и сир. Кад жена виде мужа да мрси у петак љутито 

му викне: да Бог да се не вратио, кад си се ето уортачио и у вери са својим ортаком! Тога дана 
увече муж буде при повратку кући убијен и опљачкан. То страшно порази жену. И она се 

заветује служити цркви и постити све до краја свога живота. 
Има заветовања и код Енглеза. После рата један енглески свештеник изврши неко венчање, 

које је било против закона. Владика га за то оштро укори. У грижи савести свештеник се 
заветује постити све понедеонике (јер је у понедеоник учинио онај грех) кроз цео свој век. 

При заветовању Богу било за себе или за другога, било за неки грех или из благодарности, 

човек мора пазити да се не пребаци и заветује оно што је неразумно, или преко његове моћи. 

Познат је из Библије непромишљен завет Јефтајев. У рату против Амонаца заветује се 

израиљски вођ и судија Јефтај, да ако му Бог подари победу он ће принети на жртву оно што му 

прво изађе у сусрет из његовог дома при повратку из рата. И победи Јефтај. Али кад се враћаше 
дома, изађе му у сусрет његова ћерка. Авај, кћери моја, узвикну отац као рањен лав, ја сам дао 

реч Господу и не могу порећи. 

Бог нека Вас благослови. 

 

 

81. Писмо 

Једном Рентијеру који пише како је осигурао себе и своје 

 

Ја сам у страху за вас. Пишете ми како сте осигурали себе и своју децу тако чврсто, да сада 

можете безбрижно живети. Ваша безбрижност, изгледа, изагнала је из душе Ваше страх од Бога. 
Чиме сте се осигурали? Новцем ли? Зар не чујете у ове дане, како изненадни пад банака преко 

ноћи чини милионере просјацима и, што је још горе, самоубицама? Кућама и дућанима? Зар не 
читате о учесталим земљотресима, који за минут обарају градове у хрпу рушевина? Накуповали 

сте њива и воћњака? Зар сте заборавили скорашње суше, и поплаве, и облаке од скакаваца? Да 
сте читали Јеванђеље, Ви би утувили реч Христову: обмана богатства (Мт. 13, 22). Чуди ме, да 

баш у ове дане, када гнев Божји крши сваки штит земаљски, којим људи хоће да заштите себе 

мимо вере у Њега, Свемоћнога, Ви се сматрате заштићени тако ништавним штитом као што је 
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богатство, гомила земље. И подсећате ме много на Кинезе, који су у једном рату са Јапанцима 
разапињали над главом кишобране, да би се заштитили од непријатељских митраљеза. 

Уз кажњиву безбрижност што од богатства долази и што је мрзост пред Господом ја 
наслућујем и друго зло код Вас, наиме, да је ваше богатство помешано с неправдом. То значи 

јести хлеб са црвима. Отроваћете себе и децу своју. Чујте што св. Златоуст каже: "Који се 

неправдом богате беднији су од убожјака; боље је и просити него грабити". Библијска повест о 

Јову сведочи нам, како праведан човек може за један дан изгубити све земаљско богатство, а 
камоли тек неправедан. За један дан изгубио је праведни Јов сву своју имовину, уз то још и 

синове и кћери. Изгубио је потом и здравље, па као убожјак сав у ранама легао на буњиште и 

почео јадиковати. Зар се не бојите, да и Вас то може снаћи? У својој беди и болести побожни Јов 

бранио је душу своју од очајања јаком вером у Бога; чиме ли ћете Ви своју бранити? И шта ће 

вас моћи задржати да не извршите самоубиство, тј. да материјалној пропасти не додате и 

пропаст душевну? У Светом Писму Божијем пише: ко љуби неправду мрзи на душу своју. У 

самоћи, у тихим часовима ноћним, разговорите са савешћу својом, да ли Ви заиста више волите 
неправду или душу своју? 

Пожурите и богатите се у Бога, по речи Спаситељевој. А богатити се у Бога значи богатити 

се оним богатством, које Бог воли и које човека никад неће оставити. То је богатство вере и 

поуздање у Бога, богатство милости и сажаљивости, истине и братољубља. Тим штитом 

заштитићете Ви живот свој и живот деце своје сигурније него једним целим земаљским 

царством, ма се оно простирало од истока сунца до запада. 
Бог да Вас просвети и благослови. 

 

 

82. Писмо 

Служитељу Глигору И. који пита: 

О значењу јарма и бремена 

 

Прочитао си у Јеванђељу свете речи Спаситељеве о јарму и бремену, па питаш шта оне значе. 
Овако је рекао Господ: јарам је мој благ и бреме је моје лако. Јарам означава служење а бреме 

означава страдање. Читао си, како је Господ и речима казивао и примером показивао, да је Он 

дошао не да Њему служе него да Он служи. Па си читао још, како је Он често понављао, да 

Сину човечијем ваља пострадати. И у истини Он је служио и страдао. Коме све преславни 

Господ наш није служио? Служио је праведним и грешним, слепим и прокаженим, лудим и 

узетим, и тај тешки јарам Он је назвао благим! А назвао га је благим зато што је Његова служба 
била са љубављу. Па је страдао безгрешни Господ - од кога све Он није страдао? Од царева и 

великаша, од непријатеља и пријатеља, од учених и од неучених. Пљуван и шибан, исмеван и 

клеветан, па на послетку на крст прикован - то страдање Он је назвао бременом лаким! А лаким 

назвао је Исус то страшно бреме зато што је Његово страдање било с видовитом надом. 

Докле Христос није открио свету спасоносне истине о Бо-гу живоме, родитељу и 

промислитељу, о вечној правди Божијој, о немоћи смрти и васкрсењу из мртвих - свако служење 

било је скопчано са мржњом и свако страдање са очајањем. Јер се служење сматрало за 
понижење а страдање за несрећу. Због тога је и најблажи јарам за пагане био суров, и најлакше 
бреме неподношљиво. Нико не може назвати свој јарам благим без љубави божанске, нити своје 
бреме лаким без наде у Божанство. Како је велика разлика између незнабожаца и хришћана! 
Апостоли су именовали себе с усхићењем слугама Христовим. Зашто Христовим слугама кад су 

служили људима? Јесу служили људима, али из љубави према Христу. Зато је јарам њихове 

службе био благ. Мученици Христови певали су по тамницама и на губилиштима. А певали су 

зато што су страдали за Христа са надом у Христа. Отуда је бреме њиховог страдања било лако. 
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И данас има у свету пуно хришћанских душа, које с љубављу врше своју службу, и опет пуно 

других, који подносе тешке болести и поруге и клевете с надом у Бога живога, родитеља и 

промислитеља. То су оне велике душе, које су разумеле од Спаситеља свога, да је овај живот - 
живот служења и страдања а не провода и уживања, преддвер Раја а не Рај, путовање а не 
пристаниште. Тим великим душама јарам је заиста благ и бреме је лако. Јер је Христос њихова 

љубав и њихова нада. А са Христом и на крсту је лако, и у гробу светло, и у аду пријатно. 

Ја и тебе, честити брате, рачунам у те велике душе. 
Мир ти и благослов. 

 

 

83. Писмо 

Једном јуначном Херцеговцу који каже 

да без вере нема јунаштва 

 

Дивна су твоја опажања, витешка душо! Без искрене и тврде вере у живога Бога нема 

јунаштва. А где нема јунаштва људи се служе само лукавством и сплетком. Само Гацко, велиш, 

дало је више јунака него један град европски. Па Невесиње, па Дробњаци! Све оне јуначине, 
које ти спомињеш у писму као: поп Богдан Зимоњић, Новица Церовић, Јаков Даковић, Стојан 

Ковачевић и други, били су велика деца. Њихова вера у Бога и крајњу победу правде била је као 

вера у деце, проста и чиста, ненагрижена сумњом и неукаљана прашљивим рачунима. 
Богобојажљивци и народољубци не могу не бити јунаци. Ко се Бога боји и народ љуби, томе је 
смрт шала. А ко се смрти не боји, чега се другог може бојати? Оно што за попа Богдана 
очевидци причају, мислим, не налази се ни у легендарним песмама индијским. Он је толико 

веровао, да га Провиђење штити и да не може погинути, да је уплашеним друговима викао: 

склоните се иза мојих леђа! А како су широка леђа била у попа Богдана, ти то боље знаш, пошто 

си га жива гледао. 

Такво је онда било време, и таква врста јунаштва. Мени је много мила твоја искреност у 

одавању правде и муслиманима јунацима. Али и међу њима нико се не спомиње као јунак осим 

оних који су у Бога веровали и Бога се бојали. По моме мишљењу није турска сабља покорила 
Балкан и Европу до Беча него јака вера у Турака. Са јаком вером ишла је и јака дисциплина и 

честитост. Наоружани тим невидљивим ама и онда и данас одлучујућим оружјем Турци су били 

у стању да створе државу од Индије до Будима, једну од највећих држава у историји; да је 
створе и држе дуже него што Енглези држе Индију. Кад је султан Солиман кренуо из Једрена са 

100.000 војника на Мађарску он је издао наредбу, да се одсече глава сваком оном војнику, који 

би уз пут пљачкао или речима вређао народ кроз који су пролазили. Као из Старог Завета! Али у 

Херцеговцима и Црногорцима нашао је овај храбри народ азијски превасходне такмаце у вери и 

честитости. Утолико су славнија имена оних твојих земљака, које спомињеш, богобојажљиваца 
и народољубаца. 

А сада се жалиш, како је после рата нестало јунака и јунаштва. Ово мирнодобно поколење 
личи ти, велиш, на гомилу пијавица што се отима о сласти земаљске, поникле из крви 

балканских јунака и мученика. Но зар је престао рат? У књизи Јова пише: човјек је у рату на 

овоме свијету. Апостол Павле пред крај живота узвикује: добар рат ратовах! Ако није увек рат 
пушкама и мачевима а оно је рат у другом облику - за живот и за душу. Такав рат се и сада води. 

Неко се бори са болестима, неко са искушењима, неко за част и образ, неко за слабе и нејаке, и 

тако редом. А гдегод је борба, ту треба да има и јунака. Ако се ти јунаци не виде свуда и од 

свију, не значи да их нема. Има их, има пуно. Има их и у кући, и на улици, и у болници, и на 
њиви. Јер није све јунаштво међу генералима живота него и међу редовима. 

Радуј се Господом. 
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84. Писмо 

Једном младићу који се забринуо 

за свога сујетног пријатеља 

 

Сујета је болест духовна. Она овлађује над оним људима, који су изгубили или нису ни 

стекли страх Божији. У књизи Живота пише: почетак је мудрости страх Господњи. Мудар 

жуди за разговором о Створитељу света а сујетан за разговором о себи. Твој пријатељ се припија 
само уз оне који њега хвале и величају. Он само о себи говори и тражи да се само о њему 

говори. Сабира своје слике из новина - мада зна да новине доносе и слике зликоваца - и чита 
свакоме писма, у којима га неко хвали. Постао је досадан свима, и свак се склања од њега. Своју 

славу он утврђује на најколебљивијим темељима - на врховима језика људских. Јадни човек! Он 

потребује озбиљна лечења. Јер ако тако продужи болест сујете довешће га неминовно до 

злочина над другим или над самим собом. Покушај да му прочиташ књигу Проповедника из 
Библије. Подвуци му оне речи цара Соломона: таштина (сујета) над таштинама, све је 

таштина. Прошетај са њим по гробљу, и реци му: ту под нашим ногама труну она уста, која су 

нас хвалила! 
Испричај му ову причу са Истока. Покрај пута расла висока палма, а испод ње трн. 

Пролазили путници тамо и овамо, а трн свакога закачиво и гребао. Љутити путници грдили су 

трн жалећи што га нико не посече, да не пакости људима. Погорди се трн, па диже главу и охоло 

рече палми: шта помаже теби твоја висота, кад о теби никад нико ни речи? Чујеш ли, како се о 

мени сваки дан по ваздан говори? Ја сам много прослављен у свету, а ти ништа. На то ће му 

палма одговорити: црна је слава твоја као што си и ти црн. Оно што се о теби говори горе је од 

ћутања. О мени људи говоре онда кад беру урме са мојих гра-на. Ретко се, истина, чују ти 

говори, али су они пуни благодарности и благослова. - Прави људи брину се о томе како ће дати 

добре плодове живота, а не о томе да ли ће их суседи славити. Али је слава пратила праве људе 
као што ехо прати глас. Па ако се ехо и не чује увек на земљи, чује се неизоставно на небу. Јер је 

живот правог човека везан за небо и вечност. Кад је Христос чинио некоме добро, Он је често 

изричито забрањивао, да се о томе говори - гледај, никому не казуј! Светитељи Христови 

схватили су одлично ову науку и бежали су од људске славе као од огња. Нека матрона римска 

дође чак из Рима у Мисир да види светог Арсенија. Арсеније јој се јави; но кад она поче 
величати овог светог мужа, он се брзо поврати у своју ћелију и затвори врата. Други један 

следбеник Јеванђеља говорио је: свака похвална реч о мени отвара ми залечене ране на души. 

Ко год само пожели од свег срца да поправи заблуделог човека, томе Бог помаже. Верујем, да 
ће и теби благи Створитељ помоћи, да излечиш твога пријатеља од сујете. Нећеш га ти излечити 

него Небесни Лекар, а по твојој жаркој жељи и молитви. 

Мир Вам и здравље од Господа обојици. 

 

 

85. Писмо 

Човеку коме враћају зло за добро 

 

Жалиш се, како су људи постали зли. Нигде да сретнеш добра човека. Па се чудиш, зашто Бог 
трпи овакав свет и већ не учини му крај. Изненадићеш се кад чујеш, да сам исту такву жалбу чуо 

од једног твог суседа из истога града. И он каже, како је нестало добрих људи, и како се он 

осећа сасвим осамљен на путу правде и истине. Значи, да он тебе није познао и да ти за њега не 
знаш. А да сте се вас два добра човека упознали, ви би обојица променили мишљење и ваша 
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жалост окренула би се на радост. Рекао је Христос ученицима Својим: и ви ћете жалосни бити, 

али ће се ваша жалост окренути на радост. 

Ја ћу ти саопштити име оног другог доброг човека у вашем граду, па га ти потражи. И кад 

станете на молитву вас два, молите се Господу да вам открије и друге добре људе у вашем 

месту. Ја верујем, да ће вам се открити велики број људи, вама за сад непознатих. Људи су као 

неки покретни мајдани, а у мајдане се обично мора дубоко ронити, да би се нашло оно што је у 

њима најдрагоценије. Такав је састав ове васионе, да уколико је једна ствар драгоценија утолико 

је и скривенија. Да се праведни Лот у Содому пожалио као ви што се жалите, човек би му 

веровао. Али је тешко веровати, да у једном хришћанском граду, где се наука Христова 

проповеда и литургије врше, нема више од једног доброг човека. 
Суседи те, кажеш, не воле. Свако твоје добро дело исмевају тумачећи га наопако. Сипају на 

те поруге где год ти ниси присутан. И ти се ожалошћен питаш: зашто све то? И докле? Зато што 

не познају истину, не траже је, не желе је; него су робови лажи, лажних мисли, лажних осећања, 
злих навика. Господ је рекао: познаћете истину, и истина ће вас ослободити. То важи за суседе 

твоје. Кад би они познали истину, они би се радовали твоме добру као своме. Кад они не би 

робовали ономе коме је Спаситељ дао име отац лажи, они би имали у себи божанску слободу, 

да гледају правилно, да суде право, и да се радују сваком добром човеку. Но то важи и за тебе, 
то јест она света реч Христова о познању истине као услову слободе. Ако и ти познаш истину 

још дубље него што је сад познајеш, ти се нећеш тужити на оне који те мрзе, грде, исмевају, па 
чак и злостављају. Неки древни мудрац имао је међу ученицима и једног богатог али гордог 
младића, који је због једне погрдне речи био готов тући се до крви. Да би га излечио од гордости 

и наглости, мудрац наложи на њ овакву епитимију: да иде по свету три године и да плаћа сваком 

оном ко би био вољан да га речима наружи. Младић се покори оваквом суду свога учитеља и 

пође по свету. Ходио је тако и плаћао свакоме ко би се сагласио да га изгрди. Кад се наврше три 

године, он се врати своме учитељу. Но на капији предусретне га капиџија, љутит на неког 
другог, па се окоми на овог младића и страшно га изружи. А младић место да се огорчи слатко 

се засмеја. Зачуђен тиме капиџија га упита: зашто се смејеш? Одговори му прекаљени младић: 

три године ја плаћам сваком оном ко би ме ма и мало изгрдио; а ево ти ме бесплатно изгрди јаче 

од свих осталих! - и кад мудрац виде свог поправљеног ученика, и сазнаде све, обрадова се 
веома и похвали га пред свима. 
А ти прочитај из Беседе на гори 11. стих, па радуј се и весели се, јер је велика плата твоја на 
небесима. 

Од Господа ти мир и благослов. 

 

 

86. Писмо 

Занатлији Паји Ћ.: О исповести 

 

Хтео си знати, да ли је исповест баш неопходна? Раније си се често исповедао, па си престао 

зато што ти се неко због тога насмејао. Ниси требао престајати. Коме се људи нису насмејали? 

Знаш како је рекао Највидовитији: тешко вама који се смејете сад, јер ћете заплакати и 

заридати. Поред заната, велиш, имаш и један виноград, који ти добро рађа јер га добро 

обрађујеш. Ако би неко запустио свој виноград, па се насмејао теби што ти свој брижљиво 

обрађујеш, да ли би ти дигао руке од винограда, и престао обрађивати га? То не би учинио, 

извесно. Како си се онда могао поколебати у обрађивању душе своје, важније од свих винограда 
на земљи? Јер кад умреш, душу ћеш понети а виноград оставити. Од свих обрађивања 

обрађивање душе је најважније; и од свих трудова, којим се човек труди на земљи, труд око 

душе је најразумнији. Зато, поврати се ранијем труду око душе своје, и почни опет исповедати 
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се. Овако говори апостол Јаков: исповиједајте један другоме гријехе. Греси у тајности расту и 

множе се, а чим изађу на светлост, суше се и гину. Не реци: нисам грешан! Читај шта пише 
праведник у Псалтиру: у безакоњу сам зачет и у гријеху роди ме мати моја. Нити реци: ја 
исповедам своје грехе самоме Богу, те није нужно исповедати се и људима. Ко је био 

праведнији од апостола Павла? И овај Павле имао је један грех пре свог апостолства, као Савле, 
и тај грех он је јавно исповедио, не једном но више пута, и не само пред верним него и пред 

незнабожним. Чули сте, пише он крштеним Галатима, како сам веома гонио Цркву Божију и 

раскопавао је. То исто објављује он и пред некрштеним царем Агрипом (Дап. 26). Па кад свети 

Павле тако - зашто би онда ти држао ране душе своје сакривене? Зашто би оставио змије у 

недрима својим да се множе? Је ли само зато што ти се неко насмејао? Ако се насмејао једанпут, 
хоће ли ти се он вечно смејати? Помоли се Богу за њега у тајности; може се и покајати, и сузама 
свој грех изгладити. Шта има колебљивије од мисли човекових? Колико и колико људи у вече се 

кају за речи које су преко дана изрекли! Зато у погледу душе своје не слушај свакога ко ти 

мимогред нешто каже, него слушај што Црква Божија говори. Уђи у разговор са духовницима 
који исповедају људе, па ћеш од њих чути многе примере, какво су душевно олакшање добили 

они који су се усрдно исповедали. Није никаква бајка но сушта истина, да су се многи 

самртници у дуготрајној агонији могли тек онда упокојити, када су грехе своје исповедили пред 

свештеником. Ја бих ти и сам могао навести такве примере, којих сам био очевидац. Бог наш Бог 
је милости и доброте, и он жели свима људима спасење. Али како ће се један човек спасти, ако 

не дође и призна правду Божију? С оним што човек носи у души својој кад умире, одлази он на 
суд Божији: ако је грех с грехом, ако ли је правда с правдом. Бог чека од сваког смртног 
покајање, а покајање обухвата исповедање греха својих. Па како сваки дан и сваки час може 
ангел смрти доћи по нашу душу, зато Црква препоручује вернима честу исповест и још чешће 
покајање. 

Бог нека те прослави и благослови. 

 

 

87. Писмо 

Студенту И. К. који пита: О књизи Проповедника 

 

Не поимаш зашто је књига Проповедника стављена у Библију. По твоме мишљењу та је 
књига израз чисто индијског песимизма, јер одриче све вредности, и као таква противи се 
осталој науци Божијој. Но свети мужеви, који су књигу Проповедникову унели у библијски 

канон, нису тако мислили. Они су је уврстили у поучне књиге и Црква је сматра и препоручује 

као такву до данас. 
Таштина над таштинама, вели проповедник, све је таштина. Ко је овај Проповедник? То је 

био најмудрији, најбогатији и најсрећнији цар у свету пре Христа Соломон син Давидов. Човек 

који је достигао и имао у највећој мери све оно за чим људско срце на земљи може жудети, 

оглашава таштином и сенком све своје имање и знање, сав сјај и блесак, сву своју царску силу и 

величину, све части и све насладе. Зар то није драгоцена поука свету? Зар то није хладан пљусак 

за отрежњење оних људи, који кроз неправду и злочин, кроз богоборство и човекоборство, кроз 
угушење своје савести и убијање своје душе, бесомучно јуре свему ономе што велики цар 

окусивши из препуна пехара оглашава таштином, варком и ништавилом? Да је те речи 

изговорио неки босоноги философ индијски, оне не би имале ни из далека оно неодољиво 

дејство, које имају кад излазе из уста препуњених сваком слашћу земаљском. Јер ко је јео и 

уживао више него ја? И то је таштина и мука духу. Тако говори најбогатији и најситији. А што 

велиш, да Проповедник пориче све вредности, није тачно. Две вредности он не пориче: Бога и 

правду. А то и јесу две главне вредности у овоме свету таштине. Бог је на небу а ти си на земљи. 
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Бој се Бога, говори Проповедник. Бог ће судити праведнику и безбожнику, каже он. Нека 

грјешник сто пута чини зло и одгађа му се (казна), ја ипак знам да ће бити добро онима који се 

боје Бога, који се боје лица његова. Он дакле види, како се на земљи праведник често пати као и 

безбожник, и то је мука духу, али он има пророчко осећање у срцу, да ће праведнику на крају 

добро бити. Какво добро, он то не уме казати. Треба да знаш, да је Проповедник живео на 
хиљаду година пре Христа, и да није могао чути чудесне речи Спасове нити сазнати за један 

нови свет, за Царство Божије, које је Господ открио људима. Данас најпростији хришћанин зна 
више од њега, најмудријег цара прехришћанског. Хришћанин зна од Христа, да ће праведник 

наследити вечни живот и сијати као сунце у царству Оца свог небеског. Но иако то премудри 

цар није знао, он је предосећао надахнућем свише, да ће праведнику бити неко велико добро а 
грешнику зло. Радуј се младићу за младости своје и нека те весели срце твоје док си млад, 

говори теби мудри цар; ходи куда те срце твоје води и куд очи твоје гледају, али знај, да ће те 

за све то Бог извести на суд... је ће свако дјело Бог изнијети на суд и сваку тајну, била добра 

или зла. 

Зато манувши се индијског песимизма реци са Проповедником: заиста све је таштина осим 

Бога и Божије правде. И управи пут свој тако, да ни ти правду не згазиш ни правда тебе. Бог ти 

на помоћ. 

 

 

88. Писмо 

Бугарском свештенику Ивану Џ. који очајава због безбожника 

 

Охрабрите се, часни оче. Из сваког облака не бију громови. Пишете, како су безверци у 

Бугарској створили удружење и како јавно нападају веру Божију и ругају се светињама 

хришћанским. И то Вас доводи до очајања. Спустите још једном поглед дубоко у срце своје и 

видите, да ли је Ваша лична вера јака. Јер очајање је плод маловерства а не праве побожности. 

Побожан човекуспешно војује против очајања помоћу вере као непобедивог оружја. Самоћа је 

пробни камен: испитајте себе и своју веру у самоћи. Ма колико се безбожник уздизао и хвалио 

пред људима, у самоћи се он осећа очајником. А човек са вером у самоћи осећа прилив снаге и 

радости. Не бој се никад оних, који су изашли из тврђаве Христове па је споља нападају. Сваки 

њихов удар утврђује стене цркве а њих раслабљава. Сети се Павла на Балкану, самога усред 

мрака паганског и беса јеврејског. Бијен и гоњен он није очајавао. Колико је његова реч 

допринела ширењу хришћанства толико су готово допринели и удари непријатељски. Они који 

су тобож рушили несвесно су утврђивали; и који су огањ божански гасили већма су га 

распиривали. Ту тајну безбожници не знају, и неће је никад знати. Њихова је заблуда што мисле, 
да се дело Божије може порушити истим средствима којим и дело људско. Божански огањ 

љубави, спуштен од Христа с неба на земљу, могао би се помрачити само неким јачим огњем 

љубави. А где је тај јачи огањ? Где је љубав у безбожника? Њихове су све побуде из царства 

зоолошког а не из небеског. А зоологијом се Христос не може победити. - Па сетите се Јулијана 
Одступника, како је с престола царског, наоружан свим земаљским оружјем, повео рат против 

цркве Христове. Да ли су се уплашили Василије и Атанасије? Не, него су прорекли отпадном 

цару блиску и срамну пропаст. Облачак, проћи ће! говорио је Атанасије својој пастви. И прошао 

је брзо, као што пролазе сви облаци безбоштва, облаци и магле које прогоне вјетрови, по речи 

апостола Петра. - Још се сетите Загорских мученика. Стара Загора, дика Православља на 

Балкану! Мученици су њени побијени али нису побеђени. Као победиоци они и данас 
надахњавају бугарски народ верским јунаштвом и пожртвовањем, као што га преподобни Јован 

са Рилских планина опасује снагом а свети оци Трновски благосиљају из царства Христовог 
благословом Божијим. Ви сте млад свештеник и не памтите бугарске ужасе, који су у своје 
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време потресали срце и савест не само православне Русије него и целе Европе. Али, имаће у 

Бугарској, мислим, још доста живих људи, који су били сведоци тих ужаса, од којих се лепа 
земља бугарска обојила крвљу хришћанском. Па кад ненасити мач османлијски није могао 

поколебати веру бугарског народа, зар ће је поколебати празне речи? Зар ће је поколебати пуста 
обећања зоолошког Раја на земљи оних очајника, који одцепивши се од велике душе свога 
народа пошли су у печалбу за душом, да купују себи душу од неких бездушника на западу 

сунчаном? Купили су је, али мртву. Зар ће се, дакле, живи убојати мртвих? Заиста, не. Бугарски 

народ може ослушнути лево и десно те нове учитеље среће без Бога, али ће се на крају одлучно 

окренути од њих, прилепити се уз Христа и, попут Петра, покајнички узвикнути: Господе, коме 

ћемо ићи? Ти имаш ријечи вјечнога живота. 

Мир Вам и радост од Господа. 
 

 

89. Писмо 

Једној сиротици која пита: 

Зашто се у Јеванђељу не говори о срећи 

 

Како да се не говори, честита душо? О чему се у Јеванђељу говори више него о срећи људи? 

Мени изгледа, да би се Јеванђеље могло назвати: Књига Среће; наука Христова - наука о срећи. 

Тебе је свакако збунило то што се у Јеванђељу не спомиње изричито сама реч срећа. Но место те 
речи употребљују се друге речи, као: блаженство, радост, весеље, рај, спасење, вечни живот. 
Нарочито реч блаженство означава срећу у најбољем смислу. Кад ово знаш, онда прочитај 
поново Господњу беседу о блаженим (Мт. 5). Прва наука коју је Христос објавио свету, била је 
наука о срећи. Ту науку Православна црква понавља људима увек на почетку Литургије песмом 

Блажени. По науци Христовој блажени или срећни су они: 

који су скрушена духа пред Богом, јер је њихово царство небеско; 

који плачем квасе молитве своје, јер ће се утешити непролазном утехом; 

који су кротки и незлобни као јагањци, јер ће наследити земљу живих; 

који су гладни и жедни правде Божије, јер ће се наситити небеском правдом; 

који су милостиви срцем и руком, јер ће их рука Господња помиловати; 

који су чиста срца, јер ће видети Цара Оца свога небеског; 
који су гоњени због правде од демона и од људи, јер ће царство вечне правде бити њихово; 

који су срамоћени и клеветани ради Христа, јер ће се радовати и веселити у домовини ангелâ; 

уз ове још су срећни и они: 

који верују Спаситељу своме, јер ће бити спасени; 

који пламте љубављу према Створитељу и створењима Његовим, јер ће се увенчати славом 

бесмртном; 

који жртвују живот земаљски, јер ће добити живот вечни. 

Ово је права и неварљива срећа, коју је Господ наш открио и јавио роду људском. За ову и 

овакву срећу жртвовали су цареви своје круне, богаташи своја богатства, мученици своје животе 
- тако лако као што дрвеће у јесен одбацује своје лишће. Но ко није макар мало окусио од ове 
среће тешко може да жртвује за њу и малу воштану свећу. 

А ти, сиротице Божија, не очајавај за своју срећу. Остала си сама самохрана, без пријатеља и 

рођака; врата земаљске среће за тебе су затворена. Тако пишеш, више сузама него мастилом. Но 

зар не помишљаш, да је то све промислом Оца твог небеског, да би се ти окренула ка вратима 
вечне среће? Бог често, баш често, затвара пред људима врата варљиве среће, али врата праве 

среће Он држи увек отворена пред свима и за све, који само пожеле ући. Уђи и ти, кћери 

Христова. Кад се само надвириш на та врата, опазићеш царство срећних, отаџбину блажених. 
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Сагледаћеш небеса пуна угодника и праведника Божијих, који на земљи окусише срећу 

Христову а на небесима продужише да је пију препуним путиром. Кад то све осетиш и духом 

погледаш, нећеш ни за тренут бити сама и самохрана. Јер ћеш безбројну породицу Божију на 

небесима моћи назвати својом браћом, и сестрама, и рођацима, и пријатељима. 
Радуј се и весели се Господом. 

 

 

90. Писмо 

Енглеском бојару Чарлсу Б. који пита: 

Шта означава радост Гандиа Индијца 

 

Као човека од вере Вас мучи питање: шта хоће Провиђење са Гандием? И шта може да значи 

појава ове необичне личности међу државницима и политичарима нашег времена? 

Опомена Божија - свакако то је значење личности садашњег вође великог индијског народа. 
Кроз ту личност Провиђење чини опомену политичарима и државницима целога света, па и 

хришћанским, да има и других метода у политици осим вештине, лукавства и насиља. 
Политички метод Гандиев сасвим је прост и очигледан: он не потребује ништа осим човека који 

вапије и Бога који чује. На супрот оружја, муниције и војске Ганди иставља пост; а насупрот 
политичких препирки - ћутање. Како то све изгледа ништавно и бедно у очима модерних људи, 

је л' те? У модерним политичким уџбеницима ова три оружја не спомињу се чак ни у 

напоменама испод текста. Пост, молитва и ћутање! Мало који државник у Европи и Америци да 
не би с иронијом гледао на ове три тајне индијског државника као на три сува прутића, уперена 
на бојишту против брда од челика и олова и огња и отрова. Међутим, Ганди успева са ове три 

"чаролије" своје, успева на дивљење целога света. И хтели не хтели политички правници у 

Енглеској и у осталим земљама мораће у новим својим уџбеницима ставити нарочито заглавље: 
пост, молитва и ћутање као моћна средства у политици. Шта мислите: не би ли било на срећу 

човечанства, да ови методи некрштенога Гандиа замене у политичким наукама методе 

крштенога Макиавелија? 

Но није толико метод Индијанчев изненађење за свет колико личност која се служи тим 

методом. Метод је хришћански, стар као вера хришћанска, па ипак нов као данашњи дан. 

Пример поста, молитве и ћутања показао је сам Христос својим ученицима; ови су то предали 

цркви, укупно са својим личним примером, а црква је то предавала вернима с поколења на 
поколење до данашњег дана. Пост је жртва, ћутање је удубљење у себе, а молитва је вапијање к 

Богу. То су три извора велике духовне моћи која човека чини победоносним у борби и 

напредним у животу. Који човек не може себе наоружати овим оружјем? И која груба сила у 

свету може скрушити то оружје? Наравно, ово троје не исцрпљује сву веру хришћанску но 

представља само део њених прописа, њених надземаљских тајни. На жалост у наше време међу 

хришћанима пренебрегнути су многи од тих прописа и заборављене многе од тих чудотворних 

тајни. Почело се мислити, да се само челиком побеђује, и само топом разгоне градобитни 

облаци, и само пилулама лече болести, и само електрином објашњује све у свету. А на духовне и 

моралне енергије почело се гледати безмало као на гатање. Због тога је, мислим, милостиво и 

вазда активно Провиђење истакло Гандиа, човека некрштена, да послужи као опомена 

крштенима, нарочито оним крштеним, који гомилају несрећу за несрећом на себе и своје народе 

служећи се суровим и грубим средствима. И Јеванђеље нам сведочи, да се провиђење понекад 

служи таквим опоменама ради добра људи. Ваше благородство сетиће се одмах, да ја овде 
мислим на римског капетана из Капернаума (Мт. 8). На једној страни видите старешине 
Израиљеве, који су се као изабрани једнобошци хвалисали својом вером а међутим одбацивали 

Христа, а на другој презреног паганина Римског, онога капетана, који је са силном вером и 
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скрушеношћу припао Христу и моли га да му исцели слугу. А кад чу Исус, удиви се и рече 
онима што иду за њим: заиста вам кажем: ни у Израиљу толике вјере не нађох. Хришћански 

свет представља нови, крштени Израиљ. Ослушните! Зар не говори Христос у наше дане сличне 
речи савести хришћанских старешина указујући на данашњег Капетана Индије? 

Мир Вам и здравље од Господа. 
 

 

91. Писмо 

Братству "Рождества Христова " о томе 

зашто се поздрављамо са: Христос се роди 

 

Кад кажемо: Христос се роди, исто је као да кажемо: Месија се роди, или Цар се роди, или 

Спаситељ се роди! Поздрављајући се тако ми тврдимо и друг другу сведочимо, да је дошао у 

свет Онај који је требао доћи ради спасења рода људског, и да другог изван Њега не треба 
чекати. Онај, кога је Бог обећао нашим прародитељима изгнаним из Раја; кога су незнабожни 

народи и племена тамно наслућивали; кога су пророци јеврејски јасно прорекли; за којим је 
беспомоћно човечанство хиљадама година болно уздисало - онај се засијао на земљи као сунце 
после дуге ноћи. И тако кад кажемо: Христос се роди, ми сведочимо, и да је Свевишњи одржао 

своје обећање, и да су се слутње човечанства испуниле, и да су се пророчанства пророка 
остварила, и да су уздаси људски утољени радошћу. 

Месија се роди, Најчудеснији, истовремено Човек и Бог - да се уморне очи људске одморе на 
Њему и не погледају другога Месију. 

Цар се роди, Најсилнији, истовремено са жезлом моћи и кандилом милости - да се и најмањи 

усправе и ускликну: ми смо царска деца! 
Јунак се роди, Непобедиви, да одбрани праведне, да освоји грешне, да сруши духове злобе 

поднебесне. 
Путовођ се роди, Највидовитији, да залутале изведе и поведе. 
Просветитељ се роди, Најпросвећенији, да растера мраке и просветли помрачене. 
Пастир се роди, Најбрижнији, да спасе стадо од вукова и прибере га у Свој тор. 

Хранитељ се роди, Најбогатији, да нахрани гладне, не земљом но небом, небеским телом 

Својим и пламеном крвљу Својом. 

Човекољубитељ се роди, Најређи, да пригрли на груди Своје и оживи љубављу безбројну 

сирочад Своју, која су дуго гредила из гроба живота у гроб смрти. 

Откровитељ се роди, Највећи, да повуче завесу и открије смртним бесмртно Царство 

Небеско. 

Све то означавају оне чаробне речи, с којима се хришћани о Божићу поздрављају и с којима и 

ја вас, браћо, поздрављам: 

Христос се роди! 

 

 

92. Писмо 

Једном малом бати који жели једну Божићну причу 

 

Испричаћу ти причу што су мени причали православни Арапи из села Бетџале код Витлејема. 
У старо, прастаро време, далеко, далеко пре рођења Христова, беше у Витлејему човек по имену 

Јесеј, син Овидов, унук Возов и Рутин. А тај Јесеј имаше осам синова. Најмлађи син Јесејев 

зваше се Давид. Беше Давид пастир, и пасаше овце око Витлејема. Свето Писмо описује Давида 

као младића стасита, смеђе косе и лепа лица. Уз то још бејаше овај лепи пастир необично 
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снажан и храбар. Кад би му лав или медвед ухватио овцу, он би лаконого стизао звера, отимао 

овцу из зверских чељусти а звера убијао. И тако, дакле, беше Давид заиста добар и поуздан 

пастир свога белога стада. А много поштоваше оца свога, као Бога. Често пута Давид је спавао у 

пољу, на широкој постељи земље покривен златотканим ћилимом звезданог неба. Но оно што ћу 

ти испричати није се догодило у отвореном пољу под звездама него у једној каменој пећини 

украј Витлејема. 
Био тако један врућ дан, какви су чести дани у тој источној земљи. Давидове овце полегале у 

хлад под маслиново дрвеће. Сунце је пекло свом својом силом, и овце су дахтале од жеге. Па и 

Давиду поста жега сасвим досадна. Зато он уђе у ону пећину, да се склони од врућине и да се 
одмори. У пећини је хладовито у летње дане а топло у зимске. Ушавши у пећину млад пастир се 
одмах осети пријатно, па седе; убрзо задрема, леже и заспа. Али не постоја дуго а то Давид 

осети нешто хладно по рукама својим, и трже се иза сна. Кад отвори очи, авај, он виде ужасну 

змију како се сколутала њему на прси и обавила око његових руку! Још уздигла своју пљоснату 

главу над његовим лицем па језиком палаца. Очима злобно и устремљено гледа у лице 
младићево, очима што сијају као жеравице. У пећини мрак, и у мраку очи оне немани као две 

жишке! Давид се сав стресе од страха. Његов положај био је очајан, ван спасења. Ако само 

мрдне руком или главом, змија ће га сигурно угристи, и сасути свој отров у крв његову. О 

колико му је лакше било борити се са ричућим лавом и урлајућим медведом него са овим 

пузећим немуштим гадом! Шта да ради? Уједном се сети Давид свог старог помоћника у 

невољама, свога Господа, па узвикну из срца, пуног бола и суза: Не остави ме Господе Боже мој, 
не одступи од мене! Похитај ми у помоћ избавитељу мој од тешких беда! Тек што изрече те 
речи, а гле засија се нека необична светлост у једном углу пећине. Беше светлост у облику 

великог круга у висини човека. Усред тог круга од светлости Давид угледа красну девојку, благу 

и озбиљну у исто време. Девојка сеђаше са напред погнутом главом, и држаше на рукама чедо, 

тако предивно чедо какво Јесејев син никад очима својим није видео. Наједном усправи се дете 
у крилу своје матере и оштро погледа на змију очима као двема муњама. И пружи дете прст 
према вратима од пећине као заповедајући змији да изађе. На мах се змија одви од Давидових 

руку, опружи се и одгмиза напоље. Давид скочи и простре се по земљи пред девојком и дететом 

у светлости. Хтеде да искаже своју благодарност за неочекивано спасе-ње, и таман кад му дође 

реч у грло, он отвори очи, али - ништа више не виде. У том цела пећина испуни се неким 

слатким мирисом као од скупоценог тамјана и измирне. 
До смрти своје Давид није могао заборавити овај чудни доживљај. Од пастира уздигао се до 

цара, али оно му је стално било у памети. Као цар он је саставио две прекрасне песме, једну: 

Најлепшем од синова човечијих, а другу опет: Царици у ризама позлаћеним. И те песме он је 
певао као цар уз харфу на високој кули својој у Јерусалиму. 

А ти, бато, сад погоди: која је оно пећина? Шта означава она страшна змија? Ко је била она 
девојка, а ко дете? Да бих ти олакшао да све погодиш ја те поздрављам радосним поздравом: 

Христос се роди! 

 

 

93. Писмо 

Учитељу Николи С. о томе: Зашто се Христос морао 

родити а не просто јавити 

 

Питали сте, зашто се Христос Господ морао родити, па расти, па мучити се? Зашто се није 
одједанпут јавио с небеса у виду зрела човека као што се, по баснама јелинским, Аполон јављао 

људима? Сасвим неприлично сравњење! Како се може сравњивати стварни човек са призраком, 

и истинити Бог са измишљеним чудовиштима? 
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Колико је небо високо над земљом, тако је висока мудрост Божија над разумом човечјим. По 

мудрости Свевишњега Христос се требао јавити свету и као дете и као младић и као зрео човек, 

да свима буде приступачан и да задобије све. Да Он никада није био дете, била би бледа и 

хладна Његова реч: пустите дјецу и не забрањујте им долазити к мени, јер је таквијех Царство 

Небеско; и опет она друга: заиста вам кажем, ако се не повратите и не будете као дјеца, 

нећете ући у Царство Небеско. Ви сте учитељ деце, и као учитељ помислите, како би сасвим 

други однос био између Вас и деце, да Ви, рецимо, никад нисте били дете. 
Христос се несумњиво могао јавити свету и онако како би Ви хтели; али да је то учинио, Он 

не би могао бити за род људски оно што је Он хтео бити, то јест Учитељ и Спаситељ свију, и 

пример свима нараштајима. 
Вас мучи то што мислите, да је Господ необичним рођењем Својим увећао за наш разум тајну 

бића Свога. А зар не би тајна Његова била далеко већа и несхватљивија, да је се Он изненадно 

спустио међу људе, ван сваке рођачке везе с људима? Зар не би свет у том случају говорио о 

Њему као о неком привиђењу? Тада би и Његова личност, а с њом и његова наука и жртва, 
изгубили стварну основу и стварни значај. Јер ако је привиђење, ко би од нас слушао и 

подражавао привиђење? 

Још се Господ наш требао родити, и то баш на начин како се родио, да би тиме показао 

могућност и истакао важност нашег духовног рођења, које стоји у центру Његове науке о 

човеку. По речи Његовој: ако се ко наново не роди, не може видјети Царства Божијега. Као 

што се Он родио од Духа Светога из пречистог тела Деве Марије, тако се и ми можемо духовно 

родити од Духа Светога у чистоти душе своје. Велики духовници православни одувек су учили, 

да је ново рођење човека условљено девичанском чистотом душе. Другим речима: душе које се 

потпуно очисте чак и од грешних помисли постају сличне светој Девојци, и удостојавају се 

благовољењем Божијим да буду обиталиште Христа. Ако је рођење Христово од Деве Марије 
тешко појмљиво за обичан разум, оно је изванредно корисно и ободравајуће за све оне који 

пожеле духовно морални препорођај свога бића. 
Зато, успокојте се, и заблагодарите вечној Мудрости што се Спаситељ рода људског јавио 

онако како је Он сам нашао за најбоље. И узвикните с апостолом Павлом: О дубино богатства и 

премудрости и разума Божија! И поздравите децу вашу у школи с детињом радошћу: 

Христос се роди, децо! 

 

 

94. Писмо 

Једном будућем поклонику: О Витлејемској пећини 

 

Спремаш се за пут у Свету Земљу Господњу. Слушао си, велиш, предавање владике 
Нектарија о прошлом поклоничком путу, па те то још више ободрило да оствариш своју благу 

намеру. Но желео си пред Божић још нешто сазнати о Витлејемској пећини, тој земаљској 
палати Цара небескога. 

Најславнија од свих пећина у свету налази се на крају вароши Витлејема. Добар пут, бео као 

платно, води поклонике из Јерусалима за Витлејем. Но нама је мало стало до пута; очима 
гледамо пут а мислима мислимо о оној свештеној пећини. Унаоколо каменит крш; око пута 
нешто мало зеленила, понеки виноград, понеки маслињак, понека њивица са пшеницом, али 

углавном крш. Но зар је нама до тога? Наше очи гледају површно све то, а душа наша ишчекује 

да види ону милу пећину. Пролазимо поред манастира светог Илије, где су источни мудраци 

преноћили при повратку из Витлејема, и где су добили знак с неба, да не иду к Ироду него да 
окрену другим путем за домовину своју. Улазимо у Витлејем, у Бетлехем, што значи: Дом хлеба. 
Тајанствено и многозначајно име града, где се родио Онај који је за Себе рекао: Ја сам хлеб 
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живота. Варош арапска. Све сами Арапи; само понеки Грк или Јеврејин. Многи говоре и руски; 

научили су због хиљада и хиљада руских поклоника, који су овамо долазили. Наши говоре с 
њима српски, и некако се споразумевају. Окружују нас; нуде нам бројанице, иконе, крстиће од 

седефа, и разне ствари од маслинова дрвета. То продају; од тога живе. И тако цео град живи од 

Христа, и то не од скора но од пре много столећа. Али све то нас за сад слабо интересује; наше 
очи траже ону славну пећину. Где је света пећина, распитујемо? Воде нас дугом дугом улицом, 

и уводе у пространу цркву са много много мермерних стубова. Ту је, дакле, пећина у самој тој 
цркви. Цар Јустинијан подигао је ту велику цркву над пећином, на пола хиљаде година после 

Рођења Христова. Низ неколико степеника спуштамо се доле испод пода цркве - у пећину. Срце 
нам трепери и гори. У тој хладној пештери прво је почело куцати најтоплије Срце, које је икад 

на земљи куцало. Сваки откуцај тога Срца значио је љубав и само љубав према роду људском. У 

десно један олтар са много златних и сребрних кандила. Ту се Он родио, од пречисте Деве 

Марије. У лево други олтар, опет са много кандила. Ту су биле јасле; и ту је Он лежао повијен, 

на слами у јаслима. Многи од наших поклоника почеше плакати од узбуђења. Рекао је Бог кроз 
пророка: и извадићу камено срце из тијела вашега, и даћу вам срце месано. У овој пештери - ако 

игде - камено срце постаје мекано као загрејан восак. Пећина је сама по себи тескобна и мрачна. 
У Светој Земљи има много и много пространијих и лепших пећина. Има их угодних за стоку; 

има других где станују људи; има их опет које су служиле за гробнице. Но Син Божији, 

Човекољубиви, спустивши се са престола вечног сјаја на земљу, није изабрао ни од пећина 
најбољу, најсветлију и најугоднију. О колика смерност! Колико понижења нас ради! Зато 

падамо на колена, сви сви, и на метаније пред Њим, вечним Разумом и вечном Љубављу. А душе 

наше уздижу се из ове пећине к Њему, Цару неба и земље, Победиоцу греха и смрти. Уосталом, 

шта је за нас пећина Његова до шамар нашој сујети и трајни сведок Његове величине? Он, Он 

васкрсли и живи Господ с нама путује невидљиво, као негда са двојицом ученика Својих у 

Емаус. И ми осећамо Његово присуство, и радујемо се на сваком кораку. Кад отпевасмо 

Божићни тропар, узвикну један поклоник: Христос се роди! А ми сви: Ваистину се роди! И 

забруја сва пећина као велико звоно. Потом изађосмо и одосмо грчком Митрополиту у посету, а 

потом даље, и даље. Но душа нам оста у светој Пећини, и света Пећина у души до данашњега 

дана. 
 

 

95. Писмо 

Једној усамљеници: О Јованкином Божићу 

 

Жалиш се на усамљеност усред великог града. Толико народ око тебе ври као мравињак, а ти 

се ипак осећаш као у пустињи. Најтеже ти је о великом празницима. Свуда кипи радост, а тебе 
стеже туга. Божић и Васкрс долазе ти као неки празни судови, које ти испуњаваш сузама. Кад су 

ови свети празници далеко иза или испред тебе, осећаш се спокојнија. Али кад се приближе, и 

дођу, туга и пустота завладају душом твојом. 

Шта да ти радим? Да ти испричам причу о Јованкином Божићу; можда ће ти користити. 

Пустићу њу нека ти прича како је мени причала. "Четрдесет и неколико година гледам ја овај 
свет као девојка. Никад никакве радости, осим оно мало као дете у родитељској кући. Али пред 

светом нисам се показивала нерадосна. Пред људима правила сам се весела, а у самоћи сам 

плакала. Сви су ме сматрали за срећно створење, јер таква сам се показивала. Слушам, сви се 
око мене жале, и брачни и небрачни, и богати и бедни, сви. Па мислим, зашто бих се и ја жалила 
несрећнима на своју несрећу, и само повећавала жалост око себе? Боже да се правим весела; 
тако ћу бити кориснија жалосноме свету, а своју тајну скриваћу у себи и оплакивати је у самоћи. 

Молила сам се Богу, да ми се некако јави; макар само један прст Његов где год да осетим. 
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Молила сам се тако, да не би пресвисла од скривене туге. Од свих прихода чинила сам 

милостињу гдегод ми се дала при-лика. Обилазила сам болесне и сиротне, и уносила радост 
својом привидном радошћу. Ја Те верујем, Боже благи, говорила сам често, али молим Ти се, 
јави ми се некако, да Те још више верујем. Верујем, Господе, помози моме неверовању, 

понављала сам ове речи из Јеванђеља. И заиста, доживела сам, да ми се Господ јави. Најмучнији 

су ми били велики празници. После службе Божије ја бих се затварала у собу и преплакала би 

цео мој Божић и Васкрс. Но прошлог Божића јавио ми се Бог. То је било овако. Приближује се 
тај велики дан. Ја се решим да спремим све онако како је моја мајка спремала: и печеницу, и 

чесницу, и колаче, и све остало. Прострем сламу по кући, бацим по три ораха у сваки ћошак од 

собе - нека је Света Тројица милостива на све четири стране света. И радећи све то непрестано 

се молим: Господе, пошаљи ми госте; али сасвим гладне и бедне! Молим Ти се, јави ми се на тај 
начин! Понекад ми је долазила помисао: луда Јованка, какве госте ти очекујеш о Божићу! На тај 
свети дан свак је код своје куће; ко би теби могао бити гост? И ја бих плакала и плакала. Но опет 
сам понављала ону молитву и спремала, спремала. Кад сам се на Божић вратила из Цркве, ја 
запалим свећу, поставим ручак, изнесем све на сто, па онда почнем шетати тамо амо по соби. 

Боже, не остави ме! опет сам се молила. Улицом је мало ко пролазио. Божић је, а и наша улица 
је забачена. Но чим би снег зашкрипао под нечијим ногама, ја на капију! Да то није мој гост? 

Није. Ено, прође. Подне дође и прође, а ја сама. Заплачем се и викнем: сад видим, Господе, да си 

ме сасвим оставио! Плакала сам тако и јецала, док - на једанпут! На једанпут лупи неко у капију, 

и ја чух плачевне гласове: даруј брате, даруј сестро! Брзо истрчим и отворим капију. Предамном 

слепац и његов вођ, обоје погурени, дроњави, прозебли. Христос се роди, господо моја! викнух 

ја радосно. Ваистину се роди! процвокоташе они дрхтећи. Смилуј се, сестро, на нас! Не тражимо 

ти паре. Од јутрос - нико нам не понуди хлеба; по неку пару или чашу ракије, а хлеба - нико. 

Гладни смо много. - Ја као на небесима. Уведох их у кућу и поставих за пуну трпезу. Α ја им 

служим све плачући од радости. Они ме зачуђено питају: зашто плачеш, госпођо? Од радости, 

господо моја, од чисте и светле радости! Оно што сам Бога молила Бог ми је дао. Неколико дана 

ја Му се молим, да ми пошаље баш такве госте као ви, и ево Он ми је послао. Нисте ви тек онако 

дошли, него вас је благи Господ мој послао. Он ми се данас јавио кроз вас. Ово је најрадоснији 

Божић у мом животу. Сад знам, да је жив Бог наш. Слава Му и хвала! Амин - одговорише моји 

драги гости. Задржала сам их до увече, напунила им торбе и испратила." 

Такав је био прошли Јованкин Божић. Дај Боже, да јој ове године буде још радоснији. 

Помоли се и ти, кћери, да ти се Отац небески јави на неки начин - а у Бога је много начина - па 
ћеш доживети чудо. Не спремај се за тугу у тај велики дан, него се спремај за радост. И 

Свевидећи, Свемилостиви, учиниће ти радост. 
 

 

96. Писмо 

Мисионару Данилу М.: О словима на венцу Христовом 

 

Желео си знати, шта означавају она три слова, што се пишу на иконама Спаситељевим на 

светлосном кругу (ореолу) око главе. То су три грчка слова: O ΩΝ 

Слова су грчка, и то оно прво О јесте члан а друга два реч. То је, дакле, свега једна реч, која је 

преведена на словенски опет једном речју: СЫЙ, ili СУЩІЙ. Но на српски језик та једна реч 

преведена је са две речи: КОЈИ ЈЕСТЕ, или са три: ОНАЈ КОЈИ ЈЕСТЕ. Тако читамо у Старом 

Завету: И рече Бог Мојсеју: ]а сам Који јесте. Тако ћеш рећи синовима Израиљевим: Који јесте 

посла ме к вама (2 Мојс. 3, 14). У Откривењу Јовановом читамо о том имену Божијем следеће: 
Од Јована на седам цркава које су у Азији: благодат вам и мир од Онога Који јесте (Откр. 1,4). 

Овом речју О ΩΝ ili СЫЙ-Исти вечно Постојећи, изражена је божанска природа Господа нашег 
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Исуса Христа. Од вечнога Оца савечни Син. Светлост Отац, светлост и Син. Отац Бог, и Син 

Бог. Како би друкчије и могло бити? Ми видимо слику тога на земљи, у земаљским телесним 

бићима: какве је природе родитељ, такве и пород. Телесан родитељ, телесан и пород. Смртан 

родитељ, смртан и пород. Бременом и простором ограничен родитељ, ограничен и пород. У 

вечности пак нема граница ни временских ни просторних. И зато оно што се рађа од Вечнога, и 

само је вечно. Син Божији је исте битности као и вечни Отац Његов. Кад је Отац вечно Сушти, 

вечно Постојећи, вечно Исти, такав је и Син вечнога Оца. Због тога је Син Божији могао за Себе 

рећи: Ја и Отац једно смо. Но како је Бог вечни дух, то и вечно рођење Сина треба појмити 

духовно. Обично је људима врло тешко ослободити се временских символа, и представа о 

телесном рађању, кад мисле о Богу и Божијем Сину. Помисли, како се из љубави рађа мудрост, 
да би се спомогао у схватању превеликих тајни небеских. Човек, који има чисту љубав, има и 

праву мудрост. Човек без љубави вазда је и без мудрости. 

Но у испитивању вечних тајни небеских препоручена је мера и смерност. Није ли нам 

довољно оно што нам је милошћу Божијом откривено? А откривено нам је, да се вечни Син 

Божији јавио свету у телу, рођењем из пресвете Деве Марије. Обукао Своје духовно божанско 

биће у душу и тело човечје, и јавио се као човек међу људима. Но при том духом се није одвојио 

од вечности нити од Свог вечног Родитеља ни за тренут. Нити је престајао бити Сушти, Исти, 

Вечни, О ΩΝ. Као човек он је подлегао променама, растао је, гладовао је, трпео је, умро је - али 

као Бог Он није подлегао никаквим променама. Савршени Бог и савршени Човек. 

У једној старој народној легенди прича се, како ласте у прастара времена нису знале, да се 

пред зиму селе у топлије крајеве. Па кад би пао снег и стего мраз, оне су горко пострадале и 

гинуле. Гледајући то неки милостив човек сажали се веома, па поче покушавати све што је знао 

и могао, да би ласте пред зиму упутио на југ, у топлије земље. Давао је знаке, које ласте нису 

разумеле; намамљивао их је храном пут југа, али узалуд; плашио их је и гонио, па ништа. И 

ништа није успео. Онда се он помоли Богу, да га претвори у ласту. И Бог му учини по вољи, и 

претвори га у ласту, која могаше мислити и осећати исто као и човек. Тада та човек-ласта лако 

се објасни са осталим ластама, и пред зиму поведе их у топлије пределе. И од тада све ласте 

навикоше да се селе. - Наравно, ово је само једна поетична прича. Но, нека ти она помогне, да 
бар донекле схватиш, како се вечна Мудрост, рођена из вечне Љубави јавила као човек међу 

људима, да људе, замрзнуте од горчина земаљских, поведе новим путем, у топлу земљу, у 

Царство Божије "где нема бола, ни жалости, ни уздисања". А и у маленом телу људском велики 

Господ наш био је и остао Сушти, Исти, Вечни. Увек онакав какав је одувек у безграничности 

царства Свог духовног и славе Своје неисказиве. 
 

 

97. Писмо 

Војнику ђачке чете Светиславу К. који пита: 

Како је то Бог унутра у човеку 

 

Питао си некога: где је Бог? И добио си одговор, да је Бог унутра у теби. Па се чудиш тој 
речи: како то? Онако, од прилике, као светлост у соби, или као огањ у пећи. Онда када будеш 

осетио Бога у себи, ти ћеш осећати и знати, да је Он у теби, али нећеш моћи лако то другоме 
објаснити. Него ћеш тражити слике и прилике у природи, па ћеш рећи другоме као и ја теби што 

говорим: Бог је у мени као светлост у соби, или као огањ у пећи, или као ваздух у плућима, или 

као живот у живом створењу, или као сила и љубав и мисао унутра у човеку. Наравно, ово су 

само слике и уподобљења, и све ово не може изразити оно што осећа човек, када се Бог усели у 

њ пуноћом Својом. Апостол Божији, наш духовни отац Павле, жели вернима - да се испуните 

сваком пуноћом Божијом (Еф. 3, 19). Бог дејствује изнутра из човека на два начина: помажући 
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или владајући. Помажући Бог дејствује у човеку средње или нејаке вере, који се сећа Бога 
понекад и само донекле држи заповести Његове. Бог га не оставља, јер и он сасвим не оставља 
Бога. Владајући пак дејствује Бог у човеку велике вере, који је широм отворио врата душе за 
Створитеља свога. А стоји написано: ко отвори врата, ући ћу к њему (Откр. 3, 20). Такав човек 

не узда се у себе ништа него све само у Свевишњега. Он осећа присуство и дејство Духа 
Божијега у себи и има велику љубав према Господу своме. А ономе ко љуби Бога обећао је 

Христос, да ће се Бог у њ уселити. Ко има љубав к мени, држаће ријеч моју, и отац мој имаће 

љубав к њему, и к њему ћемо доћи, и у њега ћемо се настанити. Никако нећеш моћи ово 

појмити, ако заборавиш, да је Бог дух, који може свуда ући и све проникнути по Својој сили и 

вољи. Он је високо над свима тварима, слично сунцу што је високо над земљом но светлошћу 

својом може да уђе свуда где је отворе-но. Као што каже апостол; један Бог и Отац свију, који је 

над свима, кроза све, и у свима нама (Еф. 4,6). Ово пише о светим и верним. 

Али када неко одбаци Бога и почне ружно мислити и говорити против Бога, и Бог њега 

оставља. Као кад би неко зазидао прозоре на одаји и спречио светлост да уђе и осветли. 

Самовољном цару Саулу рекао је пророк Божији Самуило: одбацио си ријеч Господњу, и зато је 

тебе Господ одбацио... И дух Господњи отиде од Саула. Но и кад Бог напусти душу једног 
упорног човека, Он дуго не престаје да дејствује на њ споља, онако како дејствује на воду и 

камен и дрво. Но ако човек остане упоран и богоборан до краја и никако се не покаје, тада Бог 
допушта злом духу да уђе у њега. Као што пише за Саула, када га остави дух Господњи: и 

узнемираваше га зао дух од Господа. Или као што пише, још црње, за Јуду издајника: уђе у њега 

сатана. 

Такви људи, који се дижу против Бога, наравно, не могу никад осетити Бога у себи, нити 

рећи: Бог је унутра у нама. А они који Бога љубе, и желе Га, и траже, и моле Га да дође - они 

осећају Бога у себи, и они могу рећи: Бог је унутра у нама духом Својим Светим. Благо таквим 

светим душама, јер ће вечно царовати у царству Христовом. Као што је и обећао Господ онима 

који Њега љубе говорећи: узећу вас к себи да и ви будете гдје сам ја. Христос се роди! 

 

 

98. Писмо 

Раднику Митру Ф. о томе зашто се Спаситељ 

родио у пећини 

 

Давно си ми упутио ово питање, но, опрости, ја сам чекао да ти одговорим пред овај благ дан, 

када су мисли наше упућене к оној пећини одакле је засјало свету Сунце Правде. 
Смерност је прва врлина, коју је Христос препоручио људима у Својој беседи на Гори. И 

примером Својим Он је прво показао ту врлину родивши се не у царској палати него у овчијој 
пећини. 

Друга важна практична поука, коју је Господ показао свету рођењем у пећини јесте ова: 
стеснити се, да би се и другим учинило места; задовољити се најнужнијим, да би и други имали 

најнужније. Као што учи апостол Божији: а кад имамо храну и одјећу, овијем да будемо 

довољни. Није ли ово добра поука за данашњи свет у кризи? 

Још је врло важна поука и у томе, да не даје место значај човеку него човек месту. Човек 

представља већу вредност од свега на земљи. Нити раскош и спољни блесак повећава нити 

сиромаштина умањује човека. Знаш како је Он рекао за Јована Крститеља, човека без куће и 

кућишта: шта сте изашли да видите? Човјека ли у меке хаљине обучена?Ето, који господске 

хаљине носе и у сластима живе, по царскијем су дворовима. У царском је двору и у меким 

хаљинама и цар Ирод, али није човек него лисица; тако и Пилат, али није човек него римски 
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вук; тако и фарисеји, али нису људи него породи аспидини. А бескућни Јован је човек већи од 

свих оних у палатама - ниједан између рођенијех од жена није већи од Јована Крститеља. 

Још једна поука. Царство Небеско важније је за човека од свега у свету. И то царство може 

човек задобити ма где се родио и ма где живео; у граду, или у селу, или у пустињи, или у 

пештери. Свету који тражи светлост само из великих градова Господ је хтео дати лекцију, да се 
истинска светлост може јавити и из худе пећине. То су доцније доказали и многобројни 

пештерници, велики духовници и права светила света. 
По моме мишљењу има и један не мало важан разлог што се Христос родио у пећини. У 

Светој Земљи још и данас стоје четири знамените стене, стоје онако како су стајале и у време 

доласка Христовог у свет. Једно је камена пећина у Витлејему, где се Он родио; друго је стена 
на Гори Искушења, где је Он кушан од Сатане; треће је стена Голготска, на којој је распет, под 

којом је сахрањен, и где је васкрсао; и четврто је стена на Маслиновој Гори, са које се вазнео у 

небеса. Дакле, четири најважнија догађаја из Спаситељева живота везана су за четири 

непомичне стене. Не постоји она кућа у Назарету, где је Он живео, нити она у Капернауму, где 
се настанио био. Не постоји ни једна грађевина у којој се Он задржавао: ни двор Иродов, ни 

конак Пилатов, па чак ни храм Соломонов. Све што је људском руком зидано, све је време 

строшило. Али оне четири стене, од Бога створене, стоје и сада исто као и некада. Да нико не би 

могао посумњати, да се Он заиста родио, да је искушаван био као човек, да је распет због греха 

људских али и васкрсао, и да се са славом узнео у небеса, у вечну домовину Своју, где очекује 
Своје праведнике. Знао је Свезнајући камено срце човечје и сумњичарски разум људски, зато је 
Он мудро везао она четири велика догађаја за четири непомичне стене. А да се Христос родио у 

некој кући у граду или селу, зар би та кућа још постојала и сведочила? Не постоји не само кућа 
него ни град где се родио Александар Велики. Не зна се не само град него ни држава, где се 

родио велики Хомир. А Христова света Пећина у Витлејему стоји, стоји и - сведочи. 

И ово да знаш: као што тело Његово, дом душе Његове, није од човека но од Бога Духа 

Светога, тако исто ни дом тела Његовог, пећина Витлејемска, није од човека ни од руку човечјих 

но од Бога Створитеља и Промислитеља. Он ју је створио пре људи на земљи, и створивши 

предодредио за палату Свог временог боравка када се буде спустио у посету потомству Адама и 

Еве. И још - за трајног сведока Његовог доласка на земљу. 

Нека те не чуди ни то што је Бог изабрао тако худо обиталиште за Себе. Што је у људи 

високо, мрзост је пред Богом. Мрзост је пред Богом била ћесарева палата у Риму јер је у истини 

била разбојничка пештера злочина и разврата. Оно пак што је презрено и ништавно у очима 
људи, оно најчешће Бог бира и прославља. То је метод Свемудрога. По том методу Он је 
изабрао рибаре за апостоле, и пећину за колевку Своју. 

 

 

99. Писмо 

Једном немачком теологу: 

О Цркви православној и светскоме миру 

 

Вама изгледа, да се Црква православна слабо интересује светским миром, и то Вас мучи. Како 

слабо? Ко би могао више желети мир него паћеници и мученици? А народи, православни народи 

су паћенички и мученички. Ово пишем не хвалећи се и не жалећи се но само сведочећи 

посведочену историјску чињеницу. И на свом сопственом језику Ви можете наћи књига, 
историја и путописа, у којима су описане вековне патње и муке православних народа. Но то је 
само мајушни део оне неописане пучине страдања, по којој су православни народи столећима 
бродили. Ако богати и слободни народи желе мир, они га, бојим се, желе ради ненужног 
уживања; а кад паћенички и сиромашни народи желе мир, они га желе као нужни одмор. 
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Природно је, дакле, сасвим природно, да Православна црква, као чуварка и хранитељка душе 
православних народа, свесрдно жели мир у свету, мир а не рат. Зато се по храмовима нашим 

јутром и вечером узносе молитве "за мир целога света". Зашто молитве? Зато што ми 

православни верујемо да је мир на земљи дар Божији, онако исто као и лепо време, и 

плодородност, и киша, и здравље и сам живот. Зато се молимо Дародавцу свих добрих дарова, 
да да-рује мир свету. 

Ви сами знате, да је мир последица врлине а не дело вештине. Знате, да су ангели Божији над 

Витлејемском пећином у песми прво истакли слављење Бога па онда мир на земљи. Слава на 

висини Богу, и на земљи мир, међу људима добра воља. Они који прво са вером и молитвом не 
прославе свевишњег Створитеља свога, како могу имати мир у души, и како оно што немају у 

себи могу дати свету? Знате даље за реч Павлову о Христу: Он је мир наш. И шта још да речем? 

Знате цело Јеванђеље Христово, које је у суштини једина у свету постојећа Наука о Миру. Па 
знајући све то како би и Ви могли друкчије мислити него да је мир последица врлине а не дело 

вештине, и да се мир може постићи само врлином а никад вештином? Узмите за пример једну 

породицу, у којој муж и жена, обоје без врлине, одржавају мир међу собом само вештином. Зар 

може мир у таквој породици бити дуготрајан? У породици пак, где се Бог слави, где поштење 

влада, у таквој породици и не говори се о миру, пошто је у њој већ мир сам по себи, као 

последица врлине. Онако, рецимо, као што је топлина последица светлости, или светлост огња. 
Тако Вам је и у једном народу, и у целом човечанству. Да није врлина поколебана у свету, не би 

се ни говорило толико о миру . Јер мир би истицао из врлине. Но у свету се данас говори о миру 

више него у ранија времена, и људи се труде више него икад - не да поврате врлину као услов 

мира него - да вештином измајсторишу мир. Али као што се кров не може подићи пре темеља, 
тако ни мир пре врлине. А темељ и надахнитељ сваке врлине за нас хришћане јесте Господ и 

Спаситељ наш Исус Христос. Јер ко би други и могао бити основ мира на земљи до Онај који је 
једини назват Књазем Мира? 

Онда када старешине народа и племена буду вољни стварати мир у свету не попут древних 

предака својих, који су насупрот Богу зидали кулу Вавилонску, уздајући се једино у своју 

вештину, него са слављењем Бога; 
када се позову народи и племена да се простру на молитву пред Свевишњим; 

када се одреди пост, и нареди уздржљивост од свих раскалашлука бар за извесно време; 
када се строго забрани свако вређање Створитеља света; 
када се свака врлина свесно истакне и јасно нагласи као услов мира - 
тада ће Црква православна с великом радошћу и готовошћу учинити све жртве, које Бог и 

човечанство на њу наложе ради мира међу људима. 
А дотле Црква православна чиниће оно што може. Учиће своје верне врлини, утврђиваће их у 

вери и љубави, и тако оспособљавати их за међусобни мир. И још уз то молиће се из дана у дан 

Књазу Мира, да све људе удостоји Свога божанског дара - мира на земљи. 

Мир Вам и радост од Господа. 
 

 

100. Писмо 

Шумару Манојлу: О крилима светог Јована 

 

Рођен си, велиш, у Банату, и крсна ти је слава свети Јован Крститељ. Веру Христову сматраш 

животом свога живота. Када ти се отац упокојио, ти си предузео да своју домаћу славу славиш 

још свечаније него што се то раније чинило у вашој кући. Но, служба те донела у Македонију. 

Па како си славску икону морао оставити дома, код старе мајке и сестара, ти си поручио нову 

икону светога Јована код наших Дебарских мајстора. Али на твоје велико изненађење ови 
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мајстори су насликали светога Јована са крилима. Кад си ти то приметио мајсторима, они су 

ти објаснили, да је тако Крститељ Господњи зографисан на иконама свуда по овдашњим 

црквама. Ти си онда пошао по црквама, видео, уверио се, и зачудио. Па питаш, зашто се свети 

Јован Претеча слика са крилима? 

Ти знаш - знаш ли? - да се само ангели Божији сликају са крилима. Сликају се тако због тога 

што су они бестелесни духови, лако покретни на службама, на које их Створитељ шаље. А сад 

чуј сведочанство Христово о Јовану: ово је онај за кога је писано: ето ја шаљем анђела својега 

пред лицем твојим, који ће приправити пут преда мном. Ко је то писао? Пророк Божији, 

надахнут Духом Божијим (Малах. 3, 1). Свети Јован, дакле, назват је ангелом и од пророка 

Месијиних и од самог Месије. И заиста служба Јованова била је слична служби ангела небеских. 

Када се Спаситељ света родио у Витлејему, ангели су објавили Његово рођење пастирима, и 

позвали ове, да се радују и славе Бога. Прошло је од тада тридесет година. И Спаситељ се јавио 

на Јордану да отпочне Своје спасоносно деловање. Онда Га је свети Јован објавио и показао 

народу позивајући људе на покајање и очишћење, како би се удостојили примити Њега, Месију 

и Спаситеља. 
Ето због тога су уметници хришћански од старих времена често сликали Претечу Христовог 

као ангела, са крилима. Јер је, дакле, и назват ангелом у Светом Писму, и јер је ангелску служби 

имао у месијанској историји људског спасења. 
Нека те твој крилати свети Јован закрили од свакога зла. Амин. 

 

 

101. Писмо 

Господину К. К. о томе да ли се може гатати с крстом 

 

Пишете ми, како сте гледали крстове од прућа, које народ у селу усађује по њивама о 

Ђурђевдану. Па питате: какво је то "гатање са крстовима". Могу Вам одмах одговорити, да то 

није никакво гатање. Са крсним знамењем зар може бити гатања? Крст символише стварност 
Христових мука, поднетих од Сина Божијега баш ради уништења сваког гатања и врачања и 

идолопоклонства. Том светом знамењу дата је свише моћ, да до краја времена прогони све зле и 

нечисте силе, и да штити људе од њих. Црква је посветила два дана у недељи Часноме Крсту 

Христовоме, среду и петак. Да тиме подсећа хришћане на страдање Господа славе за род 

људски, и да у свести својих чеда истиче крст као непобедиво оружје. У те дане на јутрењи пева 

се песма крсту, која гласи: 

Крст је чувар све васељене, 

Крст је украс Цркве, 

Крст је укрепљење верних, 

крст је слава ангелима 

И љута рана демонима. 

Чувајте се, јер онима који губе душу и гину на век века крсно знамење изгледа ништа, по 

речима апостола Божијег: јер је ријеч о крсту лудост онима који гину, а сила Божија нама који 

се спасавамо (1. Кор. 1, 18). 

Ко је путовао по Шкотској могао је видети дрвене табле постављене по њивама, и покрај 
путова, и над кућама, и над кошевима. На тим таблама исписане су крупно речи из Светога 

Писма. На једној табли, на пример, читаш ове речи: 

Господе Боже мој, у тебе се надам; сачувај ме од свију који ме гоне; 

на другој: Господ је пастир мој, ништа ми неће недостајати; 

на трећој: Господња је земља и све што је на њој; 

на четвртој: Очи су моје вазда управљене ка Господу; 



90 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

на петој: Господ је видјело моје и спасење моје, кога да се бојим? 

На шестој: Бог је љубав, и који стоји у љубави, у Богу стоји, и Бог је у њему; 

на седмој: Радујте се свагда. Молите се Богу без престанка. На свачему захваљујте. 

Овако у земљи Шкотској. На нашем православном Балкану није тај обичај. Место тога 
постоји обичај, да се крст носи о грлу, урезује на врата, ставља на домове и на зграде, везе на 
хаљинама, усађује по њивама и градинама. Место да исписује - наш народ поставља крст. 
Заиста, и речи Светог Писма садрже силу, како је Христос говорио апостолима: ви сте већ 

очишћени ријечју коју вам говорих. Колика ли је тек у крсту сила што чисти, што брани, што 

освећује! Крстом се освећује и вода и јелеј и хлеб и први плодови земаљски и свака потребна 
ствар, и дом и човек. То наш хришћански народ зна из искуства; због тога он знаменује своје 
њиве и своје зграде и стоку и одело и храну светим знамењем крста Христова. А проклето 

гатање далеко је од крста и крст од гатања. 
Од Бога вам мир и здравље. 

 

 

102. Писмо 

Учитељици В. Ш. о томе: Ко нам сведочи да постоји Бог 

 

И ти и твоја стара мајка предани сте вери православној. Од како сте почели да извршавате 
заповести о посту, молитви, милостињи и причешћу, од тада вам се тајне истине све више 
откривају. Заиста то је прави пут: кроз вежбање знаног долази се до незнаног. При ћутљивој и 

дугој молитви истина јавља себе. Но твоје срце гори од жеље, да и многе друге управиш на пут 

истине. Али људи као људи: некоме ум помрачен од лажи, некоме срце окамењено од страсти, 

па не иде лако. Треба дугог очишћења, и великог јелеосвећења, и седмократог купања у Јордану. 

Тако један радник из Баната запрепастио те питањем: Ко сведочи да Бог постоји? И ти си у чуду, 

шта да му одговориш. Прво се помоли Богу за њега, па онда му одговори ово: 

Сведочи трава. Тражиш ли, брате, сведока под ногама својим - сведочи ти трава зелена, чији 

се родослов спушта чак до онога дана и часа када се чу реч Створитеља: нека пусти земља из 

себе траву, биље што носи сјеме и дрво родно које рађа род по врстама својим (Читај први лист 
Књиге Постања). 

Сведочи сунце, месец и звезде. Тражиш ли, брате, сведоке изнад главе своје, сведочи ти јарко 

сунце, чудни месец и јато звезда. Иди докле хоћеш за њиховим родословом, нећеш наћи крај 
докле не дођеш до онога дана и часа, у који над тамом и хаосом јекну реч Божија: нека буде 

видјела на своду небеском... два видјела велика и звијезде! 

Сведочи море и сведочи ваздух. Тражиш ли, брате, сведока око себе у дужину и у ширину и у 

дубину, сведочи ти море и ваздух, и гора и дубрава, хумке мравиње и саће пчелиње, и све што 

живи у мору и у ваздуху, и по горама и по ду-бравама, и унутра у хумкама и у ћелијама. Иди за 
родословом њиховим, не кривај ни лево ни десно - но не питај свакога за пут - и мораћеш доћи 

до онога свечанога часа, у који заструји с неба глас љубави: нека буде, нека буде, нека буде! И 

би тако. 

Сведочи во и магарац, по речи пророка који виче: во познаје господара својега магарац јасле 

господара својега, а Израиљ не познаје, народ мој не разумије (Иса. 1, 3). 

Реци ми, брате, која твар под небесима не сведочи о Богу. Дајем ти сто година времена, да 

мучиш ову узалудну муку и тражиш ма и једну једину травку, која не сведочи о величанственом 

бићу Створитеља свога. Но да ти скратим тај рок и да ти помогнем пронаћи ко не сведочи о 

Богу; само и једино у васцелој васиони, само и једино - изопачени људи. 

Сведочи ред и мера и број и божанствена хармонија свега створенога света. Сведочи разум и 

савест свих светих и праведних душа. Но, изнад свију и свега сведочи Господ и Спаситељ наш 
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Исус Христос, у коме се велики и вечни Бог јавио у телу као човек, посетио род људски, објавио 

тајне, показао пут, отворио Рај. Ако неко жели да и очима види Бога и ушима Га чује - заиста и 

ту жељу испунио је Створитељ људима - нека погледа у Исуса Христа. И видеће и чуће, и 

оживеће новим животом. 

Тако можеш одговорити оној сиротој души, која жедно тражи Бога и жели да Га види и чује. 

Но ово није све што се може рећи. Ово је само једна руковет на огромној њиви Божијој, на којој 
све што расте сведочи о Творцу своме. И ни за што друго и не расте него да покаже своје 
сведочанство, па - да иде! А ти, кћери, продужи јачати у својој врлини. И не обзири се ни лево 

ни десно ван пута спасења. Ускоро се мора мрети. А тамо, по смрти - Суд Божији о томе, како 

смо ми као најближи Богу сведочили о Богу. И на Суду две војске људске: једна с десне стране 
Господа славе, која се у овом животу није постидела Христа, а друга с леве стране Његове, која 
се у овом животу постидела Њега у роду овом прељуботворном и грјешном (Мк. 8, 38). 

Мир ти и благослов од Бога. 
 

 

103. Писмо 

Удовици која пита: Да ли да иде у манастир 

 

Да куда ћете? Тим пре што сте остали и без деце. Богата бојарка Меланија Римљанка, 
усаветовала је свога мужа, да се и он и она повуку у манастир, пошто су сахранили оба своја 

детета. Вама не сметају ни деца ни муж. Ви немате кога да саветујете до саму себе. Пођите, 
дакле, у име Бога живога! 

Окусили сте брачни живот. Велите: разочарење! Зар само код Вас? Зар не и код стотине 
других, који од брака очекују више него од небеског Раја? Сада Ви говорите: доста брака! Никад 

више! Зар да поновим све преживљене горчине? Једна горчина од непрестане заузетости око 

тела и од телесног стида, друга горчина од потчињености безбожном и нечовечном мужу, трећа 

горчина од сталног страха за децом, рођеном и нерођеном, четврта горчина од смрти и деце и 

мужа. Апостол каже за жену, као прву преступницу закона Божијег, да ће се спасити рађањем 

дјеце, ако остане у вјери и љубави и у светињи с поштењем (1 Тим. 2, 15). Тај пут за Вас је 
окончан, и Ви не желите опет њим да ходите. Па добро, онда у име Божије пођите у манастир. 

Као што папагај брзо искаже све што зна, потом кљује ко му се приближи, тако и сав 

световни живот брзо покаже све своје насладе, потом уједа и гризе без милости. Ви не желите, 
да још једном преживите папагајство варљивог светског живота. Ви нећете више да улазите у 

шарен брод у пристаништу, који привлачи шаренилом својим али убрзо се пушта на тешку буру. 

Лепо, ако као бродоломница желите други пут; ако мислите рецимо да останете права удовица: 
права удовица и усамљена нада се у Бога, и живи у молитвама и у мољењима ноћ и дан. А која 

живи у сладостима, жива је умрла (1 Тим. 5, 5). Имати сталну наду у Бога и непрестано се 
молити Богу дан и ноћ, то могу остварити и супрузи у браку, нарочито ако су једнодушни у 

побожности. То могу остварити у свету и удов човек и удова жена. Но наравно то је најлакше 
остварити у тишини манастирској. Зато у име Бога решите се и закуцајте на врата манастирска, 
попут Растка Немањића, царице Милице, кнегиње Ефимије и блажене Стојне Девичке. 

У монаштву се даје завет савршене верности ка Христу. Управо монаштво је тајанствено 

обручење душе са Христом. Ту се и тело и душа одуховљавају и препорађају у једно ново биће, 
које Цар небески треба да прими за Своју невесту. Тајна је ово велика, говори ученик Христов, 

али не нека фантастична тајна но стварност, и то права небеска непроменљива стварност. У тој 
новој вези нема удовиштва, нити га може бити, осим ако душа људска не отпадне и не постане 
неверна. Авај, тада је удовиштво двоструко: и телесно и духовно. Тај духовни брак разликује се 
много од телесног брака. Јер телесни брак је само символ духовног брака. У телесном браку 
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прво приступају радости па онда горчине, док у духовном прво горчине па радости. Ако, дакле, 
желите да окусите овај духовни брак, у коме љубав све више расте што дуже траје, онда шта да 
Вам саветујем него - у име Божије пођите у манастир. Благослов Божији нека Вас прати. 

 

 

104. Писмо 

Тежаку Остоји Р. који пита: Да ли има благословених 

и неблагословених људи 

 

Наравно да има. Јер да нема не би имало смисла ни просити благослов нити говорити о 

благослову. Благословен или неблагословен - па то чини главну разлику међу људима. 
Нераскидљива заједница с Богом доноси благослов, а одлученост од Бога значи неблагослов. 

Томе учи и јеванђељска прича о послушном и блудном сину. 

Од једног благословеног чељадета може цела кућа да напредује у свему, а од једног 
неблагословеног опет може цела кућа да назадује у свему. Јеси ли читао у Светом Писму 

прекрасну повест о благословеном Јосифу, кога завидљива браћа продадоше мисирским 

трговцима? По благом Промислу Божијем, који увек штити праведника, би Јосиф препродан 

Петефрију, великашу цара мисирскога. А овај великаш познавши поштење Јосифово постави га 

над целим имањем својим. А кад га постави над домом својим и над свијем што имаше, од 

тада благослови Господ дом тога Мисирца ради Јосифа; и благослов Господњи бјеше на свему 

што имаше у кући и у пољу (1 Мојс. 39,5). Тако у Светом Писму, тако и у животу сада и свагда. 
Или зар ниси никад чуо у твом селу где неко каже: откако ми то чељаде уђе у кућу, благослов 

Божији уђе ми у кућу? Проницљиви разум народни, надахњиват Духом Божијим, дубље 
прониче у тајне бивања и догађања од заморених мозгова оних који ван Духа Божијег мере и 

суде. 
Исто тако има у свету и лица неблагословених или, како би Турци рекли, баксузних. Безверна 

и морално нечиста душа увек је баксузна. "За сирово дрво да се ухвати, осушило би се". Пророк 

Јона бежао је од Бога и противио се заповести Божијој. Тиме се он одвојио од благослова 
Божијег. Због тога умало не пропаде од буре лађа, на којој се он возио. Чим су Јону удаљили с 
лађе, бура је престала. Међутим, због благословеног Павла спасе се од буре друга једна лађа на 
путу за Рим, и на лађи 276 душа, по речи анђела Божијег који на сну рече Павлу; Не бој се, 

Павле! Ти мораш изићи пред ћесара; и ево Бог ти је даровао све који плове са тобом (Дап. 27, 

24). Нарочито се у рату много мисли и говори о људима добросрећним и злосрећним. То и јесу 

људи с благословом или без благослова. Исус Навин изгубио једну битку код града Гаја због 
баксузлука неког лопова Ахана Бен-Хармијевог. Или зар ниси чуо никога где каже: како ми уђе 

у кућу то чељаде, или: како се уортачих с тим човеком, све ми пође уназад? Кад се уортаче 

човек од зла и човек од добра, како ће напредовати, кад један тегли назад а други напред? Докле 
цар Соломон служаше једноме правоме Богу, би добро и за њега и за његов дом и за његов 

народ. Али цар Соломон напокон узе себи за жене и неке незнабожне Мисирке, које донеше 
баксузлук и њему и дому његову и царству његову. Јер због тих жена оста Соломон за навек 

посрамљен; дом његов обоји се братском крвљу, а царство се његово раскомада. Тако у Светом 

Писму, тако и у животу сада и свакада. 
А ти се не бој, ако само узаслушаш оне речи Соломоновог оца, које Соломон није хтео до 

краја слушати: Благо човјеку који не иде на вијеће безбожничко, и на путу грјешничком не 

стоји, и у друштву душегубника не сједи (Пс. 1,1). Благословена ти Нова Година. 
 

 

105. Писмо 
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Једној мајци: О краљицама лепоте 

 

Јављате ми с безумном радошћу, да Вам је ћерка изабрата за краљицу лепоте. Па као да 

очекујете, да Вам и ја честитам. Мене је стид о том и писати, а место честитања изјављујем Вам 

дубоко сажаљење. Не знам зашто још кажете у писму: "Мојој ћерки као образованој девојци то 

веома ласка"? Јер шта да се рече о образованим и необразованим у наше дане? Међу 

многобројним савременим кризама криза образованости је једна међу главним. Ко зна, да ли се 

може назвати образованом једна варошка дама пре него једна стидљива чобаница у планини! Ту 

се никад неће доћи до сагласности док год се не вратимо на народни појам образованости, и не 
кажемо, у хармонији са многомилионим гласовима народним: образован је онај ко има образа. 

А ко нема образа, није образован, па ма где живео, ма какав положај заузимао и ма колику 

гомилу знања у глави носио. 

У нашим шумадијским селима о лепоти се шаптало а о карактеру гласно говорило. То је 
долазило од дубоког сазнања народног, да је лепота нешто пролазно и од човека независно, док 

је карактер непролазан и од човека зависан. Знате ли народну песму о Милици девојци? Како је 
дивно одговорила неким ласкачима: 

Нисам вила да збијам облаке 

Но девојка да гледам преда се! 

Бирање краљица лепоте модерни је обичај старих латинских народа. У ствари то је само једна 
вешто прикривена трговина белим робљем. Јесте ли пратили судбу многих краљица лепоте у 

Европи? Како језиво! Дивљи бракови, ванбрачна деца - бедна деца! - сензационалне брачне 
парнице, самоубиства. Ево вам рубрика, у које се обично уписују краљице лепоте! Па зар и 

Ваша ћерка... боље да сте јој дали да чита запис о јуначкој погибији оца јој на Церу планини 

него што сте је извели на шарено и опасно биралиште. Ко Вам може јамчити, да се Ваша велика 
радост ускоро не обрне у неисказану жалост, и у стид, стид да ћете се закључавати у соби и 

рукама крити лице од јаркога сунца? И Ви ћете знати да се комшилук злобно кикоће, и то ће 
Вам још више срце парати. 

Од свих искушења, које човек има да савлада на самом себи, лепота је свакако 

најнеодољивије искушење. Њој су одолеле света Катарина и Варвара и Анастасија и Петка и 

многе друге, које су сазнале у себи једну узвишенију красоту од оне на себи. Али да ли ће јој 
моћи одолети Ваша ћерка, која нема неке јаке духовне визије, и која је уз то драговољно изашла 
једном на трг лепоте? Нека би дао јаки Бог! Но лепота као и богатство - још више од богатства - 
води охолости, а охолост је глечер са кога се неминовно суља у паклени бездан. 

Американски трговци филмова пронашли су сасвим произвољно, из своје главе, а ради боље 
трговине - да је издајник Јуда био најлепши од дванаест апостола. То се наравно ничим у свету 

не може доказати осим ваљда једино свршетком Јудиним. Као што сте свакако чули и читали, 

његов свршетак био је сличан свршетку неких модерних краљица и краљева лепоте. Тај "лепи" 

Јуда пошто је издао Сина Божијег сишао је у поток и обесио се. И бацивши сребрнике у Цркви 

изађе, и објеси се. 

Ко далеко оде у шетњу с ђаволом тешко се враћа на прави пут. Шта да Вам саветујем? Удајте 
ћерку што пре; и то што скромније то боље. За неког фурунџију или кондурџију. Наравно, ако 

би ови честити људи решили се, да приме на себе такву одговорност. Тако се можете надати, да 

ћете доживети да се радујете својој законитој унучади, и Богу да благодарите. По Својој 
свемоћи Створитељ може задржати човека да не падне на клизавом путу, којим се по незнању 

или слабости упутио. Нека би Он био на помоћи Вама и онима које Ви највише волите у свету - 

деци Вашој! 
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106. Писмо 

Једном шегрту који тражи савета за духовни живот 

 

Не могу ти исказати, колико ме обрадовало твоје писмо. Кад сам га прочитао узвикнуо сам: 

ево јунака Твога, Господе, благослови га! Јер заиста си јунак, мада ти је тек петнаест година. У 

кући свога газде гледаш сваки дан само раздор, мржњу и сиктање. У магази, где пуниш и 

празниш сандуке, чујеш од својих другова само псовке и безобразлуке. На улици, и свуда 

унаоколо - саблазни, и само саблазни. Но твој јуначки дух не прима ниједну од тих саблазни, 

што кроз очи и уши наваљују на тебе. И тако с тобом се дешава оно: што видео не видео, што 

чуо не чуо. 

Ах, како си ти све то другачије замишљао дошавши из свога села у варош! Ступајући први 

пут у ту варош, пишеш, ти си видео куће све лепше од ваше цркве у селу. И ти си са трепетом и 

поштовањем корачао улицама љутећи се на своје ноге што уносе сељачку прашину у ту гору од 

храмова, у ту невиђену чистоту и светињу. Пред многим високим кућама прекрстио си се као 

што се човек крсти кад угледа цркву. Али на једанпут догодило се нешто страшно за тебе, што 

ти је дало на знање, да то нису цркве. Неко је искочио из такве једне високе грађевине и псовао 

највећу светињу што постоји на небу. Авај, у теби се уставило дисање! Ти си се обрнуо назад и 

почео бежати ка своме селу. Али си при том помислио, да никако не можеш назад. Заплакао си 

горко, па отирући сузе рубином кренуо си опет у варош. Од тада из дана у дан ти си морао 

прибирати сву снагу, сав свој мали живот, да даш отпор ужасима за ужасима, који су те 
окружавали. Понекад си чуо звоно на цркви, иако Цркву још ниси у том месту ни видјео, па си 

помишљао: то анђели с неба звоне и објављују Страшни Суд поквареном свету! Твоје газде 
никад не иду у Цркву, па тако ни ви шегрти и калфе. Сав горећи од жеље за службом Божијом 

ти си се једном усудио и замолио газдарицу да идеш у Цркву. На то се она грохотом насмејала, 
ухватила те за косу, увукла те у трпезарију где се доручковало, и викнула кроз смех: замислите 
шта овом малом попу пада на памет - хоће у Цркву! И сви се стали кикотати као у лудилу. 

Но све те буре само су јаче утврђивале дрво твога живота. Уколико је јаче расла мржња 
према саблазнима утолико је јаче расла твоја љубав према Богу. И ти си се одржао у вери, у 

поштењу и у чистоти. Велики јуначе Божији, Господ нека те благослови! На Давида ми личиш, 

који је као дечак убио Голијата. И ти си победио многа голијатска зла, која су ти хтела душу 

умртвити. Па сада када си се с Божијом помоћи спасао од многих саблазни питаш за савет и 

правило, како даље да спасаваш душу своју. Златно дете моје, буди храбар и на даље, и Бог те 
неће оставити. Само, велиш, два до три правила, да би могао лако упамтити! Добро, ево нећу ти 

ни дати више од три правила: 
прво правило: читај заповести Христове из овог малог Јеванђеља, које ти шаљем; 

друго правило: извршуј према моћи те заповести, које прочиташ и добро схватиш; и 

треће правило: моли се Богу, да ти отвори разум, да правилно разумеш што прочиташ, и да те 

Духом Својим омоћа, да прочитано можеш остварити. 

Бог нека те укрепи благословом Својим. 

 

 

107. Писмо 

Фабричној радници Станки К. која пита шта означавају 

речи: Тебје Господи 

 

При крају сваке молитвене јектеније свештеник позива народ, да се потпуно преда Господу 

Христу говорећи: "Сами себе и друг друга, и сав живот наш Христу Богу предајемо!" На то 

народ одговара: Теби, Господе! 
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То су речи врло значајне, и могу се применити на многе прилике у животу људском. 

Кад имаш здравље и напредак у послу, уздигни срце своје и реци: благодарим - Теби, 

Господе! 
Кад ти људи чине почасти и говоре похвале, реци у себи: то ја не заслужујем, то не припада 

мени но - Теби, Господе! 
Када децу своју испраћаш у радњу или школу или на војску, благослови их с прага куће своје 

и реци: предајем их у старање - Теби, Господе! 
Када те нападне завист људска и неверство пријатеља, не клони духом и не држи горчину у 

срцу своме, него реци: све ово предајем на суд и правду - Теби Господе! 
Када пођеш за мртвачким ковчегом свог најмилијег, корачај храбар као кад носиш дар 

највећем Пријатељу, и реци: ову милу душу приносим на дар - Теби Господе! 
Када се наднесу мутни облаци демонских кушања, и муке и болести, не очајавај него реци: за 

помоћ и милост обраћам се - Теби, Господе! 
Кад ангел смрти стане покрај твоје постеље, не уплаши се - пријатељ је - него се опрости с 

овим светом и реци: душу моју покајану предајем у руке - Теби, Господе! 
 

 

108. Писмо 

Шећерџији Ставри И. о томе: Треба ли се страшити смрти 

 

Јеси ли чуо за блаженог Авакума ђакона? Кад су га Турци водили кроз Београд, окована у 

двоје вериге, да га набију на колац, овај витешки Босанац певао је: 
"Срб је Христов, радује се смрти!" Речи ове звуче сасвим у духу апостола Павла који пише 

Филибљанима: Имам жељу умријети и са Христом бити, што је много боље; али остати у 

тијелу потребније је вас ради (Фил. 1, 23). Апостол и не говори о смрти но само о преласку из 
овог живота у онај живот. И радује се више ономе животу него овоме. 

Једног здравог старца упитао сам недавно: шта би у свету највише желео од Бога? Ставив 

руку на прси он одговори: смрт и само смрт! А верујеш ли у живот после смрти? Баш због те 
вере и желим што скорију смрт, рече старац. 

Безверни се страше од смрти, јер држе да је смрт потпуно уништење живота. Многи људи од 

вере опет страше се смрти зато што мисле, да нису свршили свој задатак у овом свету: нису 

извели децу на пут, или нису израдили што су почели. Па чак и неки свети људи били су у 

страху на самртном часу. Кад су ангели сишли да узму душу светог Сисоја, овај ангелски човек 

молио се, да га оставе још мало у овом животу ради покајања и припреме за онај живот. Свеци 

се, дакле, нису плашили од смрти него од суда Божијега после смрти. И ово је једини оправдан 

страх хришћанина, који чврсто верује у други живот и у суд Божији. 

А без вере у други, небесни живот, страх је коноп о врату, којим смрт вуче осуђенике у 

ждрело своје. Живот за безверца није друго до ветар смрти, ветар који диже и обара свој мртав 

пепео; мигољи тај пепео и утишава га. Кад би безверац до краја логично мислио, он би морао 

рећи, да живота управо и нема. За њега је смрт једина вера његова; смрт једина вечна сила; смрт 
једини бог. За нас хришћане пак смрт је свршетак једне школе, сигнал одслужења једног војног 
рока, и ћуприја за повратак у домовину, управо смрт је сама по себи ништа за оне који верују 

Христу. Он је рекао Марти - а то говори и данас нама - ја сам васкрсеније и живот: који вјерује 

мене ако и умре живеће. Коме ћемо веровати, ако нећемо Христу, брате Ставро? Људима не 

можеш да верујеш ни кад кажу своје име, још мање кад кажу: платићу ти сутра, а најмање кад 

говоре о стварима дубоким и високим. Ван Сина Божијега нико ништа не зна ни о смрти ни о 

ономе што нас чека по смрти. Али Он је знао, и јавио, и показао. Његова побједа прождрије 

смрт, по речима апостола. Шта онда имамо да се плашимо од онога што је продрто васкрсењем 
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Христовим? Не лепи се страх смртни за прилепљене уз Христа, победиоца смрти и 

Животодавца. 
Ипак, један страх остаје, потпуно умесан и оправдан. То је онај страх, што су га и свете душе 

осећале на погледу смрти. То је страх не од смрти но од неспремности за онај бесмртни живот. 
Страх од нечистоте своје душевне. Јер нечисти неће видети Бога, нити правога живота у светим 

небесима. Господ нека ти је храброст и утеха. 
 

 

109. Писмо 

Командиру Шћепану Ђ.  који пита: Шта да радимо да нам буде боље 

 

Како сам кажеш, ти си служио под једним владарем много година. Ниједан дан није прошао, 

а да ти ниси помислио на свога господара, на његову вољу, на његове заповести, на његове 

намере. А тај владар био је смртан човек и - умро је. Но постоји један Владар, који није смртан, 

и не умире; који је био Владар и над твојим владарем као што је и над свима царевима и 

кнежевима овога света. То је Господ Бог, Створитељ и Сведржитељ неба и земље. Није ли 

сасвим словесно и природно, да људи, поданици тога владара над владарима, сваки дан 

помишљају на Њ, дознају Његову вољу, испитују Његове заповести, проничу у Његове намере? 

Али баш то што је сасвим словесно и природно многи су људи одбацили, па пошли искључиво 

за својом вољом, својим мислима, својим правилима и законима. А плод тога очигледан је у ово 

време: забуна, збрка, очај, амбис око људи и у људима. 
Гледајући и сам све ово ти у чуду питаш: шта да радимо, да нам боље буде? Нећу ти ја 

одговорити, него пуштам једног светог човека, да ти одговори. 

Прича се, како је у старо време у Мисиру било настало зло стање међу људима, слично 

данашњем стању у свету. Онда се два очајна друга из Александрије реше, да иду по свету и 

траже да као нађу бар једног човека мудра и срећна. После дугог узалудног тражења наиђу на 

светог човека у некој усамљеној дубрави. Овај им се поклони до земље и радосно их прими у 

своју колибу. После дугог разговора и испитивања увере се она два путника, да су заиста нашли 

човека, у коме су се сусреле мудрост и срећа. Па му рекну: 

- Али, човече Божији, ми не можемо живети као ти! Како, дакле да будемо срећни? 

Заплака се човек Божији, па уздиже поглед к небу и кроз плач рече: 
- Није ни нужно да ви живите као ја. Но да би били срећнији него што сте, држите се ових 

правила: 
- мислите о Богу бар колико мислите о људима, 

- бојте се Бога бар колико се бојите људи, 

- поштујте Бога бар колико поштујете људе, 
- молите се Богу бар колико се молите људима, 

- надајте се у Бога бар колико се надате у људе, 
- иштите помоћ од Бога бар колико иштете од људи, 

- вршите закон Божији бар колико вршите закон људски, 

- благодарите Богу бар колико благодарите људима, 
- славите Бога бар колико славите људе! 
Саслушавши овај буквар живљења и владања она два друга врате се задовољни дома. То је и 

теби одговор, славни командире, па ти викни у уши и другима. А ја само могу додати: преко 

овог буквара нико и никада не може прећи на тежу књигу. 

Господ нека те обрадује. 
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110. Писмо 

Монахињи која пита о квасу и три копања брашна 

(Мт. 13, 33) 

 

Господ је рекао: Царство је небеско као квас који узме жена и метне у три копање брашна 

док све не ускисне. Ти би хтела знати тајну ових речи, часна сестро. Заиста у њима је велика 
духовна тајна. Телесном разуму ова прича изгледа до смешности проста. Јер тјелесни човјек не 

разумије што је од Духа Божијега... јер треба духовно да се разгледа. А кад се духовно 

разгледа, како су светитељи разгледали, онда ова прича изгледа овако: 

квас означава Духа Светога, 
жена означава душу човечју, 

узме и метне - од Бога узме и у себе метне, 
три копање - три способности душе: ум, срце и вољу, 

брашно - све троје у обичном природном стању, 

све ускисне - све се закваси, прожма Духом Светим. 

Другим речима: душа хришћанина, кад се удостоји, прима од Створитеља свога Духа 
Његовога. Примивши држи га у уму своме, док се ум не обожи; и држи га у срцу, док се срце не 
обожи; и држи га у вољи, док се сва воља не обожи; и непрестано га држи у све три копање 

једновремено, док се сва душа не обожи. Кад се све обожи, онда се и просвети, и узрасте као 

ускисло тесто. И тако душа постаје велика и богата и света. Онда је душа у стању, да и тело 

своје, као орган свој, одухотвори, препороди и освешта. 
Зар није такво Царство Божије? И зар прича није чудесна? Мир ти и благодат од Господа. 

 

 

111. Писмо 

Оцу који се жали на неблагодарног сина 

 

... Пишеш како си га слао на трговачке школе, да би постао ученији и бољи од тебе. Он је 
постао ученији али - много гори од тебе. И свој и твој углед у вароши упропастио је за краће 
време него што је теби требало да дођеш до калфенског права. Школујући га на страни ти си 

штедео не само на свом телу, него и на Богу и на души својој. Престао си био ходити у Цркву - 

кошта; треба свећу запалити и дати грош на тас! Престао си био и крсну славу славити - кошта: 
колач, па гости, па свештеник! Све си то напустио, само да би се он оспособио у Бечу и Паризу. 

И заиста постао је у неким стварима способнији од тебе: зна боље заводне и разводне књиге, и 

дупло књиговодство. Али муштерије се некако одбиле од твога дућана. Каменио си се од чуда. 

Како то, питао си сам себе, овај мој син зна језике и вештине и валуте и билансе целе Европе, па 

к мени простаку долазио народ, а к њему вештаку нико, па нико? Јадни човече, ти заборављаш 

једну маленкост, од које зависи и успех у трговини и победа у рату. Народ хоће човека, а ти му 

нудиш вештака. Народ се боји да има посла са вештаком нечовеком. Зато твоје раније 
муштерије оборене главе мимоходе твој дућан и завирују у друге трговине. 

Крупним благом си купио нечовека, пропасника. Твој син неће да зна ни за што од свега 

онога што се у народу и вашем граду поштује. Бог, душа, молитва, слава, милосрђе, човечност, 
снисходљивост - све су то за њега бајке вас старих трговаца простака. Он је у радњи увек 

нервозан и љутит; само је у кафани весео. Кафана му је у ствари кућа, а дом и дућан - 

излетишта. Но кога кафана благосиља, кућа га проклиње. 
Најзад те преварио тако вешто, да си се сад потпуно уверио, да је заиста способнији од тебе. 

Објаснио ти, да је за успех и модернизовање радње нужно да се твоје име скине а његово 

испише. Ти си незлобиво пристао на његов предлог, а он, вештак дуплог књиговодства, спровео 
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је то код судова. Ти ниси ни слутио, шта је то све значило, док он једнога дана, љутит после 
ноћног пијанчења, није отворено рекао, да си ти обичан просјак са улице, без игде ичега свога. 
Посрћући ти си отишао у суд, па адвокатима, па пријатељима. Но сви они, разбравши ствар, 

рекли су ти једно: да те је син вешто и потпуно искључио из имовине твоје. И много ми још 

пишеш о узалудним покушајима да повратиш оно што си знојем и поштењем кроз цео век 

стицао и стекао. Па најзад у очајању питаш, да ли је грешно, да убијеш сина - нечовека? 

Што ћеш убијати мртвога? Није ли сваки нечовек лешина, која се распада на очиглед света? 

Не убијај, дакле, свога сина, него апелуј на Онога, који једини може и твога сина оживети и тебе 

спасти. Боље буди просјак са душом него злочинац без душе. Ти си још увек богатији од сина 
твога. И ти њему можеш више помоћи него он теби. Врати се на оно што си био напустио ради 

сина. Врати се Богу, цркви, крсној слави; души својој врати се. Па ако немаш свеће ни колача ни 

грошева, Бог види, ти принеси место тога уздахе, и сузе, и молитве. Ако баш мораднеш просити, 

ти говори на туђим праговима: уделите што за хлеб и за свећу - хлеб мени старцу за храну, а 
свећу сину моме за спасење! Тако реци и на прагу бившег твог дућана, нека и он чује. А кад са 
стидом испросиш, то је као да си зарадио. Онда отиђи и запали свећу у Цркви Божијој. Тиме 
ћеш свевидећа небеса потрести, и она ће ти помоћи. Боље ћеш расправити ствар свећом него 

секиром. 

Бог нека ти је на помоћ. 

 

 

112. Писмо 

Столару Илији С: О речима Христовим из Мк. 9, 1. 

 

Речи Спаситељеве, о којима питаш, гласе заиста вам кажем: имају неки међу овима што 

стоје овдје који неће окусити смрти док не виде Царство Божије да дође у сили. Неки криви 

тумачи Јеванђеља веле, да је сам Господ као мислио, да ће свршетак света бити још у оном 

колену, тако да ће га неки од присутних доживети и видети. Тако говоре они, који увек 

замишљају своју главу на Христовом врату. 

Међутим Христос каже: неће окусити смрти док не виде царство... што значи, да ће ипак 

телесно морати умрети. Јасно је, дакле, да се горње речи не односе на последак света и на опште 
виђење Царства Божијега у ономе свету ангелскоме. Него Спаситељ овде говори о Царству 

Небеском, које из онога света прониче у душе праведника у виду силе Духа Светога за живота 
овде на земљи пре окушења смрти. Када се човек покајањем очисти од сваке скверни, онда у 

душу његову силази свише сила Духа Божијега, и онда душа осећа Царство Божије у себи. Ти 

ћеш питати: како га осећа? Као правду и мир и радост у Духу Светоме (Рим. 14, 17). И још га 

осећа као силу унутарњу, духовну, по речи истог апостола: Царство Божије није у ријечи него у 

сили (1 Кор. 4, 20). И још га осећа као необичну светлост небесну: јер Бог који рече да из таме 

засија свјетлост, засија у срцима нашим (2 Кор. 4, 6). А кад се душа човечја напуни правде и 

мира и радости и силе и светлости, онда човек усхићено кличе, као неко ко је нашао благо у 

њиви: Авва Оче! Син Божији понизио се и сишао међу људе, да учини људе синовима Божијим. 

И будући да сте синови, пише благовесник Божији, посла Бог Духа Сина својега у срца ваша, 

који виче: Ава, Оче! (Гал. 4,6). То јест: који приме у себе онај исти Дух, који је био у Сину 

Божијем Исус, они постају сродници Божији, чеда Божија по милости и благодати Свевишњега. 
Како то, питаћеш, ти, да царство Божије улази у нас и опет да ћемо ми ући у Царство Божије? 

То је сасвим просто. И ваздух улази у нас, и ми у ваздух. И светлост улази у нас, и ми у 

светлост. И мирис од пољског цвећа улази у нас из далека, и ми улазимо у тај мирис. Слично је 
и с Царством Божијим. Оно долази к нама и улази у нас још за нашег временог живовања овде 

на земљи. А када се разлучимо од овога света, ми улазимо у Царство Божије. Кад читамо Оче 
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наш, ми говоримо: нека дође Царство Твоје! То јест: нека се Ти Духом Твојим уселиш у нас, и 

завладаш над душама нашим као над Твојом царевином! 

Ово до сад речено важи за све хришћане, који се потруде и од Бога измоле, да се у њих усели 

Царство Божије. Јер Господ је изговорио оне речи и пред апостолима и пред многим народом. 

Али посебице за апостоле оне речи Христове пророчки се односе на Преображење Господње, 
које је, по речима св. Теофилакта Охридског "било слика будуће небесне славе, то јест оне 
славе, у каквој ће бити праведници... и као што се Христос при преображењу дивно заблистао 

муњама тако и на исти начин засијаће се "праведници". Петар, Јаков и Јован били су они "неки", 

који су видели Преображење Христово на Тавору. Али су још и сви апостоли о Педесетници 

видели и осетили Царство Божије како кроз Духа Светога силази с неба на њих у виду пламених 

језика. 
Христос нека те благослови, и нека ти да осетити Царство Божије у сили још у овом веку и у 

смртном телу твоме. Да осетиш и да јављаш браћи својој радосну вест о Царству Божијем, 

Царству живота, и светлости, и радости вечне. 
 

 

113. Писмо 

Једном књижевнику о томе: 

Шта да урадимо у овој години за мир у свету 

 

У свом опширном писму Ви сте сами изволели дати одговор на постављено питање, одговор, 

који је мени лако разумети али тешко прихватити. Ви кажете: нека се не састају и не решавају о 

светском миру министри разних држава, него нека у свакој држави народ непосредно изабере по 

неколико људи, који би се састали и о миру решавали. Тако Ви одговарате с уверењем, да ће се 
на тај начин извесно избећи рат и установити трајан мир међу народима. А ја питам: ко ће 
руководити тим изборима ако не опет ти исти министри? Следствено: ко би могао други бити 

изабран него опет ти исти министри или њихови једномишљеници? Да сте рекли: нека се позове 
свештеник, да освети воду у кући где се о миру решава, да осени ту кућу светим знамењем крста 
Христова, и да је окади тамјаном, па онда тек нека се отпочну разговори и договори Ваш би 

предлог разумели народи Божији у свету као оправдан апел на свемоћнога Створитеља (а 
политички миротворци можда као апел ненадлежан). Но није ли боље оставити нека сваки 

разуман човек чини оно што га дух учи, а ја и Ви и многи други, који нити бирају нити бивају 

бирани, да се упитамо: шта ми да чинимо у овој години за благословени мир међу људима? Кад 

тако поставимо питање, онда се ја враћам на оно троје, с чиме православни свештеник улази 

често у сваку хришћанску кућу, а то су: вода, крст и тамјан. Вода-сузе, крст-вера, тамјан-

молитва. Сузама покајања да се оперемо од грехова из Старе Године, вером да оживимо душе 
своје и усправимо их према светим небесима, а молитвом да измолимо од Господа оно што је 
неопходно за нас и сву браћу нашу на овој планети, дакле и благословени мир међу људима. 

Ви знате, да ће ове године расти и плод доносити пшеница, која је посејана прошле године. 
Тако и све зло наше, посејано у прошлој години, мора расти и плод доносити - проклети плод 

ако га не искоренимо, и место њега семе добра не посејемо. Да нам Нова Година не буде као и 

Стара, па још и гора! Искорењивање пак злог семена и сејање доброг у духовном погледу назива 

се покајањем. Покајање - то је почетна реч у Јеванђељу. Покајте се - прва је реч ћутљивог 
Јорданског пророка, Крститеља Христовог. Покајте се и вјерујте Јеванђеље - прва је проповед 

Христова. А тек после три године настављања Својих ученика на пут свих врлина Господ им је 
предао тајну науку о миру. Ово вам казах, вели, да у мени мир имате... Мир вам остављам, мир 

свој дајем вам. А то значи, прво, да је мир од Бога и дар Божији, и друго, да мир долази на 
послетку као круна и плод многих моралних вежбања и свих осталих врлина - на врху 
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степеница, од које је први степен - покајање. Прво мир у људима па онда међу људима. Ко би то 

икад знао, да то није јављено у Јеванђељу? Прво мир с Богом, па тек онда мир са људима. Јасно 

је, да мира може бити само тако ако човек не буде гледао на човека кроз ваздух него кроз 
Христа. И јасно је даље, да сваки живи човек може допринети миру у свету, и бити сарадник на 
конгресу мира, не крећући се из свог места и остајући непознат свима осим Богу. Нека би нам 

Провиђење даровало што више оваквих тајних сарадника на миру међу децом Божијом, којој је 
један праотац на земљи и један Отац на небу. 

 

 

114. Писмо 

Осуђенику П. Ј. који се жали на неправду људску 

 

Кажеш, да ниси крив за оно за шта си осуђен. У једној ноћној гужви на улици погинуо човек. 

Убице се хитро разбегле, а ти се случајно нашао у близини мртваца кад је стража наишла. 
Ухапшен си. Осуђен си. Сад кукаш на неправду људску. Заклињеш се, да си невин осуђен. 

После твог првог писма ја сам те молио, да ми исповедиш цео живот свој. И ти си то учинио. 

Прочитавши твоје друго писмо, ја сам узвикнуо: па заслужио је! 
Човече Божији, заслужио си ту тешку казну ако не за оно недело, онда сигурно за сва остала 

недела твоја. Свевидећи Судија видео је остала многа недела твоја кроз цели ти живот, но по 

милости Својој и по Своме познатоме методу прикрио их је од људских сведока, чекајући твоје 
покајање. Но ти се ниси кајао, ниси исповедао, ни Богу молио, ни причешћивао. Напротив, 

продужавао си тајно зло творити, и био си готов убити свакога ко би те у твојим нечасним 

радњама ометао. Само због свирепости према жени својој заслужио си робију. Она те није 
тужила земаљском суду. Али су њени вапаји изашли пред вечног Судију. 

Да би те повратио од свих твојих злих путова и управио на пут правде; да би те подсетио на 

душу и опоменуо на смрт и на Страшни Суд Бог Судботворац нанео те је оне ноћи на место 

злочина. И ти си од људи ухваћен, и од људи на робију осуђен. 

Твој случај живо ме сећа на једног великог светитеља хришћанског, Јефрема Сирина. У својој 
младости Јефрем је много грешио, но ни за један грех није осуђен био. Догоди се међутим, да 
лопови украду овцу његовом комшији. Комшија оптужи Јефрема. И Јефрем, потпуно невин у 

овој крађи, обре се у хапсу. Огорчен на неправду људску Јефрем почне плакати и јадиковати 

пред Богом. Но лежећи у хапсу са многим другим злотворима, он ступи с њима у разговор. 

Питао је редом свакога, зашто је ко допао тамнице. Један му рекне ово, други оно. У гресима 

њиховим Јефрем позна своје грехе, за које њега нити је ко тужио ни судио. И његов се дух 

отрезни, и он позна да је допао тамнице не због украдене овце него због многих других недела 

својих. И покаје се Јефрем скрушено пред Богом за сва своја недела. И стане плачевно молити 

Бога да му опрости тајне грехе његове, благодарећи му у исто време што је бачен у тамницу за 

оно што није учинио. И ускоро буде ослобођен као невин. Но тај догађај учинио је потпун 

преокрет у души Јефремовој. Тамница га је примила као грешника а пустила као свеца. Мир ти и 

здравље од Господа. 
 

 

115. Писмо 

Братству "Светога Јована": 

О апокалиптичним појавама у наше време 

 

Мало сте се нешто уплашили. Читали сте Откривење Јованово, па вас обузео страх. Изгледа 

вам, да оне највеће страхоте тамо описане односе се баш на наше време. Неко вам је 
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протумачио, да су све оне страшне аждаје и звери већ дошле у свет: и црвена аждаја у виду 

социјализма, и црна десеторога звер у виду масонства, и дворога звер у виду јереси. И сва та 

чудовишта у рату против хришћанства! 
Баш и да је тако, браћо моја. Баш и да је у наше време пакао подигао све своје војске против 

Христа, прави хришћани треба без бојазни да гледају напред, са јаком вером и поуздањем у 

јединога Непобедивога. Није ли Господ рекао Својим следбеницима, онда кад их је било само 

једна шака усред огромне римске царевине: не бој се, мало стадо, јер би воља Оца вашега да 

вам даде Царство (Лк. 12, 32). И ове пророчке речи су остварене. Следбеници Христови 

надвладали су Римско царство, и многа друга царства на земљи, задобивши уз то као најважније 
Царство - Небеско. 

Апокалипсис је књига, која, мислим, има пророчки значај за сва поколења хришћанска до 

краја времена. Због тога је свако поколење примењивало смисао те књиге на своје време. Јер у 

сваком времену дизала се против вере Христове понека аждаја. Оклопљена у сва оружја 
земаљска и безбожничка, свака та аждаја дизала се, надимала се, сиктала, бљувала отров, но 

најзад свака је пукла и расула се у пепео. И вазда је свемоћни Христос остајао победилац над 

сваким појављеним апокалиптичним чудовиштем. 

Тако је бивало кроз све векове, па тако ће бити и у последњи век, пред Суд Божији. Читајте 
пажљиво, шта апокалиптични видилац говори: како ће се све звери, све аждаје и сви началници 

лажи дићи против Јагњета Божијега, и како ће их Јагње Божије све победити. Ови ће се побити с 

Јагњетом, и Јагње ће их побиједити. Јер је (то Јагње) господар над господарима и цар над 

царевима. 

Шта желите више поред оваквог јемства за победу Христову? Јер је Христос овде 

представљен као Јагње. У земаљским ратовима за имовине и државине никад се не зна унапред 

ко ће победити, па ипак многи ратници на обе стране боре се храбро и са надом. А ми водимо 

духовни рат, коме је од самога Бога унапред зајемчена победа, и проречена, и предсказана, и 

потврђена многим и многим досадањим победама непобедивога Христа над свима апостолима 
лажи и организацијама таме. 

Да ли је ово последњи? Ко ће то знати? Јер Он је рекао: о дану томе и часу нико не зна, ни 

анђели небески, до Отац мој сам. Да ли је ово последњи рат за Христа и против Христа? Ако и 

јесте! Ако је и последњи, баш зато радујмо се и веселимо се! Јер мада ће у том последњем рату 

борба бити најжешћа, али ће и венци славе бити најсјајнији. Последњи рат значиће последњу и 

највеличанственију победу Јагњетову. Ко од хришћана не би срцем пожелео, да буде учасник 

баш те победе над победама? 

Не бојте се, дакле, победа вере Христове тврђе је зајемчена него ли темељи васионе. Он по 

својој вољи одлаже последњу победу; можда зато да би је што већи број очију намножених 

људи могао видети, са неба и са земље, и што већи број срца њој се веселити. 

 

 

116. Писмо 

Рентијеру Момчилу Н. који пита: Шта је било пре Христа 

 

Иако сте хришћанин Ви ипак питате: кад хришћани говоре о Христу као центру и осовини 

историје људске, шта је било у свету пре појаве Христа? Како дознајем, Ви сте човек начитан и 

племенит, те верујем кад мало дубље уђете у науку вере Христове, биће Вам јасно све. 
Биће Вам јасно, да је пре Христа опет био Христос. И да ће по скончању света опет бити 

Христос. То јест: пре појаве Слова Божијег, Мудрости Божије, вечнога Логоса, у човечјем телу, 

у личној мисији на земљи, било је то исто Слово Божије, та Мудрост Божија, тај вечни Логос 
божанске Тројице нејављен у плоти али дејствујући неуморно кроз изабране људе, слуге Своје: 
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кроз пророке, праведнике, видиоце и мудраце. Сви они називали су себе слугама Божјим. А 

Христос није слуга него Син, није војник царев него Цар, није ничији претеча него Месија. 
Ви сте свакако гледали неку драму у којој се главни јунак не појављује одмах него доцније. 

Али сва лица која се појављују на позорници пре главног јунака ишчекују њега, јављају њега; и 

све што се догађа наговештава њега. тако и у огромној драми васцелога света сви су 

ишчекивали и све је наговештавало величанственога Месију, главног јунака. И пророк Га тако 

назива говорећи: изаћи ће Господ као јунак... и јавиће се слава Господња, и свако ће тијело 

видјети. Тако проречено на много стотина година раније - тако проречено тако и стечено. Јер су 

размере Христове драме, и временски и просторно, више него џиновске. 
Читајте причу Његову о злим виноградарима (Мт. 21,33). Она ће Вам све боље објаснити него 

ја смртни. Па чујте сведочење самога Господа о себи: заиста, заиста вам кажем: Прије него 

што Авраам настаде, Ја јесам (Јн. 8,58). А Аврам се родио на неколико хиљада година пре 
Њега. Још једно сведочење чујте из Његових сопствених уста; наиме, кад су Га Јевреји питали: 

Ко си ти? рече им Исус: Почетак (Јн. 8, 25). Тако Га назива и четврти јеванђелист говорећи: у 

почеку бјеше Ријеч. 

Најзад у апокалиптичној визији Јовановој Он сам о Себи говори с небеса: Ја сам Алфа и 

Омега, Почетак и Свршетак, Који јесте, и Који бјеше, и Који долази, Сведржитељ... и бијах 

мртав, и ево жив сам у вијекове вијекова, и имам кључеве од смрти и од пакла (Откр. 1, 8, 18). 

Видите ли, дакле, да је пре Христа опет био Христос, и после Христа - опет Христос. А да ће 
Он на крају опет јавити се са силом и славом великом, читајте у светом Јеванђељу и у 

Апокалипсису. Доћи ће опет, да учини свршетак овој драми света, којој је Он учинио и почетак. 

Рећи ћете: тајна је ово велика! 
А зар је лептир мала тајна? 

А камо ли Створитељ лептира! 
Мир Вам и радост од Христа Господа. 

 

 

117. Писмо 

Хаџији Младену С.: О реду заповести у закону 

 

Ти знаш десет Божијих заповести. Знаш ред њихов, све како иду једна за другом. И тај ред 

теби је мио. На таблицама Мојсејевим исписане су те заповести по реду, и то четири на првој 
таблици а шест на другој. Прве четири одређују однос човека према Богу а других шест одређује 

однос човека према човеку. На нашим древним иконостасима видећеш увек тако: четири 

заповести на једној таблици а шест на другој. 
На једном си се збунио! Читајући Јеванђеље ти си нашао, како је Господ Христос изложио те 

заповести другим редом а не оним како си их још у основној школи научио. На име, кад Му је 
пришао неки богати младић и запитао, шта да чини те да задобије живот вечни, Господ му је 

одговорио: не чини прељубе, не убиј, не укради, не сведочи лажно, поштуј оца својега и матер 

своју (Лк. 18, 20). Сад се ти чудиш и питаш: зашто Христос није изрекао заповести по старом 

реду него их обрнуо? 

О брате драги, неисказана је мудрост Божија! Са Својом небеском мудрошћу Христос је међу 

људима био сав практичан. Он је примењивао ту мудрост сходно случају као мелем сходно 

рани. Не заборави: Он говори младом човеку, и то још богатом. А који се грех највише лепи за 
младост и богатство ако не прељуба? Као полип за дебело дрво! прозирући дубоко и тачно у 

прошлост младићеву Господ хоће да га опомене не само на заповести Божије него и на грех 

његове богаташке младости. 
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Да је пред Господа стао убица и питао Га за заповести Божије, ја верујем, да би му Он прво 

рекао: не убиј! 
Да је преда Њ стао лопов, Он би прво рекао: не укради! 

Да је преда Њ стао кривоклетник, Он би прво рекао: не сведочи лажно! 

Да је преда Њ изашао непоштовалац родитеља, Он би на прво место истакао заповест: поштуј 
оца својега и матер своју! 

Немој, дакле, ни за тренутак помислити, да је Господ случајно испреметао заповести, или чак 

да је он заборавио ред њихов. Та Он их је и дао, како би их заборавио! Он је у мраку Синајском 

при грмљењу громова и севању муња исписао прстом на каменим скрижалима десет Својих 

заповести и предао их слуги Својему Мојсеју. Али кад је он исти сишао као Лекар међу људе, 
примењивао је према болестима и лек. 

Мир ти и благослов од Христа. 
 

 

118. Писмо 

Трговцу Станимиру И. који пита: 

Да ли је уторник несрећан дан 

 

И отац Ваш је, велите, држао уторник за несрећан дан, па тако и ви. Ја мислим, да сте се и Ви 

и Ваш отац огрешили о светог Јована Крститеља, сматрајући његов дан несрећним. Међутим, 

ваша крсна слава је баш сам свети Јован. Или можда не знате - свакако ће то бити - да је Црква 
посветила уторник овом великом и дивном свецу? Не један него све уторнике у години. Но пре 

свега дозволите једно кратко објашњење односно посвете седмичних дана. Православна црква, 
Духом Божијим руковођена, посветила је: понедеонике светим ангелима Божијим, уторнике 

светом Јовану Крститељу, среде часном крсту Господњем, четвртке светим апостолима 

Божијим, петке часном крсту Господњем, суботе свим светим мученицима за веру, недеље 

васкрсењу Христовом. 

Сходно овим посветама прописани су и канони читања, појања и молитава за сваки седмични 

дан, које би Ви као "добар православац", како себе називате, требали да читате и знате. И свака 

ова посвета служи нам као јемство наше победе у борби и труду за спасење душе. Непобедни 

ангели Божји, као хранитељи и пратиоци наши, бодре нас стално, да не клонемо духом. Свети 

Јован победио је и себе и крвнике своје и - време. Часни крст Господњи вечни је символ победе 

истине Божије над неистином и правде над неправдом. Свети апостоли Божији победили су 

свет. Сви свети мученици за веру победили су часном смрћу својом све мучитеље и све силе 
паклене. А Христос представља главног Победиоца греха, ада и смрти. Он је надахнуће и 

синтеза свих добрих победа. Отуда недеља представља по превасходству победу над победама. 
Ми хришћани верујемо, да победничке силе светлости владају над данима, а никако неки 

неодољиви астролошки кисмети. Кроз Христа је човек већи од звезда и јачи од свих сазвежђа. 
И тако, дакле, уторник, дан великога пророка и претече Христовога, нема ничега злога у себи, 

осим онога зла, које људи набаце на њ. Јер дани и времена су у Божијој власти. И Бог нам даје 

дане као чисте листове, осветљене јарким сунцем. Да сваки човек остави отисак душе своје на 

сваком том листу, од рођења до смрти. Као што је Спаситељ оставио отисак лица Свога на 
марами свете Веронике. Замислите, колико ће се наказних и гнусних слика наших изнети пред 

Суд Божији, ако се благовремено не покајемо, и не поправимо! Ако ли се покајемо, Бог ће све 
наше прљаве дане убелити, и наказне ликове наше обратити у сјајне ликове ангелске. По речи 

пророчкој: ако су гријеси ваши као скерлет, постаће бијели као снијег, вели Господ (Иса. 1, 18). 

Није ли Вам јасно, да не чине дани нас несрећним него ми дане? Не пада баксузлук дана на 
људе, него баксузлук грешних људи на дане Божије. Као мрачне мрље! Ви спомињете уторник 
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као дан Косовске битке. Тиме ништа не доказујете. Јер Срби су пострадали на Косову у уторник 

не због злокобности уторника него због злокобне властеле своје. Народна душа није осудила 
уторник, нити светог Лазара што је отворио битку у уторник. Народна душа тражила је и нашла 
је узроке пораза далеко пре оног Косовског уторника. И изрекла је душа народна праведан суд: 

"Великаши, проклете им душе, 

Погазише вјеру и поштење, 

У безумљу своме осилише, 

На коњима у храм улазише 

И нафору копљем дохваташе!" 

Па ипак - ипак преостаје једна језива тајна у погледу да-на. Догодило се, да је неко запалио 

кућу своме суседу у петак. Кривац је остао непронађен. Прошло кратко време, и деца 
паликућина играјући се запале његову кућу - у петак. Је ли петак злокобан дан? Не, него је грех 

злокобан. Један од византијских владара, иконоборац, избацио је иконе из Свете Софије на 
Божић. Друге године он буде убијен од завереника при уласку у Свету Софију - на Божић. Је ли 

Божић онда злокобан дан? Не, него је грех злокобан. Ко у овоме види неку слепу фаталност 
дана, тај гата. А ко оваква догађања чита као опомене или сигнале Свевидећег, тај интелигентно 

чита. 
Обично се људи страше оног дана, у који су извршили неки злочин. Но тај језиви страх у њих 

улева опет онај Свевидећи а не сам дан. - У сваком случају, дакле, сви су дани Божији чисти и 

невини. 

Мир ти и радост од Господа. 
 

 

119. Писмо 

Једном осуђенику који пита: О кривој клетви 

 

Осуђен си на робију. И сад седиш у ћелији, и у ћутању решеташ цео свој живот на ситно 

ситно решето. Чудиш се: како се све то одсука као клупче низ брдо! Живот ти је текао мирно, 

успешно и задовољно све док се ниси заклео криво за брата свога. Ти си се правдао: брат ми је! 
Коме ћу помоћи, ма и кривом клетвом, ако не брату? Тако су се кретале у теби погрешне мисли, 

и таквим си се мислима бранио пред судијама. На то ти је један судија рекао: на крају сви смо 

браћа, па на што би све изашло твојим начином? Тек тада ти си пој-мио, како су те погрешне 
мисли навеле на зло дело. 

Причао ми један кривоклетник овакву историју своју: "Заклео сам се криво, вели, због 
једнога вола. Но до суда не би ни дошло, да се ја сам нисам пријавио. А морао сам се пријавити. 

Јер су казне људске ипак лакше од казни Божијих. У току две године после мога кривоклетства 
кућа моја постала је страшило за свет. Прва беда која ме је снашла: волови упрегнути у кола 

сурваше се у неку бездну и пропадоше, и волови и кола. С том вешћу дочекала ме је жена у вече 

оног истог дана кад сам се после положене криве клетве вратио кући из среза. После неколико 

недеља удари ми гром у кошару и поби све овце. Па ме лопови у два маха похараше. Па ми се 
жена ослаби, и пошто се презадужим лечећи је издахну у мукама. Једно ми дете, дотле увек 

здраво, доби ону тешку болест и поче падати дању и ноћу, и бацати пену на уста и шкрипати 

зубима. Осиромашен, презадужен, ојађен, никакав, ја ти се једног дана пожалим неком мом 

пријатељу на злу судбу своју. А он ће тек као громом с неба с питањем: 

- Да се ниси кадгод у животу криво заклео? Као хладним пљуском пробуђен ја се сетим свега, 
и све ми постане јасно. Не одговоривши пријатељу ништа ја из оних стопа одем суду, пријавим 

се и све признам. Одлежао сам затвор, и сад сам почео изнова кућити. Али сам се добро научио 

Бога се бојати". 
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Видиш ли, колике беде могу снаћи кривоклетника? Јер је такав закон Божији, брате мој: као 

огањ живи; не можеш га погазити а не опећи се. Кад погазиш млитаве законе људске, који се 
мењају често као на гори лист, сналазе те невоље и муке. А камо ли огњени и вечни закон Бога 

живога. 
Не свједочи лажно, заповест је Божија, исписана у оба завета Божија, у Старом и у Новом. 

Није мала ствар изрећи лаж пред лицем Бога и Божијих ангела. Није мала ствар стати гологлав 

пред Крст и Јеванђеље и викнути: заклињем се живим и свемогућим Богом, да је ова истина лаж 

или ова лаж истина, и - како ја право рекао тако мени Бог помогао! Заиста није чудо онда што 

Бог истине и правде удара Својим бичем једнога кривоклетника по рукама, другога по ногама, 
трећега по очима, четвртога по родбини, петога по стоци, и тако редом. Баш у нашем 

комшилуку ево жива примера, како је невидљиви бич Божији ударио једнога кривоклетника по 

очима. Заклео се човек криво због једне поњаве земље, коју је платио скупље од милион дуката - 
јер ју је платио душом својом. Ходио је најпре по својој њиви лагано. Но чим је са своје њиве 
крочио на оно проклето парче земље, одузме му се вид. Невидљиви бич Божији ударио је овога 
кривоклетника по очима. И ево га слеп седи украј свога огњишта. 

Ето шта се догађа по свету Божијем онима који мисле, да је свет њихов а не Божији. 

А ти читај Свето Писмо, и бој се Бога. И просветићеш се. И све ће ти бити добро унапред. 

Милост и мир ти од Бога. 
 

 

120. Писмо 

Једном богослову: О значењу речи Еф. 5, 16 

 

Искупљујте време. Тако гласе речи светога оца нашега Павла апостола. Питаш, шта значе 
речи: искупљујте време? Блажени Јероним тумачи овако: "Кад употребљавамо време на добра 

дела, тада га искупљујемо". Блажени Теофан Затворник каже: "Обраћати време на своју корист 
за своје вечне циљеве". Речи Божијег апостола имају слично значење као и речи Божије: 
тргујте док се ја вратим. А када се врати Он, то јест када Христос поново дође да суди свету, 

питаће нас, како смо трговали са датим нам талантима? Како смо употребљавали време свога 
живота? Да ли смо јефтино давали за скупо, као Јаков, или скупо за јевтино, као Исав? Да ли 

смо подлегли саблазнима овог пролазног века и продали душу своју за слатке горчине земаљске, 
или смо све дали за душу своју? 

Зато извршуј заповести Христове сваки дан како прилике изискују. Тиме ћеш исплаћивати 

дане дароване ти од Бога. Јер у истини искупљивати значи буквално плаћати. Плаћај ситним, да 
добијеш крупно. Аргатуј мало, да царујеш вечно. Јер Створитељ наш обећао нам је вечно 

царовање у вечном животу. Ако је неко и окован сужањ у тамници, нека се не лењи и не говори: 

ја нисам у стању ништа чинити! Нека се каје и моли Богу од јутра до ноћи у мраку тамничком. И 

то ће му Бог урачунати исто као и оном ко својим богатством зида цркве. Створитељ наш види 

свачије прилике, и тражи од свакога човека да чини оно што може према приликама. 
Сави врат свакоме дану нека послужи диши твојој. Испуни га дихањем Духа Божијега из 

себе, који покреће на све добро. Ако то не учиниш, он ће тебе згужвати као крпу и однети у 

суноврат. Слично бујном потоку, кога невешти не умеју да наврате на своју воденицу него се 
спусте низа њ - у понор. Тако је и време нашег живота овде на земљи. Разумне спасава и диже 
на крилима, а безумне обара и котрља у пропаст. Једнима служи, над другима господари. Време 

је за једне седло, за друге јахач. Светлост Христова нека те просвети. 

 

 

121. Писмо 
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Поштару Илији К.: О доказу бића Божијега 

 

Један друг Ваш говори Вам непрестано: нема Бога! Вас то мучи као шиба канџијом. Ви се 
борите за душу своју и живот свој. Добро сте схватили: ако нема живога и свемоћнога Бога, 
јачег од смрти, онда је смрт једини свемоћни Бог. Онда су сва жива створења у свету играчка у 

шапама свемоћне смрти, као мали миш у шапама гладне мачке. Једном у узбуђењу ви сте рекли 

своме бедном другу: Бога има, а тебе нема! И нисте погрешили. Јер они који се одвоје од вечног 
Животодавца у овоме свету, биће одвојени и у ономе. И тако ни овде ни тамо неће знати за 
величанственог Створитеља свих створења. А бити одвојен од Њега горе је него не бити. 

На Вашем месту ја бих му рекао још и ово: 

Погрешно говориш, пријатељу, нема Бога. А правилно ћеш рећи ако кажеш: немам Бога. Јер 

ти сам видиш, да остали људи око тебе осећају Бога, због чега и говоре: има Бога. Дакле, није да 

нема Бога него ти Га немаш. 

Погрешно говориш, као болесник који би рекао: нема здравља у свету. Он може само рећи не 
лажући: немам ја здравља, а лажући: нема здравља у свету уопште. 

Погрешно говориш, као и слепац који би рекао: нема светлости у свету. Има светлости, сав је 

свет испуњен светлошћу, али он, бедни слепац, нема светлости. Кад би хтео правилно говорити, 

он би само могао рећи: ја немам светлости. 

Погрешно говориш, као просјак који би изустио: нема злата у свету. Има злата; има га на 
земљи и под земљом. Ко каже да нема злата уопште, неистину казује. Истину би казао кад би 

рекао: немам злата ја. 
Погрешно говориш, као кад би злотвор рекао: нема доброте у свету. У њему самом нема 

доброте, а не у свету. Зато не би погрешио само кад би рекао: ја немам доброте. 
Исто тако и ти, комшијо мој, погрешно говориш кад велиш: нема Бога! Јер оно што ти немаш, 

не значи да нико нема, нити да нема уопште. Или ко те овласти, кажи ми, да говориш у име 
целога света? Ко ти даде право, да своју болест приписујеш свима, и своју немаштину намећеш 

свима? 

Признаш ли пак и кажеш ли: немам Бога, онда изговараш истину и износиш исповест. Јер 

бивало је и бива изузетних људи, да заиста немају Бога. Но Бог њих има, има их до њиховог 
последњег издисаја. Ако ли и на последњем издисају изјаве, да немају Бога, онда и Бог њих 

више нема. И отписује их у расход. Зато те молим, пријатељу мој, ради душе твоје, ради вечног 
живота и царства, ради суза и рана Христових - молим те, претвори твоју пркосну исповест у 

покајну исповест. А оно што после тога треба да чиниш, казаће ти Црква, питај! 
Мир ти и благослов од Господа. 

 

 

122. Писмо 

Оцу којије свуда тражио лека сину 

 

... Свуда си му тражио лека, па ништа. Гдегод си чуо за неку гатару, ишао си. Ходио си и у 

Босну оџама за записе. Па кад све није помогло, позвао си најзад и свештеника. Али ни молитва 
свештеникова није помогла. Син боловао боловао па умро. Сада ти је живот постао без циља и 

без смисла. Помишљаш на самоубиство. Набавио си отров, ставио га себи под јастук, па се по 

целе ноћи решаваш, да ли да га испијеш или не. Питаш, зашто те Бог тако мучи? 

И ја ћу тебе нешто упитати. Зашто ти мучиш Бога? Зашто мучиш намученог за тебе на крсту 

Исуса Христа? Он је тешке болове претрпео да би спасао људе од лажних богова, од лажних 

спасиоца и од свих мрачних сила што дејствују кроз лажне спасиоце. Па ипак ти си обишао 

Њега, јединог Истинитог, па си отишао прво тражити помоћ код Његових непријатеља, гатара и 
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врачара. Апостол Христов овако саветује: болује ли ко међу вама, нека дозове презвитере 

црквене, и нека се моле над њим, помазавши га уљем у име Господње. И молитва вјере ће 

спасти болесника, и подигнуће га Господ (Јк. 5, 14-15). Ти си, истина, позвао свештеника, 
старешину црквеног, да чита молитву болеснику, али кад? Кад си обишао све врачаре и картаре! 
Разгневивши најпре Онога, који једини даје живот и здравље, почео си га онда молити. И то ко 

зна с каквим срцем и коликом вером! Свакако с подељеним срцем и с мало вере. Бог наш брзи је 
помоћник онима, који с целим срцем и пуном вером припадну искључиво к Њему. Ако ли се ко 

моли Богу и демону, остаје беспомоћан, јер Бог му неће а демон не може помоћи. Свети пророк 

Илија говорио је народу с подељеним срцем: докле ћете храмати на обје стране? Ако је Господ 

Бог, идите за њим,; ако ли је Вал (тј. сатански идол), идите за њим (1 Цар. 18, 21). А кад се 

разболи цар Охозија, не потражи помоћ у живога Бога него посла слуге у Акарон Велзевулу да 

питају, хоће ли оздравити. Свети Илија чув за ово оде к цару и рече: овако вели Господ: зашто 

што си слао посланике да питају Велзевула бога у Акарону као да нема Бога у Израиљу - нећеш 

се дигнути с постеље на коју си легао, него ћеш умријети (2 Цар. 1, 16). 

Ето тако си и ти Бога намучио и разгневио - нека ти опрости. Но захвали Му што ти је и сина 

узео и тебе сачувао од самоубиства, од душегубства. И што ти је оставио време за покајање. 
Предај се од сад Њему једином целим срцем. И љубав ће Његова утврдити живот твој, обасјати 

путове твоје, а сину твом даровати Царство Небеско. Мир ти од Христа васкрслог. 
 

 

123. Писмо 

Правнику Ђорђу М.: О другој заповести 

 

Као веран православац ти би хтео да браниш веру своју од најамника што се одродише и 

одверише из Јудиних побуда. Они ти говоре да су иконе идоли, и да се поклоњење иконама 

противи другој заповести Божијој. Излази, дакле, да је право Хришћанство идолопоклонство! То 

тврде секташи, који су се јавили у свет тек пре једног људског века! 
Упитај их, ко је поништио идоле на Балкану? Ко је испразнио Атину и Рим од шуме идолских 

кипова и храмова? Ко је оборио Јупитера, и Дијану Ефеску и Астароту Вавилонску, и Изиду 

Мисирску? Ко је свукао Перуна с Кијевског брда и бацио у Дњепар? Ко је очистио од идола 
предњу Азију, северну Африку и сву Европу? Да ли то нови секташи или велика Црква 
Христова, која је у љутој борби против идолопоклонства дала на милионе људских жртава и 

свој календар испунила именима мученика за веру у једног истинитог Бога? Њихова секта нема 
ни једног јединог мученика за веру Христову. Нити је она уништила иједног идола у свету. Они 

уопште немају никаквог календара хришћанског. И када би га хтели имати, не би га могли 

саставити од својих светаца него од својих памфлетиста и брошуриста. Ако им је до борбе са 

идолопоклонством, шта траже на Балкану, где су пагански идоли нашли склоништа једино у 

музејима? Кад им срце гори ревношћу против идола, зашто не иду у широку Азију, и у Африку, 

и међу црвенокожаре американске, где је паганизам на жалост у јеку данас као и пре хиљаде 
година? Свакако не иду у те пределе због тога што је тамо живот једног мисионара у опасности. 

Читао си о Дон Кихоту, како је огласио ветрењаче мирних људи за утврђене замкове својих 

непријатеља, па онда јуришао на њих у бојној опреми, да их освоји. Тако су и они огласили 

наше свете иконе за идоле, па бесомучно јуришају на њих. Јер им се не иде никако у џунгле 
азијске и афричке. 

А ти знај, да како је дан различит од ноћи тако су хришћанске иконе различне од паганских 

идола. Идоли су кипови измишљених и уображених бића, док су иконе изображења светитеља, 
који су у истини живели на земљи, својом вером прославили Христа, а на небу удостојили се 

Царства Божијега. Онамо маштарије, овде стварност. Онамо лажи и опсене, овде истина и само 
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истина. Идоли одводе човека од правога Бога, док иконе приводе човека правоме Богу. Својом 

другом заповешћу Створитељ је хтео одвратити људски род од оног што га одваја од Њега, то 

јест одвратити га од свих демонских лажи, опсена и маштарија. 
 

 

124. Писмо 

Једном домаћину који се жали на "гладан хлеб" 

 

Спадаш међу прве домаћине у селу. Сваке године сабираш много жита, тако много, да би твој 
сусед могао с толиком количином исхранити двојно више чељади. Он не сабере ни по два 

товара на главу, а ти сабираш по пет и по шест товара на главу. И њему дотиче и претиче, а ти 

са стидом сваке године докупљујеш. Пишеш, како твоји укућани много једу, и никад сити. 

"Зинула нека хала из њих, па непрестано једу и никад сити. Као да је проклето!" 

Не знам, да ли је проклето, но да није благословено, то је сигурно. На твоје прво писмо ја 
нисам знао шта да ти одговорим, док ми ниси у овом другом писму описао живот у кући твога 

суседа. Сад ми је ствар јаснија. Твој сусед је богомољац, и кад хоће да сеје он прво носи семе у 

Цркву, да свештеник благослови; а кад први сноп оврше, опет носи у Цркву на благослов. Ти то 

никад не чиниш. То је једно. Друго, сам признајеш, да је твој отац приграбио цело имање за 
интерес једноме дужнику, од кога је позајмљену главницу већ три пута био наплатио. 

Сиромашак се морао доселити са свога огњишта у варош, где је служио за хлеб својој деци, док 

му временом један син није отворио бакалницу и огаздио се. Сада је обескућени дужник твога 

оца постао имућнији од сина твога оца. И то је по правди Божијој. 
Споменућу ти две славне речи народне; прво: "неблагословено-несито", и друго: "отето-

проклето". Ове две речи објашњавају оно што се у твојој кући збива. Објашњавају оно што си ти 

добро назвао "гладан хлеб". Рекао је Господ Бог кроз једног пророка народу негда избраноме: 
али ако неузаслушаш гласа Господа Бога својега да држиш и твориш све заповијести његове 

много ћеш сјемена изнијети у поље, а мало ћеш сабрати (5 Мојс. 28, 15, 38). И опет кроз 
другога: једете, а не бивате сити; пијете, а не напијате се; одијевате се, а ниједан не може да 

се згрије; и који зарађује новце, меће их у продрт тоболац (Агеј 1, 6). 

Није ли ово мудроме доста? Кад Бог благослови, онда није тешко са пет хлебова нахранити 

пет хиљада људи. А кад не благослови, онда бива онако како је сада у твојој кући. Као што Бог 
пуни влат зрном, тако Он пуни и хлеб ситошћу. И као што оставља влат без зрна, тако Он, 

Свемоћни, одузима ситост неблагословеном хлебу. Ако хоћеш, прими ову науку и скрушено 

ишти од Господа свога оно што ти сав свет не може дати. Мир ти и милост од Бога. 
 

 

125. Писмо 

Трговцу С. Т. кога "Бог не слуша" 

 

Жалиш се, да ти Бог не слуша молитве. У многим невољама молио си се Богу, и ни од једне 

те никад није спасао! Како да није, чудим се, кад си ето ти наџивео невоље а не оне тебе? Но 

дозволи једно питање: слушаш ли ти Бога? Кроз оба Завета, и Стари и Нови, Свевишњи је 
обећао слушати људе под условом да људи Њега слушају. Слушаш ли ти Бога, кад тражиш да 

Бог тебе слуша? Испуњаваш ли ти Божије законе, и држиш ли Његове уредбе? Ако ли то не 
чиниш, онда је чудно твоје тражење, да Бог тебе чује и послуша. Бог се спустио на земљу и 

опрао ноге оним који Њега љубе. Нашем Створитељу велика је радост слушати послушну децу 

Своју. Мојсеја, Аврама и Јакова Створитељ је послушао у свему што су Га молили. И кроз 
природна и надприродна дејства Он је изливао Своју милост на оне који испуњаваху Његов 
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закон. Ако Он није хтео послушати моје и твоје молитве, то је или због тога што ми нисмо хтели 

послушати Његове заповести из Завета или пак што су молитве наше биле неправилне. Кроз 
Исаију говорио је Господ непослушном народу: кад множите молитве, не слушам. А мало 

даље: ако хоћете слушати, добра земаљска јешћете (Ис. 1, 15, 19). И тако, дакле, Бог нас слуша 

кад слушамо, и не слуша кад не слушамо. Још не слуша ни онда кад просимо нешто штетно и 

неразумно. Апостоли Јаков и Јован замолише једном Господа, да пусти огањ с неба на село, које 
их не хте примити на конак. А Он окренувши се запријети им (Лк. 9, 55). Не само што им не 
услиши молбу, него их укори. Опомени се и ти, да ли су твоје молитве биле достојне човека и 

достојне Бога. 
Још нешто. Зашто се молиш Богу само у невољи? Тиме себе понижаваш а Бога свога вређаш. 

Творац наш од нас тражи, да се осећамо непрестано у Његовом присуству, и да непрестано са 
њим молитвено општимо. Молите се непрестано. Молећи се Богу само кад те беда снађе чиниш 

себе обичним просјаком, и Бога срамотиш, јер Га призиваш као ватрогасца само онда кад ти 

кућа гори. Христос нам је дао право Његовог Оца називати својим Оцем. Шта има слађе од 

овога? И шта има слађе за децу него бити у присуству својих родитеља? Старајмо се, дакле, и 

ми непрестано стајати у присуству Оца свог небеског, срцем и мислима и молитвама. Наша 

молитва у време напретка и радости јесте као неки молитвени капитал, који нам користи у 

данима невоље и муке више него ли тренутна молитва кад ови дани наступе. 
Мир ти од Господа. 

 

 

126. Писмо 

Једном господину који се жали на неразумну жену 

 

"Како сви тако и ја!" Ове речи труби Вам у уши Ваша супруга кад год је Ви опоменете, да се 
окане помодарства и распикућства. Ви сте јој лепо одговорили: ето Бог нам је дао троје деце као 

три златне јабуке! Ми сад треба да живимо за децу а не само за себе. Нисмо више ни тако млади, 

да можемо јурити за сваком модом и сваким весељем. Па и здравље треба да причувамо, ради 

деце. Ти се, жено жалиш често на главобољу, међутим чиниш све оно што доноси главобољу. 

Само то удисање отровне помаде на лицу - готова главобоља; уз то нездрав ваздух по кафанама, 
подземним пивницама и позориштима; па нездраво одевање, неуредно спавање; још и нервоза 
од коцкања и пијанчења. Све то не води добру. - Али на све то жена одговара једно па једно: 

"како сви тако и ја!" 

Који сви, изузетна жено? Зар је сав свет у оној распусној гомили, у коју си се ти умешала и на 
којој све твоје мисли даноноћно почивају? Ограничила си се и скучила све своје мисли, те тако 

не даш очима да погледају изван ограде твога друштва и виде остали Божији свет. Не само да 
све жене у свету не живе као ти, него ни једна улица жена у граду не живи тако. Огромна већина 
мајки и удовица и девојака живе другачијим животом. Како онда можеш рећи: како сви тако и 

ја? Узела си себи за пример неколико њих распусних, неодговорних лица, ни мајки ни девојака, 
па само на њих мислиш, и у њима гледаш цео свет. Међутим цео остали свет гледа на вас као на 
циркусну групу, у којој сте ви и зверови и зверовође. 

Но рецимо баш да цео целцати свет пође путем безумља и пропасти, зар ти, мајка три сина, 
не би имала храбрости да кажеш: ја нећу тим путем? Заиста то би било јунаштво, које би 

привукло погледе неба и земље. Таква јунаштва уписана су у златну књигу Светога Писма. То 

јунаштво имале су две кћери Лотове у Содому. У проклетоме граду Содому није било ни једне 
једине непокварене и непрокажене душе изван дома Лотова. Да су нешто кћери Лотове, девојке, 
говориле као што говори једна мајка троје деце у наше дане: хајде, како сви тако и ми - свет не 
би знао за кћери Лотове ни за Лота; њихова имена не би била споменута у златној и вечној 
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Књизи. Али оне нису тако говориле. Због тога је био благослов Божији на Лоту и кћерима 
његовим. Па кад је куцнуо час развратноме граду, да спаљен огњем утоне под земљу и претвори 

се у мртво море, ангел Божији извео је ову честиту породицу изван града, да не види освету неба 
над онима који су безгранично прљали небо. 

Или рецимо, да је Растко Немањић говорио као ти: како сви тако и ја! Зар би он икад постао 

светим Савом, оцем народа свога, и вечитим укором савести оних својих потомака који говоре: 
како сви тако и ја! Али ако ови примери, и хиљаде других уз ове, не приањају за твоју душу, ја 
не знам шта да кажем. Ако се не даш поучити добрим примерима живота, онда се бар устраши 

од страшних примера смрти. Погледај, каквом су смрћу умирали, и умиру, они за којима си се 
ти повела, заборављајући мужа и децу. Језиве болести, злочини и самоубиства - без изузетка! 

Могу ли да апелујем на оно што је најбоље у души твојој, кћери угледних родитеља? На оно 

што још није сасвим помрачено мраком ноћног живота? Тргни се, отрезни се, освести се! Сети 

се, да кад се ти смејеш у диму поноћне оргије, твоје разбуђено и расплакано дете у постељи 

тражи руку и реч материну. Одбаци опасну реч: како сви тако и ја, па реци: како најбољи тако и 

ја! Да би се благослов Онога, који те је благословио са три чеда, продужио на теби до краја века. 
 

 

127. Писмо 

Пензионеру П. Н.: О једној визији 

 

Јављате, како сте имали необичну визију у Цркви на молитви. Видели сте, како Христос 
изађе из олтара и стаде. Потом изађе неко као јеврејски рабин, и стаде с леве стране Христу. 

Најзад изађе опет неко са чалмом на глави, и стаде Христу с десне стране. Онда обојица са 
стране пружише руке Христу и с Њим се руковаше. Такву сте визију имали. А као тумачење од 

надри-тумача саопштавате следеће: Бог жели, да се све вере измире, и да се створи једна вера у 

свету! 

Свак ко је посвећен у тајне Царства Божијега може Вам рећи, да је и визија лажна и тумачење 

лажно. Утвар коју сте видели пред собом није од Бога него од оног који од увек диже своје 

рогове против вере Христове. Оченаш се завршава молитвом Богу да нас избави од њега "но 

избави нас од лукаваго". Човече Божији, ко се може руковати са Христом? Ко може стати 

напоредо с Богом? Није ли Христос рекао Јеврејима: ето ће вам остати ваш дом пуст (Мт. 
23,38)? Пророчанство се испунило. Јевреји немају ни жртве ни свештенства. Обоје прешло је на 

крштене онога часа, кад се завеса на храму раздрла од врха до дна. Ни муслимани немају ни 

жртве ни свештенства. Не говори ли Јеврејима Јеврејин Павле, апостол Божији: Христос је 

свршетак Закона (Рим. 10, 4)? И још: укида (Христос) прво да постави друго (Јевр. 10,9)? Како, 

дакле, оно што је опустело, што је свршено, што је одбачено и замењено другим, новим, може да 

се уједначује, и рукује, са живом вером Христовом? А и сам Мухамед, поред све своје 
ненависти према хришћанима, признаје и ставља у Коран, да ће Исус син Маријин судити свету, 

следствено и самом Мухамеду. Какво онда уједначење и поравнање! Откуда таква визија, 
питате? Од искушача. Разгледајте свој живот и расудите, па ћете увидети. У наше дане много се 

говори - од слабоверних, наравно - о измирењу и уједначењу свих вера. И Ви сте се подали тим 

мислима и жељама. Дато Вам је, да своју субјективну визију видите у утвари објективисану. И 

Ви се томе радујете, као милости Божијој. Ја не бих рекао, да је то милост; пре опомена. 
Извините, али Ви сте збркали појмове. Једна је ствар мир друштвени и политички, а друга 

измирење вера. И једна је ствар изједначење у грађанским правима и дужностима, а друга 

уједначење вера. Хришћанима је строго заповеђено милосрђе према свим људима, без разлике 
вере, али у исто време и строго држање Христове истине. Као хришћанин Ви можете жртвовати 

за иноверне и имање и живот свој, али никако и истину Христову, јер оно јесте а ово није Ваша 
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својина. Ту је Ваш камен спотицања, у томе неразликовању. Од тог неразликовања дошла је и 

збрка у души. У ствари Ви нисте видели ни Христа ни Мухамеда; видели сте само душу своју. 

Бог нека Вам је на помоћ. 

 

 

128. Писмо 

Брату Здравку Т. који пита: О вазнесењу Господа 

 

Како се Господ Христос вазнео са земље на небо? Зар тебе то питање мучи? Реци: васкрсли 

Господ вазнео се из Свог земаљског царства у Своје Небеско Царство силом божанском, и буди 

спокојан. Јер ако се навезеш на дубине испитивања свих тајни Божијих, онда ће те почети 

мучити и многа друга питања, као: како се Христос родио? Како је по води ходио? Како је 
духове изгонио и болести лечио? Како се преобразио? Како је мртве оживљавао? Како је 
васкрсао? Један је одговор на сва та питања: све се то збило боговском силом Христовом. И - 

мир ти и радост! Није недопуштено испитивање тајни Божијих, али није ни препоручљиво 

онима, који нису достигли висину савршене преданости вољи Божијој, савршене вере, љубави, 

чистоте и смирења. Ориген је био најученији човек свога времена. Наоружан огромним знањем, 

светским и богословским, он се осмелио упустити се у испитивање најутанчанијих тајни бића 
Божијег, и - пао је у заблуду. И Црква је осудила његова заблудна учења. О њему је рекао свети 

Симеон Јуродиви: "Ориген је ушао у море, није могао из њега изаћи, и у дубине се утопио". 

Довољно је да знамо о вазнесењу Господа оно што пише у Јеванђељу. А тамо пише: а кад их 

благосиљаше одступи од њих и узносаше се на небо. Благосиљајући људе, дакле, он се узносио 

на небо. Овим је Господ открио велику практичну науку за нас. Благосиљајући ближње своје, и 

само благосиљајући, ми се можемо духом узносити на небо. Благосиљањем ми себе уздижемо, 

проклињањем падамо. Што дајемо то и примамо: ако благослов - благослов, ако ли клетву - 

клетву. Дакле: услов нашег духовног вазнесења јесте благосиљање. 
Христос се вазнесе! 

 

 

129. Писмо 

Искушенику Гаврилу Ј.: Зашто је Христос отишао 

 

Кад домаћин изађе на њиву своји, па нахрани, охрабри и упути раднике своје, онда се он 

враћа дома. 
Кад цар оде у бој, па победи непријатеље своје, враћа се у престоницу своју. 

Кад исцелитељ дође у болницу, па прегледа, исцели, уреди негу, препише лекове, устроји 

поредак, одлази из болнице. 
Кад родитељ посети своју децу у даљини, па исплати дугове њихове, и обезбеди добро 

васпитање њихово, враћа се огњишту своме, да чека повратак деце. 
Тако је и Спаситељ света свршивши Своје дело на земљи вратио се у небеску престоницу 

Своју. Вазнео се у Небеско Царство, одакле се био спустио као Домаћин, и као Цар, и као 

Исцелитељ, и као Родитељ, и као Искупитељ и Ослободитељ. Боље је за вас да ја идем, рекао је 
он при растанку ученицима Својим. Не каже: боље је за Мене, да ја бегам из ове долине јада, 
док Ме опет безумници нису распели! Не; тако Он није ни помислио, као што свака права љубав 

уопште не мисли на себе него на љубљене. Свако Христово дело, сваки корак, сваки потез, и 

реч, и помисао - све је било намењено једино добру људи, спасењу љубљених. Да су људи могли 

сами сазнати, шта је за њих боље а шта горе, Он свакако не би ни сматрао потребним да силази 

међу људе. Али људи то никако нису могли сазнати без Њега. 
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Боље је за вас да ја идем. А мало доцније он је додао: и ево ја сам с вама у све дане до 

свршетка вијека. Нека те не збуни; ово није противречно. Он је истина отишао, али десети дан 

по Своме одласку послао је ученицима Себи равнога - Духа Светога Утешитеља. Узнео се на 
небеса васкрслим телом Својим но Духом Својим остао је у Цркви Својој, пребива у њој и 

данас, и пребиваће до кончине времена. 
- О Господе, љубави наша, кажи нам: зашто је боље, да Ти одеш од нас? 

- Зато, чеда Моја, да би удаљењем био што присутнији у срцима која Мене љубе и чезну! 

 

 

130. Писмо 

Чика Пери богомољцу: О жалости ради Христа 

 

Рекао је Господ ученицима Својим: и ви ћете жалостни бити, али ће се ваша жалост 

окренути на радост. То и теби говори Господ, чика Перо. Јер и твоја је жалост апостолска. Ти 

се жалостиш због садашњег христоборства у Русији. Стално се питаш: како то, да људи устану 

против Христа у најхристољубивијој земљи? Како то, да Јуда ликује над Христом у светој 
Русији? И плачеш, сваки дан плачеш од туге за пониженим Христом. 

Тугуј старче, не тугујеш сам. И ангели небески тугују с тобом за хришћанским народом 

руским. Жалиш, кажеш, што не можеш ништа да учиниш за православну Русију. Доста чиниш 

што тугујеш. Света је туга твоја, јер ти не тугујеш за младошћу својом, ни за богатством нити за 
земаљском славом, него за Христом. А најбогатији од свих богаташа и најмоћнији од свих 

царева, Христос, наградиће ту свету тугу твоју, и благородне сузе твоје. Од твоје свете туге биће 
добро и теби и народу руском. Мудри Исак Сирјанин каже: "Мала жалост ради Бога боља је од 

великог дела учињеног без жалости". Због чега? "Због тога, вели он, што добровољна жалост 
даје сведочанство о вери кроз љубав" (Слово 74). И вера и љубав блистају се у твојим сузама. 
Зато - нека је благословена твоја туга! Она ће се кад тад окренути на радост. Христос ће 
озарити небеском радошћу и тебе и Русију, као и све оне, који у овом свету тугују ради Њега. 
Зна Господ наш, да света туга освештава човека; зато Он и не прекраћује тугу одмах. Јер се из 
свете туге рађа човек, прави небески човек, нови човек, као што се телесни човек рађа од жене у 

мукама. Но кад жена роди, не опомиње се жалости од радости, јер се роди човјек на свијет. Зна 
Свезнајући, да се из свете туге рађа велико добро. Зато Он и гледа тугу твоју, и броји сузе твоје, 
но ћути за сад гледајући у будућност у онај одређени дан и час, кад ће твоју тугу окренути у 

велику радост. Кроз Његова уста јављено је свету ово истинито сведочанство: срећни сте ви који 

плачете сад,јер ћете се насмијати. 

Мир ти и утеха од Господа. 
 

 

131. Писмо 

Ђакону П. Н.: О сујеверју безбожника 

 

Сусрео си се, пишеш, са човеком, који не верује у Бога, међутим пун је сујеверја. Срео си га 
прошлог лета у бањи. Он ти је признао, да никад није веровао у Бога, али да је од детињства 
пружао длан циганкама, да му врачају. То и сада чини. И ватрено доказује, како његова циганка 
врачара зна више од свих академија наука. Осим тога боји се злих очију. Због тога шета улицом 

увек оборене главе. Уторак сматра злокобним даном; и тога дана нити што ради нити излази из 
куће. Од броја 13 бежи као од огња. Једном се неко нашалио и написао број 13 на столу пред 

њим. Он је бесно скочио и дигао столицу на онога шаљивчину. Иначе је по изгледу господин 

човек, књижеван и богат. 
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Шта те чуди, драги ђаконе? То ли, што безбоштво и сујеверје иду заједно? Но то је у 

неприродности сасвим природно. Лаж је и једно и друго, и обоје проистичу од онога кога су 

најистинитија уста назвала: отац лажи. Истина је увек иста, а лаж је као камелеон што се јавља 
у разним бојама. Није то никакав парадокс - то пријатељство између безбоштва и сујеверја - 

како си ти мислио, него нешто сасвим подударно као рам и слика. Свако безбоштво урамљено је 
чврсто у сујеверицу. И једна лаж стално гостује код друге. 

Кад је цар Саул отказао послушност Богу и Самуилу пророку Божијем, отишао је врачари у 

Ендор, да чује истину и потражи савет. Филип Егалите, краљ француски, хвалио се двема 

стварима: атеизмом и дознањем судбе по густишу од кафе у шољи. Ниси ли читао у Писму, како 

се Пилат и Ирод, две лажи, измирише пред осудом Истине на смрт? И у тај се дан помирише 

Пилат и Ирод међу собом; јер прије бијаху у завади (Лк. 23,12). И данас се често мире две лажи 

кад им престоји борба против истине. Погледај сујеверје безбожних Јевреја, кад хоћаху пошто 

пото убити Христа! Исуса пак поведоше од Кајафе у судницу. А бјеше јутро, и они не уђоше у 

судницу да се не би оскрнавили (Јн. 18, 28). Јер им беше празник. Убити невина човека њих није 
поганило а ући о празнику у судницу јесте! Истоветне ствари догађају се данас код безбожника 
у Русији. Код оних који су одбацили веру набујало је сујеверје као поплава. Но они бедници и 

не слуте, да одбацивши истинитога Бога предали су себе потпуно власти архипротивника 
Божијег, онога скривенога глумца, који је назват: крвник људски од почетка... лажа и отац 

лажи. То наравно не слути ни твој познаник господин из бање, који је одбацио Бога и заменио 

га циганком врачаром. 

Христос воскресе! 
 

 

132. Писмо 

Родитељу који пиша: Има ли духова 

 

Ожалошћени за умрлим сином Ви сте тек сад, под старост, прибегли цркви за утеху. Питате: 
има ли духова? То је пре свега као да питате: има ли Бога? Јер Бог је дух, нестворени, вечни, 

свемудри, свемогући, свеблаги. Око Бога Створитеља постоји царство створених духова. То су 

кола светих и блажених ангела. Безброј пута они су се јављали људима, па чак и животињама, 

од створења света па све до данас. Многи и многи случајеви тих ангелских јављања записани су 

у Библији, нарочито у Новом Завету, и у историји Цркве хришћанске. И да не говорим о 

духовима таме и злобе, које је Господ Исус прогонио из људи. То су од Бога отпали паклени 

духови, у вечној сенци смрти и очајања. 
Но Вас, знам, највише интересује, да ли постоје духови умрлих људи, те и дух Вашега 

упокојеног сина? Постоје. То постојање после смрти и јесте једини циљ и смисао нашег кратког 
постојања на земљи. Човече Божији: Христом и кроз Христа све је откривено и показано: и Бог, 
и духови светлости, и духови таме, и живе душе умрлих праведника, и очајне душе непокајаних 

грешника ("богаташ и Лазар"). 

Читајте у Јеванђељу, како су се у време преображења Господњег на Тавору јавиле душе 
Мојсеја и Илије. Читајте даље, како су се у часу смрти Христове отворили гробови и умрли се 
јавили у граду живи. Овим је благи Спаситељ хтео пре Свога васкрсења да посведочи свету 

опште васкрсење свих људи - али једних за живот вечни а других за осуду (Јн. 5,29). 

Још питате: ако постоје духови, какви су? Да Вам не да Бог видети духове мрака и злобе ни у 

овом ни у оном свету! А какви су они који се удостоје добити онај свијет, то јест Царство 

Небеско, одговорено је у Јеванђељу. Одговор је дао сам Месија света говорећи, да су они као 

анђели, и синови су Божији (Лк. 20, 36). 
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Нека би свемоћни Господ наш Исус даровао и вашем драгом сину оно царство правог и 

стварног живота међу светим ангелима Својим. 

 

 

133. Писмо 

Старици: О васкрсењу тела 

 

Наша је вера сва скроз - вера васкрсења. Она васкрсава замрле душе, што је мислим веће 

чудо, како онда да не буде моћна васкрснути и тела? Ти и исповедаш своју тврду веру у 

свемоћнога Бога, Творца неба и земље, али те ипак мучи питање: како ће Бог васкрснути 

остарела и увенула тела? Чувај се да не наличиш на непријатеље Христове, садукеје, који су 

тобож веровали у Бога а одрицали васкрсење из мртвих. 

Млада или стара тела нису ли у смрти једнака? И не разлажу ли се и једна и друга у прашину, 

из које су првобитно и саздана? Али и једна и друга подједнако ће лако васкрснути у последњи 

дан, у Дан Суда, речју Саздатеља. Нити ће старачка слабост ногу успорити нити младачка 
лаконогост убрзати дизање мртвих из прашине гробне. Реч Божија све може: Она оживљује и 

умртвљује, ствара и уништава. Све је могуће Богу. 

Кажеш наивно, како не би никако желела, да у садашњем свом старачком и јадном телу 

будеш у Царству Христовом. Нећеш ни бити, сестро, не бој се! Кад замрла душа једног 
безбожника васкрсне и оживи вером, нова му душа једва што личи на стару мртву душу, али 

његова личност остаје себе свесна на целој линији његовог живота. Нешто слично као кад неко 

скине рите и обуче се у свилу. Слично ће бити и с телима. Имају тјелеса небеска и тјелеса 

земаљска, телеса духовна, нераспадљива, и телеса телесна, земаљска, распадљива. Ма каква да 

су тела земаљска, млада или стара, она су прави гад према телима небеским. Свети Иполит 
мученик пише: "Ми верујемо, да ће тела васкрснути не таква каква су сад но чиста и 

неподложна повреди. Сваком телу вратиће се његова душа". Како је невероватно различит цвет 
једног дрвета од његовог корена! Па ипак цело и истоветно дрво садржано је у корену, и опет 
цело и истоветно дрво садржано је у цвету. Па као што цвет лепотом својом премаша корен, 

тако ће васкрсла тела лепотом својом премашити земаљска тела наша. 
Радуј се, дакле, кћери васкрслога Господа! И с радошћу причешћуј се телом и крвљу 

Христовом. Тиме ћеш приготовити себи небеско тело, слично Његовом; тело, које по моћи и 

красоти превазилази све што се у овом свету оком може сагледати и сном сањати. 

 

134. Писмо 

Професору Милану И. који пита: О 1 Кор. 3, 18 

 

Читајући Свето Писмо Ви сте наишли на неке нејасне речи, па тражите објашњење. Таква је и 

ова реч апостола Павла: ако ко међу вама мисли да је мудар на овоме свијету, нека буде луд да 

буде мудар. Ова реч Вас је изненадила и збунила. Зашто, не знам, кад је она сасвим у смислу 

Јеванђеља Христова? Наравно, апостол и не помишља препоручити људима, да буду 

сумасшедши, него да сву своју телесну и светску мудрост сматрају лудошћу према откривеној и 

спасоносној истини Христовој. Јасније говори Павле о томе у првој и другој глави исте 

посланице Коринћанима. Ко себе не сматра нишчим духом, по речи Господа, не може ући у 

Царство Небеско. Јер је мудрост овога свијета, лудост пред Богом. 

У истини, реците, шта су успели сви пагански философи са својим светским знањем и 

мудровањем? Довели су и себе и свет до очајања. Познати философ римски Сенека извршио је 
самоубиство; тако и његов ученик цар Нерон. Кад су вештице Делфијске прогласиле Сократа за 
најмудријег човека, Сократ је признао и рекао: "Ја сам заиста мудрији од осталих у томе, што 
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знам да не знам ништа'. Апостоли Христови за себе су говорили: ми смо будале Христа ради. То 

јест: будале пред светом и за свет, но не пред Богом и за Бога. Ви сами знате, да су сваког 
објављивача неке веће природне тајне људи спочетка сматрали будалом. А камоли не би 

објављиваче једног нарочитог царства живота, надприродног, стварног и вечног! Познање овога 
царства, које је открио Христос Спаситељ, несравњено је важније од свих осталих познања. 
Само и једино у светлости овог познања Христовог добија неку цену и неки смисао свако друго 

познање наше. Као што опет велики апостол пише: све сматрам за штету према 

превасходноме познању Христа Исуса, Господа мојега, ради којега сам све оставио, и сматрам 

све за трице, да бих Христа добио (Фил. 3, 8). 

Без Христа, дакле, све је мрак и лудост. И ко од смртних жели истинску мудрост, то јест ону 

небеску што осветљава наш живот на земљи и сву твар поднебесну, тај нека сматра лудошћу 

свако телесно знање од самог себе и од људи, пошто оно води само до гроба а не даље. Јер је 

ваистину лудост свака она самозвана мудрост, која стоји ван Бога, живога и јединога, и ван 

Христа васкрслога и Његовог царства вечне светлости и радости. Отуда је корисно, да свак себе 

сматра лудим пред неизмеривом мудрошћу Христовом, јер ће тако постати мудар кроз Христа. 
Мир Вам и здравље од Господа. 

 

 

135. Писмо 

Чиновнику монопола С. П.: Прича о усиновљенику 

 

Ви желите знати истину о животу људском. Тешко је то исказати у једном писму. Да 
покушамо једном причом: Неки човек домаћин имао јединца сина. Но он усини некога 
сиромаха, па почне и овога сматрати за правог сина. Али овоме усиновљенику дође кришом 

један црнац врачар и наговори га, да побегне из куће свога добротвора, а он му обећа помоћи 

врачаријама својим да достигне већу славу него што је слава човека домаћина. Наговорен тако 

усиновљени потражи отпуст од свог добротвора. Овај прозираше целу ствар, но не успротиви 

се, него пусти усиновљенику на вољу. Али му се ражали, па при растанку даде усиновљенику 

једну везену кесу, пуну злата и драгог камења. И отпусти га са сузама у очима. И тако отисну се 

онај сиромах на пут. Али онај сити црнац врачар не само не помагаше овог осамљеног путника, 
него, напротив, шиљаше своје сроднике црнце на пут пред њега, да га пљачкају. Видећи се у 

невољи сиромах се искупљиваше од разбојника златом и драгим камењем; само их мољаше, да 
му не отимају везену кесу. Путујући тако сам он падаше непрестано из једне црначке заседе у 

другу. И откупљиваше тако редом златом и драгим камењем, док му се кеса потпуно не 

испразни. Тада изађе преда њ онај црнац врачар лично. Кад га виде сиромах, обрати му се за 
помоћ као пријатељу. Али црни врачар одједном се показа као највећи разбојник. Шкрипећи 

зубима он га ухвати за везену кесу, и почне је трзати и отимати. У то време човек домаћин 

издалека гледаше и прозираше, шта се збива са његовим усиновљеником. Па се сажали на судбу 

његову, и посла свога сина јединца, да спасе онога сиромаха од погибије. Стиже син у 

последњем часу, кад сиромах беше већ малаксао у борби око везене кесе. Па удари син онога 
црнца врачара и смртно га рани, а ономе сиромаху напуни опет кесу златом и драгим камењем и 

рече му, да се хитно враћа дома где га чека отац домаћин. 

Ви разумете ову причу? Домаћин је Бог. Син Божији је Исус Христос. Усиновљеник - Адам и 

његов род. Црнац врачар јесте сатана. Везена кеса је тело човечије. Злато и драго камење душа 
човечја, обдарена богатим даровима Божијим. Удаљивши се од Бога самовољни род човечји 

изгубио је постепено све духовно благо, и остао само са телесним животом својим. И кад је 
сатана учинио покушај, да и овај себи присвоји, и тако потпуно уништи дело Божије, јавио се у 

свету Син Божији. Он је сатану смртно ранио, и рањена и безопасна срушио га у дубине пакла. 
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А у телесни живот човечанства опет удахнуо душу живу и напунио је божанским даровима. У 

исто време заповедио је роду Адамовом, да се са новом благом враћа у дом Оца Небеског. 
Мир Вам и благослов Христов. 

 

 

136. Писмо 

Једном частољубцу: О Клеветницима 

 

Горчиш се на клеветнике. До сада си, велиш, гонио судом 44 клеветника! Вређали ти част. 
Износили неистине о теби, твоме карактеру, твојим подузећима, па чак и о твојој породици. 

Велики део имања бацио си на парничење с клеветницима. Живот би, кажеш, био леп, само да 
није у свету ових "подмуклих злорека". Али они ти додијаше. А ти се мучиш и трошиш, да од 

сваког злорека одбраниш своју част. 
Заиста, они тебе нехришћански нападају, али и ти се бориш против њих нехришћанским 

начином. Сети се прво, како је Началник вере наше поступао у случајевима клеветничких 

напада. Нијем као јагње пред онијем који га стриже, тако не отвори уста својих (Дап. 8,32). 

Но ево ти за пример и једног цара земаљског. Изађу једном неколико ласкаваца пред цара 
Константина Великог, и почну цару опадати неке опаке људе, који руже и клеветају свога цара. 
Али се ови клеветници, кажу, нису задржали само на ружним речима и лагаријама, него су 

прибегли и једном страшном неделу. Наиме: отишли су пред мермерни кип царев у граду, па су 

га дотле ударали камењем и гвожђем, докле нису лице царево на кипу нагрдили, нос одбили, и 

чело избушили. Ћутке саслуша цар Константин ову оптужбу. Па онда цар опипа руком своје 
лице, нос и чело, и одговори: "И лице ми је чисто, и чело здраво, и нос на свом месту!" 

Постидеше се ласкавци, па побегоше испред лица царева. 
Ко је после Сина Божијег више клеветан у свету од апостола светих? Па су уста клеветника 

засута гробном прашином, а апостолима су подигнуте цркве по свој васиони. Ако је душа твоја 
здрава и чиста пред Богом, ништа јој не могу наудити лажи људске ни демонске. Јер лажи су као 

ветар с прашином што дође и прође, а истина стоји. То је потврђено искуством свих мисаоних 

људи од памтивека до данас. То искуство износи и премудри цар овим речима: истинита уста 

стоје тврдо до вијека, а језик лажљиви за час (Приче 12, 19). 

Не мучи се више, дакле, и не троши се; не брани своју част од нечасних, јер су као пролазни 

звук. Него брани част Божију, и Бог ће бранити твоју. А Божија част брани се држањем и 

ширењем истине Христове. 
Мир и радост од Господа. 

 

 

137. Писмо 

Газди Н. Н.: О прекршеном завету 

 

С тобом се догодило нешто сасвим слично једном догађају из времена апостолског. 
Боловало ти дете. У муци ти се заветујеш Богу, да ћеш даривати Цркви једну њивицу, само да 

ти чедо оздрави. Ту њивицу црквена управа хтела је више пута откупити од тебе, пошто граничи 

са црквеним двориштем. Но ти си тражио високу цену. У невољи пак ти обећаш дати то 

земљиште Цркви на дар. И дете заиста оздрави. Онда ти напустиш обећање. Жена те непрестано 

опомињала, да га испуниш. Но теби стално жао земље. Најзад смислиш лукавство, да само 

делимично испуниш што си заветовао. Продаш њиву неком човеку, задржиш половину новца за 
себе, а другу половину спремиш да однесеш Цркви. Али ни та једна половина није ти се 

упуштала из руку. Од те половине опет узмеш један део и потрошиш, а тек остатак предаш 
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Цркви, говорећи, да је то цена оне њивице. Али по том опет разболи ти се дете и - умре. Сад ми 

пишеш под бременом велике жалости. Смрт детета доводиш у везу са прекршеним заветом 

Богу. Велиш, да те обузео неки велики страх "од нечег тајанственог, што на људе наводи 

несрећу без милости". 

Прочитај главу 5. Дела Апостолских. Тамо је описан сличан случај. Упамти речи апостола 

Петра што их рече кривцу: људима нијеси слагао него Богу. Догодило се тако нешто опет у наше 
дане. У некој невољи човек се заветовао дати вола манастиру. Кад је невоља прошла, човек 

помисли, да је во сувише голем дар, и да се нечим мањим може искупити. Прода вола, купи 

једно мршаво јуне и намени ово за манастир а остатак новца понесе дома. Такве су биле мисли 

његове. Но враћајући се с пазара кући изгуби новац. А те ноћи јуне буде прободено од другог 
вола и - цркне. 

Није Провиђење немилостиво, него смо ми немилостиви наспрам душе своје. Не требају Богу 

њиве ни волови, али Му требају искрене и поштене душе. Оно што је Господар живота и смрти 

учинио дому твоме, није дело немилости но баш дело милости. Узео је од тебе невино дете, да 

би га спасао - од тебе - у Рају, а на те пустио жалост, да би се ти покајао, променио, очистио, и 

најзад и сам се удостојио Раја, и виђења са милим ти чедом. Не тугуј за дететом, него тугуј због 
греха, јер је ова последња туга спасоноснија. Да ти се, рецимо, ништа није догодило због 
нарушеног завета шта би било? Ти би безбрижније него икад наставио низати грех за грехом; 

дете би се твоје привикло твоме грешењу, и - временом би обоје изгубили душе. Овако 

Створитељ је окренуо твоју неправду на спасење и детета и тебе. Због тога не ропћи на 
немилост Свевишњега, него му благодари на милости. 

Благослов и утеха ти од Бога. 
 

 

138. Писмо 

Једном бакалину: О правој мери 

 

Рекао је Спаситељ наш: каквом мјером мјерите, онаквом ће вам се мјерити. Да је ова реч 

света и истинита, сведочиш и ти својим личним доживљајем. Тај твој доживљај ја објављујем, уз 
твоју сагласност, да би се и други користили њиме. 

Подкрадали те момци, један за другим, и сви редом. И ти си отпуштао једног за другим, и све 

редом, и замењивао их новим и новим. Узимао си момке с најбољим препорукама, као поштене 

и исправне, но и ови су се показали крадљивци. То те је доводило понекад до беса, понекад до 

очајања. Непрестано си се жалио својим пријатељима у чаршији, но ни-ко ти није знао дати 

савет. Обично су говорили: шта ћеш, такав је свет данас! Најзад Бог ти је послао правог 
саветника. Дошли у ваш град неки руски калуђери, да просе милостињу за свој манастир. Ушли 

једно јутро у твој дућан. Дуго си с њима разговарао. На послетку ти се пожалиш на своје момке. 
Док си се ти жалио, стари калуђер је нетремице гледао у твоје лице и ћутао. Кад си ти завршио 

своју жалопојку, рече старац: има томе лека! - Како? Где? 

- Лек је у теби самом, одговори старац. Пази од сад, како ти сам мериш муштеријама својим. 

Препуни меру, увек препуни! И лопови ће престати да краду. 

Гром за тебе! То ти раније нико није ни наговестио; наиме, да тебе краду зато што ти крадеш. 

Ти си крао муштерије нетачном мером, зато су момци крали тебе. Почео си одмах другачије. 
Препуњавао си меру свакоме. Неколико парчета шећера преко мере, неколико зрна кафе, или 

пиринча, или неке друге робе. Баш онако како су стари трговци чинили. И од тада се више није 
приметила крађа у твоме дућану. Они исти момци, који су те раније подкрадали, и сада су код 

тебе, већ неколико година. Сви честито раде, и нико не краде. И цела радња кренула ти на боље. 
Просто осећаш благослов Божији од онога дана, када ти је стари духовник отворио очи да 
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познаш истину. И ти сада, као неки јеванђелски проповедник, учиш сву чаршију, и дајеш савете 
место да тражиш. Још си ставио у дућану на зиду даску са крупним натписом: каквом мјером 

мјерите, онаком ће вам се мјерити. 

Бог те живио и благословио. 

 

Подлистак др Р. Ј. А.: Наука и безбожници 

Пре неколико година, на једном предавању, у Лондону, један безбожник је доказивао да 
научници већином не верују у Бога. То дубоко увреди и озлоједи професора и научника 
Табрума, који одмах изјави да је то лаж и клевета против научника, и реши се да то и делом 

докаже. Са решеношћу и истрајношћу која је урођена енглеској раси, он предузме тешки задатак 

да види шта научници мисле о Богу. Ради тога, послао је многобројна писма ученим људима по 

Европи и Америци, постављајући им два проста и јасна питања: 1) Верују ли они у Бога? 2) 

Познају ли кога од научника који не верује у Бога? И одговори су стигли са свих страна, прости 

и јасни одговори, и сви слични међу собом: Научници су изјавили да они верују у Бога, и да 
основни хришћански догмати не противрече тековинама савремене науке. Табрум је саставио 

нарочиту књигу од тих многобројних изјава. Један ботаничар пише: "Помоћу микроскопа видео 

сам Бога, и дивим се и радујем се мудрости Творца". Други научник пише: "Мала наука удаљује 

од Бога, и велика наука враћа човека ка Богу". - Ова друга изјава утолико је интересантнија што 

се апсолутно слаже са мишљењем св. Василија Великог (+379). 

Безбожници и људи који слабо размишљају, праве од науке (од које баш ништа не познају 

како треба) једну врсту вере, а од природе једно безимено божанство. Они тврде да природи 

треба све оставити, и да је природа све створила. То значи ово: Природа је створила време и ток 

времена; простор; светлост; ваздух; воду; кретање; земљу; звезде; мрак; биљке; животиње и 

човека. Добро, па све то ми и зовемо именом природа, и питамо се ко је то створио! Како може 
природа саму себе створити, или како може појам о природи да се раздели на природу која је 

стварала и која је створена? По својој природи сунце даје светлост и топлоту. Откуда му тај дар 

да светли звездама и људима, птицама и зверовима, биљкама и ваздуху. Оно је мио сродник 

свега живота, извор непресушне велике благодати и неопходне потребе. Ко је њега научио, 

управо, ко га је створио да светли? Да ли природа? Ако је природа, онда је неминовно, да је 

природа, у којој није било ни сунца, ни светлости, створила природу у којој има и сунца, и 

светлости? Но то је немогуће. Природа у којој нема светлости, то није природа, нити је то икад 

постојало. 

Себичност и гордост људска и у стара времена сударала се са делима Божијим: Кад је 
Питагора изучавао празноверице мисирске и индијске, код грчких интелектуалаца владало је 
мишљење да је све створено "случајно", и да се све догађа у свету случајно. У ту је заблуду 

веровао, пре свог покајања, св. Јефрем Сирин (+378). Мало да се размисли, и лако је увидети да 
је "случај" сличан и сродан умни идол "природи" која је све створила. 

Што су научници изјавили да верују у Бога, то је признање њихове душе, а не искуство 

њихове науке. Наука и нема задатак да одређује прописе и доказе вере у Бога. Научници се 

служе чулима, прорачуном и разумом и потпуно су ограничени на видљиву природу. Нека има 

милионима научника, и нека испитују шта год хоће, никаквог трага неће наћи о Царству 

Божијем. А шта вреди веровати у Бога а не надати се Царству Божијем? 

Вера има своју науку. Ту науку је Христос исказао, а поновили су је и потврдили апостоли, и 

мученици, и Црквени Оци и Светитељи. Она је строго у вези са Светим Тајнама (свештенство, 

покајање, причешће, итд.). Она је строго у вези и са духовним обновљењем, које је велика 
благодат Божија, а састоји се у одржавању чистоте телесне и духовне, и у практиковању врлина. 
Прва врлина је смирење: хришћанин треба себе да сматра за једно живо ништавило; да служи 

свакога усрдно и искрено, да је понизан, да трпи, и да се ничим не размеће. Јер ко себе 
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понижава, Бог га уздиже; ко себе окривљује, Бог га оправдава; ко себи не верује, Бог га 
умудрава. - Као што се види, такве мисли немају готово ничега сличнога са мислима научника о 

вери. 

Безбожници би желели да за потврду свога мишљења имају бар коју било здраву тековину 

људскога труда. То јест, да нечим што је добро и признато потврде оно што је опако, зло и 

фатално, да науком и научницима посведоче своје мрачне замисли. Боље би им било, и пре би се 

вратили ка разуму, кад би своју "веру" потврђивали својим "делима", и говорили себи и 

другима: Ми не верујемо у Бога, и нашим делима и мислима понашамо се без обзира на Бога. И 

ко нам то име спомене, оно нам је мрско. И мрзимо на оне који се обзиру на вољу Божију. 

- Дакле, између науке и безбожништва растојање је неизмерно велико. 

 

 

139. Писмо 

Једном унијату: О промени вере 

 

Неко од црквених старешина у вашем месту уплашио те речима: проклет ће бити сваки онај 
ко промени веру, у којој је рођен. Бојећи се проклетства ти питаш: да ли је то заиста тако? 

Ако би то тако било, онда би били проклети сви наши незнабожачки претци, који оставише 
своју веру у идоле и крстише се вером Христовом. Били би проклети - са страхом ово изговарам 

- и свети апостоли, који и сами оставише жидовство и наговорише многе друге да га оставе. 
Били би проклети и свети оци наши Кирил и Методије, крститељи Словена, који први донеше 

лучу праве вере нашим словенским прађедовима у Карпатима и Моравији. Био би проклет и 

свети цар Борис, који крсти Бугаре; и свети Григорије, који крсти Јермене; и света Нина, која 
крсти Грузине; и свети Патрик, који крсти Ирце; и свети кнез Владимир Кијевски који крсти 

Русе. Но ако су свеци проклети, ко је онда благословен? Страшно је везивати проклетство за 
најблагословенију децу Божију, нека нам је Бог милостив. 

Размотримо сада ствар и с једне друге стране. Можда би онај ко је тебе толико застрашио 

проклетством бранио себе овако: Ја нисам мислио на незнабошце него на рођене хришћане, то 

јест на оне који су крштени у једној хришћанској цркви, па оставе ту цркву и пређу у другу. Шта 
на то можемо одговорити ти и ја? Помолимо се Господу Богу па онда упитајмо тога господина 
ово: али ако је неко рођен у лутеранизму, па напусти лутеранизам и пређе у унијате, да ли је он 

проклет? Није, по хиљаду пута није, рећи ће тај господин. Извесно, тако ће рећи. 

Зато ти, када чујеш те речи од њега, окрени се према Истоку и реци: ваистину није проклет 
ни онај ко је рођен као унијат па се врати старој вери својих предака, вери православној, вери 

светог Кирила и Методија, и светога Владимира Кијевског, и светог Вацлава Чешког, и светога 
Прокопија Карпатског, и светога Бориса Бугарског, и светога Саве Српског, и светога Петра 
црногорског. Нимало није проклет, него је благословен онако као што су благословени и ови 

свети мужеви. А ови су благословени у оба света, међу ангелима на небесима и међу народима 
Божијим на земљи, сада и навек. Амин. 

Мир ти и радост од Господа. 
 

 

140. Писмо 

Лимару Стојимиру П.: О литијама 

 

Литије бивају и у храмовима. Но ти питаш о литијама по улицама и по њивама. Каквог 
смисла оне имају? 
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Имају смисао молитве свенародне, у отвореном простору, под сунцем и сводом небеским, у 

светилишту васионском, које је саздао сам Саздатељ силом и вештином Својом. Литију су 

вршили на свој начин и стари Израиљци, кад су освајали град Јерихон. Њу је извео Исус Навин 

по наредби Божијој. Посред народа ношен је ковчег завета, а пред ковчегом су ишли 

свештеници трубећи у рогове. Седам дана тако народ је обилазио Јерихон у свечаном 

молитвеном ћутању. Седмога дана јерихонски су зидови попадали и град заузет (И. Нав 6). Ми 

хришћани носимо место ковчега завета крсте, иконе и барјаке, место труба звоне звона и певају 

се песме духовне. Наш народ назива литије обично крстоноси, и уз црквене песме пева и своју: 

Крсте носимо, Бога молимо 

Господе помилуј, 

Господе помилуј! 

Од свих знамења, која се носе, крсно знамење долази на прво место. Јер је том знамењу још 

од Голготе Христове дата сила и моћ, да прогони нечисте силе, да оздрављава, освежава и 

освећује људе, и стоку, и обиталишта људска, и радионице и поља. То народ Божији зна, па због 
тога и назива литије крстоносима. 

Теби је однекуда дошла не добра помисао, да се литијама "светиња обесвећује и излаже 
подсмеху". Не само да се тиме светиња не обесвећује него баш светињом се освећује оно што је 
грехом људским обесвећено. Литија је духовни воинствени поход против зле демонске силе, а 

народ у литији као војска Божија. Ако ли се неко подсмева литијама, зар је то нешто? Човек 

испражњен од Духа Божијега подсмева се исто тако и храму, и онима који су у храму, и вери и 

молитви у опште. Но зар је то нешто? Зар то може уплашити крстоноше, који војују против 

невидљивих сила, страшнијих од бедних подсмевача? И најзад, они који се смеју светињи, смеју 

се својој сопственој срећи. Много искуство потврђује нам то. У једном нашем селу ишла литија 
преко њива. Један човек, који је био мало и у Америци на печалби, стајао пред кућом и ругао се 
крстоношама. Ускоро потом сручи се силна киша на то село. Селу не нашкоди ништа а на 
његову пшеничну њиву навуче толико песка, да се од песка није видела ни земља ни пшеница. 

Свенародне молитве никад нису без добрих последица, нарочито кад су везане с покајањем и 

преданошћу вољи Божијој. Народ је осетио корист од литија, зато и воли литије. Да нису литије 
безброј пута низвеле кишу у време суше, и утупиле косу смрти у време помора, и повратиле мир 

у време немира - зар би народ толико волео литије, и зар би тако ревносно носио крсте, по 

селима и градовима? 

Турци немају литија. Но догодило се у турско време у једном граду македонском нешто што 

још памте и причају живи сведоци. Била страшна суша. Турци замоле хришћане, да учине 
литију. И владика са свештенством и народом крене с крстима на литију ка изворима ван града. 
У једној поворци ишли су хришћани а у другој муслимани. Још молитве нису биле ни дочитане, 
кад се небо замрачи, и удари такав пљусак, да су се крстоноси трком вратили кућама. 

Од Бога ти мир и благослов. 

 

 

141. Писмо 

Једном родитељу: О злокобном миразу 

 

Бог ти даровао јединицу ћерку. И ти си тај дар безумно упропастио. Увртио си био себи у 

главу, да ћеш своју јединицу моћи усрећити само великим миразом. И занемарио си на својој 
кћери све оно што истински доприноси срећи човека у овоме свету: и васпитање, и владање, и 

срце, и душу. Само си гомилао паре за мираз. Мислио си: што већи мираз, то сигурнија срећа. 
Хтео си учинити своје чедо што скупљим и купити што скупљег зета. Лудој мисли додао си још 

и неправедно дело; наиме, кад ти је ортак умро, ти си лажним рачунима приграбио његов део, и 
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тако његову жену и децу оставио без хлеба. Препунио си новцем уложну књижицу своје 
миражџике, али и своју душу неправдом. Дакле, на лудости и неправди зидао си срећу 

најмилијег ти створења, за које си живео и радио. Какво је чудо, што се здање, сазидано на 
таквим основама, срушило, и пало - на тебе и твоју ћерку? Заборавио си био - ако си икада и 

знао -да света небеса љуто кажњавају лудост и неправду. 

Просиоци, лакоми на паре, навале на твоју кућу. И један од њих, једномишљеник твој у 

погледу пара, успе, да се телом венча за твоју ћерку а срцем за твоје паре. Но не прошла ни 

година дана, кад једне ноћи твоја миражџика залупа на врата, рашчупана, искрвављена, 
осрамоћена, најурена. Пијан муж испребијао је, избацио из куће бремениту, па сутрадан 

напустио кућу и одбегао у свет с твојим парама. Сада ти љуљаш унуче покрај постеље твоје 

кћери, за коју су лекари рекли, да има грудну болест и да треба да иде на Алпе. А ти немаш 

више пара ни за Златибор а камоли за Алпе. Па проклињући зета питаш, има ли у свету правде 
Божије? 

Како да нема правде Божије? И ко није веровао у њу, мора се уверити на твом случају. 

Миразом си мислио усрећити своје дете, па си га миразом унесрећио. Одузео си хлеб 

сирочићима, да би осигурао шампањ својој кћери, па си довео до глади и себе и кћер и унуче. 

Миразом си купио несрећу за четворо: за вас троје и за зета. Јер и њему си душу убио миразом. 

Навађен на незарађене паре он ће од сад брзо напредовати у еснафу варалица, чији се гробови 

налазе украј друма. 
Правда се Божија објавила; и твоје роптање против ње доказује само твоју помраченост 

неправдом. И ето бићеш дадиља свом унучету, стално испуњен бригом, шта ћеш из куће 

продати, да би набавио њему хране и кћери лека. Продаваћеш све пошто зашто, да би с дана на 

дан одржао живот вас троје у кући. И са страхом ћеш очекивати сваки нов дан као гладну 

вечност. И слушаћеш плач детета и кашаљ мајке као фијук бича судбе, који тражи твоја леђа. 
Кам да си скроман био и скромности ћерку учио! Јединица твоја сад би певала у кући неког 

скромног човека. Но скромност, као и свака друга врлина, теби се чинила као нека јеванђелска 
песма, давно испевана. Ниси знао, да су јеванђелске врлине непомичне стене, на којим се зида 
или о које се разбија срећа људи. 

Али - човек си. И као човек погрешио си. Усправи се сад као човек у несрећи својој. И 

помоли се Богу, јер с Њим имаш да се рачунаш а не са зетом. Бог се показао праведан над 

неправдом твојом; показаће се и милостив над сузама твојим. Покајнике Он љуби, и 

молитвенике слуша. Не осуђуј никог до себе. И пред судијом земаљским ко покаже право 

покајање, добија помиловање. А вечни Судија уз помиловање од осуде даје покајницима још и 

дарове, дарове живота, светлости и радости. Не бој се, дакле. Створитељ твој није далеко од 

тебе. Он само чека, да ти осетиш близину Његову. А осећање Његове близине брзо ће растопити 

лед очајања око срца твога. 
 

 

142. Писмо 

Тежаку Николи Ћ.: О унутарњој милости 

 

Некакав фарисеј беше позвао Господа Исуса на обед. Не беше Га позвао из поштовања него 

из неког личног рачуна. Исус провиде нечисте побуде тога фарисеја, па пред обед навлаш не 
хтеде опрати руке. А зар није логично, да се нечиста част прими неопраним рукама? Фарисеј се 

узбуни против тога, а Господ искористи ту прилику да изобличи фарисеје, који се споља у свему 

показиваху чисти, док унутра вам је, рече, пуно грабежи и злобе. Па како је овај фарисеј 
мислио, да чини особиту милост Исусу тиме што Га је позвао на ручак, прекори га Господ 
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говорећи: али подајте милостињу од онога што је унутра; и гле, све ће вам бити чисто (Лк. 11, 

41). Сада ти питаш, шта означавају ове речи? 

Означавају милостиво срце, које покреће руке на милостињу. Бог, који гледа срце, прима 
само такву милостињу. Ако ли је срце злобно и немилостиво, залуд рука даје; Бог такав дар 

одбацује. Људе можеш обманути даром руку, али Бога никад. Нечисто срце - нечист и дар, па ма 

колики био. Из нечиста срца теку нечисте мисли и нечисте жеље, и прљају сва спољашња дела 

људска, ма колико ова изгледала добра и чиста. Шта помаже умивати руке, кад их нечистоћа 
срца чини стално прљавим? Ако је једна кућа унутра пуна гада и смрада, шта користи прати и 

улепшавати врата и прозоре? Нека су врата и прозори потпуно опрани, то не може нимало 

умањити нечистоту иза њих. Својом божанском видовитошћу и небеском осетљивошћу Христос 
је провидео и осетио душу фарисејеву као зделу пуну нечистоте. Он одбија да умије Своје руке; 
одбија најмању дужност, да би опоменуо Свога домаћина на највећу; одбија да учини 

најспоредније, да би укорео због најважнијег. И најупрљаније руке сасвим су чисте у сравњењу 

са нечистим срцем. Умијмо, дакле, најпре срце, и гле, све остало биће нам чисто. 

За грознога цара Калигулу прича се, да је био једном позвао неке сенаторе на вечеру са злим 

умишљајем. У царском двору све је било сјајно и чисто. И ничега у двору није било нечистог 
осим срца царевог. Још је цар по обичају опрао пре вечере и лице и руке, и полио се 

најскупоценијим мирисом. Само је срце његово било трап препун нечистоте. Па у часу кад је он 

најљубазније наздрављао својим гостима, хвалећи их и славећи, џелати су у граду убијали 

синове тих истих сенатора, по ранијој наредби царевој. - Пример овог римског цара као и 

пример оног јеврејског фарисеја - два од хиљаде других - јасно ти казују, зашто је Син Божији 

морао сићи на земљу. Толика се нечистота била зацарила у срцима људи, толико лицемерство 

овладало, и толика збрканост од важног и неважног распрострла се у свету, да је постојање 

света с таквим људима постало бесмислено. И нико други није то могао очистити и променити 

до једини Бог. 
Богу нека је слава и хвала а теби живот и спасење. 

 

 

143. Писмо 

Једном болесном војсковођи: О вечној награди 

 

Пишете ми из постеље. Окружени сте непознатим лицима, чија имена не знате и која први 

пут сричу Ваше име на болесничком листу изнад кревета. И нико од познаника и сродника да 

Вас посети. А некад сте Ви командовали пуковима. Хиљада њих изговарали су Ваше име с 

поштовањем. Хвалили су Вас и величали. Ваше прси биле су као неки иконостас од ордена. И 

ето, заборављени и осамљени, странац међу странцима, Ви сад живите гледајући из ноћи своје 
садашњости у дан своје прошлости. Покажите се јунак. Сад сте у већој борби него што сте икад 

били. Јер нема веће борбе од оне коју човек потпуно сам води. Сетите се Христа у Гетсиманији. 

И будући у самртној борби, мољаше се усрдније; а зној његов бијаше као капље крви које капљу 

на земљу (Лк. 22,44). Али зато је дошло васкрсење, и част и слава, која вековима бруји с краја у 

крај небеса и земље. Наш велики свети отац Јован Златоуст био је под старост пао у немилост 
код цара и царице, био је клеветан, руган, најзад изгнан из престонице у јерменске пустиње. 
Намучен, осамљен, болестан - мислите ли Ви да се он жалио и јадао? Никако. Ево шта је он 

писао из онога свога страдања и понижења: 
"Зар нешто значи бити избачен из отаџбине, па премештан с места на место, па живети у 

изгнанству; бити вучен од суда на суд, трпети насиља и поруге од војника, примати зло од људи, 

сносити мучења и од робова и од слободних - зар све то нешто значи, када је за све то награда 
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цело небо и она непропадљива блага, која се речима не могу исказати, која немају граница, и 

која нам доносе бесмрће и вечну насладу?" 

О како су велики и дивни сви они који очекују награду и славу само од светих небеса! Који су 

познали варљивост светске славе и променљивост судбе! и који предају забораву све сусрете на 
земљи, пријатне и непријатне, па се свим бићем својим пружају једино ка сусрету са вечном 

Љубављу! 

Пишете, како Вас је вера држала у свима великим борбама за слободу народа. Сад Вам је вера 
у Бога најпотребнија. Она ни на коме не показује тако своје животворно дејство као на 
осамљеном, заборављеном, одбаченом и болесном. Кад цео свет таквоме шапће у уши: ти си 

непотребан свету, вера му говори: ти си потребан Богу. У време бучне славе светске, која Вас је 
китила венцима што вену, вера Вам је била само као нека посластица души; сада Вам она може 
послужити као једини хлеб душе Ваше. Читајте Псалме и Јеванђеље. 

Од Бога Вам мир и утеха. 
 

 

144. Писмо 

Судији Петру П.: О молби одбаченој 

 

Вас збуњује "оштрина" Христова, с којом је одбацио молбу једнога човека. Неки човек приђе 

Господу и рече: Учитељу, реци брату мојему да подијели са мном наслијеђе. На то му Исус 

одговори: Човјече, ко мене постави судијом или дјелитељем над вама? (Лк. 12, 13-14). Вама се 
учиниле ове Спаситељеве речи сувише оштре и, без мало, као неприличне Њему. Позивате се на 
другу реч Његову: иштите и даће вам се, па налазите, да се ово не слаже с оним. 

Но знате ли ви, шта је искао онај човек од Христа? Искао је, да му Христос буде изборни 

судија при подели имања с братом његовим. Зар да дели браћу Онај који је дошао на земљу да 
мири и сједињује? Искао је, да му врши један кметовски посао Цар над царевима, који се 
спустио с неба, да учини људе царским синовима! Искао је с прикривеном жељом, да Христос 

буде на његовој страни против брата његовог. Тражио је, дакле, да Праведник над праведницима 
криво пресуди и учини неправду брату његовом! Шта је онда природније и јеванђелскије него 

да Господ одсудно одбије такву једну молбу? 

Има прича о неком ко је славио светог Архангела. Па се он стално хвалио, како му његов 

свети Архангел испуњава све молбе његове. Но једном завади се тај човек са суседом својим, па 
се почне молити светом Архангелу, да мачем убије суседа његовог. Како му је ова молба остала 

неуслишана, он се наљути и зарече да више неће славити своју славу. Тада му се јави свети 

Архангел и рече: био сам ти помоћник кад год си искао нешто што је добро за тебе и за друге, 
али сад кад си се дрзнуо тражити да ти послужим као џелат комшије твога, напуштам те. - Од 

тога часа остао је овај човек прикован болешћу за постељу, са које се није дигао све док се није 
покајао и научио правилно мислити и правилно се молити. 

Сетите се, како је Господ одбацио молбу двојице Својих апостола, који су тражили, да се 
огњем спали једно негостољубиво село (Лк. 9, 54). О, брате мој, Бог се показује милостив баш у 

томе што нам не испуњује све молитве наше. Кад би Бог испунио сваку молитву свакога човека, 
људски би род брзо пропао. Или мислите, да је немилостива мајка, која не да своме детету 

пиштољ у руке? Не, него баш из превелике милости према чеду своме мајка му неће испунити 

сваку молбу. Била би заиста свирепа она мајка, која би свом неодраслом детету чинила све по 

вољи. Јер одкуд би знало дете, шта је за њ корисно а шта погубно? Својим омиљеним 

ученицима рекао је једанпут Господ: не знаше шта и штеше (Мт. 20, 22). Свети апостол Павле 

пише: не знамо шта ћемо се молити као што треба. Зато треба пре свега да се молимо 

Створитељу своме, да нам дарује Свој Дух. Јер ко има Божијег Духа у себи, тај зна правилно 
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општити с Богом. Кад је дух Божији у нама, онда сам Дух моли се за нас (Рим. 8, 26). И тада је 
молитва наша правилна и вазда од Бога услишана. 

Нека би и Вама Бог даровао Духа Свога Светога. 
 

 

145. Писмо 

Бојаџији Љубисаву И.: О Божјем дану 

 

По речи светог апостола Петра ми хришћани чекамо и желимо долазак Божијега Дана. Нису 

ли сви дани Божији, питаш ти? Јесу, сви су дани Божији. Божији је сваки дан и свака ноћ, како је 

и пророк рекао: Твој је дан и Твоја је ноћ. Бог је основао времена и лета. Он је господар времена 
као и вечности. Али овај последњи дан времена назват је по превасходству Божијим даном. То 

је дан, у који ће се јавити Бог да суди свету. Победни дан Божије истине и Божије правде. Узми 

на пример једног домаћина, који је посејао семе на њиви својој. У једне дане он је сејао семе, у 

друге дане залевао и плевио поникло жито, у треће одбијао птице и зверове од усева свога, у 

четврте жњео и влачио. Најзад је приспео и дан вршидбе и вејања. Од свих ових дана који би 

дан назвао ти даном домаћиновим? Свакако онај последњи дан, када домаћин веје и просејава 

жито своје на гумну своме. И сви остали су дани били његови, али овај последњи дан јесте 
његов дан над данима. Јер то је дан, када он згрће добит а отура штету. О нека би ти помогао 

твој ангел хранитељ, да уђеш у добит Божију а не у штету! 

О како је велики и страшан онај дан Домаћина света, када се буде вејало и просејавало; 

када се буде делило жито од кукоља; 
када се утовљеном кукољу ускрати да више сише храну чисте пшенице; 
када се тајно посејани усев противника Домаћинових издвоји и баци у пламен неугасиви; 

када се свака твар, која је самовољно уништила у себи печат Домаћинов, печат Духа Светога, 
избаци ван границе двора и бриге Домаћинове; 

када се утру сузе и залече ране свих оних, који су у овом веку плакали усред смејача и 

подсмевача; 
када миријаде ангела са миријаде праведника запевају песму победе и славе. 
Трубе и усклици, и светлост без ноћи! 

Слава и радост и живот без конца! 
Торжество јагањаца Божијих над свим зверовима! 
Победоносни свршетак једне неисказиве драме, која је отпочета лажном победом сатане над 

прародитељима рода човечјег у Рају! 

Крај Христових мучења, протегнутих на многе милионе праведника од постања света! 
Бог све и у свему! 

И царство светих ван времена и ван свих ограничења! 
Ето то ће означавати онај Божији Дан. 

Нека би и теби тај дан донео вечни живот. Амин. 

 

 

146. Писмо 

Студенту који пита: О утицају онога света на овај 

 

По хришћанском откривењу онај свет састављају, сем Господа Створитеља, ангели и душе 
упокојених људи. Ви питате: да ли онај свет утиче на људе и догађаје у овом свету? Цело Свето 

Писмо, од прве до последње стране, учи нас, да овај свет стоји под надзором и командом онога 
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света у правцу ка добру. Али људи имају слободу, да се, на своју несрећу, могу отргнути од тог 
доброг утицаја и поћи суноврат за својом самовољом. 

Утицајем светлих сила из онога света Мојсеј је извео народ Израиљев из ропства у слободу. 

Тим утицајем Исус Навин је побеђивао непријатеље своје и Божије. Тим утицајем пророци су 

пророковали, праведници се утврђивали на путу правде, а грешници обраћали Богу и правди. 

Под тим утицајем Самуил је бирао и помазивао цареве, Давид се претворио у покајника, Јосиф и 

Данило тумачили су снове, три отрока спасли се смрти у огњеној пећи, Навуходоносор 

прославио Бога јединога, Зоровавел обновио храм у Јерусалиму, Јосиф избегао у Мисир са 

младенцем Исусом испред мача Иродова. Но збир свих тих утицаја није ли се јавио у свету кроз 
личност ваплоћеног Сина Божијег, Спаситеља нашег? Сва моћ и мудрост и милост вечне 

небеске стварности у истини јавила се кроз Њега, Господа Исуса, уколико је она доступна 

људима при њиховој телесној ограничености. Од ваплоћења Сина Божијег ми знамо, да сви 

утицаји светих небеса долазили су, долазе и долазиће од Њега и кроз Њега. Од Њега је силазак 

Духа на апостоле. Од Њега и обраћање Савла гонитеља у Па-вла апостола. Од Њега и безбројна 
друга чудеса, што дан дану указује и ноћ ноћи јавља до нашега времена. Од Њега су и 

тајанствени сигнали, значајне појаве природне, незнани гласови, благотворни снови, и друга 

јављања, која људе изводе на добар пут и доносе им утеху. У својим "Исповестима" прича 
блажени Августин о чуду свога обраћања из незнабоштва у веру праву. Као незнабожац он је 
обитавао у граду Милану, у грчевитом колебању, да ли да се крсти или не, то јест, да ли да се 

преда Христу или да остане при јаловој философији римској. У тим својим трзајима он се 
саветовао са својим другом Алипијем. Но све саветовање и резоновање није довело ни до чега. 
У очајању Августин се повуче од свога друга у једну одају и поче плакати над својом немоћи. 

Дуго је тако остао у јецању, и у молитви Богу, да му покаже пут. На једном чује он глас, као 

певање неке девице из далека, са припевом: узми и читај! узми и читај! Августин се окретао да 
види, чији је и одакле тај глас, но никако није могао дознати. Да тај глас не буде одговор на 
његову молитву? У недоумици он се врати своме другу, код кога је на столу лежала књига 
Апостол. Он брзо отвори књигу, и заустави се погледом на једном месту. Тада прочита на том 

месту речи: одбацимо, дакле, дјела тамна и обуцимо сеу оружје свјетлости (Рим. 13, 12). Те 
речи решиле су судбу Августинову, и учиниле су од паганског философа хришћанског 
проповедника. Није ли то свети утицај онога света на овај - од Христа и кроз Христа? 

Један новији пример. Велики ревнитељ и бранитељ Православља у Русији, Алексије 
Хомјаков, изненадно изгуби своју супругу, с којом је живео у најсрећнијем браку. Мада је био 

јак у вери Хомјаков падне у очајање због тог растанка. Но једне ноћи јави му се на сну 

покојница и рече му: не очајавај! То Хомјакова потпуно охрабри, тако да је он продужио и 

надаље војевати за веру Христову са истим жаром као и пре. Није ли и то утицај из оног света, 
од Христа и кроз Христа? И где је крај неисцрпном богатству оваквих примера, од којих не 
може би-ти а да ви не нађете бар један у свом сопственом животу? 

 

 

147. Писмо 

Гвожђару Радосаву И.: О Јуди издајнику 

 

Питаш: "Да ли ће Јуди бити опроштен грех издаје учитеља и Господа свога Исуса Христа?" 

Не знам, због чега те ово интересује. Није ли за нас важнија брига, да ми својим неделима не 
издамо Господа свога? и претежније питање: како ми да спасемо своје душе? Јер гле, часовник 

нашег века брзо одбројава дане и сате опомињући нас на блиски излазак из овога света. И ми 

ћемо сви изићи пред вечнога Судију, који ће изрећи Свој праведни суд пред свима народима 
небеским о свему ономе што смо у овом животу радили. А кад људи иду на суд, свак помишља 
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о својим гресима и неправдама, и о томе како ће себе пред судијом оправдати; нико нема 

времена ни воље да мисли на грехе осталог света, нити да улази у тајне ума судије који ће 
судити. Ко зна, како ће вечити Судија судити мени и теби? Извесно је само једно, да ће нам 

судити по правди а не по неправди. А ми би више волели, да нам суди не по правди него по 

милости. Али узалуд - он је обећао судити по правди. Због тога нас обузима страх и трепет. И 

зато ја не желим ни теби ни себи нити икоме у свету, да се нађе на оној страни на којој буде био 

Јуда издајник. 

Јер Јуда је издајник. Он је издајник и Бога и људи и себе самога. Он је издао Христа, издао 

апостоле, издао и себе самог као човека. Христа и апостоле издао је Јудејима а себе ђаволу. Јер 

је речено: тада уђе у њега сатана (Јн. 13, 27). Тешко је измерити сву дубину зла, које је било 

овладало Јудом. Он је био безверник, и ненавидник, и лопов, и среброљубац, и лицемер, и 

издајник - најзад очајник и самоубица. Син Божији више пута га је опомињао, да би се тргао од 

свог злокобног пута, али он је остао упоран. Син Божији показивао је према њему исту бригу и 

љубав као и према осталим ученицима, но он је на љубав одговарао мржњом. Син Божији се 

спустио и ноге му опрао - пред саму издају, и из руке Своје дао му залогај хлеба умочен у со. Са 
хлебом и сољу ми дочекујемо високе госте. Смерни и понижени Господ хтео је уздићи 

достојанство Јудино; зато му је пружио хлеб и со. Поздравио га хлебом и сољу - пред саму 

издају! Јуда је руком примио хлеб и со из руку Сина Божијега, руком је примио али срцем је 
одбио с презрењем. Одбио је смртни човек љубав Бесмртнога! Зато га је Бог потпуно одбацио, и 

по залогају тадауђеу њега сатана. Од тога часа Јуда, бивши ученик Ису-са Христа и бивши 

човек, исписан је из реда људи и уписан у ред паклених духова. Сада ти кушаш Бога и питаш, да 

ли ће Бог хтети опростити пакленим духовима и спасти их? Ти кушаш милост Божију исто 

онако као што су Јевреји кушали моћ Божију на Голготи говорећи: ако си Син Божији, сиђи с 

крста! За своје кушање Јевреји су примили достојну плату и у овом свету. Чувај се и ти, да не 

примиш плату Јудиних једномишљеника. 
Није тачно, да је Јуда био предодређен Богом, да буде издајник, као што ти мислиш. Јер да је 

тако, зашто би се Син Божији толико трудио, да Јуду одврати од зла дела? Зашто би га пре свега 
узео за ученика Свога, и држао уза се три године? Зашто 6и се понижавао пред њим, да се 
спушта и пере му ноге? Зашто би му из Своје свете руке давао хлеб и со? Читајући у души 

Јудиној опаку намеру Господ је чинио све ово да би га спасао од вечне пагубе. Ако ли је пак 

речено, да саблазни морају доћи, речено је још и ово као строга опомена: тешко човјеку оном 

кроз кога долази саблазан (Мт. 18, 7). Саблазнитељ је сам сатана, и као такав он мора чинити 

своје дело. Зато саблазан мора доћи - кроз њега и од њега. Али тешко човеку, који се пода 

сатани и постане оруђе његово. Тешко оном ко супрот љубави Божијој покаже љубав своју 

према противнику Божијем. 

Моли се Богу, да те сачува од Саблазнитеља, који је саблазнио Јуду и Јудејце. Да никад не 
постанеш слуга и оруђе његове саблазни. 

 

 

148. Писмо 

О спасењу свих грешника 

 

Ти би хтео, да Бог помилује све грешнике на Страшном Суду Своме. Ти опет кушаш Христа 
као што Га је кушао онај противник Божији на Гори Искушења? "Ако си Син Божији 

многомилостиви, помилуј Јуду и Каина и све тешке грешнике, па ћу ти се поклонити!" Тако се 

може изрећи твоје кушање Христа. На то би ти сам Господ могао одговорити: нисам ли се ја 

довољно показао милостив, кад сам се из вечне славе Своје спустио у мрак људски и предао 

целога Себе на жртву за људе? Како да помилујем оне, који никад од Мене нису тражили 
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помиловање? Који су до последњег издисаја презирали понуђену милост моју? Који су крв 

Мојих верних следбеника пролевали као воду? И који су до краја остали слуге сатанине? 

И одкуд сад то, да се смртни људи пореде у милости са премилостивим Богом, и чак да се 
праве милостивији од Бога? Испитај дубоко самога себе и види, како је ограничена и ништавна 
милост људска. Испитај, да ли би ти лако опростио пријатељу, који би се три пут заклео да те не 
познаје? И да ли би опростио човеку, који би мачем гонио твоје рођаке до истребљења? И да ли 

би опростио ономе, ко би се ругао свему што је теби најсветије? А Господ Исус опростио је 
Петру, који Га се три пут одрекао. И опростио је Савлу, који је гонио следбенике Његове, 
сроднике Његове. И опростио је Августину, који се ругао светињи хришћанској. Опростио је он 

свима оним, који су се срцем покајали и обрнули противљење своје у ревност за Бога и светињу 

Божију. Опростиће Он чак и на Суду Страшном свима покајницима, који су се бар на самртном 

часу покајали за недела своја, признали Христа као Сина Божијег и завапили Њему за спасење. 
Опростиће и онима, који су у Његово име показали бар толико милости у веку овоме те чашом 

студене воде напојили једнога од малих следбеника Његових. 

Али све то није доста кушачима Бога! Онима није то доста, који нису искусили ни шта значи 

опростити нити шта значи покајати се. Они не знају, како милост Божија премаша ум наш. Нити 

они знају, како су дубоке ране Христове за род људски. Они би хтели, да Бог помеша царство 

вечне светлости са тамом, те да буде мешавина добра и зла на небу као што је и на земљи. Хтели 

би, да Каин и Јуда, и све братоубице, и сви безбожници, крволоци, распусници, лупежи, ругачи 

светиње, исмевачи Бога - сви, сви непокајани злотвори, стану с десне стране Христа на 
последњем Суду, заједно са свецима, мученицима и праведницима, а да на левој страни Његовој 
не остане нико! Да ли је то правда? Да ли је правда дати једнаку плату и онима, који ни у вече 

нису ушли у њиву Домаћинову на посао као и онима, који су цео дан радили? Да ли је то милост 
- мешати светлост са тамом, истину са лажи, пшеницу са кукољем? 

Но, о човече, ко си ти, да учиш правди Онога, који је основао правду? И да опомињеш на 

милост онога, који се из милости према људима дао на крст распети за људе? Поклони се 
светињи правде Његове и несагледној дубини милости Његове, па завапи: Свемилостиви, 

помилуј и спаси мене грешнога! 
 

 

149. Писмо 

Једном тутору: О свештенству 

 

Слушао си неке јеретике где говоре: сви су хришћани свештеници; зато нам нису ни 

потребни нарочити свештеници. Јер свак ко је крштен, кроз крштење је постао свештеник. 

Према томе, сви хришћани, и мушки и женски, могу вршити све свештеничке послове, које сад 

врше одређени свештеници! 

Знај, да је то велика заблуда. Иначе тако би се могло рећи као да су и сви хришћани апостоли. 

А ми знамо, да је Господ наш изабрао нарочите људе да буду апостоли. Од своје стране 
апостоли су рукополагали најпре ђаконе, потом свештенике и епископе, или старешине Цркве 
(Дап. 6, 6; 14, 23; 1 Тим. 3; 4, 14; 5, 17; 5, 22; Тит. 1, 5). Ово се јасно чита из Дела Апостолских и 

из посланица светог апостола Павла. И свети апостол Јаков тврди, да је старешинама - 

презвитерима - Цркве дата власт да врше свештенорадње. Читај у његовој посланици ове речи: 

болује ли ко међу вама? Нека дозове презвитере црквене, и нека се моле над њим, помазавши га 

уљем у име Господње (Јак. 5, 14). Као што видиш, још од светих апостола Божијих потекла је 
таква уредба у Цркви, да се знају старешине, овлашћене Духом Светим, да врше тајне Божије и 

руководе крштени народ ка спасењу. Хвала Богу, те је тако! Јер да Промислом Божијим није 
тако уређено, него да је свак себе могао прогласити свештеником, настало би од почетка расуло 
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у Хришћанству. Настало би расуло како у вери тако и поретку црквеном. И при таквом расулу 

зар би брод Цркве срећно пребродио 19 столећа као 19 бурних океана? 

И према закону Старога Завета није могао свак бити свештеником него само онај ко је за то 

био одређен и посвећен. Но и тада су се јављали бунтовници, који су устајали против изабраних 

свештеника, и који су мимо закон, присвајали себи право на вршење свештеничке дужности. 

Тако читамо о Кореју, Датану, и Авирону, како се дигоше против Мојсеја и Арона вичући: доста 

нек вам је; сав овај народ - сви су свети, и међу њима је Господ; зашто се ви подижете над 

збором Господњим? (4 Мојс. 16, 3). Али се разгњеви Бог на њих, те их љуто казни: отворивши 

земља уста своја прождрије их, и тако сиђоше са свијем што имаху живи у Гроб и покри их 

земља и неста их из збора. 

Јасно је, дакле, из оба завета, да није воља Божија, да сви верни буду у исто време и 

свештеници. Но има једно достојанство, више од свештеничког, које је понуђено свим верним, и 

које ако хоће могу сви достићи. То је светост. Апостоли називају све праве хришћане светима. 
Свети се уписују у календар, у књигу вечнога живота. Многим и многим сељацима и 

занатлијама није сметало да уђу у календар, у списак светитеља, иако нису били свештеници у 

земаљској цркви. А неким свештеницима, јеретицима и распусницима, није помогао 

свештенички чин, да не падну у ад вечних мука. 
Мир ти и здравље од Господа. 

 

 

150. Писмо 

Сиротој жени: О успешној молитви 

 

Живите у великој оскудици, са мужем и млађим сином. Старији син је већ одавно чиновник. 

Али он се био потпуно отпадио од својих родитеља. Годинама се није хтео јавити ни писмом 

нити каквим даром вама, сиротим и брижним родитељима. Отац није хтео више ни чути за њега. 
Но Ви сте га блажили заступајући сина, и извињавајући овим-оним његов немар према вама. У 

тајности пак лили сте сузе и молили се Богу за отпадног сина. И тако је то трајало неколико 

година. Вашу материнску душу испуњавао је страх и стид; страх, да отац не прокуне сина, а 
стид, да га се јавно не одрекне. Због тога сте све усрдније и све чешће уздизали молитве ономе, 
који је једини у стању помоћи. Молили сте се, постили сте, палили свеће, чинили милостињу и 

све остало што вера прописује. Непрестано, из дана у ноћ, ево већ седам година. Ни сустала, ни 

посумњала! 

Најзад, после седам година, добили сте оно што сте од Бога просили. Добили сте сина. Срце 
огрубелог сина окренуло се према родитељима. О прошлом Васкрсу примили сте од њега 

покајничко писмо и упутницу. Моли за опроштај. Чуди се самом себи, како је тако дуго могао 

бити туп према својим родитељима. Као да му се нека тврда крљушт ухватила око срца. Обећава 

уредно писати и слати помоћ. Обећање је испунио. Сваке недеље долази вам сад писмо од њега, 
а сваки месец упутница. Мајчиној радости нигде краја. Ваша благодарност Богу превазилази 

речи и излива се у сузама. 
И ја се радујем Вашој радости и благодарим Богу, поштована госпођо. Ја Вас у свој збиљи 

називам Госпођом. Ваше господство није у множини земаљских ствари, ни у пролазном благу, 

ни у сујети људској. Нити је Ваше господство засновано на господској крви, него на господском 

духу. Ви сте уздигли душу своју до Цара над царевима и Господара над господарима. Мислима 

Ви с Њим општите, молитвама с Њим разговарате. Он је ваздух и светлост Ваше душе, вазда 

присутан пред духовним видом Вашим. С ким год говорите, Ви говорите као са трећим. Јер Бог 
је други, између Вас и сваког Вашег саговорника. Ви говорите кроз Бога свакоме коме говорите, 
као што и мислите пре говора кроз Бога. Ви сте слушкиња Божија, зато и кћи Божија. Отуда - 
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Ваше господство и Ваше племство. То је једино господство, које се не губи; једино племство, 

које је вечито. Оно се задобија вером; одржава сузним молитвама. На Ваше молитве одговорио 

је Господ тајанствено у срцу Вашем онако као негда жени Хананејки: о жено, велика је вјера 

твоја, нека ти буде како хоћеш! И било је онако како сте Ви хтели. Заблуделог сина повратио 

Вам је Господ на прави пут; спасао га од клетве очеве, која води вечној смрти, а оца од очајања. 
Вас ће пак Свевишњи наградити за веру Вашу још и тиме, што ће све јаче утврђивати Ваше 
духовно господство и племство, док не пређете у вечно царство, где господују Христови 

племићи. 

Мир Вам и благослов од Христа. 
 

 

151. Писмо 

Носачу Бранимиру И.: О Гал. 3, 27 

 

Исповедаш, како налазиш велику утеху у читању Новог Завета и Псалама. "Да ми није 
тога, клонуо бих под теретом живота". Тако пишеш. Но мучи те то што ниси у стању да схватиш 

све речи што читаш. На пример, не разумеш, шта је апостол Павле мислио кад је рекао: који се у 

Христа крстисте, у Христа се обукосте? Ове речи се певају уместо Свјати Боже о великим 

празницима - јелици во Христа крестистесја, во Христа облекостесја. Ту исту мисао изражава 
апостол Павле у виду заповести говорећи: него се обуците у Господа Исуса Христа (Рим. 13, 

14). Шта значи обући се у Христа? 

Да би ово разумели, треба прво да знамо, да је овде реч о души. Душа је јестество просто, 

и у новорођенчета душа је нага исто онако као што му је и тело наго. Нагота телесна, с којом се 

рађамо, символ је наготе душевне којом прародитељ наш обнажи и себе и своје потомство 

преступом заповести Божије у Рају. Када се крстимо у име Христа, у Христа се душе наше 
облаче. Облаче се у оне невидљиве али стварне одеће, којим је и душа Христова била одевена. 
Јер као што је душа невидљива, тако је невидљиво и одело њено. Истина и правда, доброта и 

незлобност, кротост и милокрвност, чистота и побожност, богољубље и братољубље - то су 

одела душе, то гардероба њена. За телесног човека, који зна само за телесну, грубу одећу, све 
ово личи на ветар и дим. И телесном човеку ово је тешко доказивати. Но доказаће му се само по 

себи, кад му се душа одлучи од тела и уђе у невидљиво царство духова. Тада ће он видети, са 
ужасом и стидом, како је душа његова или нага или одевена у оне прљаве хаљине порока, које 
исти апостол набраја: у прождрљивост и пијанство, у разврат и бестидност, у свађу и завист 

(Рим. 13, 13). Апостол заповеда и крштенима, да свуку са себе ту прљаву одећу и да се обуку у 

Христа. Зашто то, кад знамо, да смо се крштењем једном већ обукли у Христа? Зато што смо се 

опет свукли; што смо одбацили царско одело царске деце и поново се обукли у дроње греховне. 
Но ако смо се крштењем једном обукли у Христа, па свукли - како опет да се у Христа обучемо? 

Не поновним крштењем - јер крштење је једно - него покајањем. Речено је, да је Бог "оставио 

покајање за спасење". Ко се искрено застиди својих греховних дела, па се исповеди и покаје, тај 
се поново облачи у Христа. Докле год смо обучени у Христа, дотле смо синови Божији, по речи 

апостолској: ви сте сви синови Божији вјером у Христа Исуса (Гал. 3,26); чим пак обнажимо 

себе од Христове одеће, ми постајемо туђини Богу, прљави аргати и робови, али не више 
синови. 

Из овога следује практично закључак, да сви ми, који ходимо ка царству светлости и 

вечног живота, дужни смо сваки дан пазити, у каквом се оделу налази душа наша. Нека нам као 

пример у томе послуже они, мушки и женске, који се посведневно облаче и преоблаче и 

намештају и удешавају и гиздају, да би телесно што лепши изгледали. С толиком бригом, и још 

већом, морамо ми пазити на одело душа својих. Они се гледају у огледалу; наше је огледало 



130 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

Исус Христос. Гле-дајући у Њега, најчистијег, најсветијег, најкраснијег Човека, ми сазнајемо 

какви смо. Зато чим приметимо на души својој неку дроњу или прљотину, треба одмах да се 
свлачимо, и у чистоту, светост и красоту Христову облачимо. Јер све што телесни чине за 
напредак и лепоту тела символ је онога што духовни треба да чине на духовном плану. Мир ти и 

напредак од Господа. 
 

 

152. Писмо 

Руском васпитанику К. Т.: О Руској трагедији 

 

Као руски васпитаник Ви треба боље од мене да знате узроке мучне трагедије, која је снашла 

руски народ. Но колико је мени познато Русију није снашла несрећа због греха руског народа 

него због греха једног дела руске "интелигенције", наиме, због јудаизоване интелигенције руске. 
Познато Вам је, да се руски народ определио за Царство Небеско још од кад се крстио под 

светим кнезом Владимиром Кијевским. И ту своју опредељеност руски народ није мењао до 

наших дана. Али се интелигенција руска поколебала и променила у основним схватањима 

живота; не сва него један део те школске интелигенције. Још од времена лаковерне царице 
Катарине руска се интелигенција почела лучити у два табора. У једном су табору били они, који 

су заједно с народом хтели, да Русија остане за увек Света Русија, са идеалом хришћанске 
светости како појединаца тако и васцелог народа. У другом су табору били они, који су желели 

једну Русију са идеалом земаљског царовања и земаљске културе. Први су гледали циљ људског 
живота изнад свега земаљског, у царству вечне духовне стварности - у Божијем Царству. Други 

су стављали све циљеве живота у пределе времена и у границе телесности. Говорећи српским, 

косовским језиком, рекло би се: први су се приволели Царству Небеском а други царству 

земаљском. Никакво чудо што су се ови други нашли у једном табору с Јудејима, који су се још 

пре Голготе одлучили за царство земаљско, због чега су и распели на крст Откривача царства 
небескога. Кад је Христос благословио и чудотворно умножио хлеб, и са пет хлебова нахранио 

5000 људи, Његови противници, приврженици царства земаљскога, хтели су Га одмах учинити 

својим царем. А кад разумје Исус да хоће да дођу да га ухвате и учине га царем, он отиде опет 

на гору сам (Јн. 6,15). Он је мислио небеско, они земаљско. Чудом над хлебом Он је хтео јавити 

неограничену моћ духовнога света у односу према свету материјалном, пасивном и немоћном 

самом по себи. Међутим Јудеји су све то схватили материјално, због чега је садржај тог 
Христовог чуда био за њих изгубљен. Они су Га хтели учинити царем, као тобожњег 
"мађионичара", да би их ослободио од Римљана и створио им велико царство земаљско, и само - 

земаљско. Због таквих њихових наопаких и земљаних мисли Господ их је укорео рекавши им у 

очи: вама је отац ђаво, и жеље оца својега хоћете да чините (Јн. 8,44). И заиста с духовног 
гледишта, ђаволски су пород сви они, који изгубивши из вида бесмртно царство небеса - једини 

циљ и једино достојанство човека - ишту искључиво само царство земаљско. Јер је сасвим јасно, 

да тамо где влада смрт не могу бити крајњи циљеви човекови, ма шта човек био и имао. Јасно је 
и где је служба, није плата; него на крају службе добија се плата. А крај службе јесте и крај 
нашег живота на земљи. Значи: плата се даје после смрти. А служба људи у овоме свету сходно 

схватању циља живота може бити тројака: 
служба Богу, 

служба Богу и мамону, и 

служба ђаволу. 

Само прва служба, чиста и непомешана јесте служба Богу. Обе остале су службе - ђаволу. 

Народна руска интелигенција вршила је службу Богу потчињавајући притом све интересе 

царства земаљскога врховним интересима Царства Небескога, царства "не од овог света". 
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Ненародна руска интелигенција хтела је служити царству и небеском и земаљском, но при том 

стављајући прво као средство другог; отуда се на њој показала истинитост Спаситељевих речи: 

не можете служити два господара. Антинародна руска интелигенција, презирући народ као 

"непросвећену масу", као неуобличено и слепо блато, хтела је тобож усрећити тај исти народ 

укрепљењем царства земаљског кроз одбацивање Царства Небеског. Близу 200 година водила се 

борба између ових разних табора руске интелигенције. Та борба се јављала и у политици и у 

књижевности и у уметности. Најзад је преовладала она антинародна руска интелигенција са 

земаљским умом и срцем над народном интелигенцијом са небеским умом и срцем, тако да је 
она прва стајала према другој у сразмери као 2 према 1. Попуштењем сила небеских 

преовладали су и дошли на власт јудаизирани. И ови сад владају руском земљом - руском 

земљом, али не и руском савешћу. Сходно речи, коју рече Господ сатани у погледу кушања 
праведнога Јова: ево ти га предајем, само душу му не дирај. Ма колико да сатана изгледа 

паметан у очима својим он је глуп у свима својим потезима према светој логици небесној. Тако 

и његови следбеници, које он замамљује трулежним царством земљиним. И рука сатанина неће 

се коснути душе руског народа, Бог не дозвољава. И моћ јудаизираних у Русији не значи финале 

но прелидиум руске славе. Као и у случају Јова тако и у случају Русије сатана ће и безвољно 

поаргатовати Свевишњем, Свемоћном, Неодољивом, Победоносном Оцу светлости. То нам 

сведочи и јамчи јудејска библија, коју су јудаизирани одбацили. Као путујући акробати 

јудаизирани безбожници ходе на узди кнеза пакла од пораза ка поразу још од оне змијске 
повести у Рају до данас. Њихово је свагдашње дело - прастаро и престарело - дрско утонити 

Бога у лаж, злобно одрицати Царство Небеско и безуспешно заснивати царство земаљско. Кад 

засија светлост Христова, њихова сенка у историји остаће врло мрачна, и столећима страшиће 
народе и - припијати их уз Бога. 
 

 

153. Писмо 

Једном свештенику: О спољашњим "ситницама" 

 

Ви сматрате, часни оче, ситницом - одевање свештеника, браду и косу, па се чудите, што се 
виша црквена власт брине о томе. Међутим, Ви даље говорите о важности реформе спољашњег 
изгледа и држања свештеника. Како се то слаже: и ситница и важна реформа? Но сваки пријатељ 

Цркве мора да се запита: зашто се официри цара земаљскога не буне против своје униформе, ни 

царинари, ни порезници, ни шумари, ни железничари? Него носе оно што им други пропишу као 

униформу без роптања, и држе се онако како им се пропише. Како да официри Цара Небескога 
једини устају против своје униформе и прописа о свом држању? Ако народ жели да види свога 
свештеника у мантији и са брадом и косом, онда сва друга резоновања престају. Ако народ мрзи 

да види свештеника у оделу трговца, без браде и без косе, онда ту "реформу" треба по сваку 

цену одстранити као увредљиву за верску свест побожног народа. У овој ствари, дакле, мерило 

је народно осећање и суђење а никако приватан укус појединих свештеника. Уосталом, кад дуга 

брада и коса није тешка песницима, уметницима, па чак и социјалистичким вођама, како да она 
буде тешка свештеницима Христовим, духовницима и пастирима народним? 

Блажени Јероним иронично пише о гиздавим свештеницима свога времена: "стидим се да 

кажем, али има људи, који примају свештенички или ђаконски чин с тим циљем, да би се 

слободније дружили са женама. Они се брину искључиво о свом оделу, догоне косе, носе 
драгоцено алмазово прстење; чувајући се од прашине они једва додирују земљу својим ногама. 
Мораш да помислиш, да су то новобрачни младенци а не свештеници!" 

У античко време брада је била одлика философа. Догодило се једном у Риму, да због многих 

философа шарлатана кесар изда наредбу, да сви философи обрију браде. На то одговори 
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Епиктет, највећи философ тога времена: кесар ми може узети главу а не браду! - Толико је он 

ценио ту спољашњу одлику свога звања. 
- То је све ситница! рећи ћете. Јесте ситница, ван сумње. Према души и карактеру једног 

хришћанина - одело и брада и власи сасвим су ситна ствар. Но живот се састоји из крупница и 

ситница. А вера је наша тако отмена и утанчана ствар, да јој и ситнице могу користити или 

штетити. Кад словесно стадо хоће, да његови пастири буду различити од њега и спољашњошћу, 

и да имају опредељене, уобичајене, знаке распознавања - на што се противити томе? Католички 

мисионари у Китају водећи рачуна о психологији средине у којој проповедају, не стиде се да 

носе плетене перчине и дуге кафтане и чите. На што би се христољубиви свештеници противили 

народу и ситницама доводили у питање крупнице верског живота и напретка? 

Мир Вам од Господа. 
 

 

154. Писмо 

Једном наставнику: О Веронауци 

 

Љутите се на неке другове своје, који нерадо гледају веронауку у школи. Имате и право. Ваш 

гнев је гнев праведника. Такав гнев има вредности пред Богом. Но не користи само гневити се, 
нити само убеђивати. Треба се још и Богу молити за оне, који по неразуму устају против закона 
Божијег у школама. Да им Бог отвори очи, те да виде, да секу грану на којој стоје. Јер заиста 
цело васпитање омладине хр-шћанске стоји на непоколебљивој стени науке Христове. Код нас 

је оно тако стојало кроз сву хиљаду година наше крштене историје, тако треба да стоји и данас и 

сутра и на век века. Такво васпитање није нас постидело у прошлости, неће ни у будућности. 

Оно нам је дало првокласне људе, који су украс историје наше као што су звезде украс небеском 

своду. И то огроман број таквих људи и жена - звезда на своду наше народне историје. А 

васпитању шта друго може бити циљ него дати људе, праве људе? Наука о васпитању и код нас 
и код свих крштених народа неопходно се мора поклапати са науком Христовом. Ако се 
васпитање одвоји од науке Христове, не губи се наука Христова, него се губи васпитање, и губе 
се прави људи. Ако ли се пак васпитање изгуби у школи, школа постаје опасна по људе и 

народе. Јер човек школован а безкарактеран куд и камо је опаснији по себе и по друге него ли 

човек нешколован а безкарактеран. Овај је безкарактеран по слабости, онај по убеђењу. 

Пукотина у вери једнога човека изазива неизбежно и пукотину у карактеру. То сведочи како 

библијска историја тако и општа историја крштених народа. Који год је цар Израиљев одступао 

од Бога, одступао је и од морала. Јер као што је река везана са својим извором, и светлост са 
сунцем, тако и морални живот са вером. Ја сам пут, рекао је Христос, и: Ја сам вода жива, и: Ја 

сам светлост света. Куда ћемо децу са тога Пута, сем у пропаст? Чиме ћемо напојити њихове 
жедне душе ван те Воде Живе, сем мутљагом земљиним, што и стока пије? Чиме ћемо их 

осветлити ван те Светлости, сем варљивим призрацима. 
Али, говоре, веронаука није за наше модерно време. Не знам; само видим, да су и у наше 

модерно време најбољи људи они, који се држе вере Божије и закона Божијега. Нити знам, која 
би то друга наука могла заменити науку Христову у васпитању омладине. Гле, не постоји 

ниједна друга наука о човеку, о томе шта је смисао човечјег живота и какав треба да буде прави 

човек - изван науке верске. 
И тако, нико не може положити други темељ васпитању, ни у наше време нити хиљаде 

година после нас, изван онога живог Темеља, који је сам себе поставио и рекао: без мене не 

можете чинити ништа. 

Мир Вам и благослов од Бога. 
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155. Писмо 

О монаху Симеону: О дану и ноћи (Лк. 17) 

 

У говору о свршетку света и доласку Сина Човечјег Господ Исус је наизменично употребио 

речи дан и ноћ. Он сравњује Свој други долазак са изненадношћу и брзином муње, па вели: 

тако ће бити и Син Човечији у свој дан. Па опет наставља: у овај дан ко се деси на крову нека не 

силази. А мало за тим: у ону ноћ биће два наједном одру. Говори о истом времену, међутим 

употребљава речи час - у онај дан, час опет - у ону ноћ. Ти питаш, како се ово објашњава? 

Непогрешне су све речи из уста Христових, па су непогрешне и ове речи Његове. Говорећи о 

Своме дану Он говори о Свом другом доласку, говорећи пак о оној ноћи Он говори о свршетку 

овога света и века. То је једно исто време; управо - деоница између времена и вечности, између 

смрти времена и живота вечности. Када сунце помрча да никад више не засија, и када се јави 

светли знак Сина Човечјег да за навек сија - тада ће нестати времена. Тада ће нестати времена и 

настаће Дан Господњи, у који ће сва ова материјална васиона с хуком проћи, стихије се ужарене 

распасти и земља и дјела што су на њој изгорјеће (2 Петр. 3, 10). То ће бити последњи сусрет 

дана и ноћи, и вечни растанак. Зато кад се говори о том последњем сусрету и вечном растанку 

дана и ноћи, сасвим је свеједно рећи: у онај дан, или: у ону ноћ. То што изгледа противречно 

сада, и за сада, докле точак времена наизменично показује дан и ноћ, то губи своју 

противречност на прагу судбоносне деонице између пролазног и вечног. Мир ти и од Бога 

благослов. 

 

 

156. Писмо 

Господину Јоксиму П.: О Злом слуги 

 

Говорећи о Свом другом доласку Христос назива људе час домаћинима час слугама. У оба 
случаја опомиње свакога, да у бдењу и стражењу очекује Њега, Господа славе и Судију света. 
Сваки је човек господар и домаћин духовнога блага, које му је унутра у души. Као такав нека 
свак чува своје унутарње благо бар са оноликом бригом и опрезношћу, с коликом један домаћин 

чува своје спољашње, земаљско благо. Кад би знао домаћин у које ће вријеме доћи лопов, 

стражио би и не би дао да му провали кућу (Мт. 24,43). Али како не зна то време, мора чувати 

непрестано у свако време, и дању и ноћу. Тако морамо непрестано чувати душу своју од демона, 
злих и невидљивих лопова, да нам не разграбе благо наше, и не оставе душу нашу празну и 

пусту за дан доласка Христова. 
Слугама нас назива Господ зато што се ми служимо у овоме веку позајмљеним благом од 

Бога. На овоме месту Он говори нарочито о старешинама народним, који су дужни у име Бога и 

као слуте Божије бринути бригу о народу. Ту он разликује старешине народне на верне и на зле. 
Верни и мудри слуга - цар или свештеник, родитељ или учитељ - непрестано ће живети у 

очекивању господара свога - то јест Христа и трудиће се, да Божијој деци даје храну на оброк, 

наиме - уредно и методично. То значи, да их саветом и примером по науци Божијој храни, од 

свакога зла чува, и за Небеско Царство спрема. А зли слуга говори себи: неће мој господар још 

за дуго доћи, па почне тући и глобити народ, и проводити време у ждерању и пијанству. Но доћи 

ће господар изненадно и казниће злог слугу. Вас, видим, збуњује баш та казна. Каквом ће 
казном казнити господар злог и неверног слугу? Расјећи ће га на пола. Шта би могло значити, 

питате Ви, расјећи ће га на пола? Мислим да значи: раздвојити му душу од тела, па тело предати 

трулежи земаљској а душу огњу пакленом, где ће бити плач и шкргут зуба. Тако ће бити са злим 
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слугом, који не очекује повратак господара свога, и који не употребљује себе на службу народу 

него народ на службу себи. Од Бога Вам здравље и спасење. 
 

 

157. Писмо 

Тежаку Предрагу А.: О Три страха демонска 

 

Прочитао си негде причу из живота светога Јована Вострског. Једном кад је овај блажени 

Јован стајао на молитви отвори му се духовни вид, и он угледа демоне. Нити су се смели 

приближити човеку Божијем нити су се хтели далеко од њега удаљити. Видећи их обузете 
страхом упита их Јован, од чега се они највише плаше? Одговоре демони: од три ствари, од 

онога што ви хришћани носите о врату, од онога чиме се мијете у Цркви, и од онога што једете у 

Цркви. - Опет упита човек Божији: а од овога трога чега се највише плашите? Одговоре му 

грађани пакла: од онога што једете у Цркви. 

Зар ти ово није јасно? Оно што хришћани носе о врату јесте крст. Оно чиме се крштавају или 

кропе у Цркви јесте освећена вода. А оно што једу у Цркви јесте свето Причешће. Крст је 

знамење победе кроз страдање из љубави. Освећена вода чисти и означава чистоту духовну и 

телесну. Причешће је небеска трпеза, на којој се предлаже души за храну тело и крв Божија. Зар 

је, дакле, чудо, што паклене силе дрхте од овога трога? Оне дошаптавају људима сасвим 

супротне савете, и то: 

1) да пошто пото избегавају свако страдање, чиме хоће да из срца људских искорене љубав и 

човекољубље; 
2) да живе у нечистоти греховној, чиме хоће да учине људе својим поданицима и блиским 

сродницима и удаље их од пречистог Бога; и 

3) да море и уморе душу своју глађу не дајући јој никакву божанску храну - за којом душа по 

природи чезне - но да се хране само земаљском храном као животиње. А причешћа се највише 
боје паклени духови због тога што је оно круна човековог узвишења до Бога и сједињења с 

Богом. 

Од Бога ти благослов и мир. 

 

 

158. Писмо 

О осамљеној госпођи 

 

Огорчени сте што Вам Бог не слуша молитве! Немојте се горчити на Онога, од кога имамо и 

биће и живот и дах и разум, и све. Молим Вас, не жалите се на Онога, који има хиљаде пута 

више права да се жали на нас пред ангелима и свецима Својим. Макар Господ и не испунио 

буквално молитве наше, оне ипак доносе плод у душама нашим, чинећи душе наше богатијим и 

зрелијим. То је тајна, коју су сазнали духовни испитивачи себе. Рецимо, неко посеје пшеницу и 

моли се да семе донесе род. Место рода и семена ниче трава. Он се опет моли за род. Но место 

рода из траве израста влат и клас. Он се опет моли за род. И најзад, влаће се пуни житом, и 

сазрева, и пада у крило молиоца. Све наше праве молитве у своје време доносе род свој. Као што 

вели руски песник Вјаземски: 

"И у дан јасни и под олујом 

При сусрету среће или беде, 
Пронесе ли се над тобом 

Сен облака или луча звезда – 

Моли се! Моли се! од молитве свете 
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Сазревају у нама тајни плодови". 

Молитву је Бог нама заповедио не зато да би Он дознао шта нама треба - то зна Он и пре 

нашег зачећа, шта ће нама требати у сваком минуту живота - него да би под зрацима молитве 
душе наше расле, шириле се, висиле се, и сазревале. Ако нам на мах не услишава молитве, 
значи, да Он не жели да с нама буде оно што ми хоћемо, него оно што Он хоће. У том случају 

Он нам жели и припрема нешто веће и боље од онога што ми у молитви од Њега просимо. Зато 

сваку молитву треба скрушено да завршимо: Оче, нека буде воља Твоја а не моја! 
 

 

159. Писмо 

Штампару Ј. К.: О Целивању свештеника 

 

Умро Вам стари свештеник, и на његово место дошао сасвим млад богослов. Староме 
свештенику Ви сте радо целивали руку, али Вам је, кажете, нелагодно целивати руку 

свештенику много млађем од себе. Зар нисте слушали причу о кнезу Милошу и младом 

свештенику? Овако гласи та прича: Неки млади поп служио Литургију у Крагујевцу у присуству 

кнеза Милоша. Стари кнез је био необично побожан. Служба се у Цркви није почињала док он 

не би дошао. У Цркви је стајао на свом месту као укопан и скрушено се Богу молио. Кад је 
млади свештеник свршио службу, он изнесе пред кнеза крст и нафору. Кнез целива крст, па 
појми да целива и руку свештенику. Но младић тргне руку назад, као у стиду да му стари 

господар земље целива руку. Кнез Милош га погледа и рече: дај руку да пољубим! Не љубим ја 

твоју руку него твој чин, који је старији од тебе и од мене. 
Овим је, мислим, све речено и објашњено. Стари кнез је проговорио у Цркви и изрекао речи 

као од самог Духа Божијег. Промислите сами: ако је вашем свештенику 25 година, његовом је 
чину 1900 година. И кад Ви целивате руку њему, целивате чин, који је од апостола Христових 

прешао на многе хиљаде служитеља олтара Божијега. А целивајући чин свештеника Ви 

целивате и све велике светиње и достојне духовнике, који су тај чин носили од апостола до 

данас. Целивате светог Игњатија и светог Николу и светог Василија и светог Саву и Арсенија и 

Јанићија, и многе многе друге, који су на земљи били украс земљи а сад су на небу украс неба, и 

који су назвати: "земни ангели и небесни људи". И тако, целивање свештеника није обично 

целивање, но то је, по речи апостола Павла, цјелив свети (1 Кор. 16, 20). 

Целивајте, дакле, без устезања руку која благосиља, и чин који је благословен од Духа 
Светога. Целивати млађег (по телу) од себе, као и слушати млађег од себе, добро је још и због 
тога, што нас то штити од охолости и учи смирености. Од Бога Вам мир и радост. 
 

 

160. Писмо 

Љубитељу Светог Писма: О мирису и мирису (2 Кор. 2, 14-16) 

 

Прочитао си, па се зачудио! А зар се човек чуди само неким изузетним речима Светог Писма 

а не свима? Све је у Светом Писму ново као живот. Зачудио си се што апостол говори о мирису 

познања. Како то, питаш, да има места мирису у духовном царству? Тако, просто; као што има 

духовно виђење и духовно чувење, и духовно осећање, тако - и духовни мирис. Слепи Исак 

осетио је душу сина свога Јакова по мирису, и рекао: мирис сина мојега као мирис поља које 

благосиља Господ (1 Мојс. 27,27). Пророк из велике временске даљине гледа духом Христа као 

најљепшег између синова човјечијих, и вели о мирису Његових хаљина: све хаљине твоје миришу 

смирном, алојем и касијом (Пс. 45, 8). Наравно, није реч овде о хаљинама тела него о врлинама 
као облачењу душе. Не говори народ узалуд о некоме: мирише му душа, или: заудара му душа! 
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Кад год су се светле небеске силе јављале људима, распростирале су од себе диван и 

животворан мирис, а кад су се демони приближавали некоме осећао се од њих кужан и 

неподношљив смрад. Сети се изненадног, пријатног мириса при молитви, па на ћивотима 
светих. Но то спада у тајне духовнога света, и није доступно онима који само телесно мисле и 

телесно живе. Нити је басна да некрштене душе имају неки нарочити мирис. Апостол благодари 

Богу, што дарује вернима победе у Христу Исусу, који, вели - кроз нас јавља мирис познања 

својега на сваком мјесту. Јер смо ми Христов мирис Богу. Мирис познања Бога јединога у 

Тројици, мирис познања Сина Божијега као Месије, мирис познања Царства светлости и живота 
вечнога, мирис божанске љубави, мирис чистих и богоугодних мисли, осећања и дела - то се 

назива Христов мирис Богу. Тај мирис носе у души својој они који познају Христа и живе тим 

познањем. То је мирис живота, насупрот мирису смрти. А мирис смрти носе у себи сви они који 

су далеко од познања Христа, који одбацују Христа, или војују против Христа. Код њих сва 

душа мирише смрћу. Јер они неће да знају ни за шта иза смрти. Смрт свевласно господари над 

њиховим тренутним животом. Смрт станује у свима одељењима душе њихове. Поглед им се 

пружа до гроба, а не и преко гроба. Зато и миришу на смрт. Јер мирис наше душе долази до 

крајње тачке наше визије: ако је то гроб, онда мирис смрти, ако ли је живи Бог и царство 

небеско, онда мирис живота. 
Сви физички мириси само су слике или символи духовне стварности. Духовни мириси не 

долазе ни од каквих материјалних предмета но од каквоће самих бестелесних духова, од 

њиховог ткива добрих или злих мисли и осећања. 
 

 

161. Писмо 

Монаху Сави: О нападима на монаштво 

 

Нападају вас монахе, велиш, много вас нападају. Неки нападају вас просто зато што не смеју 

никога другога, јер знају, да им ви нећете одговарати нити их тужити. Неки опет зато што би 

хтели све материјализовати и ставити у службу тела. Неки, најзад, просто зато што не подносе 

непроменљивост црквених установа. Ови с чуђењем гледају, како у садашњем вртлогу 

непрестаних промена једино Црква Христова стоји непроменљива; као нека стена у мору, од 

које се одбијају сви таласи. Оставимо личне нападе на страну - монашки је завет трпети и 

трпљењем душу спасавати. Ко претрпи до краја, тај ће бити спасен рекао је Онај који све зна и 

види. Узмимо само нападе начелне, који садрже известан предлог или план. Ови начелни 

предлози ваших нападача кад би се остварили одвели би неминовно уништењу монаштва у 

Православној цркви и претварању манастира у оно у што су претворени од безбожника у Русији, 

у оно што Енглези називају "дућанима куриозитета", или у музеје, игралишта итд. Но таква 
промена вређала би не само најсветије душе у нашој историји, које својим задужбинама 
освешташе ову земљу и украсише је као звездама, него и за сав правоверни народ наш. Напади 

на наше манастире нарочито су увредљиви у овој Покајној Години, када народ више него икад у 

ројевима врви тим светињама, као неким духовним санаторијумима, да своју душу очисти, 

исправи, освежи и оснажи. Јер за правоверни народ манастири су углавном духовни 

санаторијуми, где се души тражи здравља, утехе и надахнућа. Никоме из народа ни на памет не 

долази, да оно што је одређено за душу претвара у хотелски пир за тело. Па кад ни царски 

ктитори тих светиња нису то желели, и кад ни царски народ њихов то не жели, човек се пита: у 

чије име онда желе то ваши нападачи и критичари? 

Увек се може захтевати од свију хришћана, да буду бољи него што су; тим пре од калуђера, 
чији су завети најдуховнији и најстрожији. Но зар захтевати промену намене манастира због 
тога што су неки калуђери немарни према својим заветима? Зар ако је неко из духовног реда 
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посрнуо у материјализам захтевати, да због тога цела једна духовна установа буде претворена у 

пепео материје? Сатанин захтев од Христа да камен претвори у хлеб - дакле, нешто материјално 

опет у материјално - изгледа мање опасан од захтева неких наших савременика, да се дух и све 

духовно претвори у хлеб, у пепео. Ко зна, уосталом, каква времена настају; духовно злато увек 

се лако може претворити у кукурузни папир, али папир није лако обратити у злато. 

Мир ти и радост од Господа. 
 

 

162. Писмо 

Почетнику у вери: О Повратку к вери 

 

Као кад се неко враћа дома из велике даљине, тако се Ви осећате сада враћајући се из ледених 

предела неверовања ка топлом огњишту вере својих отаца. Тешкоће, које при том имате, нису 

непознате Цркви. Јер Црква има обично искуство у томе, шта све бива с људима кад се удаљују 

од вере а шта опет кад се враћају вери. У првом случају демони их гоне напред а у другом 

враћају их назад, употребљавајући при том све могуће хитрине. Тако и с Вама. Час бацају на вас 

очајање, час вам сладе пут наниже, којим сте до сад срљали у пропаст, час наговарају бивше 
сапутнике ваше да вам се смеју, час вас подсећају на познате безвернике, који су и као такви 

"славни међу људима". Морате водити борбу с невидљивим непријатељима. И ви ћете их 

сигурно победити, само ако не губите из вида лик Исуса Христа, највећег добротвора свога. Та 
Он је једини савршено нормални човек, који се јавио на земљи, од кад су људи на земљи. 

Гредите к Њему, молите се Њему, гледајте у Њега. Гледајте Га, како се рађа у пећини ради вас. 
Гледајте Га, како се труди и понижава за вас. Гледајте Га, како лечи телесне болести, символе 
ваших духовних болести. Гледајте Га на крсту распета - због вас. Гледајте Га, како сад из 
небеске славе гледа у вас - Он, васкрсли и вазнесени. Сретните се свуда с Његовим погледом, и 

чистилишни стид обузеће душу вашу - стид, што сте до сад били далеко од Њега и против Њега. 

Па викните демону, који вас лаже и омета: а ти шта си учинио за мене? 

Кажете, како у сласт читате Свето Писмо и како су вам друге књиге постале отужне и 

одвратне; не можете да их узмете у руке. Тако то обично бива код духовно изгладнелих; не могу 

лако да се насите речи Божије после болесног трпања у себе речи људских. Само Вам се, кажете, 
још никако не да молитва. Доћи ће и то; не сумњајте. Кад се разгори у срцу љубав према 

Љубитељу Вашем, Ви ћете жедно тражити све начине општења с Њим. Па ћете се ухватити и за 
молитву. За сад покушајте с једном кратком молитвом, рецимо: Свјати Боже, Пресвјатаја 

Тројице, Оче наш, или Богородице Дјево. Понављајте ту молитву пет пута дневно; поставите то 

као правило и, хтело Вам се не хтело, не одступајте од тог правила. Јер само читање Светог 
Писма даје светлост, а молитва додаје топлину. Уз то, присаједините и милостињу, ма колику и 

ма према коме. Милостиња делује као нека духовна влага, која уз светлост Писма и топлину 

молитве утиче на душу, да расте, да се шири, да се удубљује, узвишује, и - добар плод доноси. 

Тако ће се душа Ваша вратити у здраво, нормално стање, и биће као добро дрво. А свако добро 

дрво добар род рађа, по речи Непогрешивог. 
Мир Вам и радост од Христа. 

 

 

163. Писмо 

Професору Владимиру В.: На речима Мк. 4, 12 

 

Народни покрет ка Богу коснуо се и Вас. И Ви сте почели читати Јеванђеље. Но спотичете се 
на неке нејасне речи, па наводите оно место где Спаситељ говори - о онима унутра и онима 
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напољу. Они унутра, ученици Његови, треба да разумеју тајне небеске непосредно, гледајући их 

као стварност, без слика и символа, а онима напољу све бива у причама, тј. у указивањима на 
бивања природна и сравњењима, јер гледајући не виде и слушајући не чују нити разумеју. Како 

то? Тако; зар нису они гледали лицем у лице Христа, Си-на Божијег, па ипак Га нису видели као 

таквога? Зато им је Он говорио о Себи говорећи у причама о сејачу, о цару, о човеку домаћину, 

о милостивом Самарјанину, и тако редом. Тако се испунило пророчанство великог Исаије, 
речено Јеврејима: слушаћете али нећет еразумјети, гледаћете али нећете познати (Иса. 6, 9), 

које речи слободно понављају три јеванђелиста: Матеј 13, 14; Марко 4, 12; и Јован 12,40. 

Богонадахнути Златоуст објашњава овако: "Они су сами били узрок што нису разумели, 

заградивши свој слух, затворив очи и одрвенив срце. А ово су чинили, вели Господ, зато, да се 

како не обрате и да их не исцјелим. Ово Он говори с намером да их привуче, да их освести и да 

им покаже да ако се они обрате, Он ће их исцелити. Слично томе као што у нас говоре: он није 
хтео видети мене, па лепо; а да је он удостојио мене својом посетом Ја бих му одмах указао 

милост, и показао тиме начин за измирење - исто тако говори овде Господ: да се како не обрате 

и да их не исцјелим, стављајући до знања да се они могу и обратити и спасти, ако се покају. Да 

Он није желео да они чују и спасу се, то би Он морао ћутати а не учити их кроз приче" 

(Тумачење Матеја 45, одељ. 2). Да се како не обрате - овим не исказује Бог Своју жељу но 

њихову. Као кад би мајка гледала своје злобно дете, на-мазано блатом по лицу, па ожалошћена 
рекла: оно је то учинило, да ми како не приђе и да га не пољубим! Јован пише: заслијеипио је 

очи њихове и окаменио срца њихова. Ко? Грех или Бог? Грех по природи својој заслепљује вид 

за Бога, а Бог по чистоти и светости Својој не да се видети нечистим -док се не очисте. Јер је 
речено, да ће само чисти срцем Бога видјеши. 

Мир Вам и радост од Господа. 
 

 

164. Писмо 

Једној жени: О полуделим 

 

Пишеш како си трпела много, много од свог мужа. Ружио те, изгонио из куће, па чак и тукао. 

Но с молитвом и надом у Свевидећег имала си снаге да све поднесеш, никад никоме не жалећи 

се и нејављајући ван куће шта у кући бива. Страдање ти је омекшало душу, искоренило сваку 

гордост и још те јаче привезало к Богу живоме. Једно време мислила си да ћеш полудети. 

Међутим, ниси ти полудела, - он је полудео, муж твој. Сад си ти забринута за његову душу, и 

питаш: има ли уопште полуделима спасења? 

Кад верујеш у Бога и Божији промисао, веруј до краја и потпуно. Кад, по речи Христовој, 
ниједан врабац не може пасти на земљу без Оца нашега, како би човек могао пасти у муку и 

болест и у смрт без воље Његове? А основна је воља Божија у погледу људи - да се сви људи 

спасу. Значи, да је и лудило попуштено на твога мужа мучитеља ради његовог спасења. Кад 

милостиви Створитељ не би желео њему спасења, не би га ударио том страшном болешћу, него 

би га ударио смрћу усред греха његовог. Сваком болешћу и муком небесни Лекар лечи душе 
људске. Зато не треба толико жалити оне који тешко болују па умру колико оне, телесно здраве, 
које смрт уграби усред њихова греха. Речено је: у чем затечем, у ономе ћу судити; ако у греху - 

онда осуда, ако ли у покајању - онда опроштај и награда. Но ти можеш рећи: али он се сад не 
може ни кајати ни Богу молити? Зато ћеш се ти молити за њега, и приносити жртве. А он у 

садашњем стању може само страдати, себи на спасење а другима на страх. Свака болница 
указује прстом на Бога. Ниједна тако - као душевна болница. Положи наду своју на Господа и 

буди спокојна. 
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165. Писмо 

Председнику Војину В.: О Трупу и орловима 

 

Пишете, како "има врло тешких места у Светоме Писму". Како за који духовни узраст. Има 
много више лаких и јасних речи, које кад испунимо у животу скида се вео и са оних тежих. Тако 

питате о речи Христовој: гдје је труп ондје ће се и орлови скупити (Мт. 24,28). У природи је ово 

јасно. Сами сте гледали, како се орлови скупљају на мртве трупове; и то их осећају из тако 

велике висине и даљине, да се човек мора у чуду питати, којим чулом они дознају где се труп 

налази? Да ли заиста чулом мириса, или неким шестим чулом, као детлић, који тачно зна, где се 

црв налази у дрвету, па тамо и кљуца? Христос несумњиво говори овде о свом трупу. Гле, Он 

говори о будућем времену: "онамо ће се и орлови купити". А да није мислио на Себе, Он би 

говорио у садашњем времену - о једној обичној и свакодневној појави: онамо се и орлови купе. 
Али Он говори о будућем времену, јер мисли на Своје тело, и јер говори пре Своје смрти - 

дакле, пророчки. И пророчанство се збило. На Голготи је висило Његово мртво тело. Кроз 19 

векова ево многе хиљаде поклоника из године у годину скупљају се на Његов Гроб под 

Голготом. Ти поклоници - није реч о туристима - походе Гроб свога Спаситеља из узвишене 
духовне побуде и потребе: да нахране и напоје душе своје, онако као што се орлови хране 
мртвим телима. Прави поклоници Гроба Христова и јесу прави орлови Христови. 

Још се та реч односи и на све причаснике, који се причешћују из свете Чаше крвљу 

Христовом. Све су то орлови Христови, који гладни и жедни, падају пред олтар и сишу живот из 
трупа, тј. из тела Христова - заклане жртве, закланог Јагњета Божијег, нас ради и нашега ради 

спасења. Којим чулом дознају они, да је у светом Причешћу храна и живот? Као неким шестим, 

нематеријалним, духовним чулом, развијеним и изоштреним вером, - чулом које је, на жалост, 
код безверних утупљено. Но шта говоримо о чулу? То је разум, просветљен код верних вером - 

или помрачен код безверника безверјем. 

Мир Вам и благослов од Господа. 
 

 

166. Писмо 

Бравару Јоси Т.: О животу грешника 

 

Човек неки наследи велико богатство од оца. Но он употреби све наслеђено благо на зидање, 
утврђивање и украшава-ње једне куће. Па живљаше сам у тој кући; нити иђаше коме нити 

примаше ма кога од добрих људи. На себе ништа не даваше; све на кућу. Неумивен, неочешљан, 

у дроњама, ненахрањен - тврдица према себи и другима, он све даваше само на кућу, у којој 
становаше. Годинама суседи његови нису могли видети лице његово. А кућа му беше споља 
тако украшена, да је свак од странаца и мимопролазника морао узвикнути од дивљења. 
Ослушкиваше човек онај сваку реч дивљења кући својој, и то му чињаше једино задовољство. - 

Какав ли је тек онај ко станује у оваквом двору, кад је двор овакав, питаху се пролазници? Али 

лице домаћиново нико не виде. Најзад, кад он расточи на кућу све што имаде, доведе сам себе 
до очајања због глади. Но једног дана удари гром у његову кућу, и запали је. И кућа изгоре у 

пламену, а човек онај једва се спасе на улицу. Видевши га народ у граду, уплаши се од њега, јер 

беше као страшило: црн, сув, дроњав, нечист. И свак бежаше од њега као од чудовишта. У свом 

очајању он се упути друмом ван града, ни сам не знајући, камо иде. У том га сретоше неки 

цигани, па рекоше себи: овај је згодан за нашу трговину! И тако га цигани ухватише, још више 
нагрдише, ископаше му очи, пребише му руке и ноге, па одоше с њим у прошњу по свету. 
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Човек онај представља душу грешника. Велико богатство - то су велики дарови Божији. 

Зидање, утврђивање и украшавање једне куће означава бригу искључиво о своме телу и 

телесном животу. Запуштен, дроњав и изгладнео човек - то је запуштена, оголела и изгладнела 

душа у телу. Гром је изненадна смрт. Људи у граду, који се одвраћају од онога човека као од 

чудовишта, ангели су Божији, који се одвраћају од гадне душе грешничке. Цигани означавају 

црне демоне, који воле и хватају себи сличне. 
 

 

167. Писмо 

Једном Славенофилу: О глади у "Рају" 

 

Чудите се, како је то завладала преужасна глад у данашњој Русији. Таква глад - да чак и у 

бедној Аустрији милосрдни људи скупљају милостињу за хлеб гладној Русији! Како да нема 

хлеба у безбожничком Рају, где је хлеб телесни уздигнут као божанство изнад сваког божанства, 
и где је све жртвовано само телу и хлебу за тело? Гле, безверници руски жртвовали су хлебу и 

Бога, и Христа Божијега, и цркву, и сваку веру, и душу, и Царство Небеско, и десетину хиљада 
цркава и манастира, и стотину хиљада свештеника, монаха и инокиња, и милионе људи 

аристократског и средњег сталежа! Све што се није смело жртвовати хлебу, жртвовано је: све 
што се могло претворити у хлеб, претворено је, па ипак - хлеба нема! 

Огромни континент од Пољске до Јапана претворен је у фабрику хлеба, и - хлеба нема. 
Стотину милиона људских снага упрегнуто је, да непрестано ради на производњи хлеба, и - 

хлеба нема. 
Сав разум људски, сва теглећа стока, све челичне маши-не напрегнуто су работале, да извуку 

из земље онај пепео, што се хлебом зове, да би напунили црева људска, па ипак - црева људска 
певају тужну песму глади и празнине. 

Шта то значи? 

То значи да нису људи господари хлеба но Створитељ света. 
Значи, да су истините речи Христове, да Створитељ даје људима хлеб у изобиљу, кад се хлеб 

иште од Њега не као нешто главно него као нешто узгредно. Иштите најпре Царства Божијега 

и правде његове, а остало све ће вам се додати. Тако је заповедио људима Господар духа и 

Господар хлеба. 
Кад животиње ишту хлеб као прво и главно, даје им се јер су животиње. Кад људи ишту хлеб 

као прво и главно, не даје им се, да би сазнали да су људи а не животиње. 
Шта помаже орати тракторима и сејати из аероплана, кад су сунце и облаци у туђим рукама? 

Уистину, шта користи узорати и посејати цео један огроман свет за шест дана, кад човек нема 

власти да заповеди - ни семену да проклија, ни земљи да га изнесе, ни црвима да га не поједу, ни 

сунцу да га не спали, ни облаку да га напоји, ни води да га не потопи? 

Русија је богата земља, но Мисир још богатија. Па је у богатом Мисиру давила људе глад за 
седам година. Због чега? Не због људског нерада и неумешности - далеко од тога, људи су 

одувек знали добро обрађивати земљу - него због фараоновог противљења Свевишњем, који 

држи у својој власти и земљу и сунце и дажд и семе и црве и све бубиње. У то време један 

богојажљив човек, Јосиф, у име Господње спасао је Мисир од потпуне погибије од глади. И 

нашој браћи у Русији спас је од глади не у челику, ни у пари, ни у точковима, нити у ма каквој 
људској хитрини и направи - него једино и искључиво у Богу. А то спасење послаће Свевишњи 

само кроз оне људе и због оних људи, који се буду Њега бојали. 

 

 

168. Писмо 
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Свештенику Драгутину Д.: О два сведока Божија 

 

У чудесној књизи Апокалипсиса предсказан је долазак два моћна сведока Христова пред сам 

крај света. По предању, то ће бити Енох и Илија. С великом силом у речима и делима они ће 
сведочити о живоме Христу, и као трубачи на узбуну позиваће покварени род људски хитном 

покајању. Ви питате, шта ће од прилике они говорити људима? И ја Вам могу само од прилике 
одговорити. Они ће викати у отврдле уши људске: 

- Покајте се без одлагања, без иједног дана одлагања, јер ево дошао је крај свету! 

На то ће се људи насмејати и кроз смех одговорити: 

- Овај свет нема ни краја ни почетка. О покајању су некад говориле само наше бабе и 

незналице. Опет ће пророци:  -  Ви сте деца светлости. Отац ваш небески отац је светлости, Бог 
живи и једини. Покајте се и владајте се као деца светлости. Гле, Судија долази; већ је на прагу! 

Кроз луди смех и кикот одговориће на то људи: 

- Ми нисмо деца светлости но богови светлости. Ми сами производимо светлост. Него ви, 

дошљаци, покајте се од ваших бајања и зановетања, док вам ми нисмо судили. 

Поново ће узети реч два Божија човека и рећи: 

- Отрезните се, људи, од пијанства, мржње и злобе. Будите једнодушни и једномислени у 

Христу Господу. 

На то ће људи с огорчењем рећи: 

-  Ако би ми постали једнодушни и једномислени, престао би цео наш политички живот, који 

је заснован на партијама, и то на три главне партије: на прогресивној, хиперпрогресивној и 

ултрапрогресивној. Значи, ви сте против напредне модерне политике, због чега вас треба 

каменовати. 

Опет ће пророци: 

-  Не ратујте један против другог; браћа сте. Демон вас лаже, и дели, и сатире. Ослободите се 
од злог демона. 

Чувши ово неке старешине народне одговориће им с великим гневом: 

- Сав наш економски систем зависан је од ратних фабрика. Ратом се постиже селекција јачих 

и способнијих за живот. Томе нас уче наши философи; томе и природа кроз крокодиле и 

орангутане. Значи, ви сте против прогресивног економског стања нашег времена? Убићемо вас 

ако не ућутите. 
Завапиће тада Божији људи: 

- Авај, браћо, оставите се безумних мисли и речи, па хит-но спасавајте душе своје од пожара 

пакленога, који је разјапио ждрело своје на вас! Покајте се, и одбаците свако телесно 

мудровање; ви нисте скотови но људи Божији. Ево, Бог долази да суди свету! 

Изгубивши сасвим нерве нервозни људи завикаће јаросно: 

- Какве басне о души спомињете? Наш је прогрес утукао те фантазије о некаквој души, 

фантазије наших предака. Тело је наше најдрагоценија имовина наша. То је божанство наше. 
Оно је можда некада лучило из себе неку плачљиву слуз, што се називало душом. Но оно то 

више не лучи. Оно је постало еволуцијом усавршено, те више не производи душу него прогрес, 
само - прогрес! 

Тада ће пророци крстом претворити сву воду у свету у крв ради потврде својих речи, и 

страшним гласом повикаће: 
- Ми вам говоримо, ви се смејете или љутите. Ми вас учимо, а ви бунцате. Последњи пут, 

сасвим последњи, говори вам Створитељ ваш преко нас; Христос распети и васкрсли опомиње 

вас преко нас - последњи, последњи пут: покајте се! Смилујте се над самим собом, и тргните се 

од ивице вечне пропасти! Не чујете ли тутањ издалека? Не осећате ли потрес земље? Не 

миришете ли у ваздуху? Не долази ли вам на сан? Не чујете ли гласове из оног света? Не виђате 
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ли визије? Ждралови осећају близину зиме: како ви не осећате близину Суда? Покајте се, о 

последњи потомци грешнога Адама! 
Бесни од јарости и сасвим избезумљени рикнуће грешници: 

- Јевреји су убили Христа, варалицу за живота, а наш прогрес је убио Христа, варалицу после 

смрти. За нас је све релативно: сваку истину ми лако обраћамо у лаж, и сваку лаж у истину. Но 

да нам ви не би више досађивали, ево убићемо вас помоћу цара нашега. О царе наш, сатано, 

помози нам! 

У том ће се из бездне паклене дићи сатана, и распламтиће гњев људи до кључања и 

клокотања против два Божија сведока. И убиће их. И биће смех и весеље грешника. 
Но гле, у тај час ће се затрести земља као никад од постанка света. И попадаће многа брда и 

планине, и пресушиће извори водни, и многи ће народ изгинути. И неће имати ко да закопа 
мртваце. Али ће се опет многи уплашити и покајати, и одати славу Богу, који је жив ва век века. 
Ти покајници представљаће плод труда и муке она два сведока, мученика за истину. 

Напокон ће сав свет покрити тама као густа смола, тако, да ће многи полудети од ужаса. Тада, 
усред очаја људи, и небивалог тресења земље, и густе тмине, чуће се изненадно хор небеских 

житеља како све бурније и бурније кличе: 
- Ево, Женик долази! Као усред тамне, безмесечне ноћи, наједном ће се заблистати светлост, 

потпуно нова, невиђена, необична. То ће заблистати Крст - знамење Сина Човечијега - место 

сунца и месеца, и још јаче од сунца, и осветлиће сву васиону. 

Тада, о тада ће се, слуго Христов и служитељу мој, јавити Он - спасење наше и Спаситељ 

наш. 

 

 

169. Писмо 

На једно безимено писмо о томе: Шта је Христос чудно учинио 

 

Ви ми пишете безимено и желите јаван одговор са именом. Лепо, ја и од тога не бежим. Но 

сама та чињеница, што се Ви, господине или госпођо - не знам како да вас ословим -што се Ви 

стидите или страшите свога питања, показује, да је Ваше питање неосновано. Ви с подсмехом 

питате: шта је то Христос чудно учинио, да Му ми морамо веровати? Нити је, велите, изумео 

телеграф, ни парни котао, ни грамофон, ни аероплан - па шта је онда учинио? 

Заиста, ниједну од тих ковачких справа Спаситељ света није открио свету. Да је Он у тим 

справама гледао спасење људи, без сумње Он би их открио, и то не само оне, које ви набрајате, 
него и стотине других. Но Он је другачије од Вас мислио, и у нечем другом гледао спасење 

људи. Он је открио један сасвим нови и бескрајно велики свет - Царство Небеско - и показао пут 

свима нама у овом мајушном свету, како се достиже онај свет. Уосталом, Ваше питање није 
нимало ново. Такво питање поставили су незнабошци у Александрији једном хришћанину, кога 
су ружили, исмевали и на муке ударали. Упитали су га најзад: "Шта је то ваш Христос учинио 

особено, кад Га толико славите?" Одговори им на то дивни Христов следбеник: 

- То што се ја не налазим увређен од свих ваших поруга и увреда. 
 

 

170. Писмо 

Уметнику С. 3.: О простом народу 

 

Вратили сте се са дугог путовања по народу. Не можете да се начудите, како је могао наш 

прости народ, неук и нешколован, створити тако чудесне умотворине и рукотворине? С 

разлогом се дивите. Заиста, прости народ је испевао тако милозвучну поезију, израдио тако 



143 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

красне рукотворе, изидао тако дивне грађевине, изрекао тако дубоке мисли и уредио тако 

значајне обичаје, да га ниједан појединац, ма колико даровит и школован, није до сада ни стигао 

а камоли престигао. Све је то народ могао створити само надахнућем Божијим. Кроз те своје 

узвишене творевине народ је дао сведочанство и доказ бића и промисла Божијега. Јер без 
Божијег утицаја и садејства потпуно је немогуће објаснити сав тај ненадмашни - по лепоти и 

смишљености - рад простога народа, простих сељака и сељанки, нешколованих козара и 

воденичара. Решење је тајне у томе што се народ уздао у Бога и молио Богу, па му је Бог дао од 

Свога Духа, који му је руководио мисли, осећаје, језик и руке. А школована човека, који се само 

у себе узда, Бог оставља самоме себи, те он даје само оно што човек, без Бога, може дати. Како 

је галилејски рибар Јован, сасвим прост и сасвим нешколован, могао написати четврто 

Јеванђеље? Како ли рибар Петар своје божанствене посланице? Ту земља не може дати 

разјашњења. Ван сваке сумње ту је небо умешано. Просвећени Духом Светим говорише свети 

Божији људи. Као што се Ви сада дивите простом народу, тако су се некада Јевреји дивили 

Христу: и чуђаху се Јудејци говорећи: како овај зна књиге а није се учио? Како? Тада им 

одговори Исус и рече: моја наука није моја, него Онога који ме је послао (Јн. 7,15-16). И мада је 

личност Исусова изузетна у сваком погледу, ипак би се могле сличне речи рећи и за народ: 

мудрост народна није народна него Божија. То народ осећа и тако верује у срцу своме - осећа и 

верује, да без Бога се песма не испева, без Бога се кућа не направи, без Бога се јелек не извезе, 
без Бога се слава не прослави. 

 

 

171. Писмо 

Начелнику Петру И.: О вери у природу 

 

Ви би хтели неку "нову веру", па предлажете веру у природу и њене законе. Кад Вама не би 

оскудевало познање прошлости нашега народа, и свих европских крштених народа, било би Вам 

јасно, колико је Ваше тражење преживљено и неосновано. То што Ви предлажете није ништа 
ново ни небивало. Јер то је баш и била вера наших давних паганских предака пре крштења. А 

вера хришћанска, коју ми сада држимо, јесте нова вера у сравњењу са оном старом паганском 

вером. Ако, дакле, желите нову веру, већ је имате. Ако ли хоћете веру у природу и природне 
стихије, онда значи нећете нову веру него стару, прастару. Чујте, како пластично говори апостол 

Павле Галатима, као да Вама одговара: када бијасмо дјеца, бијасмо поробљени стихијама 

свијета; па онда укоравајући додаје: а сада познавши Бога ... како се опет враћате на слабе и 

биједне стихије, којима опет изнова хоћете да робујете (Гал. 4,3.9). Видите ли куда идете? 

Хиљаде година живели су наши мрачни претци у мраку незнабоштва, у ропству под 

материјалним стихијама природе. Једва су се узвили из чељусти материје до висине духовнога 
Божанства и до слободе деце Бога живога и јединога. Ви сад хоћете да се вратите назад и 

отиснете у онај мрак и у оно ропство! Шта је природа него једна направа Божија? Шта - до слаба 
трска према свемоћноме Богу? А ви би хтели, да живот свој одрешите од свемоћнога Бога и 

привежете за слабу трску! Шта је веће: лончар или лонац? Ви цените лонац више него лончара! 
То долази од слаба вида и од страха. Ви сте се устрашили од прашине васионске и од ветрова 
што је гоне, па у страху хоћете да јој се поклоните попут давних предака својих, 

идолопоклоника. Зар не видите, да се и човечији дух свуда показује јачи од материјалне 
природе, а камоли Дух Божији? Зашто онда тражите, да дух човечији баците под ноге материје? 

Зар господар да буде роб слушкиње? 

Оставите се недостојних и ништавних мисли паганских Словена. С таквим мислима они су били 

и остали дивљаци кроз хиљаде година. Као што се лептир не враћа у гусеницу, из које је 
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излетео, тако ни нама више нема повратка у иструлеле љуштуре старе паганске вере. Нека Вас 
Христос осветли и просветли. 

 

172. Писмо 

Лекару Т.: О путовима промисла 

 

Јављате како већ одавно запажате Божији промисао у свом животу. Ви га видите не само у 

тешким и великим преокретима у животу своме него и у сасвим маленим и по изгледу 

безначајним догађањима и збивањима. Наводите за пример - који ја с Вашим одобрењем 

објављујем - како Вас је неко хтео погурнути на далеко мању службу од оне коју сте као 

дугогодишњи лекар имали, но Ви сте управили своје срце с молитвом Богу, и на крају свршило 

се тим, да сте уздигнути на далеко бољу службу него што сте очекивали. Наводите даље и други 

пример, који може бити користан читаоцима ових Мисионарских Писама. Спремали сте се на 

пут са својим малим синчићем. Нека жена из комшилука наметне Вам, да понесете њеноме 
синчићу топао зимски капутић. Сасвим без воље, а на много наваљивање, једва сте се примили 

те поштанске службе. Када сте се возом удаљили из свога града за неколико сати, време се нагло 

промени и захладни. И Ваш дечко почне дрхтати од хладноће у ноћи. Ви се сетите онога топлог 
капутића, развијете га и огрнете њиме своје дете. "Боже благи, узвикнули сте Ви тада, како је 

далековидно Твоје око, и како је велика милост Твоја према нама недостојним!" И с осећањем 

благодарности према Господу и с унутарњим стидом пред оном мајком срећно сте стигли камо 

сте кренули. 

Професор Михајло Пупин, наш славни земљак и научник у Америци, причао нам је много о 

томе, како он види у свом животу свуда прст Свемогућега од онога дана када је кренуо из 
Баната за Америку па све до данашњега дана. Тако се и велики песник владика Његош стално 

осећао "под упливом тајнога Промисла". А Псалмопевац набрајајући све доброте Господње 
према своме народу и себи виче: Ходите, чујте сви који се бојите Бога, ја ћу вам казати шта је 

учинио души мојој (Пс. 66, 16). 

Мир Вама и дому Вашем. 

 

173. Писмо 

Једном занатлији: О правом господству 

 

Питаш ме о свом сину, како би га могао учинити господином? Да се, велиш, и он не мучи као 

што си се ти мучио кроз живот. "А ја сам, пишеш, много се мучио и злопатио, али сам очувао 

веру и поштење". Човече Божији, па ти си онда прави господин у хришћанском смислу. У 

смислу хришћанском онај је прави господин ко очува господску душу кроз све муке и патње у 

животу; док у светском и паганском смислу онај је господин, коме спољашње господство, и 

част, и власт, непрестано доводе душу у опасност. Право је господство у нама а не на нама. 
Осигуран хлеб и нерад - осигурана је погибао душе и развала карактера. Код нас у кући била су 

два плуга: један чист и сјајан а други зарђао. Мој стриц имао је обичај, да онај чисти и сјајни 

плуг именује: господин плуг! "Данас ћемо орати са господином плугом, говорио је он, а ону рђу 

оставите нека рђа!" Службом се постиже право господство, сјај душе и красота карактера. А ја 

сам међу вама као слуга, рекао је Христос апостолима. И њих је учио да буду слуте на земљи, да 
би очували господску душу те вечно господовали на небесима. Заиста, апостоли су били као 

чисти и светли плугови, помоћу којих је Домаћин света преорао свет и посејао благородно семе 

небеског господства и царства. Прави је господин онај ко има господску душу и господски 

карактер; 

ко држи у памети своје господско, небеско порекло од Бога; 
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ко узноси у висину своје мисли и молитве ка Господу, Оцу својем; 

ко љуби истину и тражи правду у име Бога истине и правде; 
ко чини дела милости и доброте, не презире немоћног и не завиди охолом; 

ко сматра себе слугом Бога и народа; 
ко употребљује свој кратки земаљски век не на ленствовање и рђање него на прослављање 

Бога и на спасење себе и својих ближњих; 

ко се у богатству осећа убожјаком, а у убожјаштву богат Богом; 

ко с благодарношћу прима, с надом трпи и с вером умире; 
ко је, по речи Павловој, добре воље у немоћи, у поругама, у невољама, у гоњењима, у 

тјескобама за Христа (2 Кор. 12,10). 

Сви они, који оставише варљиво господство земаљско и пођоше за Христом, господа су 

Божија, племићи Христови, аристократија небеска. 
Мир ти и благослов од Бога. 

 

174. Писмо 

Јови К. Американцу о томе: Коме треба веровати 

 

Описујете, како је неко од тамошњих грађана а под именом научника скупљао паре од 

свакога па и од Вас, да би израдио крила за летење сваком човеку. Људи му поверовали и 

давали, док се најзад, показало да вас је он све преварио и као на неким невидљивим крилима 

ишчезао из друштва. "Не зна човек данас у шта да верује и коме да верује?" Тако завршавате 
писмо. И овде неки крштени људи понекад питају: у шта да верују? Лако ћемо на то одговорити, 

кад прво утврдимо -коме да верујемо? 

Ми најлакше верујемо ономе ко покаже ове три особине: истинитост, знање и љубав. И деца 

најлакше верују својим родитељима, јер су уверена у њихову истинитост, знање и љубав према 
њима. Тако и ми верујемо Исусу Христу Сину Божијем зато што смо убеђени да је истинит, да 
зна, и да нас љуби. Вјерујте мени (Јн. 14, 11), говорио је Он ученицима. И ученици су оставили 

своје послове и пошли за Њим зато што су Њему веровали. Ми верујемо кочијашу, кога у мраку 

погађамо да нас вози камо ми желимо; верујемо непознатом гостионичару, да нас неће отровати 

кад нам даје храну и пиће; верујемо незнаном госту, кога примимо на конак, да нас неће убити 

или опљачкати; верујемо чобанину на раскршћу кад нам указује на пут; верујемо случајном 

просјаку да је заиста сиромах и дајемо милостињу. И стотини других непознатих људи 

посведневно верујемо, мада немамо доказа ни о њиховој истинитости, ни о њиховом знању, а 
најмање о њиховој љубави према нама. Сав се наш живот састоји из веровања. Избришете ли та 
веровања, укочили сте сав живот људски. Када, дакле, верујемо посведневно знаном и незнаном, 

како да не верујемо предивноме Христу, у коме није било обмане, који је потврдио Своје знање 
моћним делима и чудесима, и који је засведочио Своју љубав према нама крсним мукама и 

смрћу? А када Њему верујемо, лако ћемо веровати у све оно што је Он рекао, открио, заповедио 

и обећао. Као уопште при сваком посведневном веровању у обичним стварима тако и у вери у 

погледу тајни небеских прво се мора човек питати: коме веровати? па тек после: шта веровати? 

Благослов Христов на Вас и на малену породицу Вашу. 

 

175. Писмо 

Господину штедиши: О црквеном сјају 

 

Вама је неразумљиво, зашто Црква православна дозвољава толики унутарњи сјај: у 

драгоценим иконама, у сребрним кандилима, златним путирима, брокатним одеждама, и другим 
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скупим предметима? Зато што хоће, да свим тим злехудим сјајем подсети људе на вечни сјај 
небеса; 

да их отргне ма и за час, од њихове беде земаљске и опомене на онај други свет, на небеску 

домовину њину, на царство вечне среће и вечне радости; 

да им представи - колико је то земљи могуће - начином материјалним и символичним, ону 

раскош и оно богатство, којим обилује свет духовни, и којим треба да обилује душа 

хришћанина, затворена у тело, као што је сав онај сјај затворен унутра у камене зидове храма. 
Но ово је само општа напомена. Међутим, сваки предмет посебице, и облик, и боја, и шара, 

има у православном храму особени духовни значај. Укупно и посебно, дакле, све то символично 

изражава поуку, пут ка спасењу, спасоносну драму живота Христова, обећања Христова, или 

неку тајну Царства Небеснога. 
Ви мислите, да би се све то могло претворити у хлеб и -појести! Па кад се поједе - шта онда? 

Ако тело поједе храну душевну, чиме ће се душа хранити? Зар нисте чули оно што је цео свет 
чуо, како су безбожници московски све то претворили у хлеб и појели, па ипак сад гладују - и то 

тако гладују како се у Русији није гладовало од времена Асколда и Дира? Не живи човјек једино 

од хлеба телеснога но и од духовнога. А све ствари и утвари у светоме храму, својим значењем 

храна су духовна за душе људске. 
Уђите дубље у науку хришћанску, која је за нас путнике земаљске важнија од свих других 

наука, па ћете разумети и разумевши одбацити садање своје мисли и заменити их мислима 
правилним. 

Мир Вам и благослов. 

 

176. Писмо 

Опет господину штедиши: О црквеном сјају 

 

На моје прошло писмо Ви одговарате опет питањем: "Зар би Христос трпео толики сјај у 

Цркви?" Свакако. Трпео га је онда, трпео би га и сада. Онда је у Јерусалиму постојао храм 

Соломонов, једно од ретких чуда грађевинарства и раскоши у свету. Тај храм је имао унутра 

више злата и драгог камења него што данас имају сви хришћански храмови на Балкану. 

Соломон сав дом (храм) обложи златом; шако и сав олтар пред светињом над светињама 

обложи златом ... И обложи херувиме златом... И под дому обложи златом изнутра и споља (1 

Цар. 6, 22. 28. 30). У тај храм улазио је Христос много пута, но никад није изразио Вашу мисао, 

да би све то требало претворити у хлеб и - појести. Он је предсказао пропаст томе храму, и храм 

је пропао, али не због злата у храму него због блата у душама људским. Мене радује што се Ви 

показујете милостиви према сиротињи, али још више би ме радовало када би се показали 

милостиви са својим имањем а не са туђим. Никако пак не бих волео да Вас видим на истој 
страни са Јудом. Знате ли причу, како се Јуда једном хтео показати милостивијим од Христа? 

Читајте 12. Главу Јованова Јеванђеља. Нека жена узе стакло скупоценог нардовог мира и изли 

на ноге Исусове. А Јуда, који после издаде свог учитеља за паре, наљути се и узвикну: зашто се 

ово миро не продаде за триста гроша и не даде сиромасима? На то ће му одговорити благи 

Господ, који је био на путу да и живот Свој положи за сиромахе: сиромахе свагда имате са 

собом а мене немате. Чуј-те, дакле, што ћу Вам рећи: кад би ми сви свагда имали Христа са 

собом, не би било сиромаха међу нама. Они који имају Христа са собом - они су и приложили 

Цркви све оно што Ви називате "сјајем". Они исти највише и дају сиромасима. Љубав према 

живоме Христу гони их на обе жртве - на жртву Цркви својој и на жртву сиромашној браћи 

својој. А они који немају Христа са собом, немају ни сиротињу са собом. Они би хтели да узму 

од Цркве и даду сиромасима само зато, да не би своје давали и - да им сиромаси не би 

досађивали. То је права побуда, која ево шета тако дрско и међу нама под маском доброчинства. 
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177. Писмо 

Госпођи Ј.: О страдању необјашњивом 

 

Жалите се на злу судбу своје сестричине. Необјашњиво је, велите, њено страдање. Њен муж, 

чиновник, заражен гадном болешћу, умро је у лудници. Она се заразила од свог мужа, и сада је и 

она у душевној болници. Ви њу хвалите као добру и честиту жену, па се чудите, како је 
свезнајући Бог могао дозволити, да до овог брака уопште дође, те да једно невино створење тако 

љуто страда? - Ако је заиста Ваша рођака добра и честита и невина, како Ви верујете, онда ју је 

страдање снашло, наравно, без њеног личног греха. Тада морате тражити узрок у греху њених 

родитеља. Јер је речено за Свевишњега, да Он походи гријехе отачке на синовима и на унуцима 

до трећега и четвртога кољена (2 Мојс. 34, 7). Ви ћете, знам, на то рећи оно што се често 

говори: али зашто деца да страдају због греха родитеља? Питаћу и ја Вас: али како би Господ 

Бог иначе устрашио људе да не греше, кад не би на децу преносио казну за њихов грех? Код 

нашег народа искуством је утврђено убеђење, да за грех родитеља и деца страдају. Зато се често 

чује опомена ономе ко хоће да се криво закуне или друго зло учини: пази, децу имаш! Ова 
библијска правда уосталом спроведена је и у обично људско законодавство у том смислу, што и 

деца губе имовину због злочина свога родитеља. Губе још и у моралном погледу, губе од угледа 
свога у друштву, и то не само синови но и унуци и праунуци. Ту скоро догодио се случај, да је 

неко верио једну девојку, но чим је накнадно сазнао, да је отац девојчин био на робији, отказао 

је веридбу. 

Но не треба очајавати због тога. Ипак то није слепа фаталност. Бог милостиви може да 

пресече казну на детету, ако се покаже истинско покајање и вапијање к Њему, Оцу небесном, за 
опроштај. Мајка светог Фанурија била је злочеста жена, но због њених грехова није сина 
постигла казна. Не само није га постигла казна, него се он још и посветио. Али Фанурије, 
сазнајући грехе своје матере, непрестано се молио Богу за њу. Молите се и Ви Богу за родитеље 
Ваше сроднице. Кад Бог опрости умрлим грешницима, онда се њихов грех не товари на леђа 

њиховог потомства. У томе и лежи смисао црквених молитава за умрле - да би Бог њима 
опростио грех, и да, следствено, казна не би пала на пород њихов. 

Мир Вам и милост од Бога. 
 

 

178. Писмо 

Безименом дописнику: О главној разорној догми 

 

Ко си и шта си, не пишеш. Но потписујеш се као "безверац и добар родољуб". Кажеш, како 

усвајаш основну догму московских безбожника о непостојању Божанства, а све остало што они 

проповедају одбацујеш, и остајеш - добар родољуб. О бедни човече, ко те наведе на клизавицу 

на којој нема задржања? Јер за што ћеш се ухватити, да би се вратио на висину, са које си 

поклизнуо у понор? Изгубио си веру; прекинуо си, дакле, уже које те везивало за Створитеља 

твога, пружио си обе руке у руке сатане, и опет мислиш задржати се где ти хоћеш! Московски 

безбожници су доследни, а ти ниси доследан. Одрекавши Бога они су доследно одрекли и све 
остале вредности до краја: и брак, и отаџбину, и душу, и савест, и морал. А ти оставивши Бога 
мислиш, да све остало задржиш. Они су на злом путу доследни, а ти недоследан. Не можеш ти 

усвојити њихову главну разорну догму, из које проистиче сва остала разорност на свима пољима 
и у свима правцима, па се задржати на једном месту где ти хоћеш. Мораш бирати: или никако не 
ступити на њихов клизави пут, или падати с њима до краја у пропаст. Кад Бога не би било, као 



148 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

што они у безумљу тврде, онда би људи били једна случајем створена гомила гусеница које, по 

њиховом мнењу, треба само подједнако ухранити за смрт. То је њихова друга главна догма: 
ухранити све људе подједнако за посек смрти. Јер одбацивши веру у свемоћнога Бога, они су 

остали са вером у свемоћну смрт. Зато, кад они говоре о "рају земаљском", говоре у ствари о 

трпези постављеној на зубу смрти. 

Знај, да онај ко изгуби Бога из ума и срца, осећа се наједанпут разрешен од својих обавеза, 
огољен од свих својих на-да, помрачен умом и отрован срцем. Убиство је тада за њих исто тако 

оправдано као и самоубиство; брак је за њих комедија, љубав према деци глупост, љубав према 
домовини још већа, пријатељство - ортаклук. Јер је сав свет за њих обор стоке без пастира, а 

живот случајна плесан на леђима земље. Све је то доследно за онога ко Бога одрекне. А ти куд 

си наумио? "Безбожник и добар родољуб!" Тешко земљи с таквим родољубима, и народу с 

путовођама с угашеним лучем! Видјећеш, како ће се истријебити безбожници, говори пророк 

(Пс. 37, 34). Или, зар ниси видео до сада? Ил' ниси слушао, како су прошли безбожни људи и 

безбожне гомиле људи? Ако ти почнем набрајати имена њихова од старих времена до данашњег 
дана, требаће дуго времена и много мастила. Разбиће, чувај се, разбиће Свевишњи безбожника у 

будућности, као што га је разбијао и у прошлости - разбиће га као што се разбија суд 

лончарски, говори велики Исаија (Ис. 30, 14). Зато ти чувај свој живот и разум. А ово двоје може 
човек сачувати само помоћу Дародавца живота и разума. 
 

 

179. Писмо 

Адвокату Сими М.: О Каиновом страху 

 

Вас чуди страх Каина братоубице, да га неко не убије, кад онда у свету није било никога. Од 

кога се страшио Каин, питате Ви? Била два брата, један убио другога, и убица остао сам у 

животу. Ко би њега, дакле, могао убити? Но пре свега, сетите се, били су живи родитељи 

њихови, Адам и Ева. Зар отац није могао осветити свог праведног сина, Авеља? Потом се роди 

Адаму трећи син, Сит. И Сит роди Еноса, Енос роди Каинана, Каинан Малелеила, који роди 

синове и кћери, међу овима и Јареда, који опет роди синове и кћери, међу којима и Еноха, а Енох 

роди Матусала и друге синове и кћери, Матусал роди Ламеха, Ламех роди Ноја и друге синове и 

кћери. Како, дакле, да није имао ко убити Каина убицу? И како да се Каин није имао кога 
страшити? Па и сам Каин имао је порода. Каин роди Еноха, Енох роди Гаидада, Гаидад роди 

Малелеила, овај Матусала, овај Ламеха, овај Јовила и Товела. Женске се овде не наводе него 

само мушкарци као носиоци и спроводиоци живота. А несумњиво је, да је и Каин имао много 

женског потомства. У то време људи су живели по неколико стотина година. Њихова старост 
тада приближавала се хиљади као наша сада стотини година. Каин живећи неколико стотина 
година, доживео је да види читаво једно племе од људи и жена, произашло нешто од Адама, 
нешто од Сита а нешто од њега самог. Имао је, дакле, ко убити Каина, и имао се Каин кога 
бојати за свој живот. Али Створитељ није дозволио никоме да убије Каина, а као казну наложио 

је на њ страх од свакога, и тресење целим телом - кроз стотине година. Заслужена казна за прво 

братоубиство, и јасна опомена братоубицама за сва времена! Јасно је пак, због чега Бог није 
дозволио да се Каин убије. У оно време није се писало, да би се злочин Каинов записао и за 
потомство сачувао, Требао је, дакле, Каин да живи стотине година, док порасту нова покољења, 
и да сам лично буде пред овима сведок свога злочина и - казне за свој злочин. 

Вама пак служи на похвалу, што се поред својих обичних послова бавите и читањем Светога 

Писма, ове Књиге живота, у којој су јасно оцртани путеви правде и неправде, спасења и 

погибли. Који ову Књигу презиру, свој живот презиру. 

Мир Вам и спасење од Господа. 
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180. Писмо 

Једној побожној души: О најважнијем вежбању 

 

Ти си разумела веру као вежбање у добру, и правилно си разумела. Твоја вежбања до сада 

односила су се на пост, молитву и милостињу. И то је правилно, и све троје од превелике 
важности. Пост, молитва и милостиња јесу практични израз вере, наде и љубави. Кроз све то ти 

показујеш преданост вољи Божијој. И ако још неку Христову заповест вршиш, тиме опет 
показујеш преданост вољи Божијој. Та преданост вољи Божијој јесте као душа свих наших 

верских радњи, и не само верских радњи и напора него и свих наших мисли и осећаја и 

деловања, једном речју - целога нашега живота. Сишао сам с неба, рекао је Христос, не да 

творим вољу своју, него вољу Оца који ме је послао (Јн. 6, 38). А уочи страдања Свога, у крвавом 

зноју, обраћа се Он Оцу говорећи: ипак не моја воља, него твоја нека буде. Има пуно крштених 

људи, који се труде да испуне сав закон Божији, но при свем том нису потпуно предани вољи 

Божијој. Кад наиђу страдања, они ропћу на Створитеља свога. Тако обелодањују, да немају 

преданости Богу своме, и да је сва њихова вера плитка и сва дела вере срачуната људским 

рачуном. Зато ти знај, да је вежбање у преданости вољи Божијој најважније од свих наших 

верских вежбања. На капији сваког новог дана реци: нека буде воља Твоја, Оче! И опет исто на 
капији сваке нове ноћи: нека буде воља Твоја, Оче! Полазећи на посао и враћајући се с посла, 
опет исто: нека буде воља Твоја, Оче! И кад те служи здравље и кад паднеш у постељу, опет 
исто: нека буде воља Твоја, Оче! И кад примаш и кад губиш, опет: нека буде воља Твоја, Оче! 
Најзад кад стигне неизбежни час, и ти се сретнеш лицем у лице с ангелом смрти, реци храбро: 

нека буде воља Твоја, Оче мој и Боже мој! 
 

 

181. Писмо 

Возару Јоци К.: О лудој заклетви 

 

Седео си у једном друштву и пио. Повела се реч о неком честитом човеку из ваше вароши, 

који се није допадао ниједном од вас, нетрезних људи. Загрејан пићем ти си лупнуо о сто и 

заклео се, да ћеш онога човека јавно на улици ишамарати. Кад си се истрезнио покајао си се због 
дате заклетве. Сад те гризе стид пред оним друговима, али опет ту је заклетва. Па питаш, да ли 

је грешно погазити заклетву? 

Знаш ли причу о цару Ироду? Како је на једној гозби опијен заклео се једној играчици пред 

гостима својим дати што буде искала од њега; како је играчица заискала главу Јована 
Крститеља, и како се цар чувши то врло ожалостио, али клетве ради и онијех који се гошћаху с 

њиме, заповиједи дати јој што заиска. И тако несрећни Ирод натовари на своју душу убиство 

праведника. Кам да се више бојао Бога него што се стидео својих другова у пијанчењу! Не би му 

име остало под проклетством за сва времена. 
А Христос нас учи, да пре стида од људи имамо страх од Бога (Лк. 18, 2). Јер ко нема страха 

од Бога, него само стид од људи, тај ће се ради људи постидети и од свога Бога. Страшна је пак 

судба проречена онима, који се постиде Бога пред р-дом овим злим и прељуботворним. Има 

честих тренутака у животу, кад човек треба да бира између страха од Бога и стида од људи. У 

таквом си тренутку и ти сада. Изабери, дакле, и сада и увек страх од Бога, и нећеш погрешити. 

Људи ће те исмејати, али ћеш бити прав пред Богом. 

А заклетва? Своју луду заклетву искажи свештенику и прими епитимију. А убудуће клони се 
оних, који ти нису другови у страху од Бога и Божијег закона. 
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Мир ти и утеха од Бога. 
 

 

182. Писмо 

Непознатом човеку: О помоћи Божијој 

 

Јављате ми се из Француске. Путовали сте морем и копном, па Вас је ухватила нека болест, и 

Ви сте били близу очајања. "Путовао сам сам, пишете Ви дирљиво; никоме се нисам могао 

обратити, нити сам то хтео, јер сам био уверен у немоћ људи. Једина ми је нада била - Бог. Њему 

сам се обратио, и Он ми је помогао. Моју кратку али срдачну молитву у ноћи Он је услишио. У 

знак благодарности шаљем три стотине динара за сиротињу или цркву. Како Ви нађете за 
сходно, тако и расподелите". Пошто немам другог начина да Вас обавестим, то чиним овим 

путем. Примио сам, дакле, и писмо и новац, и учинио сам по Вашој жељи. Бог нека Вам је вазда 
на помоћи. 

Никада не остављајте молитву, и Бог Вас неће оставити. Молитвом признајемо ми двоје: 
немоћ своју и свемоћ Божију. Молитвом уздижемо Бога на Његово место, а спуштамо човека 
опет на његово. Људи, који не знају за молитву, све премећу, те уздижу себе а снижавају Бога. 
Ово је редовна појава код немолитвених људи. Довољан је један разговор с њима, па да увидите, 
на каквој висини они себе држе а на каквој низини Створитеља свога. Где одсуствује молитва, 
присуствује охолост. А охолост је као надувани мехур, који спласне од једног убода игле. Тако и 

охолост при најмањем убоду судбе претвара се у очајање. Разуман човек увек је смеран, а 
смеран кроз смерност постаје врло разуман. Кад смеран човек иште помоћи од људи, он уствари 

очекује помоћ од Бога. И кад иде на бање, он се моли Богу за помоћ. Јер он зна да Бог помаже 

или непосредно или посредно; или одмах помаже, без посредства људи и ствари, или пак 

помаже преко људи и ствари. Вама је помогао непосредно. Јосифа је спасао преко људи, 

мисирских трговаца. У сваком случају само Бог помаже и нико други. Помоћ је моја од Господа, 

који је створио небо и земљу, говори Псалмист. Од Бога Вам здравље и спасење. 
 

 

183. Писмо 

Господину Милији Џ.: О недовољној вери 

 

Ви кажете, да верујете у Бога, и сматрате то довољним. И ђаволи вјерују, и дрхте, вели 

апостол Јаков (Јк. 2,19). А ви као човек морате имати нешто више. Рецимо, неко Вама дугује пет 
разних ствари, па Вам врати само једну, зар се нећете љутити? И од Вас Творац тражи пет 
ствари, а Ви Му нудите са-мо једну. Ово су тих пет ствари: 

1. вера у Бога, 
2. познање љубави Божије, 
3. познање воље Божије, 
4. познање дејства Божијег, 
5. познање суда Божијег. 
До саме вере у Бога Ви сте могли доћи као што би дошао иједан паганин, посматрајући 

природу, и закључујући да твар мора имати створитеља. Но све остало паганин не може по-

знати без Христова Јеванђеља. Јер кроз Христа се објавила љубав Божија према људима. Кроз 
Христа је откривена воља Божија, то јест: шта Бог хоће и шта тражи од људи. Христос је 
објавио дејство Божије у природи и у животу човечијем. Христос је јавио и како Бог суди дела 

људска, и како ће суди-ти целом свету на крају времена. Ако Ви мислите, да Вам је довољна 
само вера у Бога, ја Вас питам, како ћете дознати шта да чините те да се спасете? Гле, и евнух 
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царице Арапске веровао је у једнога Бога, због чега се и потрудио доћи чак из Арапске у 

Јерусалим, па ипак је питао апостола Филипа, шта треба да чини па да се спасе? (Дап. 8,31). 

Како ћете Ви дознати: како да се приближите Ономе, у кога верујете? Како ћете дознати: шта је 
добро а шта зло, и како да се у добру утврђујете а од зла браните? Како ћете дознати: шта Бог од 

Вас захтева и шта Вам обећава као награду? Ко ће Вам казати - да ли немушта природа - како да 
се Богу молите и шта од Бога да просите? О свему овоме ђаволи не питају, јер они не желе да се 

спасу. А Ви свакако желите себи спасења, те због тога морате питати и сазнати све оно што 

права вера у правога Бога повлачи собом. 

Није, дакле, довољна само вера у Бога, него је неопходно и све остало што је Спаситељ света 
људима објавио и од људи тражио. Јер кад би довољно било само оно што нам природа 
наговештава, и што Ви сматрате за довољно, онда би и долазак Сина Божијега у свет био 

непотребан, и муке Његове на крсту бесмислене. Због тога пожурите, док смрт није стигла, да 
мртви костур своје вере обучете у месо и у живот. Бог Вам на помоћ. 

 

 

184. Писмо 

Фабриканту четака С. С.: О празнини душе 

 

Као младић отишао си у свет из свог града. Живео си у далекој земљи четрдесет година. 
Радио си у фабрици четака, и временом си постао господар те фабрике. Жудео си да се 

обогатиш; и обогатио си се. Женио си се; жена умрла. Боже, како је много дана у четрдесет 
година, и ти си сваког дана мислио: како ће то дивно бити, кад се као богаташ вратиш у свој 
родни град, међу своје старе другове, па почнеш чинити добра дела лево и десно, а цео се град 

диви! У далеком свету било ти је све празно; твоју душу испуњавала су само сећања на твој 
мили град и на другове и на познанике. Најзад све си продао. Дошао је жељени час, и ти си се 
повратио у свој жељени град. Но авај, какво разочарање! За четрдесет година изумрли сви 

другови из младости, и сви сродници и познаници. Свуда непозната лица, нов народ. Тражиш 

старе куће - нема их. Питаш за старе фирме - ишчезле. Куцаш на врата негдашњих другова - 

странци отварају и у чуђењу одговарају да их не познају. Опет си, дакле, у туђини! Опет међу 

странцима! Опет празнина, никад празнија. Караван, који си ти оставио на станици, отпутовао, а 

други стигао. Деца се око тебе скупљају као око туђинца. Људи врте главама и говоре: не 
познајемо га! Стегло ти се у срцу; сео си на брду изнад града и - заплакао. "Куда ћу сад? Коме 
граду ја припадам? Којој земљи, којој ли отаџбини?" Тамо ћеш, камо су отишли сви они, које ти 

узалуд тражиш. Ти припадаш граду небеском, вишњем Јерусалиму, земљи обећаној, отаџбини 

небеској. Тамо је заминуо твој караван. А ти се придружи новом каравану, и буди радостан. Јер 

и тај нови караван путује истим путем, истој мети. Твоја душа била је кроз четрдесет година 
испуњена пролазним сенкама; зато се сад осећа празна и пуста. Испуни је сад - кад ниси до сад - 

нечим непролазним, бесмртним. Испуни је Богом, Створитељем твојим. Веруј у Бога и веруј 
Христу. Чини добра дела, која си мислио чинити; чини их лево и десно, и не тражи да ти се 

људи диве него да би те Бог помиловао. И нови људи у твом граду заволеће те, као што би те 
волели и они који су отишли. Јер и ови нови осећају, тугују, чезну. И они траже, изнад свега, 
правога човека, доброга човека. Буди ти њихов проналазак, нека се радују. Мир ти и утеха од 

Вечнога. 
 

 

185. Писмо 

Господину Томи О.: Има ли судбине 
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Пишете, како сте навршили осамдесет година, и како сте још снажни и млади духом. Много, 

много пута смрт Вам је долазила ближе од кошуље, но увек сте неком судбом изненадно 

спасавани. Зато питате: има ли судбе, и како Православна црква гледа на судбу? Ако се под 

судбом разуме слепа случајност или фаталност, Црква је томе одсудно противна, одричући 

постојање такве судбе. Црква је сва на Разуму и од Разума и кроз Разум. Она ништа не 
приписује ни слепој случајности ни слепој фаталности но све промислу свесилнога и 

свевидећега Бога, који дејствује на вишем плану целисходности а с обзиром на каквоћу тајних 

мисли, осећаја и дела људских. Сама реч судба долази од речи суд, у овом случају - суд Божији. 

Сјећам се судова твојих од искони, Господе, и тјешим се, говори Псалмопевац. То јест: сећа се, 
како је Господ награђивао праведнике и кажњавао грешнике још у овом свету. Опет говори: од 

судова твојих убојах се. И опет: по суду твојему оживи ме (Пс. 119). У словенском тексту свуда 

овде стоји судба место суд. И ми често кажемо: како ти судиш о тој ствари? што значи: како 

мислиш о тој ствари? Судба је, дакле, мисао Божија о свему што бива и што се догађа; али не 
мисао пасивна и немоћна као људска, но активна и одлучујућа. Неко се спремао увече да 
сутрадан иде у оближњи град, но те ноћи стигла га смрт и пренела у далеки небески град. И 

људи говоре: таква му судба. Неко се спремао да узме једну девојку, но на једном венчао се с 

другом. Опет људи говоре: судба! Неко се извукао из рова у позадину војске, но под шатором 

нађе га куршум и - смрт. Опет: судба! Али никад и нигде "слепа" судба но судба видовита, од 

Бога Мислитеља и Промислитеља, који свему зна зашто. Ко рекне: слепа судба, тиме исповеда 

само своје неразумевање узрока и смисла неког догађаја. Без праведнога и милостивога Бога 
ништа се људима не догађа. Да поновимо опет ону реч Спаситељеву: ниједан врабац не може 

пасти на земљу без Оца вашега; а у вас је и свака длака на глави избројана (Лк. 12,7). И тако, 

ничија судба није ни слепа ни случајна, но мисаона и промисаона. По таквој интелигентној и 

видовитој судби Ви сте много пута избегли приближену смрт, и наџивели сте судије своје, који 

су Вам потписивали смртне пресуде. Од Бога Вам живот и спасење. 
 

 

186. Писмо 

Једном новом утописти: О страним посетиоцима 

 

Јаучете, што се не праве путеви за Дурмитор - ради страних туриста. Ради туриста? Да сте 
рекли: ради шума, или ради лакшег народног подвоза, ја бих разумео. У том случају не бих Вам 

ништа ни одговарао, јер брига о путевима припада позваним за то. Но, кад чујем Ваш разлог, 
због чега треба да се изводе путеви на белоглави Дурмитор, руменим од стида. И како да 
оћутим? Ви хоћете да "привучете" странце да долазе у Црну Гору и "остављају паре"! Зашто? 

Зато што ће неко-лико дана напасати своје очи по јелацима и пропланцима, где честити народ од 

памтивека напаса своја бела стада, којим се издржава. Чујући ово човеку се, верујте, радије хоће 
да разговара са мртвима него са живима. О свети Петре Цетињски, који си први разбио 

Бонапартину војску, шта би ти рекао на ово? Сакри се сабљо Јола Пилетића, да странци не 
бацају на тебе стопарце, као бакшиш што ће те видети! А ти Драшко војводо, прекидај своју 

причу о неким далеким Млечићима, јер ... она више не изазива код нас смех но стид. - Ви сасвим 

озбиљно зборите, у научној форми: "депресија од актуелне кризе може се редуцирати на 
минимум само елевацијом свести о туризму и конструкцијом модерних шосеа и комфорних 

хотела". Сељачки речено, ово значи: задужимо се; бацимо туђе милионе на друмове и хотеле, па 
онда гологлави чекајмо - џепове странаца. Да би ухватили бакшиш из њихових џепова, те им 

отплатили бар интерес на њихове милионе. Зар од тога да живимо, човече? Боље да не живимо! 

Је ли то права светосавска линија што нас је водила преко Косова, и преко толиких гробаља, и 

кроз толике тамнице и мучионице, до Ослобођења? Или смо ми баш дотле изневерили сами 
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себе, да смо готови заменити старо гесло: за крст часни - геслом: за туризам? Уосталом наша 
земља, као земља, зар је најлепша од свих земаља, да би свет поврвео у њу да је гледа? Она је за 

нас најлепша од свих земаља. Па и за нас она је најлепша не по спољашњој лепоти својих 

изгледа него по оној лепоти, коју је народ највише уочио и опевао. То је лепота великих душа, 
великих карактера, великих сукоба правде и неправде, великих моралних победа. То је главна 
лепота наше земље. Она је узвишенија од свих наших планина и беља од снега по нашим 

планинама. Но на ту лепоту страни туристи не просипају паре, на Вашу жалост. Још нешто. 

Знате ли Ви, честити госпаре, какав отров завијају многи страни туристи у своје банкноте кад их 

дају? Јесте ли чули за отров који се зове - разузданост? Јесте ли сазнали што о психологији 

гомила, нарочито на туђем тлу? Гомила људи на туђој земљи никад се не одликује оним стидом 

као код своје куће. Ако ћемо туристе примати с дужним поштовањем као госте, онда је све у 

реду. Онда ћемо остати верни своме вековном гостољубљу, које блиста као неки свештени 

ореол око душе нашег народа. То наше прослављено гостољубље засновано је на главном 

документу вере хришћанске, на Светом Писму. Апостол Христов препоручује вернима: будите 

гостољубиви (Рм. 12, 13). И опет на другом месту: гостољубље не заборављајте (Јевр. 13, 2). 

Али никако се не препоручује да очекујемо спасоносну корист од страних посетилаца. Истину 

говорећи, ми смо до сада имали немало штете од њих, неретко чак и материјалне. Они траже 
скупе друмове и - бесплатан подвоз. Увек потржу неке званичне препоруке, које збуњују наше 
чиновнике. Други се опет обраћају надлештвима и трговцима, представљају се као страни 

туристи и безазорно ишту новчану помоћ. Обично се извињавају говорећи: писали смо кући за 
паре, па чекамо! И наш милостиви свет даје; но даје им као сиромашним људима, не испитујући. 

Даје им као људима у беди а не као туристима, и не као спасиоцима, који ће нас, по Вашем 

мишљењу, спасти од неке беде. Јер беда се мучно бедом лечи. 

Због свега тога, дакле, не јаучимо за туристима на Дурмитору, него држимо се плута и Бога, 
што рекао један наш даровити земљак. 

 

 

187. Писмо 

Шваљи Ђ.: О победи зла 

 

Има један начин победе зла, који сте и Ви пробали са успехом. Својим поштеним трудом 

издржавате себе и четворо деце, сирота удовица... Но за неплаћену кирију дошао газда да 
пописује ствари. Ви сте дрхтали, деца плакала. Кад је газда видео, да све пописано неће изнети 

дужну кирију, љутит поче викати. Тада Ви скинете ђердан с врата, успомену од мужа са 
венчања, и извадите сат, што је отац на самрти завештао најстаријем сину кад буде завршио 

школу. "Узмите и ово!" рекнете газди. То дирне срце газдино - јер и он је човек - и он се удаљи 

мрмљајући: "седите, па кад платите, платите!" Ви сте поступили по оној Христовој: не браните 

се од зла! Нешто слично догодило се у селу Сибници у време аустријске окупације. Због неке 
сумње дођу војници и почну палити село. А у селу живео чича Тођа, познати Божији човек. 

Војници му нареде, да изнесе из куће што жели, јер хоће даје запале. Чича не уђе у кућу, него 

оде на дрвљаник и донесе бреме дрва. Упитан шта то ради он кротко одговори војницима: "Па 
да вам помогнем да запалите кућу!" То дирне срце војника - јер и они су људи - окрену се и оду. 

Чича Тођина кућа остане незапаљена. 
Благослов Божији на Вас и на децу. 

 

 

188. Писмо 

Братству "Св. Стевана": О благом дану 
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Христос се роди, децо Божија! Дошао је опет Благ Дан. Народ именује благим даном све 

празнике које слави. Но Божић је родитељ свим осталим благим данима. Божић је први 

хришћански благ дан, који је светлошћу својом осветлио децу Адамову и унео радост у душе 

њихове; први слатки дан у многим хиљадама горких дана незнабожног света. 
Божић је благ дан због благога Цара, који је у тај дан посетио свет. Градови уписују у дрво и 

у камен онај дан, у који их је посетио неки цар земаљски. А ми да упишемо у срца наша посету 

Цара небескога. Дрво ће иструлети, камен се истрошити, а оно што је у срцу уписано 

пребродиће смрт и ући ће у вечност. Свети људи имају обичај како дишу тако да у срцу 

спомињу име Цара Христа. Кад су зверови растргли светог Игњатија у Колосеуму, нађено му је 

срце цело, и у срцу као урезана два слова И(сус) Х(ристос). 

Па је Божић благ дан и због живота, који се јави кроз Исуса Христа. И живот се јави, пише 

апостол Јован, и видјесмо, и јављамо вам живот вјечни, који бјеше у оца и јави се нама. Пре 

тога са трпезе вечног живота пуштене су неколике мрве у овај свет, колико да напомену трпезу 

небеског живота. Грчевито су се људи хватали за те мрве, не знајући ни одакле нити од кога оне 
долазе. Христос је дошао у свет, да открије људима неоскудну трпезу живота и да их позове на 
вечни пир живота. И свако ко је примио позив и поверовао Непогрешном, почео је осећати глад 

не више за мрвама живота него за пуним животом, за божанском обилном трпезом живота. Кад 

је зли мучитељ предложио светом мученику Зиновију, да бира између смрти и живота (овог 
света) одговори му свети: "Живот без Христа није живот но смрт, а смрт Христа ради није смрт 
но живот" (Пролог, 30. октобар). 

Па је Божић благ дан и због љубави, јављене кроз Цара Христа. Видите колику нам је љубав 

дао Отац, да се дјеца Божија назовемо и будемо, пише очевидац Христа (1 Јн. 3, 1). Пре Христа 
људски род није знао за љубав Оца према деци ни деце према Оцу. Но рођењем у свету Сина 
Божијег, Јединородног, отворене су очи људима за једног непознатог Родитеља на небесима и за 
једну дотле непознату љубав - небеску. Загрејана том небеском љубављу није ли света Катарина 
одбацила земаљски царски венац и примила смрт на точку? И слично њој - колико чета и армија 
и народа, причешћени огњем оне небеске љубави, пођоше у смрт, збацујући тело са себе као 

непотребну крпу платна! Најзад је Божић и благ дан још и због мира и силе мудрости и 

благодати и пуних препуних небеса других блага што се кроз тај дан јавише у свету са јављањем 

Сина Божијег, - да, са јављањем Цара и Слуте, Господара и Мученика, Љубитеља и Гоњеног, 
Умртвљеног и Васкрслог. 

Нека би вам Господ отворио вид духовни, да видите сва блага, која су нам јављена и 

понуђена рођењем Сина Божијега. 
 

 

189. Писмо 

Братству "Св. Јована": О миру Божијем 

 

Христос се роди, христијани! Мир вам Божији! Да се мирбожимо, говори незлобни народ. 

Ову реч народ је смислио -Мирбожити се. Диван израз за дивну јеванђељску истину о миру. 

Јеванђељска је истина о миру, да је прави мир - божански, и од Бога. Мир је небеска стварност, 
и само с неба може доћи. Ту небеску стварност излевали су на земљу ангели Божији песмом око 

пећине, у којој се роди Кнез мира. И на земљи мир, певали су ангели. Певали су ангели ту песму 

- која је за земљу песма а за небо стварност; али је нису испевали па заћутали. И данас је они 

певају, мада је она постала нечујна за многе отврдле уши. Ту ангелску песму народ је изрекао 

једном речју - мирбожити се. Ово значи практичну примену те ангелске песме у животу људи. 

Ово значи, браћо, да имамо мир Божији у себи и међу собом; да живимо у Божијем миру, и да се 
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поздрављамо Божијим миром. Киши је отаџбина у висинама, миру у још већим. Вештачки мир 

је неистина као и вештачка киша. Мимо Бога створени мир само је мост из-међу два рата. Мир 

свој дајем вам, рекао је Син Божији ученицима. Такав је мир Божији, трајни, радосни, 

животворни: њега даје Бог и њега примају људи. Господ им даде мир од свуда (2 Днев. 15, 15; 

20, 30), пише у Библији за побожне цареве Израиљеве. Због доброте старешина народних Бог 
даје мир народу. Главно је, да мир од Бога долази. Зато се Црква моли Богу за мир онако исто 

као што се моли и за здравље, и за кишу, и за благослов. Мирбожити се значи и жељу за миром, 

и знање да је мир од Бога, и молитву Богу за мир. Зато мирбожите се, христијани, следбеници 

Христа, Кнеза мира. Целе минуле године свађао се свет о миру - као да се мир свађом осваја! 
Бар у овај свети дан, кад се родио Човек мира, мирбожите се. Искрено и свесрдно пожелите мир, 

и поиштите мир од Бога Миродавца. И Бог ће дати мир људима Својим. И они који приме мир 

од Бога, зрачиће миром на осталу узнемирену браћу своју. И сви ће прави људи пожелети мир 

због красоте мира, и сви ће пасти на колена пред Створитељем својим и помолити се за мир. И 

људима ће се отворити уши и чуће ангелску песму о миру на земљи и о доброј вољи. И људска 
песма удружиће се с ангелском, слатком и животворном. Јер ће то бити песма из стварности и о 

стварности. Мир вам Божији. 

 

 

190. Писмо 

Човеку удаљеном од народа: О Обичајима 

 

Пишеш, како се не загреваш народним обичајима, па ни оним божићним јер ти не казују 

ништа. Било би заиста чудо, кад би ти разумео народне обичаје, а не разумеш народну душу и 

народну веру. Треба се сетити, да се Господ Христос родио у слами, па разумети, зашто се кућа 

посипа сламом. Па треба знати за божанску Свету Тројицу, која влада светом на четири стране, 
па разумети зашто се баца по три ораха у четири угла собе. И још, треба знати, да је Христос 

хлеб живота, па појмити смисао чеснице. И још - да је Господ у младости пострадао, но да 
Његов огањ и данас топли срца људска и даје им срећу, па разумети млади бадњак и варнице 
среће што се крешу из бадњака. Макар теби ово изгледало просто и детињасто, али признати 

мораш, да је лепо и смишљено. Ако не будете као дјеца, рекао је Господ, нећете ући у Царство 

Небеско. Приближи се и ти оној деци Божијој, што се зове народ, и живот ће твој бити светлији 

и радоснији. Један руски песник ходио је твојим путем, удаљеним од пута народног, па се опет 
вратио народу. Овако се он исповеда: 

Ја различитост више не осећам од народа. 

Маште, охоле маште, преживео сам ја, 

И све дубље појимам са годином сваком, 

Какво сам ништавило ценио дуго... 

Сједињеном жељом сад с народом горим 

С њим заједно плачем, светињи се његовој молим 

И све што народ воли, ја обожавам. 

Круглов: у Успенском сабору 

Мир ти и радост од Господа. 
 

191. Писмо 

Братству "Св. Илије": Исаија ликуј! 

 

Зашто се пева ова свештена песма и при венчању и при сечењу колача? Ви знате, мислим, 

смисао ове песме. Нека ликује пророк Исаија јер се његово пророчанство обистинило. 
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Пророчанска реч, коју изрече Исаија пред царем Ахазом и народом гласи: ето, дјевојка ће 

затрудњети и родиће сина, и надјенуће му име Емануило (Ис. 7,14). Емануило значи: с нама Бог. 
Емануило - изговарају Срби скраћено: Манојло. Рођење Христа од Девојке и Духа најсветије је 
рођење, од када се за рођење зна у свету. Кроз то рођење јавила се тајна љубави Божије према 

људима: Бог се обукао у тело човечије, да људе спасе. Па пошто је брак намењен рађању и 

размножавању рода људског, то се пева ова песма, Исаије ликуј, да подсети младенце на чистоту 

и светињу брака, и на промисао Божији, по коме се деца и рађају. Да би младенци имали страх 

од Бога и држали у виду више духовни и морални значај своје брачне везе него ли телесни. 

Крсна слава је верски обичај нашега народа. Зашто се и при ломљењу колача пева Исаије 

ликуј? Мислим зато што је Христос назвао Себе хлебом. Ја сам хљеб живота... и још: Ја сам 

хљеб живи који сиђе с неба; ако ко једе од овога хљеба живјеће вавијек (Јн. 6, 48. 51). При 

ломљењу колача, хлеба земаљског, Црква хита да нас подсети на хлеб живота, на вечно живог 
Спаса Христа. Да би нас кроз то опоменула на духовну храну. 

У оба случаја, дакле, Црква хоће да уздигне мисли наше од телесног ка духовном -тамо од 

телесне везе ка вези душе са Богом, овде од телесне хране ка духовној храни. 

Мир вам и радост од Емануила. 
 

 

192. Писмо 

Старинару Аџему С.: О гладноме Христу 

 

Огладњех и дадосте ми да једем, рећи ће Господ на Страшном Суду милостивим. Ти се 

чудиш, читајући Јеванђеље, кад је то Христос био гладан на земљи? Не говори Он то само о 

времену кад је Он телесно походио земљу него за сва времена, до краја; нити само о 

милостивим људима оног времена него свих времена. Он и данас осећа глад гладних као Своју 

глад. Он гладује кроз све сиромахе на земљи, кроз све просјаке, кроз све одбачене и презрене. 
Њихова глад - Његова је глад. Мада од света одбачени, они су од Бога изабрани, да кушају срца 
богаташа. Кад учинисте једноме од ове моје најмање браће, мени учинисте. Он, Пребогати и 

Превелики, истоветује Себе с најбеднијим и најмањим овога света - назива их браћом Својом - 

да би омекшао срца богаташа и навео их на пут спасења. Јер помоћу најмањих Он жели да спасе 
највеће, помоћу најбеднијих најбогатије, помоћу најслабијих најсилније овога света. Такав је 
Његов метод спасавања људи. Јер Његова свемоћна рука стоји иза ништавних оруђа. Он хоће, да 
сви зависе један од другог, и помажу спасење један другог. Зато, ко даје гладноме, нека даје са 

страхом као да ставља у руку лично Христу. Давалац нека даје у име Христа, а прималац нека 
прима у име Христа - да би Христов благослов био на обе стране. А молитва сиромаха гласовита 
је пред Творцем. 

Причао нам неки човек, како је пошао на суд, да чује пресуду. Дан раније двојица су изјавили 

пред судом, да ће се заклети против њега. Човек невин - смућен. Уз пут види човека без ногу на 
улици, проси. Он му пружи милостињу и рекне: на муци сам, брате, помоли се Христу за мене! - 
Не бој се, Бог ће ти помоћи! Одговори бедник. Кад на суду, а то она два противника дрхтећи 

изјавише, да не могу положити заклетву. И човек онај би ослобођен. 

И ти кад дајеш сиромаху, реци: помоли се Христу за мене! или: за моју децу, или: за моје 

упокојене! 
Мир ти и радост од Господа. 

 

 

193. Писмо 
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Младом наследнику: О последњој жељи 

 

Пишеш о смрти свога оца. Као угледан и имућан човек он је имао много пријатеља од власти 

и богатства. Но пред смрт није марио ниједног да види. Само је често поручивао, да му дође 

Крста обућар. А тај Крста ништа нема осим вере и доброте. И кад је Крста долазио, самртник му 

ништа није говорио, него би само узео његову руку и тако држао и ћутао. А кад би неко од 

његових моћних пријатеља и ортака долазио, он би само мануо руком, да се удаљи. Питаш, шта 
то значи? 

То значи, дете моје, да је човек на самрти човек искрен. Не жели да га се дотакне 

лицемерство. При растанку са овим светом душа тражи само оно што је најбоље у овом свету. А 

то је: вера и доброта. Јер је доброта твоја боља од живота, вели пророк. (Пс. 63,3). Истина, то 

он говори Богу. Али Божија доброта сија кроз човека доброг. Нагни се над постељу самртника и 

спомени му имена великих царева земаљских, освајача, властодржаца, богаташа, научника, 
уметника - ништа! Ништа му та имена не казују. Све је то далеко од душе његове као 

заборављен сан. Кад су тако неком умирућем владаоцу говорили о великим људима, сличним 

њему, он с уздахом рекне: "Не говорите ми о онима које остављам, него ми говорите о онима 
којима одлазим". Кад су опет једном руском књазу ласкали ласкавци и на његовом самртном 

часу, он љутито викне: "Прошло је време томе! говорите ми сад о бољем од мене!" 

Самртник је, дакле, искрен, и тражи изнад свега пламен доброте, да га огреје, осветли и 

охрабри. 

 

 

194. Писмо 

Богослову К. И.: О противницима вере 

 

Што си се уплашио? Против твога богатства устали су сиромаси, и ти си се уплашио! Од увек 

је тако, да сиромашни нерадо гледају богате. Твоја вера - твоје богатство. Твоја хришћанска вера 
обухвата небо и вечност и живот и истину и правду и радост и светлост и ангеле и песму. А они 

који су без тога свега буне се против тебе, истинског богаташа. Кад би се они бунили, да би и 

сами постали духовно богати као ти, па да се радујемо. Али не; они само хоће тебе да 
осиромаше. У томе је разлика између бунџија против светских богаташа и бунџија против 

духовних богаташа. Они први хтели би да одузму и присвоје, а ови други - да одузму и баце. 
Код оних првих је често нужда, понекад и завист, а код ових других је па-кост. А пакост се 

храни мраком незнања, и у својим недрима носи казну себи. Ако пакосника мрзиш, двојно га 
кажњаваш. Ако га се плашиш, себе кажњаваш. Ни у чему да се не плашите од противника, учи 

нас апостол; јер, вели, противљење је њима знак погибли а вама спасења, и то од Бога (Фил. 1, 

28). Свевидећи види и тебе и твоје противнике; непрестано вас гледа, од јутра до вечера и од 

вечера до јутра. Мисли о Свевидећем, и нећеш имати страха. Један храбар младић писао ми је, 
како се он бори за душу своју. "Кад замислим, вели, Бога уз мене Ја се нимало не плашим 

противника; но чим се моја мисао о близини Бога удаљи од мене, страх ме спопада". И овца се 

осећа храбра покрај пастира свога. Приби се и ти уз Пастира доброг, Христа. Моли Му се, да те 

не остави. И моли Му се, да отвори очи и срце противницима вере, да би прогледали и видели, 

да нису они ничији противници до само своји. Да би прогледали и видели једино спасење своје. 
Мир ти Божији. 

 

 

195. Писмо 
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Безименом дописнику: О Пресветој Деви 

 

Мучи Вас питање, како је пресвета Дева Марија могла родити Сина без оца? То није ни било 

по њеној моћи него по моћи Свемогућега. Остаје Вам, дакле, да се питате: како је Бог свемогући 

могао извести оно чудесно рођење? Но и то питање - противуречно у себи - одговорено је само 

собом чим изустите реч - Бог свемогући. Таква се питања уопште не појављују у души онога ко 

иоле може да представи страховито величанство моћи Божије. Онај који је свемоћном Речју 

створио свет, овај чудесни свет са звездама и безднама, без ичијег садејства, могао је ваистину 

учинити, да се зачне чедо у пресветој Деви, без ичијега садејства. Зар се не рађају по Божијој 
мисли и вољи и она деца, која се природно рађају? У сваком рођењу има нечег надприродног. 
Кад је старој Сари јављено, да ће зачети, она се с неверицом насмејала, јер у Саре бјеше 

престало што бива у жена. И света Дева и Крститељ рођени су од родитеља бездетних и 

престарелих. Има ли што тешко Господу? Библија јасно учи, да и роткиње и нероткиње не 

зависе толико од воље мужевљеве колико од воље Божије. Чак и стока се множи или не множи 

сходно Божијој вољи, као што се види из Библије. Па и боје и шаре оваца и коза зависе од Бога, 
као што читамо из чудне повести о Јакову и Лавану и њиховом стаду (1 Мојс. 30, 31). У сва 

дејства природе умешана је тесно и једна духовна надприродна сила и воља. Кад би Бог оставио 

природу да она производи оно што она хоће и колико хоће, завладао би хаос и неразум. Свако је 
рођење пуно тајне небеске. А што се Вама чини, да је рођење Христа од Пречисте изузетно 

велика тајна, то је зато што је и сав Христос по себи изузетно велика тајна. То је осетила и сама 
Богомајка, због чега је и упитала архангела Гаврила: како ће то бити кад ја не знам за мужа? 

На то је весник Божији одговорио њој - одговара и Вама - речима: у Бога је све могуће што рече. 

Мир Вам Божији. 

 

 

196. Писмо 

Једном револуционару: О сажаљењу 

 

Ви грмите против богаташа, и то је, мислите, модерно. Пре свега, испитајте себе. Рецимо, 

Вама се укаже прилика да постанете богаташ - да ли би Ви то одбили? И да ли онда не би 

заћутали? Ви се љутите на Цркву што се и она не бори против богаташа. А зар Црква то не 
чини? И зар није чинила и пре Вашег рођења, и пре рођења Вашег ђеда и чукунђеда? И кад 

Ваша уста замукну у гробу, зар ће и уста Цркве замукнути? Још пре деветнаест столећа апостол 

наређује своме следбенику: богатима овога свијета заповиједај да се не преузносе, ниши да 

сеуздају у богатство пропадљиво, него у Бога живога (1 Тим. 6,17). Само је разлика између 

Вашег прекора богаташима и Црквеног. Ви корите из зависти и мржње, Црква из сажаљења. 
Црква зна, да је богаташима овога света најтеже спасти се. Рекао је Спаситељ: заиста вам 

кажем, да је тешко богатоме ући у Царство Небеско. Ето због чега Црква, без зависти и 

мржње, има само сажаљење за богаташе. Узети ово сажаљење као слабост Цркве према 

богаташима и као тежњу њену да оправда "сталеж" богаташки, далеко је од истине као звезде од 

ракетли. Црква није сталешка но свељудска. Ако Ви у богаташу видите само богаташа, Црква у 

богаташу тражи човека. Њено сажаљење односи се на човека у богаташу а не на бреме богатства 
на човеку. Тешко оном који умножава што није његово! докле ће? и који трпа на се густо 

блато - виче глас још старозаветне Цркве. И још додаје: ето, обложен је златом и сребром, а 

нема духа у њему (Авакум 2,6.19). Зато су у очима Цркве богаташи најоптерећенији бедници, 

најтежи болесници. Пуноћи њихових сандука одговара најчешће очајна празнина њихових 

душа. Отуда сажаљење према њима, као према месечарима на крову. Од њих се само иште 
милост, а не даје им се. А они су жедни милости и сажаљења као и сва створења. Презрите 
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њихово богатство и они ће га сами пре-зрети. Презрете ли њих као људе, они ће се још више 
приљубити уз богатство своје. Дарујте их неким духовним даром - рецимо сажаљењем - и они 

ће се одважити да дарују сиромахе својим материјалним благом. 

 

 

197. Писмо 

Русу у изгнанству: О једином непостидном 

 

Безмало сте у очајању. Зашто? Зато што се стидите оних људи, у које сте полагали наду за 

своју отаџбину. Једни су од њих помрли као на пола пута, завивши у црнину Ваше наде у њих. 

Други су још живи за овај светски вашар, али су мртви за Вас због себичности и страшљивости. 

Трећи, четврти, пети - брзо су засијали као велики људи, но убрзо су погребли свој руски сјај у 

пепелу западном. Сада се не усуђујете више ни у кога веровати, да се не би опет постидели и 

стидом као бичем шибали своје преостале дане, "гонећи их од себе као бесловесну стоку и слепо 

хватајући нове дане без наде у њих". Но зашто се не прилепите надом својом уз Онога, од кога 
није пао стид ни на кога у руској прошлости? Мислим на Сина Божијега, за Кога се венчала 

душа руског народа од пре хиљаду година. Сваки који вјерује у Њега, неће се постидјети, тврди 

апостол (Рим. 10, 11). 

У Њега су поверовали кнежеви ваши, који се први крстом крстише - вероваше и не 
постидеше се. 

У Њега вероваше ваши духовници, пештерници и подвижници - вероваше и не постидеше се. 
У Њега вероваше најбољи цареви ваши, и стављајући круну своју украј себе, клечаше пред 

величанством славе Његове - вероваше и не постидеше се. 
Стотине хиљада руских мученика и самомученика, ради имена Његова, вероваше у Њега - 

вероваше и не постидеше се. 
Стотине милиона руских људи и жена и девица и деце живеше у овом веку вером у Њега, а 

сад живе у бесмртној, небеској Русији - нити Га се постидеше на земљи нити Га се, још мање, 
стиде на небесима. 

У овој пустињи светској, где уједају и змије и неверни људи, Он је једина Бакарна Змија, која 
не сипа из Себе отров но лек. Погледајте у Њ, као што су отровани Израиљци у пустињи 

гледали у Мојсијеву бакарну змију. Погледајте у Њ, и отров, којим Вас је свет отровао, изаћи ће 
из Вас. И као здрави Ви ћете кроз Христа гледати у људе; гледаћете са милошћу и сажаљењем а 

не са надеждом у њих, која превазилази њихове моћи. Света Русија никад није ни очекивала 

своје спасење од твари него од Творца. 
Мир Вам и радост од Господа. 

 

 

198. Писмо 

Професору В. В.: О свецима на коцки 

 

Жалите се на једну саблажњиву појаву коју нема ко да спречи. Неко друштво издало је нове 
карте за коцкање са ликовима наших народних светитеља, царева и јунака. Свети Симеон 

Мироточиви, оснивач једне царске и светачке династије; па краљ Милутин, чијем се ћивоту 

клања престоница братског нам народа бугарског; па свети Стеван Дечански, чије име 

изговарају са страхопоштовањем и Арнаути и Турци; па свети Наум, просветитељ Словена и 

чудотворац - сви су они сад изображени на картама, над којима ће се пушити, псовати, свађати, 

лагати, тући. Пред њиховим иконама народ пали кандила, а коцкари ће од сад пред њима палити 

чибуке и један другом - шамаре. Ви кажете, да је побуда оваквом поступку - новац. И да нисте 
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казали, знао бих то и ја и свако. Јер нема нити може бити икакве узвишене побуде у свету, 

изузев новца, да једно друштво стави чак и свеце на коцку. Да ли је код нас криза заиста 
достигла ту меру, да морамо чак и свеце ставити на коцку? Ако ли је то друштво "друштво 

гладних", онда боље да се сви у њ упишемо и помремо од глади него да профанишемо оне свете 
личности, које представљају најузвишеније врхове наше историје. Тим светим душама ми 

дугујемо премного и у прошлости и у садашњости. Велим и у садашњости, јер оне се моле пред 

престолом Свевишњега за потомство своје. 
Ја могу замислити жалост свих оних који славе ове свеце као своју крсну славу, кад сазнаду, 

да се са њиховим славским ликовима коцкају коцкари по бурдељима. Заиста се ми разликујемо 

од Европе. У овом времену кризе европски се народи трезне и свуда пооштравају законске мере 

против свих друштвених саблазни; наравно, и против коцкања. А код нас се коцкање баш у ово 

време облачи у рухо светитељско и - посвећује! Да је то друштво издало карте са ликом Јуде, 
Вука Бранковића, Омер-паше, београдских дахија, и разних издајника и дезертера, чувених 

коцкара и пропалица, не би нико речи рекао против. Чак би то било привлачније за коцкаре него 

ли озбиљна лица светаца и хероја. Слично иде са сличним: издајници са коцкарима, и тирани 

спољашњи са тиранима унутарњим (страстима коцкарским). Али шта имају слично наши 

народни светитељи са коцкарима? Чему ће иконостас у раскалашним подрумима? 

Ви то називате цинизмом. Не знам. Ако је цинизам, онда тај цинизам према светињи и 

родољубљу више приличи данашњој Москви него Београду. Какво су нам зло учинили Немања 

и свети Наум, да будемо цинични према њима? И честита Косовка девојка - шта нам је она 
згрешила, да њено лице брљају прсти, којима управља страст за парама? и да се над њом кикоћу 

ноћне... да речем најблаже - ноћне неспавалице. 
Причали су ми Јапанци, какво је код њих поштовање према владарима. Веле, кад се појави 

пожар у једној кући, прво се спасава слика Микадова, па онда чељад. А ми наше највеће 

хришћанске владаре - на карте! 
Још се живо сећам, кад су први пут израђене чаше са сликама наших великих људи и светаца. 

Сећам се, како је онда чаршија београдска негодовала, што су и ликови славских светаца 
стављени на чаше, из којих се пије, па и опија. А пазите сад, какав смо гигантски корак 

направили у "прогресу"! Свеци на коцки! Зар мислите, да народ београдски неће и сад 

негодовати? Јер ако се овако "прогресира", убрзо ће неко друштво ставити на коцку и Бога и 

Богородицу и анђеле и сва небеса. И после тога неће се имати шта више "стављати на коцку". 

Тада ће се морати предати сатани кључеви од радње. Ето Вам моје мишљење, које сте желели. 

Да додам још само једно: не вређајмо оне које славимо, којима се дичимо, којима свеће палимо 

и цркве зидамо. Зашто да се ругамо онима који нас воле и Богу се за нас моле? Зашто да прљамо 

оне, који нас перу пред светим небесима? Зашто да мрачимо лик оних, од којих се светли сва 

историја наша? и садашњост наша? 

 

 

199. Писмо 

Разним лицима: О разним предметима 

 

"Скрушеном Петру" 

У Прагу су Вам астролози описали будућност и саставили хороскоп судбе. Чувајте се од 

астрологије, јер она у суштини значи слепу фаталност. По хришћанском учењу човек је виши од 

звезда. Покајањем и молитвом човек може променити судбу своју на боље. 
 

Девојци у Мостар 
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Говорите о свом честом поболевању. Но признајте, да сте се тек у болести научили молитви 

Богу. Значи, болест је била циљна а не бесциљна. Створитељ Ваш воли Вас као чедо Своје. Он 

има Своје тајанствене но целисходне планове са сваким људским створом. Не скривајте само 

злокобну тајну у себи јер она погоршава страдање. 
 

Ј. Георгију 

Питате каква је разлика између Огњене Марије и Благе Марије? Разлика је као између две 

разне личности. Огњена је Марија света Марина (17. јула), а Блага је Марија света Магдалина 
(22. јула). Загледајте у Пролог. 

 

Божидару "Христољубцу" 

Мучите се са суботарима. Питајте их, је ли Христос радио у суботе или је празновао? Читајте 
даље речи Павлове 2 Кор. 5, 12; Рим. 10, 4. 

. 

Господину С. С. 

Можемо ли се учити побожности из наше народне поезије, питате? Велики део народне 

поезије представља сјајан израз хришћанске вере и побожности. Али један део јесте обична 
земаљска прашина у стиховима - што не користи души. 

 

Госпођи Евдокимовој 

Кад је апостол Павле осећао потребу у молитвама верних за њега говорећи: браћо, помозите 

ми молитвама к Богу (Рим. 15,30), тим више свештеници и ђакони. Вашом оштром осудом 

свештенства Ви не користите ни свештенству ни себи. Бог све види и све чује. 
 

Мајстор Јовану у Сарајево 

Нада изгубљена - живот изгубљен. Не губи наду. Свет је пун неслућених могућности. И - од 

Бога је све могуће. Који се надају у Господа, добијају нову снагу, подижу се на крилима као 

орлови, трче и не сустају, ходе и не море се (Ис. 40, 31). 

Христос се роди свима! 

 

 

200. Писмо 

Једној мајци: О вечном животу 

 

Син Вам пао с аероплана и погинуо. Пишете, како сад само једно те једно мислите: да ли син 

Ваш ипак живи? Да ли има живота после смрти, и ко нас у то може уверити? Уносим се у Вашу 

душу и потпуно саосећам Ваш бол. Али ме ипак изненађује Ваше питање, тим више што све 

речи ваше дишу вером и побожношћу. Ако ли неко сумња у вечни живот, ја не знам како се он 

може назвати следбеником Христовим? Гле, главно откриће Христово јесте откриће једног 
новог живота, новог света, новог царства - сасвим новог за људе. То је највеће откриће људима 
од кад постоје, и најрадосније од свих открића. Одрећи то откриће значи одрећи и Христа и сав 

смисао нашег живота на земљи. А примити то Христово откриће значи примити истину о Богу 

као Родитељу, о ангелима као духовима, о свевидећем промислу Божијем у свету, о Суду 

Божијем, о неумирању душе са смрћу тела, о радосном смислу нашег живовања у телу на 
земљи. Све ове истине открио је Господ, и све их је посведочио Својом личношћу, и свим 

Својим речима и делима, драговољном смрћу за нас, васкрсењем и вазнесењем. Идем да вам 

припремим мјесто, рекао је Он пред смрт ученицима. Опет ћу доћи и узећу вас к себи, да и ви 

будете гдје сам ја (Јн. 14, 2-3). Не иде Он ваљда у гроб, да им припреми место! Заиста, то не би 
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била никаква утеха -приправљати неком место у вечној смрти! Не, него Он иде у онај други свет 
и живот, преко гроба и изнад гроба. Посведочили су постојање оног света и живота и 

многобројни свети људи и свете жене. "Ко се одонуда јавио, да нам посведочи?" питате Ви, 

понављајући тако питање оних који су без вере. Да нисте у жалости, заслужили би благ укор за 
овакво питање. Кажите ми, ко се од светитеља, уписаних у календар, није јавио? Или зар Вам 

није познато, да Црква не уписује никога у свеце ко се није на неки начин јавио из онога света? 

Баш ту недавно читао сам, како је једна млада Францускиња прешла у Православље само из тог 
разлога - како је она сама објавила - што јој се јасно јавио свети Серафим Саровски, један 

велики руски светац, чија је стогодишњица празнована прошле године. 
И тако, дакле, немате никаква разлога за сумњу а имате све разлоге за веру у живот небески, 

у који је прешао Ваш син, нешто мало раније од Вас. 
Мир Вама и утеха од Христа. 

 

 

201. Писмо 

Брату Живану А.: О добром капетану 

 

Пишеш ми о великој радости међу добрим и побожним људима у целом вашем срезу. Дошао 

вам нов начелник срески. Човек са високом школом но у исто време са силном вером у Бога. 
Прави Божији човек у сваком погледу. Држи веру и на делу и на језику. Држи крсну славу, 

кандило у кући, сваке недеље у Цркви је са народом. Када је дознао, да у вашој вароши има 
неких замрзлих душа, које не осећају силу и величину и милост Творца свога, он им је лично 

ходио, из куће у кућу, из дућана у дућан, и говорио, учио, саветовао, опомињао. Успео је брзо, 

да многе успаване душе пробуди, и да неким безверцима, који нису знали ни за Бога ни за душу, 

отвори савест. Сад сви почели долазити на исповест и причест. Плод таквог његовог рада 

показао се и у поштењу народном: престала су код људи многа зла дела, ружне навике, злобне и 

хулне речи. 

И моја је радост колико и ваша, што видим једног народног старешину народне душе. Успех 

вашег капетана сведочи, колико је наш сељачки народ вољан и готов да послуша добар савет 
својих грађанских старешина и да следује њиховом добром примеру. Кажеш, како ви сви сад 

благосиљате свог доброг капетана. И Бог ће га благословити. У Светом Писму стоји написано, 

да ће онај који обрати грјешника са пута заблуде његове, спасти душу своју од смрти и 

покрити мноштво гријехова (Јк. 5, 20). Нека би дао велики Бог, да се хиљаде такве народне 
старешине. А што спомињеш једног ранијег старешину, који је мрзео веру Божију и шибао 

побожне људе, па једнога дана пао под огњена кола и погинуо, на то ти могу само рећи: ко има 
очи да види нека види, и ко има уши да чује нека чује, и ко има још имало савести нека се 

устраши од Бога. Мир ти и благослов Христов. 

 

 

202. Писмо 

Железничару Миливоју М.: О речи у Откривењу 1, 6 

 

Живео у Азији неки некрштени цар. Био је силан и страшан, но није имао порода. Кад дође 

време цару да умре, упиташе га, ко ће царовати после њега. Рече цар: нађите ми човека, који би 

био по мојој вољи, да га усиним, па нека вам он буде цар после мене. Али тај човек мора имати 

ове особине: прво, да се не боји смрти; друго, да не жели бити цар; треће, да има више деце него 

ма који други човек у моме царству. -Тражили, тражили и не нашли. Најзад доведу пред цара 

неког младића дрводељу, који је био личан и храбар. Упита га умирући цар: бојиш ли се смрти? 
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Одговори дрводеља: како бих се бојао онога што се мене боји и што ће мени морати послужити 

као мост за вечно царство? Опет упита цар: желиш ли бити цар? Одговори дрводеља: како бих 

волео бити оно што већ јесам? Створитељ мој усинио ме је кроз Христа, а Створитељ је мој Цар 

над царевима; дакле и ја сам већ цар. Најзад упита цар: колико деце имаш? Одговори младић: 

имам их три стотине. То су они које сам ја крстио и духом родио. То су моја духовна чеда, која 
мене називају својим духовним оцем. Цар се тада замисли, па рече: звао сам те, да ја тебе 
усиним, а сад те молим, да ти мене усиниш, те да и ја будем твој духовни син. И крсти младић 

цара. И умре цар без страха од смрти. 

Ови одговори младог дрводеље јасно ти казују значење речи: И учини нас цареве. Сви су 

хришћани усиновљеници цара небеснога, по милости и благодати тога Цара, а због крви 

Христове. Сви, дакле, који се одрже у овом животу као истинити хришћани, ући ће у бесмртно 

Царство Небеско, и цароваће са Оцем својим, Царем вечним и несравњивим. 

Мир ти и благослов од Бога. 
 

 

203. Писмо 

Књижевнику С. К.: О домаћину 

 

Чуди Вас што ја не пишем "ни о чем другом до само о Христу, кад треба писати о миру 

светском, о култури, о просвети, о напретку, о моралу"! О господине и брате, кам да ја не умем 

ни о чем другом ни писати до о Христу; и кам да ништа и не знам осим Христа! Да ми је да могу 

рећи као апостол: расудих да не знам међу вама ишта сем Исуса Христа (1 Кор. 2, 2). 

Ослушните чељад у кући - о чему ли више говоре него о домаћину дома? Чујте и читајте - ко се 

највише посведневно спомиње у једној држави ако не владар и старешина државе? Како онда да 

се међу становницима света не говори много и много о Домаћину света, о Владару васионе, о 

Цару небеса и земље, о Спаситељу душа наших? А говорити о Христу значи говорити о сваком 

савршеном добру на небу и на земљи. 

Кад се говори о Христу, говори се и о миру, јер Он је прави Мироносац и Миродавац у 

историји наше планете. 
Кад се говори о Христу, говори се и о култури у добром смислу ове речи (јер је ова реч до 

грдила онакажена). Гле, Он је надахнитељ најблагородније и најсветије културе у свету. 

Говорити о Христу, значи говорити и о просвети људи, пошто се сва Његова наука односи на 

просвећивање људи, на просвећивање истином и на преображење духом. 

Говорити о Христу значи говорити о напретку, јер Он једини може одвести људе даље од 

гроба. 
Писати и говорити о Христу значи, наравно, неизбежно говорити о моралу, то јест о владању, 

о поштењу, чистоти, доброти, милости према страдалницима, љубави, и тако редом. 

Заиста, није никакво чудо што моја скромност пише и говори о Христу, него је жалосно и 

чудо што хиљаде других, јачих и способнијих од мене, не мисле, не говоре, не пишу, не певају о 

Исусу Христу, Сину Божијем, Спаситељу света. Јер жетва је велика а посленика мало. Да се 

молимо Господару од жетве, да умножи посленике Своје на њиви Својој. 
Вас молим, потрудите се и Ви, да уђете у онај велики хор људи и ангела, који своје погледе 

само у Њега управљају, и све своје силе употребљавају на утврђивање Његовог светог Јеванђеља 
у срцима људским. 

 

 

204. Писмо 
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Ратару Филипу М.: О трсци и лану 

 

Свети Матеј описујући личност Христову у свом Јеванђељу, служи се речима пророка 
Исаије: Трску стучену неће преломити и задимљеног лана неће угасити (Мт. 12, 20; Иса. 42, 3). 

Ти питаш шта значе ове речи? Златоуст овако тумачи: "Пророк прославља кротост и неисказану 

моћ Христову". Другим речима овде се указује на троје: прво, на ништавило непријатеља 
Христових; друго, на моћ Христову, и треће - на Христову кротост и дуготрпљивост. 
Непријатељи Христови, старешине јудејске, били су као стучена трска у рукама свемоћнога 
Господа, а гњев њихов као запаљени лан, који се само дими, пред ногама Његовим. Рукама 
Својим прејаким Христос је могао ту трску преломити без икаква напора, и ногама Својим 

згазити завидљивце, згазити и угасити као задимљени лан. Али Он то није хтео учинити, кротко 

и стрпљиво чекајући покајање грешника. Тешко је наћи јасније сравњење слабости непријатеља 
Божијих према сили Божи-јој него што је пророк нашао - трска стучена и лан задимљен! Има 
ли ишта лакше у свету него размрскану трску преломити и запаљен лан што се само дими 

угасити? Ето, тако је ништавно свако непријатељство људско, јеврејско и незнабожачко, према 

Христу. И онда, и данас, и за увек. Зар је тешко било Ономе, од чије се једне речи дрво осушило, 

буре утишале, демони побегли, болести ишчезле - зар је Њему тешко било једном речју 

избрисати из књиге живота и у прах претворити све фарисеје и садукеје, све бедне гневљивце и 

надуте завидљивце? Нимало. Али Он није хтео показати Своју снагу на најлакшем него на 
најтежем. Најтеже је било отрпети ништавило противника, њихове поруге, њихове пљувач-ке, и 

глупост, и злобу, и лажи, и неправедну осуду, и смрт на крсту. Најтеже је било гледати стучене 

трске, како се горде, и не преломити их; и мирисати смрадни дим зависти и не угасити га. Да, 
најтеже је било то отрпети и чак опростити. Опрости им, Оче, јер не знају шта раде! И на том 

најтежем испиту Христос је показао Своју моћ и однео победу. 

 

 

205. Писмо 

Новообраћеном у веру: О плодовима вере 

 

Колико Вам је грех био некада мио толико Вам је сад одвратан. Читали сте многе 
философије, од Платона до Брадлеја. Много их је. Нисте знали, на којој да се зауставите. Једна 
је порицала другу. Што је један философ изнео као истину, други је то представио као лаж; што 

је један обојио бело, други је премазао црно. Нисте знали где је истина, и то Вас је љуто 

тиштало. Најзад - немио догађај! У ствари, спасоносан за Вас. Пали сте под кола на улици, и 

точкови су прешли преко Ваших ногу. Лежећи у болници Ви сте опет сабирали своје мисли, 

питајући се непрестано: шта је истина? Покрај Вас је лежао неки болесник са књижицом под 

јастуком, коју је он често узимао. Кад сте га Ви радознало запитали, он Вам је ћутке пружио 

књижицу, с кревета у кревет. И тако је Нови Завет пао у ваше руке први пут у животу. Кад сте 
сву књижицу прочитали, затворили сте и рекли себи: овде је тачка, и одавде почиње за мене нов 

живот. Прогледали сте и видели - и у паду под кола и у лежању у болници и у "случајном" 

сусрету са Књигом живота 
- Ви сте наједном видели јасно прст Божији, прст Бога, који Вас љуби и спасава. Кад сте 

изашли из болнице, почели сте живети животом хришћанина. 
Али сад опет нелагодност, незадовољство. Изгледа Вам, да не напредујете, да не растете 

духовно. Полако, најновији Савле! И оном првом Савлу очи су биле ослепљене од прејаке 
светлости Христове, те је морао осећати бол, докле се није навикао на ону божанску светлост. И 

отиде од очију његових као крљушт, и одмах прогледа (Дап. 9, 18). Полако само, и стрпљиво. 

Царство Божије не долази одмах да се види. И сејач, који је јуче посејао семе, не излази данас на 
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жетву. А Господ је рекао, да и царство Божије у нама расте као семе пшенице. Домаћин, вели, 

посејао семе, па спава и устаје ноћу и дању, и сјеме ниче и расте, да он и не зна (Мк. 4, 27). 

Тако треба да је и са Вама. Јер истина није да се само зна, него је истина као семе које хоће да 

расте и плод доноси. Ви сте примили семе божанске истине на њиву душе своје. Будите сад 

стрпљиви. Не тежите, да одмах будете апостол и пророк. Пустите нека семе расте. Свака Ваша 
молитва греје то семе, свака суза залева га, сваки уздах извлачи га навише. И семе ниче и расте, 
да Ви то и не знате. Али Христос зна. А кад дође време жетви, и Ви ћете знати и веселити се. 
 

 

206. Писмо 

Бугарском професору Христи Ј.: О миру и братољубљу 

 

Хвала Вам на Божићном поздраву. Хвала на благим жељама и речима о миру и братољубљу 

међу Бугарима и Србима. Христос је назвао миротворце синовима Божијим. Миротворци су они 

кнежеви народни, који се договарају о миру и уговарају мир. Миротворци су и они пословни и 

уметни људи, који се састају са суседима из друге државе, као људи са људима, и договарају о 

заједничком раду место о рату. Али су миротворци и сви они тежаци и чобани са Старе планине 
и Шар-планине, који са топлим жељама и уздасима уздижу у самоћи молитве Свевишњем за 
мир и добру вољу међу нашим народима. Будите уверени, да њихове жеље, уздаси и молитве - 
непознате и нечујне за свет - велики су чинилац у стварању мира. Можда - пресудан. 

Створитељу васионе није потребан ни телеграф ни радио, да би чуо све шапате душа људских. 

Он је неисказано сажаљив према простом народу, и непрестано пази на срце народно. У 

Јеванђељу се на више места спомиње, како се Христос сажали на народ. Жао ми је овога народа 

(Мт. 15, 32). Другом приликом опет: Исус видје народ многи, и сажали му се на њих, јер бијаху 

као овце без пастира (Мк. 6, 34). И опет другом приликом: Изишавши Исус видје многи народ, и 

сажали се на њих, и исцијели болеснике њихове (Мт. 14, 14). Шта прост народ мисли и осећа, о 

томе се донекле води рачуна и на земљи а свецело на небу. Међу великашима земаљским 

постоји једна фраза "зидати политику на осећајима и жељама народа". И Творац управља судбе 

народа на лакши или тежи пут, сходно добру и веровању у добро код народа. Мене још узбуђује 

један у истини узбудљив призор од прошле године у Самокову, у старој Самоковској цркви. 

Неки прост занатлија држао је запаљену свећу и нетремице гледао у бугарске и српске 

свештенике пред олтаром. Кад су свршене молитве и говори, он је пролио сузе и узвикнуо: 

"Мир и братољубље! Мир и братољубље - да не будемо проклети за навек!" - Мир и 

братољубље свеопшта је чежња и вашег и нашег народа, оног простог али многомилионог и 

Богу милог православног народа. На тој чежњи, на том племенитом осећају срца народног, сада, 
у наше дане, Провиђење кује нову судбу наших народа. Сви појединци, који се противе томе, 
спремају себи стид и понижење. Јер тамјан што га у ово време жежу два братска народа на 

жртвенику срца свога није више тамјан Каина (супрот Авеља) но тамјан светога Саве и светога 
Јована Рилског. 
 

 

207. Писмо 

"Љубитељу истине": О злим духовима 

 

Кажеш, како верујеш у Бога, али никако не верујеш, да постоје демони. Има прича о неком 

страном човеку, који дошавши у Мисир хтеде пошто-пото окупати се у реци Нилу, ради 

успомене. Говорили му мештани, да у Нилу има крокодила, и да не плива на дубину. Но он није 
веровао, да постоје крокодили, па се насмејао тој "бапској" причи и, као добар пливач, поуздан у 
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себе, заплива далеко у мутни Нил. Наједном крокодил уздигне главу, и својим тестерама од зуба 

пресече пливача на пола. И тако тај храбри бедник нити је за живота веровао у постојање 

крокодила нити је у смрти имао времена да поверује. 
Одричући ђаволе ти одричеш и велики део јеванђелских истина. Одричеш да је ђаво кушао 

Христа, и да је Христос изгонио зле духове из људи, и да је Он скршио власт демона над 

људима. Јер најближи ученик Господњи, свети Јован, тврди да је Христос дошао у свет, да 
уништи власт ђаволску над људима говорећи: зато се јави Син Божији, да разори дјела ђавоља 

(1 Јн. 3, 8). 

Рекао је један велики песник: 

Више има ствари између неба и земље 

Него што то човек и сањати може (Шекспир). 

Ти одричеш ђаволе не што ти то хоћеш, него што ђаво тако хоће. Јеси ли био у рату? Свака 

војска прави заседе и вешто се скрива, да би непријатељ помислио, да је нема. За једног 
војсковођу најрадоснија је вест, да непријатељ поверује, да ни њега ни његове војске нема. 
Некада се ђаво отворено јављао људима и страхом ловио их у своје мреже. У наше пак време 

његова је тактика скривања; његово задовољство, да га људи одричу и мисле као да он и не 
постоји. Но бојим се, да ђаво никоме није ближи до ономе ко тврди, да ђавола нема. На овоме 
свету ми смо као на бојишту, у борби против непријатеља и јавних и тајних. Тешко нама, ако 

одрекнемо тајне непријатеље. Шта ће нам користити победа над вуцима и медведима, ако нас 
уједе змија из траве? 

 

 

208. Писмо 

Винару С.: О брату "небрату" 

 

Једног брата имаш, једног јединог. И њега се сад одричеш. "Није ми брат, велиш, него 

небрат!" Заиста, велико је недело учинио. Провалио кућу једног старца, па старца убио а паре 
му однео. Суђен, и на смрт осуђен. Сад он седи у затвору и само чека свој последњи час. Из 
тамнице писао ти писма, и молио те као брата да му опростиш, да му по његовој смрти одржиш 

молитве и парастосе, и да му тело пренесеш и сахраниш до гробова ваших родитеља. А шта ти 

на то? Ти га се гнушаш, на писма му не одговараш, у тамницу му не ходиш, његово име не 
изговараш. "Упрљао ми је част", говориш гласно, да те људи чују. О частољубче, зар не увиђаш 

своју страшну себичност? Зар не увиђаш, да и ти прљаш себичношћу оно што је твој брат 
упрљао злочином? Но твој се брат каје за свој злочин, покај се и ти за своју себичност и охолост. 
Није време да о себи мислиш - најмање о својој части пред људима - него о брату, који гине и 

који те моли. Ако се неко дави у мутној води, па отимајући се од смрти и лупајући по води 

упрска онога што стоји на обали, треба ли овај да се на-љути па да окрене леђа дављенику? 

Знаш да је Христос рекао: ја нијесам дошао да зовем праведнике но грјешнике (Мт. 9,13). Брат 
твој учинио је зло, и за то зло он ће ускоро искусити казну од људи, највећу коју људи налажу. 

И он се не брани од казне људске. Али се боји казне Божије. Зато се каје пред Богом за свој грех, 

и плаче у тамници, и преклиње тебе да му дођеш, те да се опрости с тобом. Он зна, да му нико 

на земљи неће опростити, ако му ти као брат не опростиш. Он би хтео да пође на онај свет бар 

са једним опроштајем. И ти му га отказујеш. Зашто? Из частољубља! Но знај, да његово искрено 

покајање може вредити више на светим небесима од све твоје правде. Христос је помиловао 

разбојника на крсту. Како се мислиш ти причестити, како сјединити са Христом, кад си толико 

различан од Христа у милости? Ти и не слутиш, како покајање код злочинаца може брзо, готово 

тренутно, да очисти њихову душу. Недавно је један човек у нашем крају обешен за злочин. Он 

се дубоко и искрено кајао, плачући и ридајући због свог злог дела. Толико се молио Богу уз пут 
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ка вешалима и под вешалима, и клањао се људима око себе вичући: опростите ми, браћо, 

опростите ми - да су се сви расплакали. Много пута целивао је свештенику руку и крст и сав 

дрхтећи молио: оче, моли се Богу, да ми опрости! Неко од присутних причао нам је после: 
осећали смо се, као да испраћамо на онај свет не злочинца но свеца! Тако се лако кроз покајање 

може променити сва унутрашњост човекова. И твој се брат у тамници кроз покајање мења. 
Молим те и ја, отиђи и помози му, да се до краја каје. Не осуди осуђенога; не презри покајанога. 
Буди милостив према брату своме. Твоји и његови родитељи чекају га на оном свету не као 

разбојника него као своје чедо. Не вређај родитеље брата свога. Посети брата свога у тамници, 

као да Христа посећујеш. И Христос ће тебе посетити са богатим даровима. Мир теби и брату 

твоме. 
 

 

209. Писмо 

Брату Ј. С.: О плачу Христовом 

 

Заиста плакао је Господ; и ти показујеш милостиву душу, кад се заустављаш на сузама 

Његовим. Те сузе доносиле су очишћење савести многима на близу и на далеко. Христос је 
плакао за пријатељима и непријатељима Својим. Плакао је над умрлим Лазаром, плакао и над 

Јерусалимом гледајући га у будућности разорена. Ударише сузе Исусу (Јн. 11, 35) пише на 
једном месту; а на другом: и кад се приближи, видјевши град заплака над њим (Лк. 19, 41). У оба 
случаја Он заплака за људима. У оба случаја Његов плач је необичан. Јер док је народ плакао за 
Лазаром што је овај умро, Христос је заплакао не због смрти Лазареве (гле, Он је дошао да га 

васкрсне) него због тираније смрти, која је притискивала све присутне. Како да људи, саздани по 

образу живога Бога, у чијем царству нема мртвих, изгубе веру у живот, и у моћ Божију над 

смрћу? Како да постану тако бедни робови смрти, слепо верујући у њену моћ и свемоћ? Па 
гледајући људе тако безусловно потчињене тиранији смрти - ударише сузе Исусу. У другом 

случају Господ заплака над Јерусалимом, светим градом, гледајући га у визији будућности 

разорена а децу његову потлачену и поклану. Због чега? Због неправде људске према 

праведницима, нарочито због неправде људске према Њему. Праведнику над праведницима. 
Како то да болест неправде тако разједе срце и душу људи, створених праведним Богом? И - 

заплака Господ. Тамо заплака над умрлим, овде над још нерођенима. Осим ова два случаја 
апостол Павле сведочи и о трећем случају, када је Господ горко плакао за сав род човечији од 

почетка до краја времена (Јевр. 5, 7-9). То је било у врту Гетсиманском, у Његовој тешкој борби, 

када зној његов бијаше као капље крви које капљу на земљу (Лк. 22, 44). 

То су три случаја јављена и записана. А како је Господ проливао сузе за род људски у самоћи, 

у тајности, на ноћним молитвама Оцу Свом, то је остало познато само небеским ангелима, који 

су као војска око свога цара стражарили око Њега. У сва три она случаја као и у свима осталим 

Господ није плакао Себе ради него људи ради. И те пречисте сузе Његове жртва су за очишћење 

и спасење рода човечијег као и крв Његова на крсту. Сећајући се тих светих суза Исусових нека 
би нам Бог помагао, да постанемо бољи и Христу ближи. 

Мир ти Христов и благослов. 

 

 

210. Писмо 

Ученику учитељске школе Н. П.: О новом Човеку 

 

Желиш са неколико другова да покренеш лист "Нови Човек". Позиваш и нас у сарадњу. Радо 

ћемо се одазвати, али под условом да пре свију прихватиш сарадњу апостола Павла. Јер нико 
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нема силније науке о новом човеку од њега. И ми што знамо о том предмету примили смо од 

њега. Навешћемо ти само неколико речи те чудесне Павлове науке: 
Колошанима: А сад одбаците и ви: гњев, љутину, пакост, хуљење, срамотне ријечи из уста 

својих. Не лажите један другога, јер свукосте старога човјека са дјелима његовим и обукосте 

се у новога, који се обнавља за познање према лику Онога који га је саздао. Обуците се, дакле, 

као изабраници Божији, свети и љубљени, у милосрђе, доброту, смиреноумље, кротост, 

дуготрпељивост, подносећи један другога и опраштајући један другоме ... као што Христос 

опрости вама, тако и ви. А поврх свега тога обуците се у љубав, која је свеза савршенства 

(гл.З). 

Ефесцима: Да ви одбаците ранији начин живота старога човјека, који пропада у жељама 

варљивим, а да се обнављате духом ума својега; и обуците се у новога човјека, сазданога по 

Богу у праведности и светости истине (гл. 4). 

Коринћанима: Ако је ко у Христу, нова је твар; старо прође, гле, све ново постаде (2 Кор. 5, 

17). 

Има још много слично овоме, но доста и оволико. А све ове апостолске речи слажу се са 

речима Христовим: ако се ко не роди одозго, не може видјети Царства Божијега (Јн. 3, 3). Кад 

је царевић индијски Јоасаф упитао свога учитеља, старца Варлаама, колико му је година, доби 

одговор: четрдесет и пет. Зачуђен царевић изјави, да би му он дао пуних седамдесет. На то му 

одговори старац, да су обојица право рекли, па додаде: "али ја никако не рачунам оно време, 
које сам проживео у светској сујети - јер не могу ја године мртвости рачунати у године живота". 

Ето шта је нови човек, и шта би требао да проповеда ваш "Нови Човек". 

Нови човек је, дакле, онај ко себе промени изнутра, из основа, из средине срца, па онда 
помогне кроз то - само кроз то - и другима да се промене и обнове. Без знања истине и без пута 
Божије правде то се не да постићи. Јасно је, да и у сасвим остарелом телу може живети нови 

човек, и обратно, у сасвим младом телу стари човек. Рачунати старо и ново по кретању сунца а 
не по обновљењу душе истином и правдом Божијом значи не волети апостола Павла нити 

његову, једину истиниту, науку о новом човеку. 

 

 

211. Писмо 

Једном ревнитељу вере: О најсиромашнијем 

 

Ти дишеш огњем против безбожника. Чудиш се, како их држава трпи, кад су они отров за 
државу? "Зашто их не истреби, или не интернира на неко острво, да не трују народ?" Признајем, 

да су безбожници велике штеточине за колебљиве душе; тровачи, који су прво сами себе 
отровали, па и друге трују. За једног Енглеза прича се, како је пао у кобну навику узимања 

опијума. Док је сам узимао отров у својој кући, није могао проценити како изгледа човек опијен 

опијумом. Но кад је једном ушао у кинеску кафану и видео људе опијене опијумом, како леже 
по клупама и по поду, са исколаченим очима, испијени, ужутели, бесвесни, он се толико 

згрозио, да је одједном оставио опијум, и никад га више није узимао. Тако мислим, и сваки 

разуман човек, кад чује какве речи безбожник говори и какав празан живот проводи, мора се 

згрозити у духу и одагнати од себе све безбожне помисли. Ето, дакле, како безбожник, који 

једнима служи на саблазан, служи другима на укрепљење вере у Бога. Једни људи траже 

светлост зато што познају благотворност светлости, а други опет траже светлост будући 

устрашени од мрака. Уосталом треба да мислимо о безбожницима најпре као о људима, као 

најсиромашнијим међу синовима људским, као отрованим а не само као тровачима. А да су они 

најсиромашнији међу синовима људским, то је очигледно. Јер ако други сиромашни људи 

немају хлеба ни одела ни земље ни здравља, они имају ипак у срцу своме Бога, Дародавца свих 



169 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

дарова, и имају наду у Бога Створитеља свога. А ови јадници ни тога немају. Они немају ону 

највећу имовину, коју сви створени људи треба и могу да имају - немају Бога. Зато се морамо 

односити према безбожнима са жаљењем а не са ненавишћу. Ако су они себе учинили празним 

и јефтиним, сетимо се и ми скупе цене, којом су они плаћени. Јер Христос умрије за 

безбожнике, каже апостол (Рим. 5, 6). Ради Христове жртве, дакле, за безбожнике, сажаљевајмо 

ове као умрле, и молимо се Васкрситељу, да васкрсне душе њихове у веру. Ако ли безбожни зло 

утичу на неке непостојане верне, то и верни опет утичу на безбожнике. Под утицајем верних, 

под утицајем њиховог примера, њихових савета и молитава и љубави, многи многи безбожници 

су се повратили, као што се обамрли повраћају у живот; покајали су се горко за своје раније 
безбожништво и постали истински хришћани. Њихово раније безбожништво постало им је сад 

чак и од неке користи, јер им служи на самоукор, на стид, као неко бодило које их одвраћа од 

луде прошлости и подстрекава напред ка вери Божијој. Колико ја знам, мало је оних људи, који 

су до смрти остали окамењени безбожници и у којима баш никад није засијала светлост вере у 

Бога. Уосталом, да ли су ови последњи сиромаси у свету нормални људи? Давид каже: Рече 

безумник у срцу своме: нема Бога. А највећи сад живи научник физичар у Америци Миликан, 

пријатељ професора Пупина, изјављује: "Ја нисам никад у животу срео човека за здравим 

разумом, који би одрицао постојање Бога". Милост и мир ти од Бога. 
 

 

212. Писмо 

Председнику Х. З. Ђорђу П. о речима: Господе помилуј! 

 

Хоћеш да знаш тачно употребу и силу ових речи? Изговарај ове речи у једнини и у множини. 

Вапиј као слепи Вартимеј: Господе, помилуј ме! Но вапиј и као десет прокажених: Господе, 
помилуј нас! Моли се за себе, моли се и за све људе. 

Молим Ти се, Господе, за мене у немоћи рођенога 
- Господе, помилуј ме! И за све људе у немоћи рођене 

- Господе, помилуј нас! 
Завара ме свет те погазих животворни закон Твој - Господе, помилуј ме! И за све који као ја 

погазише животворни закон Твој - Господе, помилуј нас! 
Данас сутра гост сам Твој у овоме свету, потом уклонићу се као сен и убројати у покојнике - 

Господе, помилуј ме! И за све упокојене у вери молим Ти се: Господе, помилуј нас! Господе, 
помилуј оне, који су у власти, три пут Ти се молим, јер су у опасности да постану насилници. 

Господе, помилуј оне, који су у богатству, три пут Ти се молим јер су у опасности да постану 

раскалашни. 

Господе, помилуј сиромахе и сирочад, три пут Ти се молим, јер су у опасности да падну у 

очајање. 
Господе, помилуј оне који су са светским знањем, три пут Ти се молим, јер су у опасности да 

себе обоготворе а Тебе забораве. 
И ко ти год од људских бића улети у мисли за време молитве твоје, било од упокојених или 

од живих или од нерођених, реци одмах: Господе, помилуј! 
И ако ти улети у мисли човек непријатељ твој, реци - Господе, помилуј! 
А каква је сила у овим речима рећи ће ти при састанку слепи Вартимеј: слеп бејах и 

прогледах! 

Рећи ће ти прокажени: губави бејасмо и постасмо чисти! 

Рећи ће ти поседнути: луди бисмо и уразумисмо се! Рећи ће ти раслабљени: болесни бисмо и 

оздрависмо! Рећи ће ти умрли: мртви бисмо и оживесмо! Рећи ће ти апостоли: бура беше и 

утиша се! Рећи ће ти покајана грешница: греших и примих опроштај! 
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Рећи ће ти разбојник са крста: злочинац бејах и први уђох у Рај! 
 

 

213. Писмо 

Раднику Мати С.: О братству људи 

 

Пишеш, како је свету тешко а сам не зна од чега му је тешко. Ако свет не зна, Црква Божија 

зна. Тешко је свету од небратства људи. Заборавило се сродство човека с човеком и народа с 
народом, и људи се понашају према људима као странци и туђинци. Речи: суграђанин, сарадник, 

ортак, друг (товаришч) потискује реч: брат и братство. У Русији, где је човек човека ословљавао 

братом више него игде у свету сада човек човека ословљава другом. И људи то сматрају 

напретком а не назатком. Напредак би био у проналажењу једног још ближег сродства међу 

људима него што су га наши претци нашли, па на основи ближег сродства да се строји ближе 
сједињење људи. Но ако су се наши стари именовали браћом а ми се будемо именовали 

друговима то значи напредак у разједињењу и удаљењу човека од човека а не у приближењу и 

сједињењу. Христос је рекао: ви сте сви браћа (Мт. 23,8). Браћа сте зато што имате једног Оца, 
који је на небесима, и браћа бићете и остаћете све дотле, и само дотле, докле сви признајете 
једнога Оца свога. Јер братство је зависно од очинства. Кад нема оца, нема ни говора о братству. 

И чим се одрекне заједнички Отац људи, неизбежно се одриче и братство људи. Овим 

последњим начином прелази се од братства на другарство, на коме је немогуће задржање, него 

се мора отићи још даље у удаљености и разједињености. Друг означава туђинца, случајног 
сапутника и сусретника, а никако брата. Јуду пред издају ословио је Господ речју - друже! А 

остале ученике ословио је Он по васкрсењу Своме децом. Дјецо! довикнуо им је Он на обали 

Генисаретског језера. 
И тако људима је тешко од небратства, и ни од чег више. Човек се отуђио од ближњега свога 

и не може да га назове братом. Човек се осамио. Човек се осетио као сироче без сродника - без 
сродника на небу па следствено и на земљи. Отуђена браћа деле земно благо и никад да га 
поделе. Завађеној браћи никад њива није право подељена. Напредак би био у обновљењу 

братства међу људима. А то се може постићи само признањем једнога Оца свију. Отац небески 

чека то од деце Своје. Он би се данас могао пожалити као и некад: синове одгојих и подигох, а 

они се одвргоше мене (Иса. 1, 2). Блажени они, који се не отпадише. Они се никад неће осетити 

осамљена и остављена сирочад, никад без Оца и без многе браће. Блажени су они, јер ће познати 

и једно више сродство Божијих људи - више од братства. Познаће јединство у Христу, које је 

обећано ученицима Христовим. То више сродство јесте јединство слично Божијем јединству у 

Светој Тројици -неразделно и несливено јединство. Да буду једно као и ми (Јн. 17, 11). Ово је 

последња жеља Христова. Ово Син Божији говори Оцу Духом Светим. И ово је врховно 

срођавање људи, врховно савршенство. Ово је крајња мета, и само тој мети ако људи иду могу 

знати, да иду напред, и могу изрећи, без лажи и сумње, узвишене речи: напред и напредак. Мир 

ти и благослов Божији. 

 

 

214. Писмо 

Братству "Светих апостола": О промени светаца 

 

У вашем месту био некад храм светих Врача. Временом је храм порушен, и од њега су остали 

само темељи. На тим темељима древне цркве народ пали свеће о празницима, а на дан светих 

Врача ту се сабира много света на молитву. Иначе се служите једним удаљеним манастиром. 

Сад се јавио један од ваших имућних грађана са жељом, да на старим темељима подигне нову 



171 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

цркву, али само тако ако му се дозволи, да нова Црква буде посвећена светом Илији. Питате, да 
ли се то може дозволити? Држим, да је то сасвим нерасудно. Ни народу то неће бити по вољи. 

Народ ће и од сада долазити Цркви о светим Врачима као што и сада долази, молиће се овим 

свецима као што се и сада моли. Тај ваш земљак нема никаквих крупних разлога да мења свеце 
храма. Једини су му разлози: прво што је и њему име Илија, и друго што он сматра, да је свети 

Илија већи светац од светих Врача. Први би разлог учинио да људи верују, да је тај човек 

подигао цркву себи а не светом Илији. А други је разлог увреда Богу, Оцу свих светаца. Јер Бог 
љуби оне који Њега љубе, то јест све Своје светитеље, као што родитељ љуби децу своју. Ко 

нанесе увреду деци, наноси је родитељу. Свети Врачи су врло велики свеци. Преко њих је Бог 
пројавио своју моћ и милост у свету онако исто као и преко светог Илије. Ваши претци нису без 
разлога посветили своју цркву светим Врачима. Они су морали имати за то јаких разлога. А 

претке треба поштовати. Ваш имућан земљак најбоље би учинио, кад би обновио Цркву светих 

Врача, на истом месту, на истим темељима. Ако неће то, онда би могао зидати цркву светом 

Илији, али не на том месту него на другом, где му се одобри и благослови. Иначе, ако би он 

остварио своју садашњу замисао, настала би код људи недоумица у погледу дејства светитеља. 
Догодило се у старо време у Чешкој - док је ова била православна земља - да књегиња 

Драгомира, мајка светог Вацлава, убије Лудмилу, бабу тога истог светог краља. На гробу 

убијене Лудмиле почну се одмах јављати многа чудеса и народ у масама поврви на гроб 

мученице. Књегиња Драгомира се уплаши за себе од гнева народног, па смисли овакво 

лукавство: на гробу свете Лудмиле она сазида Цркву светог Архангела, како би народ сва 

јављена чудеса приписивао светом Архангелу а не Лудмили. Али то јој ништа није помогло. 

Народ је и надаље посећивао гроб свете Лудмиле, и сва чудеса приписивао њој а не светом 

Архангелу. Да се не догоди и код вас, да Цркву посветите све-том Илији а народ продужи 

молити се светим Врачима и од ових помоћ очекивати. Или, што је још горе, да се не поделите 
због светитеља као негда Коринћани, који су у свађи говорили, једни: ја сам Павлов, а други: ја  

сам Аполов (1 Кор. 3,4). Да не буде то међу вама. 
Мир вам и радост од Господа. 

 

 

215. Писмо 

Тежаку Манојлу Ј.: Ко има даће му се 

 

Тебе чуди ова реч Спаситеља: ко има, даће му се, и претећи ће му; а ко нема, узеће му се и 

оно што (мисли да) има (Мт. 13, 12). Зар је то праведно, питаш се ти, да се даје богатоме који 

има, а одузима од сиромаха и оно мало што има? Тако ти мислиш поведен духом овог кобног 
времена кад су материјална питања засенила првостепена питања човечијег живота на земљи, 

његовог смисла и његовог циља. Кад би овде била реч о благу овога света, заиста не би било 

праведно - узети од сиромаха па дати богаташу. Ово би се противило другој речи Христовој: ко 

иште у Тебе подај му. Противило би се и причи о богаташу и Лазару. Гле, од немилостивог 
богаташа је одузето све, и све дато убогом Лазару у Царству Небеском. Не може бити, дакле, да 
се овде говори о материјалном имању. Ако ли и бива, да се богаташ материјално све више 
богати у овоме свету а сиромах све више сиромаши; и ако бива, да се и последња имовина 
одузима од сиромаха и предајемо богаташу - то је само символ (слика) онога што бива у области 

духовних стварности. Прави пак смисао оних речи Христових јасан је из онога што претходи 

њима. А њима претходи прича о сејачу и семену и о светлости која се не може сакрити (Лк. 8, 

16). Светлост је истина. Ко је осетио сласт истине, као дар Божији, па чезне и труди се да је још 

више има, томе ће се дати, и претећи му, да може истину и другима јављати. Света Варвара није 
имала учитеља, али је имала чежњу за истином, и душу спремну да прими истину; зато јој је Бог 
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открио богатство истине. Неки јеретици наших дана стегли су у шаку само један делић истине 
Христове, док су пуноћу истине, коју Православна Црква носи, одбацили. Као онај слуга с 

једним талантом, тако су они закопали узети део истине, и ревносно га бране од умножавања. 
Зато ће им се одузети и тај делић истине и вратити од кога су и узели. Они мисле да имају сву 

истину Христову. Један јеванђелист понегде објашњава и допуњује другога. Тако у овом случају 

Лука Матеја. Код Луке стоји: а ко нема, узеће се од њега и оно што мисли да има (Лк. 8, 18). И 

многи самоумни философи немају истину, али они мисле да је имају. Нити се они труде да 

дознаду и приме истину, која је само од Христа. Зато ће се њихова мнима истина одбацити и 

неће род родити, а дар Божији, који су они употребили на пагубну гордост против Створитеља 
свога, узеће Дародавац свих дарова натраг и дати другоме, који има више страха и ревности и 

вере и љубави. "Тако поступамо и ми, говори Златоуст. Кад видимо да нас неко слуша расејано 

и остаје непажљив према свима нашим убеђивањима - ми најзад престајемо говорити јер ако ми 

још више наваљујемо, тиме се њихов немар појачава". Тада се ми окрећемо и нудимо реч истине 
онима који имају више воље да слушају. Бог поступа као и један домаћин, који најпре сеје семе 

своје и украј пута и на камен и у трње и на добру земљу, па кад види шта бива са посејаним 

семеном у прва три случаја, онда он посвећује сву своју бригу само доброј земљи. Што год једна 
њива више рода даје, то је домаћин брижљивије обделава и стално засејава. А земљу при путу и 

на камену и у трњу домаћин постепено напушта, видећи да му никакав род не доноси. А оно 

семе које је раније на њих бацио, узима и сеје по родној земљи. Све ово односи се на реч 

Божију, сејану Христом по свему свету. Ко реч Божију одбаци или злоупотреби, од њега се она 
узима и додаје на претек ономе ко њу већ има, и ко се радује да је још више и више има. Мир ти 

и радост од Господа. 
 

 

216. Писмо 

Господину Стевану И.: Мера за меру 

 

Наљутили сте се на једног велможу, што Вас није хтео примити кад сте му се пријавили. Но 

још више Вас наљутило, што је слагао. Кад сте се Ви пријавили његовом момку, овај се успео на 
горњи спрат, вратио се одмах и саопштио: "господин није дома". А Ви сте се уверили, да је био 

дома. Питате се у љутини, како може тако један угледан господин да лаже? Па ето видите да 

може! Лаж као дим увлачи се и у палате као и у черге. Но да ли сте помислили, да сте можда Ви 

криви за лаж тога господина? Да ли нисте и Ви кадгод слично поступили према неком другом? 

Да ли нисте и Ви некоме посетиоцу или молиоцу јавили из своје куће, да нисте код куће? Ако 

заиста никад нисте, онда лаж оног велможе пада на његову главу; ако ли јесте, онда је његова 
лаж казна Вашој лажи. Мера за меру. Каквом мјером мјерите, онаком ће вам се мјерити, рекао 

је Бог. То се казује и причом о немилостивом слуги (Мт. 18). То се потврдило и на једном 

високом руском чиновнику у време светог Серафима Саровског. Дошао неки губернијски 

чиновник у манастир преподобном оцу Серафиму са жељом, да види овог Божијег човека и да 
га пита за неки савет. Кад је закуцао на келију Серафимову, одговори му старац изнутра: нисам 

дома! нисам дома! Зачуди се чиновник, постоји мало па опет закуца и јави своје име. Али опет 
му дође исти одговор: нисам дома! нисам дома! Запрепашћени чиновник није више куцао, него 

је ћутећи чекао пред вратима. Најзад отвори старац врата и појави се на прагу. Тада чиновник 

пун гнева рече старцу: 

- Ја сам, оче, био код Вас већ пет пута, и Ви ме нисте хтели удостојити пријема ни 

благослова! На то му одговори прозорљиви старац: 

- Ја сам поступио онако како Ви поступате често са онима, који се Вама пријављују. Кад неко 

замоли да уђе к Вама, Ваше слуге одговарају: 
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- Није господин дома, није! 
Старац је хтео тим начином, том очигледном и болном наставом, да поучи онога господина. 

Мера за меру. Ово је правило, од кога се човек може спасти само покајањем. Ако се човек покаје 

за грех према другима, онда други не понављају његов грех према њему. 

Мир ти и радост од Господа. 
 

 

217. Писмо 

Имућној госпођи: О незапосленом раднику 

 

У Вашем суседству живи радник "вредан, честит, поуздан" - према Вашим сопственим 

речима - но сада без посла и без хлеба. Питате, да ли му се може помоћи одовуд из Охрида. 
Може - може и хоће. Охрид ће га помоћи својом лептом. Но, зашто га Ви не би помогли својим 

богатством? Даје Вам се дивна прилика, да гладнога нахраните, и тако јеванђелску заповест 
испуните. Зашто ту дивну прилику уступате другом, и нудите другом спасење душе, које је 

Вама Богом понуђено? Тај човек је удаљен од Охрида хиљаду километара, а од Ваше куће није 
ни пуних сто метара. "Досади ми долазећи и просећи", кажете Ви. Верујте, досади се и Богу 

трпећи богаташе, који само примају а не дају. А тог бедног човека изеде и досада и стид - 

мучнији од досаде стид - што је принуђен долазити пред туђа врата и просити. Не читамо ли ми 

сваки дан Оче наш, и не просимо ли од Оца небесног хлеб наш! Но неки од нас чим приме, 
говоре: хлеб мој! Зар је то Хришћанство? Зар је Христос за ту обману нашу претрпео муке на 

крсту? Не, не, никако. Он је у крвавој збиљи мислио и рекао, да као што је небески Отац - Отац 

свију нас, тако је и хлеб Његов - хлеб свију нас. Отуда, дакле, кад гладан човек моли за хлеб, он 

моли за своје хришћанско право. И кад богаташ даје, даје по хришћанској дужности. Јер 

помагати сиромаха исто је онако строга заповест Божија као што је и заповест: не уби! 

Уосталом и искуство нас учи, да је боље давати док гладан моли за своје право него чекати да 
почне отимати своје право. Неиспуњена дужност на једној страни изазива отимање права с 

друге стране. 
Мислите, дакле, о речима Господњим: Оче наш и хлеб наш. И кад познате сву дубину и силу 

ових речи, лако ћете спасти и своју душу и живот Вашег "вредног, честитог и поузданог" но 

гладног суседа. 
 

 

218. Писмо 

Начелнику К. П.: О познању Христа 

 

Радовали сте се много, што Вам је син свршио високе науке у иностранству, дипломирао с 

одликом као први међу првима. Само сад неочекивано један мали бол, као од убода игле, 
осетили сте и Ви и супруга Ваша, кад се он, син Ваш, учен и преучен, насмејао пакосно на дан 

крсне вам славе. Ништа није рекао, само се насмејао, кад сте Ви запалили славску свећу, удаљио 

се од куће, и вратио се тек после славе. Ви и супруга Ваша згледали сте се, и осетили бол у срцу. 

Ништа није рекао, само се насмејао, но тај смех његов открио вам је пустоту душе Вашега сина. 
И од тада све више Вам се открива, да је душа његова без духовног центра и без моралне 
осовине. И ви страхујете, да му говорите о томе, јер осећате, да он Вас помало и презире, и 

одбацује сва Ваша правила живота и владања. С тога желите, да му ја пишем. Ево одазивам се 

Вашој жељи и пишем: 

Млади човече, дозволи да ти испричам једну причу. Два добра пријатеља растану се и оду 

живети у два разна и удаљена града. После дугог времена они се опет састану. Један је причао о 
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једноме граду а други о другоме. Но један од њих није хтео ништа веровати своме пријатељу 

него почне охоло износити своје мишљење и о оном другом граду, у коме никад није био. То, 

природно, тешко ожалости његовог пријатеља, и овај заћути. То си ти и твоји родитељи. Ти си 

живео у некоме Граду Знања а они у Граду Доброте. Сад ти причаш њима своје искуство из 
Града Знања, а они те слушају, и верују речима твојим. А кад они казују своје искуство из Града 

Доброте, ти се презриво смејеш и њих угониш у лаж. Зар је то научни карактер - држати своје 
искуство за истину а туђе за лаж? Добро је твоје знање, али је доброта боља од знања. Твоји 

родитељи имају ово боље. Од туђинаца учио си се знању, од родитеља учи се сад доброти. 

Доведи у склад доброту и знање, али тако, да доброта влада над знањем и руководи знање. Над 

сваким техничким знањем стоји преважно познање науке Христове, у којој је највиша доброта, 
што се зове љубав, и највише знање, што се зове мудрост. Ево како апостол говори: све 

сматрам за штету према превасходноме познању Христа Исуса, Господа (Фил. 3, 8). Што веће 
светско знање, без овог светог знања, то већа штета. И што веће светско богатство, без овог 
небесног богатства, то опет већа штета. Јер Христос једини може сачувати великог зналца од 

злоупотребе знања, и великог богаташа од злоупотребе богатства. Сети се оног славног 
научника, који је рекао: "све моје знање према мом незнању јесте као шака воде према океану", 

па буди и ти скроман. И пољуби родитеље у руку - "да ти добро буде и да дуго поживиш на 
земљи". 

 

 

219. Писмо 

Продавцу новина Јовану: О мукама живота 

 

Не клони духом. На зло не мисли. Створитељ твој близу је тебе. Свевидећи види. 

Свемилостиви смиловаће се. И сад је милостив према теби, иако си болестан и суморан. Он 

проба јунаштво твоје. Проба веру и наду твоју. Бије свакога сина којега прима (Јевр. 12, 6) 

говори апостол, који је и сам много бијен био, као што сам прича: од Јудејаца сам примио пет 

пута по четрдесет мање један ударац, три пута сам био шибан, једном каменован, три 

бродолома претрпео (2 Кор. 11,24-25). Све те муке примао је Павле од људи, но захваљивао је 
Богу, као да их је од самога Бога примио. И никад се није жалио на људе, мучитеље своје, него 

је, измучен и прогоњен, непрестано храбрио друге хришћане говорећи: радујте се, и опет вели 

радујте се! Ти ћеш рећи: ја нисам апостол Павле! Знам, да ниси, али си хришћанин, и духовно 

си чедо апостола Павла, као што смо сви ми духовна чеда свих апостола, наших духовних 

родитеља. Мислиш ли ти, да данас нема хришћана, који трпе муке с радошћу? Ено, у Русији се 
понавља историја апостолских страдања. До нас долазе многи гласови, како хришћани у Русији 

сносе мучења с радошћу. Има и међу нама хришћана, који с апостолском радошћу подносе муке 

живота. Они то не јављају свету, нити новине о томе пишу. Они то шапатом казују 

духовницима, и моле се Богу за мучитеље своје. Мраз страдања не уништава топлину њихове 

наде. Какав би био човек, који у време љуте зиме не би веровао у долазак пролећа? Неразуман. 

Неискусан. Љута зима двоструко би била љута без очекивања пролећа. И твоме животу послаће 

Творац твој пролеће после садашњих суморних дана твојих. И ти ћеш се радовати и веселити. И 

љутићеш се на себе, што си понекад био клонуо у вери и надежди. Зато: не клони. На зло не 
мисли. Твој Створитељ близу је тебе. Зима пролази и пролеће је на вратима. Мир ти и благослов 

од Господа. 
 

 

220. Писмо 
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Свештенику Авраму ].: О примању и непримању Христа 

 

Једни Га примају, други Га не примају. Вас то чуди, часни оче. Он је могао натурити Себе, па 
да Га сви приме. Но по чему би онда Он био различан од кесара римских и фараона мисирских и 

тирана савремених? Гле, наметање и тиранија уништавају личност човекову. А Он није дошао 

да уништи оно што је и Њему и сваком човеку најдрагоценије. Он није желео да си-лом покори 

свачију вољу Својој вољи, него да добротом одобровољи све људе за царство Своје. Он се 

показао као пастир, као особити пастир, који не гони штапом овце у Свој тор, него који иде 
напред пред овцама и дозива овце. Овце моје, вели, слушају глас мој и за мном иду. А оне овце 
које не слушају глас Његов, враћају се назад, или скрећу с пута и лутају странпутицом. Ни онда 
нису сви људи хтели поћи за Њим, ни данас сви то неће. О тој подели јављају јеванђелисти: И 

народ га тражаше, и дође к њему, и задржаваху га да не иде од њих (Лк. 4, 42). Тако у једном 

месту. А супротно томе у другом месту: И мољаше га сав народ из околине Гадаринске да оде 

од њих (Лк. 8, 37). Ту је Он спасао полуделог човека по цену њихових свиња; а њима је жалије 
било свиња него човека. 

Тако онда. Тако и сада. Људи се Њиме деле на десно и на лево, у два табора: на оне који цене 

човека изнад свега мала и имања, и на оне који цене своје свиње више него човека. Први 

слушају глас Његов као глас пастира свога, и задржавају Га, да се не 6и удаљио од њих. Други 

Га не слушају, не иду за Њим, и љутито гоне Га од себе, као штетног по њихове материјалне 
интересе. 

Благо онима, и онда и сада и у сва времена, који чују глас Његов и иду за Њим, јер иду путем 

за вечно царство. Благо и Вама, часни оче, и парохијанима Вашим, што и ви слушате глас 
Христов, и ходите за видовитим Путовођом, правим путем за царство небеско и живот вечни. 

 

 

221. Писмо 

Хришћанину П. Т. у Лозници: О секташкој милостињи 

 

Ти си готов да оставиш веру својих отаца и да се упишеш у секташе! Зашто? Зато, велиш, 

што они дају књиге бесплатно а уз то још помажу и новцем. Но, како ти, трезвени Подринац, да 
се не запиташ: о чијем се трошку штампају те "бесплатне" књиге, и чији то новац дају секташи? 

Да ли дају своје или туђе, туђинско? Јасно је, да не дају своје, пошто и они примају плате из 
туђине. Јасно је да они туђинским новцем купују душе. А познато је, да за сваку тако купљену 

душу они добијају нарочиту награду од својих господара. Оно што они дају, дакле, не дају у име 
Христа него ради своје личне добити. Узели су веру за трговину, и ето ти си готов да постанеш 

роба те трговине. Војвода Анта могао је добити злата од Турака колико је хтео само да преда 
Лозницу и изда свој народ. Али он није давао "веру за вечеру, ни поштење за печење". Нити је 
иједан од славних предака твојих поступио као Исав, који је за једно јело дао првородство своје, 

него су сви као оно Мојсеј више волели страдати с народом него ли имати земаљску сладост 

гријеха, сматрајући поругу Христову за веће богатство од свега блага египатскога (Јевр. 

11,25-26; 12, 16). Знај, да је увек био такав начин јеретика и отпадника - да се покажу привидно 

милостивији од правоверних. Чак и цар Јулијан Отпадник, који је отпао од вере Христове и 

вратио се идолопоклонству, раздавао је милостињу на све стране хвалећи се, како је он 

милостивији од хришћана. Но прави хришћани нису хтели примати његову милостињу, 

сматрајући је поганом. Дужност је свих правих хришћана, да буду милостивији од других људи, 

и да не дозволе да их иноверци и јеретици у милостињи надмаше. Но треба се чувати као од 

огња од јеретичких и секташких дарова. Они дају блато да би узели злато, то јест, дају телу а 
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узимају од душе; бесплатним књижицама колебају савести; парама стварају раздор у народу, 

одвајајући поједине људе од своје једноверне браће. 
А ти пази и чувај се, чувај душу своју од оних који долазе као јагањци а унутра су грабљиви 

вуци. 

 

 

222. Писмо 

Кожарском трговцу М. С.: И слуга је човек 

 

Дошао је к мени један од Ваших слугу, Спасоје, и жали се, како сте га неправедно отпустили 

из службе. Не знам, како сте га могли отпустити, кад је он мање крив од другога. Гурнуо Вас је, 
и Ви сте ударили о зид. Кад би се само толико знало, он би био једини крив, и не би имао 

разлога да се жали. Али се сазнало више од тога. Ви сте славили сребрну свадбу, па увече, кад 

су гости отишли, Ви сте позвали слуге и са њима сте пили до иза поноћи. Опили сте се и Ви и 

слуге Ваше. Опио се и Спасоје, који се иначе никад није опијао. Спасоје у пијанству почео 

певати и није дао Вама да дођете до речи. Ви сте га наружили и ударили руком по устима. Тада 
је Спасоје гурнуо свога газду, и овај је ударио о зид. Тиме се завршила Ваша сребрна свадба и 

тиме отпочело камено доба у животу Спасојевом. Пијан човек ударио пијана човека и овај му 

вратио. Обрачун је био чист. Мера за меру. Али Ви сте прекорачили меру, кад сте сутрадан 

отказали Спасоју службу. Прича се за великог краља Пољског Казимира, како је волео да се 
коцка. Једне ноћи коцкао се краљ са једним својим дворјанином. Дворјанин је стално губио а 
краљ добијао. Па се наљути дворјанин, и у љутини удари краљу шамар. Ствар дође пред суд, и 

суд осуди дворјанина на смрт. Кад је пресуда донета краљу на потпис, краљ одбије да потпише 

говорећи: није крив он него сам крив ја; јер не приличи краљу да се коцка и тиме појачава 
страст коцкања код својих поданика. - Требали сте и Ви тако расудити, мислим. Није толико 

крив слуга што се опио колико је крив газда, који га је нагонио да пије. Ви сте позвали њега на 
пијанку а не он Вас. А пијанство уједначује све људе као и лудило: не зна се у пијанству ко је 
господар а ко слуга. Зашто сад сам Спасоје да сноси казну коју сте обојица заслужили? У тој 
злој заслузи Вама припада већи део, но Ви сте свој део бацили на њега. А да је бедни Спасоје 
ископао грдне златнике у Вашој авлији, да ли би се и онда одрекли свога дела? 

Некад је апостол Павле писао једном господару, Филимону, за његовог слугу Онисима, 
молећи да га прими натраг, и то да га прими не више као роба него као брата љубазнога. Прими, 

вели, њега као мене. Ево, и ја Вас молим: примите овог честитог Спасоја, човека крштена као и 

Ви што сте. И за њега Христос умре као и за Вас. Гле, он је пристао био да пије по заповести 

Вашој. Видите ли колико Вам је одан, да је чак и у грех пао због Вас? Примите га одмах, и не 
дозволите, да он буде по невољи трубач неправде Ваше међу људима и вапијући глас Богу 

против Вас. 
 

 

223. Писмо 

Вођи једне групе: О молитви за гонитеље 

 

Питате: "Зашто Црква мрзи комунисте?" Ко вам је то казао? Цркву могу да мрзе, а Црква не 
сме да мрзи своје непријатеље. Црква осуђује недела комуниста, а никако комунисте као људе. 
Црква осуђује насиља комуниста, убиство цара и деце његове, убиство многих архијереја и 

свештеника, хапшења и гоњења хришћана, исмевање вере, пљување светиње, продавање икона, 
прекопавање гробова светитељских, ругање моштима светитељским, претварање храмова у 

позоришта, ригање хула против Бога и Христа Његова, забрану молитвених скупова, величање 
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Јуде и Сатане, безумно унижење човечије личности до мајмуна, низвођење вредности човека до 

вредности једног клинца у машини, материјалистичку заслепљеност, која не види ни Бога, ни 

душу, нити икакву духовну стварност. То је Црква одувек осуђивала, осуђује и осуђиваће. Све 
то не воли Бог, па не воли ни Црква Божија. Али није истина да Црква мрзи људе, ма то били и 

гонитељи њени. Није истина да Црква мрзи руске комунисте као људе. Не само да их Црква не 

мрзи, него се моли Богу за њих. Хоћете ли веровати кад Вам кажем да се Црква моли Богу за 
руске комунисте? Црква није заборавила заповест свога Учитеља: молите се Богу за оне који вас 

гоне. Испуњена неизмерном тугом због недела својих гонитеља, Црква се моли Богу за њих. 

Испуњена неизмерном тугом због њих самих као људи, и то још крштених људи, Црква се с 
неисказаним уздисањем моли Христу за њих. Како се Црква моли за њих? Онако као и Христос: 
Опрости им, Оче, јер не знају шта раде! Отвори им, Оче, вид духа, да прогледају и виде Тебе, 
Створитеља свога. Уразуми их, Христе, да познаду, да без Тебе не могу ништа учинити. 

Отрезни их, Господе, од мржње према Теби и према људима Твојим. 

Тако се Црква моли, са вером, да ће бити услишена од Бога, како ради добра гонитеља њених, 

тако и ради добра општег човечанског. 
 

 

224. Писмо 

Изгнаницима из Раја: О васкрсу мртвих 

 

Зар нисте чули? Зар још нисте чули, да је Рај поново отворен? Не Рај на земљи него на небу, 

не у времену него у вечности. И да су у тај непролазни Рај уведени: преступник и разбојник и 

сиромашак; преступник Адам, разбојник са крста и сиромашак Лазар. Христос је васкрсао, и 

васкрсом Својим отворио врата небесног Раја деци Адамовој. И многи су већ ушли у тај Рај, 
који се неће губити, и из кога неће више бити изгнанства. Ако сте то чули, па ипак сте 
притиснути страхом од смрти, онда сте као и не чули. Ако ли сте чули ту радосну вест, и 

примили је у срце своје, онда је и ваше васкрсење на прагу, то јест, почело је у вама 
васкрсавање, које ће се кончити васкрсењем. Ако је та радосна вест постала живот живота 

вашега, смрт је за вас играчка као везан роб за победиоца у рату. 

Зар нисте чули? Зар још нисте чули, да је Васкрситељ извршио обећање Божије, дато Адаму, 

првом изгнанику? Да ће се од семена женина јавити Неко ко ће сатрти главу оне вијугаве лажи, 

оне понорне и преисподње змије. И јавио се Богочовек - Бог спуштен до човека и човек 

уздигнут до Бога, -јавио се у долини плача и ридања међу изгнаницима из Раја. И донео 

ослобођење робовима, живот мртвим, здравље болесним, радост жалосним, љубав озлобљеним - 

све и све најкрупније дарове, најслађе плодове са Дрвета Живота. Убрусом милости убрисао је 
сузе сужњима. Божанском снагом васкрсао ћерку Јаирову, и сина удовичина, и Лазара, и душе 

грешника, и ум апостола. Сва се природа прегибала и клањала пред Њим, а робови природе 

радовали. Ако сте то чули, зашто сте још жалосни? Зашто ходите оборене главе и газите по 

сузама својим? Ако сте примили у срце ту радосну вест, треба да је крај ридању вашем. 

Зар нисте чули? Зар још нисте чули, да је грех првог изгнаника из Раја, праоца свих 

изгнаника, искупљен, - да је искупљен и опран крвљу Љубави на крсту? Тај грех је значио отпад 

деце од Оца и небратство међу браћом, раздор и ненавист из столећа у столеће, из миленијума у 

миленијум. Љубав деце према Оцу била је угашена, и љубав браће према браћи била је угашена. 
Зар нисте чули, да је Христос зауставио греховни ветар и утишао сулуду буру, ветар и буру што 

су вековима гасили и угасили онај први огањ? Зар нисте чули, да је Он запалио нов огањ на 
угашеном огњишту љубави? Ако сте чули, зашто вас онда још терете два изгнаничка бремена: 
бреме сумње у Оца и бреме ненависти према браћи? Зашто не збаците те две вреће пепела са 

душе своје, са огњишта душе своје? Ако сте чули ту радосну вест и примили је у срце своје, 
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онда су узрасла поново два крила на палој души вашој: богољубље и братољубље, као два 
орловска крила. Окрилатило је биће ваше са та два чудесна крила која вас дижу у небеса, у Рај 
небески, у царство крилатих херувима, у бесмртну родбину Господа Васкрситеља. 
 

 

225. Писмо 

Једном усамљенику: О немиру душевном 

 

Свега имаш, само мира немаш. Све би дао за мир, али мир ти не долази. Још од рата немир ти 

влада у души. Мислио си и мислиш: пуцао си у борби; можда си некога и убио. Можда сад 

нечија мајка тугује за сином јединцом, кога си ти умртвио; па уз мајку и супруга му, и деца, и 

браћа, и сестре, и друга родбина. Можда проклињу убицу његовог, а убица си ти. Ко зна, шта те 

још може постићи, тебе и децу твоју? Ето с таквим мислима ходиш и радиш; с таквим мислима 
лежеш и устајеш. И немир, са страхом, љуто мучи душу твоју. 

Зар не слушаш на сваком богослужењу несравњиви благослов Цркве Божије: Мир всјем! Мир 

свима! Ко још у свету изван Цркве изговара те дивне речи: Мир свима! и то са таквом топлином 

и у тако пуном и свестраном значењу. Мир политички и грађански, мир спољни и унутарњи, 

мир међу људима и међу народима, мир са Богом и са савешћу, мир са хвалитељима и са 

гонитељима, са животом и са смрћу, са земљом и са небесима, једном речју -мир који 

превазилази свако поимање човечије (Фил. 4, 7), - тај мир проповеда Црква свима синовима 
човечјим по свима земљама и острвима земаљским. Овако говори хришћански песник: 

"Ако те живот измучи 

Па ум и срце узмути, 

Ако те злобном роптању научи 

И љубав и веру погаси - 

Сагни се с топлим сузама 

Подножје Крста загрли, 

И бићеш измирен с небесима, 

Са самим собом и са људима!" 

    (Руски песник Никитин: Молитва детета). 

Поклони се Господу Исусу, Књазу мира; додирни се крвавих ногу Његових, и мир твој биће 

ти повраћен. Јер је Он мир наш (Еф. 2,14). Отуда кад Црква говори: мир свима, исто је као да 
говори: Христос свима! Христос са свима! Христос у свима! Амин. 

Христос, мир твој, нека буде с тобом и у теби! 

 

226. Писмо 

Братству у Даљу: О онима што отпадају 

 

Увек се радо сећам вас, благодарећи Богу, што и у наше време има таквих ревнитеља вере и 

чистоте. И на вас би се могле односити оне апостолске речи о изобиљу сваком, то јест како сте 

у свему изобилни: у вјери, и у ријечи, и у знању, и у сваком старању (2 Кор. 8, 7). А вера је главни 

мотор душа ваших, главна сила речи ваше, главна светлост разума вашег, и главни подстрекач 

сваког вашег старања за спасење своје и својих ближњих. Примером служите ви, каква се сила 
ствара, кад се сједини народна "интелигенција" са народом. У вашем су братству и школовани и 

нешколовани, и земљорадници и чиновници; али сви се осећају браћом и Божијим слугама. 
Ваша Црква бруји од многогласног појања сваке недеље. Верујем, да и милосрђе ваше сустиже 

славопој ваш, и не изостаје. Само се жалите на отпад неких. Најпре су пристали у заједницу с 

вама, па су се после вратили староме начину живота и старим навикама. Милија им прљава 
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опаклија греха од чисте ризе врлине. Угоднији им дим од тутуна по крчмама него ли мирисни 

дим од измирне. Сасма глупе песме чаробније звуче за њихове уши од божанских песама у 

Цркви. Сви они носе апостолска и светитељска имена још увек се хвале именом српским, па чак 

и православним. Међутим, све је то код њих као неки расклиматан накит. 
Шта можете? И у Христово време било је отпада. Не читамо ли у Јеванђељу: од тада многи 

од ученика његових отидоше натраг, и више не иђаху с њима (Јн. 6, 66). Шта, дакле? Да ли да их 

грдимо, и препричавамо приче о њиховом садашњем грдилу и црнилу? То - никако. Боље, 
далеко боље, да они чују, да се ми молимо Богу за њих, и да причамо о лепоти њиховог живота 

и владања раније, кад су били у братској заједници. Као да ништа не знамо о садашњој 
облачини, што се навукла на њихово сунце, него као да само знамо о њиховом сунчаном сјају! 

Правити се невешт према туђој врлини, увек је грех; а правити се невешт према туђем греху 

није увек грех. Молитва за њих и сећање њиховог ранијег доброг пута - то двоје коснуће њих 

посигурно. И на тај начин, мислим, ви још можете добити натраг браћу своју изгубљену, и 

радовати се заједно са ангелима њиховим. 

Бог да вас обрадује овом радошћу. 

 

 

227. Писмо 

Књижевнику Васи Д.: Како се мотика руга ковачу 

 

Срце вам се стеже од жалости, што су московски безверци и ове године упрљали свенародно 

празновање Христовог Васкрса хулама и поругама. Свет гледа и види, како они пред сваки 

Христов празник припреме велику резерву хула, поруга и безобразних слика, као неку муницију 

од смрадних гасова, да све то о празнику проспу на главу и на савест великог и братског нам 

руског народа. 
Нисте једини Ви у жалости због тога него сви хришћански народи широм белог света. Заиста, 

жалост је Ваша племенита, и она оплемењава све оне, који је виде или чују. А пример оних 

богохулитеља, несравњив ни са каквим богохулством у историји рода људског, показује, само и 

једино, до које мере може разум човечји помрчати за визију живога Створитеља, и до које мере 

може срце човечје одрвенити за признање љубави Божије. Гле, сваки наш хришћански празник 

даје нам прилику да прославимо тријумф разума над мраком, а њима да прославе свој тријумф 

мрака над разумом. Ако одбаците њихова одрицања и хулења, па узмете само оно што стоји као 

њихова тврдња и вера, онда излази да: о Божићу, када ми говоримо, да смо синови Оца 
светлости, они тврде, да су синови горилски; 

о Васкрсу, када ми указујући на Христово васкрсење говоримо, да ћемо и ми сви васкрснути 

из мртвих у живот вечни, и да је то смисао и циљ нашег битисања на земљи, они преврћу мртве 
лешеве горила и с неком безумном гордошћу кличу: овакав је крај праоца нашег, овакав и наш 

крај! 
о Вазнесењу, кад се ми духом и срцем уздижемо у Царство Небеско попут вазнесеног 

Господа, они намрштено заривају своје погледе у земљу и тврде: нема небеса, нема духовног 
царства; постоји само ово царство иловаче и ништа више, како за све гориле, праоце наше, тако 

и за све нас: иловача и ништа више! смрт и ништа више! неразум и ништа више! безциљност и 

ништа више! 
о Духовдану, када ми славимо Светог Духа Божијега и Њему се молимо, да сиђе у нас и 

очисти нас, окрепи и узвиси и обесмрти и обожи, они се кикоћу и хуле кроз канале својих 

смрадних гасова: не постоји никакав дух, ни свети не несвети, него постоји само нека врста паре 
у телу, испарења тела, што се може назвати духом. Како у праоцу нашем горили тако и у нама 

ово испарење, или унутарње телесно знојење, ишчезава онда када се тело умртви и охлади; 
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о празнику светих Апостола ми се надахњавамо духом првих Христових војника и 

следбеника, који из љубави према људима као браћи својој многе муке поднеше, а из љубави 

према Богу као Оцу своме главе своје положише - тако и ми, а они се ругају апостолству и 

братству и љубави, и тврде (увек је најглавније шта они тврде а не шта одричу), да се само 

горилском снагом може извојевати оно што се хоће. Оно пак што они хоће то је обртање 

неједначине друштвене у једначину, да би се ускоро опет та њихова једначина обрнула у 

неједначину - све то на основу праоца гориле, који је алфа и омега људскога рода! 
Да је горила алфа људског рода, то нико од разумних људи не верује, а да он може да 

представља омегу многих оних бића што се зову људима, то је сасвим могуће. И сатана је пошао 

од Бога као од алфе а завршио паклом и мраком као омегом. Много што шта, што се у ранија 
културнија времена сматрало немогућим, постало је за наше сурово време могућим; па ето 

могуће је - да мотика устане против ковача свога, и човек против Створитеља свога. 
 

 

228. Писмо 

Госпођи Раносави 3.: О култури и човеку 

 

Пишете, како сте провели зиму у једном чувеном граду у иностранству. Неколико дана сте се 

осећали пријатно, док Вам је поглед клизио по мермерним палатама, по цветним градинама с 

водоскоцима, по улицама глатким и опраним, по храмовима, музејима, библиотекама, хотелима, 
и свим оним разноврсним кршом од зидарија и пртљагом од радозналија, што се именује једним 

именом - култура. Тек на послетку пао Вам је поглед и на људе у том граду; управо прво је пао 

њихов поглед на Вас, и Ви сте се пренули и запазили, да Ваше торбе мање теже на прст и на 
кантар него што су тежиле; да сте прескупо платили једно сечено стакло, за које су Вам се клели 

да је дијамант; да су Вас кочијаши возили око целог града, док су Вас довезли до неке трговине 
одмах до Вашег хотела; да Вас сви унаокруг гледају не као на људско биће него баш као орлови 

на леш, и тако редом. Сваки је само тражио један мрачан и тесан ходник између законских 

параграфа, да Вас може некажњено укљувати и очупати. Због тога говорите, како Вас је култура 

тога града доводила до дивљења а карактер људи међутим до гнушања. "Преци ових гнусних 

људи морали су бити прави дивови, кад су могли изградити овакву културу!" То су ваше 
последње речи. Али не, не - не варајте се. Преци њихови били су исти као и они. Не граде 

културу само велики људи, него често и мали, и сасвим мали, па чак и нељуди. Мали су људи 

зидали културу Вавилона и Егбатане; мали су зидали и културу и Арабије и Мисира. 
Архизлочинац Каракала саградио је најдивнија купатила. Крвава Семирамида уздигла је у 

ваздуху висеће куле. Нељуди су изградили врло удобну културу у пропалој Помпеји. Нељуди су 

изградили и културу Тира и Сидона, два безбожна града, од којих су преостала два рибарска 
села. Нељуди су сазидали и културу Содома, по злу чувенога Содома. Нити су били Бог зна 
какви људи и Мексиканци, који су створили врло утанчану и славну културу. Сасвим је 
културан био и Капернаум, па му култура није помогла, да буде увршћен у ред Содома. И ти 

Капернауме, рекао је Господ, који си се до неба подигао до пакла ћеш сићи... земљи Содомској 

лакше ће бити у дан Суда него теби (Мт. 11, 23). 

Карактер и култура нису увек ишли упоредо. Нити човечност и култура, чега су сведок 

Млечићи. Нити јунаштво и култура, чега су сведок Левантинци. Нити се по култури може 
ценити вредност човека или народа. И као што су често културе расле без карактера, тако су се 

понекад јаки карактери развијали без културе; пример су за ово Спартанци, и у новије време 
Арнаути. А сада на крају дозволите, да вам, као Словенки, поставим једно питање: - После 

Вашег искуства о култури и нељудима у граду Н. шта мислите шта би требао да буде главни 

задатак словенских народа - да зидају културу или да васпитавају карактере? И шта свет очекује 
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од Словена: културу или људе? И за чим је данас човечанству вапијућа потреба: за културом 

или за добрим људима? 

Размислите о томе, па ми опет пишите. 
 

 

229. Писмо 

Једном Мачванину који пита нешто што је ван питања 

 

Питаш, због чега православна и католичка црква називају Богородицу "спаситељем" 

говорећи: пресветаја Богородице, спаси нас - кад је један Спаситељ, Исус Христос, Цар и 

Господ? Такво питање постављаш, и чекаш одговор. Да знаш само, како је лако постављати 

неумесна питања па удобно чекати одговоре? Ово лукаво твоје питање није твоје ни од тебе 
него од оних, који још од Рата непрестано крстаре по Мачви, продајући американску памет 
Мачванима. 

Истина је, да је један Спаситељ света и Месија, који је за нас претрпео крсне муке и смрт, 
Начелник и Свршитељ вјере Исус (Јевр. 12, 2). Отуда, нема два Спаситеља него један. Али је 
истина, да и Богородица може да спасе људе од беде и немоћи, што сведочи искуство. Она може 
да дарује спасење измоливши га од Сина свога, Спаситеља света. 

Ми се молимо и светим апостолима: свети апостоли, спасите нас! Овим опет не признајемо 

много Спаситеља него једног, јединог. А молимо се апостолима, да као духовно просвећенији и 

морално заслужнији, те у свему Богу ближи, измоле за нас спасење од оног јединог Спаситеља 
света. 

И светом Николи можемо ми у молитви рећи: свети Никола, спаси нас! Тиме не признајемо 

светог Николу за Спаситеља света, равног Христу, нити одступамо од оне истине, да је свагда за 
свагда један једини Спаситељ света. Него се молимо св. Николи, или ма ком другом свецу, да 
нас спасе измољеном од Спаситеља милошћу. 

Случај - доста сличан као кад се молимо принчевима и принцезама, да измоле нешто за нас 

од цара; или кад се молимо блиским сродницима једног судије, да се заузму за нас. 
Јер ми верујемо у родбину Божију, у фамилију Христову, духовну и моралну, прослављену и 

бесмртну. Свако телесно родбинство и сродство на земљи јесте само слика или символ небеског 
божанског сродства. 

Мир ти и радост од Христа васкрслог. 
 

 

230. Писмо 

Читачу без разумевања: О небеској милости 

 

Твоје читање превазилази твоје разумевање Светога Писма. Неисказано је велика милост 
небеска, а ти ропћеш говорећи: зашто ми небо узе јединицу ћерку? Узе је можда баш зато да је 
спасе од тебе. 

Ненадмашна је милост небеска, а ти говориш хулећи: кад су небеса милостива, зашто сунце 

сажиже, и вода плави, и црв нагриза, и помор мори - зашто? Зато што људи по неразуму и злоби 

одвраћају се од блага небеског закона и срљају у понор пакла, па је потребно, да их небо 

опомене, тргне и спаси колико се да спасти. Јеси ли чуо причу о оцу, који је из љубави одсекао 

руку свом детету? Ухватили разбојници дете и побегли. Отац појури за њима са мачем у руци. 

Стигне их пред самом капијом од куле у часу кад је дете за руку вучено преко прага. Без 
двоумљења отац замахне мачем и одсече руку свом детету па га онда узме и однесе кући. Реци, 
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шта је боље: то што је отац одсекао једну руку детету, да би га једноруког спасао, или пак да је 

пустио да га разбојници на комаде секу и пеку? 

Недостижан је и потпуно натприродан Творац у милости Својој. Или зар није недостижно и 

натприродно оно што се чуло са Крста: Опрости им, Оче, јер не знају шта раде? Одмах до 

Творца по милости стоје ангели свети. Они се даноноћно труде, да спасу душе људске, које су 

им поверене. Прича се за једног хајдука како је срео попа, уперио пушку на њ и викнуо: 

деведесет и девет сам њих убио, сад ћеш ти бити стоти! Поп рече, да је готов за смрт но заиска 
воде од хајдука. Хајдук му донесе воде. Но док је поп пио воду, дође смртни час хајдуку, и он 

паде и издахну. Тада се ђаволи почеше спорити с ангелима око његове душе. Ђаволи су 

набројали 99 злочина хајдукових као и остала ситнија грешења. Одговоре ангели: Није ваш, 

него је наш! Јер је учинио два велика јеванђелска дела: прво, исповедио је пред свештеником, да 

је убио 99 људи, и друго напојио је жеднога. 
Дакле, чак и случајна ненамерна добра дела урачунали су свети ангели оном злотвору, а ти се 

још питаш: зар су небеса милостива? Заиста милост своју показују небеса и према теби, кад те 
држе у животу као хулитеља, и трпељиво чекају твоје покајање. 

Мир ти и милост од Бога. 
 

 

231. Писмо 

Једном оштром партизану: О хришћанском општежићу 

 

Ви се срдите, што је црква "изневерила свој први комунистички строј и постала 

капиталистичка". Опростите, не стоји ни једно ни друго. Истина је, да је прва хришћанска 
општина у Јерусалиму имала општежиће, тако да ниједан не говораше за имање своје да је 

његово, него им све бјеше заједничко. Без наметања споља ово општежиће потекло је изнутра из 
срца и душе крштеног народа јер каже се, у народа који вјерова бјеше једно срце и једна душа. 

Нигде се међутим не пише, зашто овакав строј друштвеног живота није код хришћана остао, али 

је јасно и без писања, да је то морало бити прекраћено дивљим гоњењима од стране непријатеља 
Цркве и забраном хришћанских састанака на заједничку трпезу. Не, дакле, да хришћани нису 

хтели остати при општежићу, него, спречени, нису могли остати. Но друштвени строј 
општежића очувао се у цркви кроз све векове у ужем или ширем обиму. Он се очувао у 

манастирским киновијама до данашњега дана, - нигде тако успешно као у Светој Гори, и у 

Русији све до најезде безверног и присилног комунизма. Питаћете: зашто Црква није раширила 

тај строј општежића на цео народ, и на све - бар крштене - народе? Зато свакако што спољне 
прилике нису биле повољне за то, и што свет није био зрео за драговољно општежиће. Но ако 

није био јуче, може бити сутра. Главно је, да се црква није одрекла свог првобитног комуналног 
идеала, нити га је икада од своје воље прекраћивала и растурала. Може лако бити, да је по 

Божијем промислу оно прво хришћанско општежиће било само једно пророчанство, или 

праобраз, онога хришћанског друштвеног уређења, које ће завладати међу хришћанским 

народима на крају времена. 
Нетачно је и друго Ваше тврђење, као да се црква прилепила уз капитализам. Зашто би то 

Црква чинила? Капитализам не помаже Цркву, него је држи и помаже средњи и сиромашнији 

народ. Из каквог би разлога Црква помагала капитализам, чуди ме? Уз прошли Часни Пост ја 
сам причешћивао народ у једној београдској цркви. Стотине њих се причестило. То је био 

обичан, средњи, Божији народ, који се не нагиње сувише ни над бездан левичарски нити над 

бездан десничарски, него греди средњим путем. Ниједан капиталист није био присутан. 

Ниједног капиталисту нисам тада причестио. И то није изузетан случај. То је правило, са ређим 
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изузецима. Ето због чега је, мислим, произвољно и нетачно Ваше тврђење, као да Црква стоји уз 
капитализам. Мир Вам и радост од Христа. 
 

 

232. Писмо 

Ревизору Марку Н.: О васпитању старих и младих 

 

Пишете, како волите децу због њихове дивне благодарности, која је код старијих прилично 

утупљена. Наводите примере. Навешћу и ја бар један. Исидор митрополит петроградски причао 

је често, како је као дете морао ићи босоног. Неки човек по имену Петар смилује се и купи му 

нануле (лапте) од липове коре за 5 копејки. Ово мало доброчинство тако се дубоко урезало у 

памет Исидорову, да је после кроз педесет година као свештеник и владика стално на службама 

спомињао - свога добротвора Петра. 
Даље пишете, да баш зато што волите децу ви их сажаљевате. Јер је дошло тешко време за 

децу, за душу детињу, за карактер детињи. Саблазан одасвуда. Неодређености и супротности 

као хладни ветрови бију децу и дома и у школи и на улици. И не само да се у два часа износе 
пред децу две сасвим супротне теорије о животу, о владању, о породици, о домовини, него се 

још и супротним примерима деца збуњују. Па би Ви хтели неко нарочито васпитање за децу, 

које би их заштитило од савремених недуга и саблазни. Међутим, Он је рекао: ако се не 

вратите и не будете као дјеца, нећете ући у Царство Небеско. Христос, дакле, истиче већу 

потребу за васпитавањем старијих него ли деце. Он показује и метод, како треба старији да се 

васпитавају. Врло просто: угледањем на децу. Но Он је рекао и како треба децу васпитавати. 

Опет врло просто: пустите дјецу нека приђу к мени, и не браните им. Само нека деца приђу 

Христу, а све остало је Његово дело. И једини задатак родитеља јесте, да не бране деци да приђу 

Христу. 

И тако, дакле, пустите децу нека приђу Христу, и пустите старце нека приђу деци. У 

присуству Христа, свога највећег Пријатеља, деца ће се не само научити него и оснажити. Јер 

Христос не учи само, него даје и благодатну духовну силу, да деца могу извршити што науче. 
Христос је вечна Младост. Та вечна Младост призива децу, да им дарује силу, да не остаре 

духом, него да се заувек одрже млади, бодри и радосни. Речју - мудрост Христовог васпитања 

деце састоји се у томе, да деца увек остану деца, и не претворе се у старце. Насупрот тој 
мудрости стоји школско схоластичко, васпитање, које свом силом тежи, да од деце што пре 
створи старце; да им истакне старце за пример, да им улије старачке мисли у разум, да им 

смежура срце старачким скептицизмом и песимизмом. Место да старци постану као деца, 
старци стварају од деце старце. И тако, нити сами улазе у царство Христово нити даду деци да 
уђу. Отуда жалбе свуда по Европи, да је омладина у очајању. Нека би Христос благословио и 

подмладио омладину европску. 

 

 

233. Писмо 

Тежаку Светолику Ђ.: О потреби једнога духа 

 

Много је, велиш, завладало недобро и небратство међу синовима човечјим. Ти би желео "да 

буде једна душа у свих људи". Знам шта мислиш, само што изговараш двосмислено. Кад кажеш 

- једна душа, ти мислиш - један дух, као што се и у Светом Писму мисли. Јер не може бити баш 

једна душа у свих људи, пошто сваки човек има своју посебну душу, која му је дата у бригу и 

старање. Али може бити један и исти дух у многих па и у свих људи на свету, само ако људи 

хоће. Као што једну исту светлост од сунца примамо свак својим посебним очима, или исти 
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ваздух дишемо посебним плућима, тако и једним истим духом можемо сви да се осветљавамо и 

оживљавамо и покрећемо. За прве хришћане стоји написано, да беху једнодушни, што не значи 

да имаху једну душу него да беху запојени и оснажени и осветљени једним истим Светим 

Духом, оним истим који беше сишао у виду пламена на апостоле на дан Педесетнице. "Дух 

Свети, светлост и живот, Дух мудрости и разума, Бог и боготворећи, Огањ од Огња исходећи". 

Тога Духа Светога даје Отац небески онима који ишту од њега, казао је Спаситељ (Лк. 11, 13). 

Неки људи могу бити здружени и помоћу злог духа, као на пример: хајдуци и разбојници, 

интережџије и грабежници и картелисти. Но тако удружени значи загрљени јурити у вечну смрт. 
- А ми да се сјединимо Духом Божијим Светим; то сједињење даће нам светлост и снагу и 

доброту и вечни живот. Зато, дакле, помоли се и ти као што се и сва црква од искони моли Богу 

Духу Светом, да све нас у ужем и ширем комшилуку на земљи просветли и помогне: 
- Царе небесни, Утешитељу, Душе истине, који си свуда и све испуњаваш; Ризницо добара и 

Дародавче живота, дођи и усели се у нас још завађене Балканце, и унеси мир међу нас; 
дођи и усели се у нас, најхитрије подржатеље туђих заблуда и туђих порока, и очисти нас; 
дођи и усели се у нас, и сједини нас, и загреј нас херувимским богољубљем, и братољубљем 

великих Балканских светаца и хероја. Амин. 

 

 

234. Писмо 

"Истраживачу истине": О Духу Светоме 

 

Црква учи, да постоји један Дух Свети, који је Бог од Бога, Благи од Благога, Бесмртни од 

Бесмртнога, Свемоћни од Свемоћнога, Истина од Истине, Светлост од Светлости, Живот од 

Живота. Ви би пак хтели, да људи живе "по духу времена". А дух времена није друго до дух 

који се мења, пролазни ветар као и сваки ветар, с том разликом само, што обичан ветар 

искорењује и упропашћује дрвеће, а ветар духа времена искорењује и упропашћује душе. Ако би 

сви људи ишли само по духу времена, сви би се вратили на исту полазну тачку. 

Прича о ковачу. Неки ковач послао у свет сина, да тражи бољи и лакши посао од ковачког, 
како би и њега, свог старог оца, у старости подржао. При растанку рекне ковач сину: држи се 
само једног правила, за које сам чуо да се препоручује путницима, наиме: повијај се по ветру! 

Послушао син оца, отишао у свет, па како је који ветар дувао, он по њему, по њему, па тако све 

тако, док се једнога дана опет није обрео пред ковачницом свога оца. Зачуди се отац, а син му 

брже рече: не чуди се! Твој савет ме је довео натраг. Пажљиво сам ослушкивао, који ветар дува, 

па сам се према њему повијао како си ми рекао. Разочарани ковач рече сину: остани овде, па се 
од сад повијај према мени као и ја према своме ђеду. 

Верујте тако је и са духовима - или ветровима - времена. Подајући се тим ветровима 
безотпорно Европа се све више враћа незнабоштву, од кога се најпре и кренула са зубљом 

хришћанске просвећености. И напредовала је све док је знала за Светога Духа Божијега и док је 

њега јединога тражила и примала. А од када се почела лено повијати по духовима времена, 
заокренула је уназад. И гле, ево је - зар не видите? - како се све брже и ближе примаче мрачној 
ковачници мрачнога Одина и Перуна! 

Христос је рекао: а када дође Утјешитељ, кога ћу вам ја послати од Оца, Дух Истине, који 

од Оца исходи, он ће свједочити за мене (Јн. 15,26). Дух је Божији, дакле, онај дух који теши, 

који доноси утеху. Ако ли не доноси утеху него узнемирење и огорчење, није од Бога нити је 
Божији. 

Дух је Божији онај дух кога Христос шаље. Духа Божијега, дакле, не може послати неки 

непријатељ Божији, неки демон или безбожник и човекомрзац. Него нам Духа Божијега може 
послати само Пријатељ и Сродник и Љубитељ наш. А то је Христос. 
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Дух Божији је дух истине, који од Оца исходи. То је, дакле, Дух Очев, Дух очински, 

родитељски - отуда благи и радосни. По томе ће те познати Духа истине. 
Најзад Дух Божији сведочи о Христу, говори о Христу потврдно да је Он Син Божији и 

Спаситељ света. Сваки пак дух - дух ма кога времена који устаје против Христа, бунтује се на 
Христа, није од Бога, није од истине, и није од користи. 

Отуда, сапутниче мој испод сунца и звезда, треба знати да дужност човекова није у томе, да 

се покори духу времена него - да време покори Духу Божијем, светом, вечном, непроменљивом. 

Ваистину Дух се Божији јави! 

 

 

235. Писмо 

Монаху Варахилу: О старцу Михаилу 

 

Гледајући свет какав је ти се у чуду питаш: да ли заиста и данас још има Божијих људи? Ево 

описаћу ти једнога од многих, које сам ја имао срећу сусрести. То је старац Михаил, из скита 
Богородичина у Светој Гори. Свратио сам тамо с нашим поклоницима на повратку из Свете 
Земље. Стигли смо у Богородичин скит у време вечерње. Старац Михаил дочекао нас је са оном 

простом чобанском срдачношћу, која очарава. Увео нас је најпре у стару цркву; они имају тамо 

три цркве. Довео нас пред знамениту икону Богоматере познату под именом: Сладкое 

Цјелованије. Икона чудотворна по својој моћи и чудесна по уметничкој лепоти. Нигде се Мајка 
Божија не види тако бледа као на овој старој икони. А названа је Сладкое Цјелованије због тога 
што на њој Богородица целива руку божанског младенца Христа. Примицали смо се један по 

један и целивали ту икону. 

- Она тебе да целује! Она тебе да целује! говорио је старац Михаил полугласно, а низ суво му 

лице само се низала суза за сузом. 

После нам је причао: 

- Ја имам овде са мном петнаест сабрата, све старо и неспособно. Грци не дозвољавају више 
Словенима да долазе у Свету Гору. За ових петнаест морам ја да се бринем, као неки повереник 

Богоматере на овом месту и у овом времену. А ја се молим само за двоје Господу: 

да имамо много љубави и уз то мало хлеба. 
Отац Михаил је родом из Сереза. Од детињства желео је у монахе. Свети Никола му се јавио 

у Цркви и рекао му, да ће заиста бити монах. Пун радости оставио и мајку и сву родбину и 

пошао у Свету Гору. Овде је проживео цео свој век. 

Долазио је и к нама у Охрид, да скупља прилоге за издржавање својих петнаест стараца. 
- Ја сам мојим старцима старац, и оцима отац. Морам да их и учим и храним, иако сам и ја 

неук и немоћан. Само да их укореним у љубави и нахраним хлебом. Толико им од мене с 

помоћу Богородице. А она нас неће оставити - наше Сладкое Цјелованије! 
Служио је код нас литургију. 

- Оче Михаиле, кажи народу поуку. Он стаде пред двери па проговори: 

- Три вам речи казујем: 

прво, наше спасење тање је од влакна, 
друго, где ум тамо и дом, 

треће, у овај свет смо дошли као на пазар да купимо нешто добро и понесемо дома. Амин. 

Народ је био задовољан овом кратком беседом и поврвео је да прими благослов од светога 

старца. 
На себе није мислио но само на братију у манастиру. И трудећи се за њих, трудећи се да им 

достави много свете љубави и мало црна крува, он се телесно сав истрошио и преминуо је у 
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доброј старости. Душа његова сад се радује у царству небеском, тамо где царује - Сладкое 
Цјелованије. 
 

 

236. Писмо 

Младом свештенику о највећем друштву 

 

Не бој се, ниси сам. Сам је онај ко не зна за Бога, па ма сви људи друговали са њим. Такав ће 

и у најмногобројнијем друштву говорити - као и сад што неки говоре; досадно ми је; не знам 

куда ћу сам са собом! све ми је страшно досадно! То су душе испражњене од Бога, - љуске без 
језгра, пепео без огња. А ти ниси сам, јер стојиш уз Господа, и Господ је уза те. Чуј како је и 

велики Павле, апостол васељенски, био једном остављен од свију, па како он говори: Нико, 

вели, не оста са мном, него ме сви оставише; али Господ би са мном и оснажи ме. Па онда 
погледај какву живу наду има он у живога Господа. И избавиће ме Господ од свакога зла дјела и 

спасти за Царство своје небеско (2 Тим. 4, 16-18). Видиш ли, како је светло мислио и говорио 

слуга Христов Павле у оне почетне дане, кад у целом свету није било још ниједне зидане цркве, 
ниједног хришћанског владара! А данас је сва земља украшена храмовима хришћанским, и 

хришћани се броје на стотине милиона. 
Не тугуј, дакле, због осамљености у том вашем месту. Ако се осећаш као у пустињи, како и 

пишеш, знај да су се многи и многи у пустињи спасли. Но сви ови пустињаци Божији 

узвисивали су се до у превелико друштво Бога и ангела Божијих. Иначе не би они могли 

поднети пустињу. Било их је, који по педесет година нису видели лица човечјег, па ипак нису 

говорили: осамљени смо! досадно нам је! Јер је Бог био с њима, и они с Богом. Може се без 
свега и свакога - само не без Бога. То је њихово сведочанство, које су оставили Цркви као неки 

капитал свој. Не зна се међутим, да је икада неки безбожник проживео педесет година у 

потпуној самоћи, у пустињи. То није забележено у историји рода људског. То безбожник није у 

стању. Гле, њему је досадно и у друштву људи, а убитачно досадно - чак и немогуће - ван људи. 

Он тражи људе, да би их жаокама свога безбоштва уједао, и хранио себе њиховим болом. А у 

пустињи кога би он уједао осим самог себе? И чијим би се болом хранио до својим? 

Зато узлетај мислима непрестано у висину духовну, где станује Онај, који је сам веће и 

милије друштво од свакога друштва на земљи. Њему служи, с Њим се дружи; Њему кади, Њим 

се слади; Њему говори, о Њему збори; Њега љуби, и љуби и љуби - свим срцем, свом снагом, 

свим умом својим. И због твоје љубави Он ће наћи начина, да твојим суседима отвори очи и 

срца и духне у њих живу веру у Себе, сличну твојој вери. Тад ће у вашем месту певати славу 

Божију не један солист, као сада, него један хор. Мир ти и здравље од Господа. 
 

 

237. Писмо 

Хаџи А. Васићу: О испуњеном предсказању 

 

Молио сам те, да ми пишеш о твом хаџилуку у Јерусалим, и ти си ми врло красно све описао. 

Ради користи наших читалаца а с твојом дозволом ја ево објављујем један део твога описа: 
"Двадесет година спремао сам се за Јерусалим. Све сам се спремао да одем, и свом душом 

знао сам да морам отићи, али није се дало пре рока што је од Бога Високога. По селу беху ме 
почели исмевати. Како'но цар Давид пише: и бијах подсмијех свима около мене, тако и ја. Али ја 
нисам марио. Мени је дато од Бога Високога у сну предсказање, и ја сам осећао, да се оно мора 

извршити. А то је било овако: пре двадесет година падне ми у руке књига о путовању краља 

Милана у Јерусалим и по Истоку. Ту су књигу у оно време давали ђацима о испиту. И ја ти ту 



187 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

књигу прочитам у сласт. Док сам је читао све сам у себи мислио: Боже, да ли ћеш благословити, 

да и ја грешан видим сва она места, где је Спаситељ мој пострадао за мене? Боже Високи, 

удостој ме Јерусалима! Боже Високи удостој ме Јерусалима! Кад а оно ноћу мени на сан дође 

младић у калуђерском оделу. Дође и стаде близу мене, а мене као и не види. Па се окрете према 

Истоку и отпоче клањати и говорити, а глас му је као звонце на јагањцима, па рече:... "И сила и 

слава и царство и господство и светлост и радост и мирис и песма - амин Теби, Високи Боже!" 

Кад ово изговори поклони се до земље, удари челом о земљу и пољуби земљу, па се онда окрете 
мени и рече ми: Знај, да ћеш сигурно отићи куда си наумио, само - ако престанеш псовати. - Их, 

тешко мени, рекнем кад се пробудим, ево и висока небеса знају за моју погану псовку! А био 

сам псовач. Морам се, дакле, лечити од тога. И почнем се молити светом анђелу јер сам тврдо 

веровао, да ми се оно анђел јавио на сну. И дође ми кроз ум заповест, да место псовке 
употребљавам речи: сунце те грејало! Тако ћу се само одучити од псовања. И ја заиста тако 

почнем. Чим заустим да опсујем ја викнем: сунце те грејало! и тако до псовке и не дође. И прође 
у том пуних двадесет годи-на. И тек ове године изврши се оно што ми је обећано и што сам 

толико желео. И једва једном после 20 година у селу престаше да ми се смеју. Богу Високом 

нека је сила и слава и царство и господство. Амин." 

Бог те живео и благословио. 

 

 

238. Писмо 

Професору Јовану П.: Молитва за умножавање љубави 

 и искорењење мржње 

 

Ви би хтели, да Црква састави једну нарочиту молитву Богу за садашње време и садашње 

потребе људи. То би Ви желели, и Ваша је жеља похвална. Но зар има нешто потребније 
људима нашег времена од чисте и свете љубави? Е па знајте, да Црква има једну прописану и 

сјајну молитву за умножење љубави и искорењење мржње. Ја ћу Вам ево превести и на-вести 

један део те молитве: 
"Господе Боже наш, као Бог милостиво погледај на осушену без љубави земљу срца нашега и 

залеђену од мржње, од самољубља и безбројних безакоња. Испусти капљу благодати твога 

пресветога Духа, богато ју ороси, да буде плодоносна; да од пламена љубави према теби узрасте 
корен свих врлина - страх твој, и неленива брига за спасење ближњих, уз то још искорењење 

свих страсти, разних зала, и лицемерја. Усрдно те молимо као благодетеља свих људи: хитно 

нас услиши и човекољубно помилуј. 
Обнови заповест нову, коју си дао, Господе, ученицима да љубе друг друга; обнови ју 

истински благодаћу светога Духа твојега у душама и срцима нашим, тако како би похитали да се 

потрудимо за оно што је теби угодно а ближњима на корист и спасење. Молимо ти се, 
благодетељу, услиши нас и милостиво погледај. 

Да будемо савршени у љубави твојој, Боже наш, и да имамо нелицемерну љубав према 
ближњему - принуди нас на то, Господе, благодаћу Духа твојега. Јер ако неко мисли, да тебе 

љуби, међутим, брата свога мрзи, лажа је и у тами ходи. Зато, Милостиви, разгори душе и срца 
наша љубављу према теби и према браћи - молимо ти се: као милостив хитно услиши нас и као 

дарежљив помилуј." 

Бог нам на помоћ! 

 

 

239. Писмо 
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Човеку који не види себе: О страстима 

 

Други су ти рекли, да имаш једну ружну страст, а ти ниси поверовао. Зашто ниси поверовао? 

Зар не знаш, да ругобу нашег лица увек други запажају пре него ми? Око све види осим себе. 
Други виде наше лице и без огледала, а ми само у огледалу. За душе наше огледало је Христос. 
Погледај у Христа - загледај се дуго у Њ као у огледало - и помисли, да ли би Он чинио у 

тајности оно што ти чиниш. Извесно, не би. Огледало би, дакле, дало негативан одговор, а то 

значи ругобу душевну. 

Пијан човек и кад је најпијанији уверава сав свет, да је трезан и да зна шта говори. 

Хвалисавац нимало није свестан, да се хвалише. И налази се он увређен, када му неко каже: 
немој се хвалити! Био тако један хвалиша, од кога су сви бежали - јер ни с ким није теже 
разговарати него са хвалишом. Да би га уразумио но ипак да га не би увредио, рекне му неко од 

наших песника (Љуба Ненадовић): "Кад бих ја то говорио што ти говориш, мене би свет с 
правом назвао лажовом!" Није узалуд речено, да су страсти слепе. То су у истини слепе силе 
што вуку човека у пропаст. 

Увидите и признајте своју страст, говоре моралисти. Но да ли је то довољно? Ако се човек не 

уплаши и не згнуша своје страсти онако како се плаши и гнуша неке телесне болести, ваистину 

не може се исцелити. Нека свак замисли страсти сличне болестима телесним. То је од пресудне 

важности. Нека, на пример, замисли славољубље као запалење плућа, блуд као рак, тврдичлук 

као јехтика, завист као колера, пијанство као тифус, прождрљивост као црне богиње, 
сујетљивост као ишијас, хвалисавост као срдобоља, гордељивост као укоченост од тетануса. 
Тада може човек да узвикне као негда пророк Исаија: Од пете до главе нема ништа здраво, него 

убој и модрице и ране гнојаве, ни исцијеђене ни завијене ни уљем заблажене (Иса. 1,6); или као 

покајани апостол: Ја јадни човјек! Ко ће ме избавити од тијела смрти ове (Рим. 7, 24)? 

Избавиће и излечиће и помиловаће само Онај - Онај једини, који немоћи наше узе и болести 

понесе (Мт. 8, 17). 

Погледај и ти у Њега као у огледало, да би своје ране видео; додирни се Њега као 

животворног магнета, да би се исцелио, поклони се Њему као Богу, да би ти вечне тајне открио. 

 

 

240. Писмо 

Брату Чеди М.: О херцеговачким соколима 

 

Ништа без вере у живога Бога. 
Ништа без молитве живоме Богу. 

Ништа без помоћи живога Бога. 
Без тога нити је било кога великог и славног у Херцеговини, нити јесте, нити ће бити. Ви сте 

то схватили и својим соколима препоручили. И Ваши соколи то су схватили и свој живот вером 

осветлили и надахнули. Зато су тако силни и честити и сложни и целомудрени и послушни и 

братољубиви - ти Ваши соколи Херцеговачки. Нека би дао живи Бог, да се за свакога од њих 

може рећи оно што апостол каже - да буде савршен Божији човјек, спреман за свако добро дјело 

(2 Тим. 3, 17). Јер то и јесте циљ младих сокола Ваших: 

да буду приправљени за свако добро дело; 

приправљени узвишенијем мислима, које допиру до највиших небеса; 
приправљени благороднијим осјећајима правде и љубави, која обухвата сав народ, и све 

народе Божије као оно Христос раширених руку на крсту; 

приправљени јаком вољом, изграђеном, очврслом, и спремном свакога тренутка на свако 

дело доброте, милости, човекољубља и богољубља. 
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Такви нам људи требају, такви соколи, такви Херцеговци. И никако друкчији до само такви - 

приправљени за свако добро дело; то јест, да су готови са хитрином и радошћу учинити свако 

добро дело, за које им се сваког дана и сваког тренутка укаже прилика. 
А ко је приправљен за свако добро дело? Који човек, а који соко? Ја не бих знао дати бољег 

одговора од онога што га је апостол Павле дао; а одговор гласи: савршен човјек Божији. Дакле, 
за свако добро дело приправљен је само и једино - савршен човек Божији. Другим речима: ко 

није савршен човек Божији, тај није ни приправан за свако добро дело. А ако је соко оно људско 

биће, које је приправно за свако добро дело, онда је јасно, мислим, да соко мора бити савршен 

човек Божији. 

Земља се не покреће земљом него небесима. Ви сте ово разумели; због тога сте више успели 

од оних, који земљу земљом гурају, па уморни падају и остају. Бог Вас живео и благословио. 

 

 

241. Писмо 

Човеку са три ордена: О милости према немуштим 

 

Три ордена сијају се на прсима твојим, па због тога, велиш, још ти теже пада епитимија, 
наложена на тебе од стране месног свештеника. А епитимија ти је наложена зато што си тукао 

комшијског коња у својој ливади. Пребио си му једну ногу и избио једно око. Што се жалиш? 

Требао си и сам наложити на себе строгу казну, строжију од оне што ти је од  свештеника 
дошла. 

Питаш, зар је то толики грех? Како да није грех! Шта зна бесловесна животиња? Зар не 
видиш, како ни сви људи неће да знају за туђу имовину, нити да је поштују, а камо ли ће коњ! У 

Светом Писму Божијем читају се ове речи: Праведник се брине за живот живинчета, а у 

безбожника је срце немилостиво (Приче 12, 10). Сам процени да ли спадаш у праведнике или 

безбожнике, кад си за навиљак траве узео тако скупу плату - и око и ногу. Кад би се могло 

говорити о коњу као моралној личности, рекло би се, да је у овом случају коњ однео моралну 

победу над тобом. Јер се није бранио од тебе, није се противио злу. Ти си га тукао, а он је бежао 

испред тебе, док није изашао из твоје ливаде ћорав и сакат - и ћутљив како је и ушао. Нити ће те 

тужити нити накнаду тражити. Зар од тога савест твоја не гори? А ја ти кажем: савест свих 

правих хришћана на страни је онога коња а против тебе. Чак и да назовеш онога коња лоповом, 

шта ти је украо? Шаку хране, колико му је доста за један дан. Више не! Замисли колико је 

лоповлук људски већи. Замисли човека лопова, који би упао у једну богату пашу, рецимо у неку 

банку, или трговину, или палату. Да ли би он узео само онолико колико му је потребно само за 
један дан а остало оставио нетакнуто? Све, брате мој, све би узео, све што би нашао, што би га 
можда могло хранити сто година. Видиш, колико је коњ "лопов" честитији од човека лопова. Па 
ипак човеку лопову не би ни један суд ни око избио ни ногу пребио. Него би га послао у 

Пожаревац, да неко време о државном трошку премишља о свом неделу. 

Тебе људи неће казнити, но зар ни савест неће? Авај, савести, пробуди се у човеку! 

 

 

242. Писмо 

Тежаку Браниславу СТ.: О Христу у Павлу 

 

Тражиш објашњење апостолских речи: а живим не више ја, него живи у мени Христос (Гал. 

2, 20). То су речи онога апостола, који је најпре био против Христа и Христових следбеника, но 

који се после обратио из Савла у Павла. И као Павле, као обраћени хришћанин, он говори: не 
живим више ја него Христос живи у мени. Шта то значи? То значи да он не мисли више своје 
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мисли, него мисли Христове мисли; нити више држи своју љубав него љубав Христову; нити 

пак више делује своја дела него дела Христова. Јер све што је мислио као гонитељ, престао је 

мислити као бранитељ Христова Јеванђеља; и све што је волео као Савле, омрзао је као Павле; и 

све што је чинио као фарисеј јеврејски осудио је као апостол хришћански. Уистини Савле је 

изашао из самога себе, и у њега се уселио Христос; тако није више Савле ни мислио ни осећао 

ни делао, него је Христос у њему и мислио и осећао и делао. Будише у мени, и ја ћу у вама, 

рекао је Господ Својим ученицима (Јн. 15,4). То се остварило и на Павлу. Све старо у њему 

ишчезло је и замењено новим. И ум и срце и воља. И све што је у њему чинило личнога човека 
покорено је било васкрслом Господу Исусу, тако, да више није управљао он својим бићем него 

Христос; није живео он него Христос. Као кад би наше језеро ушло у светлост и светлост у 

језеро. 

Како се то догодило? Јер треба знати да се хришћанин не рађа него догађа. То је сам Павле 

безброј пута опричао, како се то догодило. За њега је тај догађај главни догађај у животу 

његову, и главни доказ његовог душевног преокрета од гонитеља у бранитеља, од мрзитеља у 

љубитеља, од Савла у Павла. А сам тај догађај на путу за Дамаск показује сву трагедију човечјег 
мишљења и хотења, све ништавило човечјег планирања - кад Бог друкчије мисли и жели. 

Нека да Бог да и ти доживиш и постигнеш савршенство Павлово, тако да можеш рећи: живим 

не више ја, него живи у мени Христос! 

 

 

243. Писмо 

Једном из себичних: О срећи опасној 

 

Сматраш себе потпунце срећним, и још увераваш, како си своју срећу сам створио, без Бога и 

људи. Због тога одбијаш свету науку, коју ти ми предлажемо: да сваки човек дугује Богу 

молитву и ближњима милост. "Ни Богу молитве ни људима милости!" одговараш сурово. И 

упркос томе сматраш себе срећним! Мени је заиста немогуће и замислити срећу мимо Бога и 

људи. Држим, да ти уопште ниси ни окусио срећу, но да бркаш појмове, и ситост називаш 

срећом: Сабрао си много од свега онога што земља даје, најео си се и напио, па у охолости 

мислиш да ти нико не треба. Али знај пре свега, да земља не даје никоме ништа без наређења 

Божијега. И кад је теби дала, значи, дала је по наређењу Божијем. Ништа човек не може силом 

отети од овога света, а да не одговара Створитељу света. Најдубље схваћена истина, о свету и о 

човеку, учи нас, да ми уствари немамо никакве трајне својине на овој земљи. Све је летећа 
позајмица која се брзо као на витлу и прима и враћа. Поново и поново и опет поново врши се 
нека проба помоћу тих летећих позајмица. Позајмице се састоје у здрављу и снази, или лепоти, 

или имовини, или части и власти, или великом знању и умењу, или ма ком другом дару и 

обдарености. А проба, којом Судботворац проба људе, испитује људе, односи се на веру и 

милост и поштење и на сваку добру карактерност. Проба се састоји у томе, да се покаже двоје: 
прво, да ли човек зна од кога му је дошао дар, и друго да ли одаје славу и хвалу Дародавцу 

своме. Чуј о том страшну опомену великога пророка Јеремије који виче: Дајте славу Господу 

Богу својему док није спустио мрак (Јер. 13,16). Почни и ти брзо Бога славити и Богу 

благодарити, док није спустио мрак на твој живот. Јер кад Он спусти мрак, муке и беде и 

болести, или пропаст, или лудило - како ћеш онда? Коме ћеш се Богу онда молити? и ко ће од 

људи учинити милост теби безмилосном? 

Да се не би на твој живот спустио страшни и тешки мрак, слушај и упамти ове свете речи 

библијске: 
Господ размеће имање безбожничко (Приче 10, 3). 

Податна рука бива богатија (Приче 11, 25). 
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244. Писмо 

Свештенику Станку С: О зидању и рушењу 

 

Како то, да нам не иде добро, кад се по толиким црквама и манастирима служе службе 
Божије? питаш се у чуду. Ево како: као зидање Скадра на Бојани; што људи за дан сазидају то 

непријатељи људски за ноћ разоре. У олтарима се Бог моли, а иза олтара се Бог хули. Као што је 
то лепо рекао некада митрополит московски Филип цару Ивану Грозном. А то је било овако: цар 

Иван редовно ходио у цркву на службу Божију, међутим у то исто време по његовој наредби 

џелати су убијали цареве противнике изван Цркве. Знајући за ово свети Филип био је веома 

огорчен и ожалошћен. Па тако једном када цар Иван уђе у Цркву, приђе му митрополит с 

крстом у руци и рече: "Овде ми, царе, приносимо бескрвну жртву, међутим тамо за олтаром 

пролива се крв хришћанска". А кроз великог пророка Исаију говорио је Господ народу 

Израиљском: и кад множише молитве, не слушам; руке су ваше пуне крви. И опет додаје: 
кнезови су твоји одметници (од Бога) и другови лупежима; сваки милује мито и иде за 

даровима; сиротану не дају правице, и парница удовичка не долази пред њих (Иса. 1, 15. 23). 

Тако чинити изван храмова а у храмовима вапити Створитељу за милост, значи зидати и 

рушити, садити и чупати, кадити кадом на злу ветру. Као кад би два човека изашли пред цара од 

стране једног града, да моле за свој град, па један клањао и молио цара за помоћ а други ружио 

цара у очи! Тако и цар небеса и земље час даје те понесе година родом по молитви побожних, а 
потом удари црвом или гусеницом или мушицом или жегом или поплавом те род пропадне и 

глад наступи због хуле хулитеља. И тако Бог чини по правди. Зато је црква одувек позивала све 

људе на прави пут према закону Господњем, знајући да се према владању људи управљају све 

стихије васионске. Још стари Китајски мудрац Конфучије учио је, да сва природа зависи од 

моралности људи. А једна руска пословица каже: какво благородије (људи) такво плодородије 
(земље). Мир ти и радост од Господа. 
 

 

245. Писмо 

Песнику С. С.: Како људи умиру 

 

Често смрт човека личи на човека. То јест, какав је живот човека, онаква му и смрт. Као 

правило важи, да ко убија бива убијен, ко мач дигне од мача гине. Недавно је код нас умро стари 

свештеник. Није боловао. Уочи недеље увече читао молитве неким болесницима, у недељу 

ујутру се упокојио. Био је тих и кротак целог живота, па му је такав био и крај. Био је велики 

молитвеник, и сав у молитвама растао се са овим светом. И овде смрт човека личи на човека. 
Ето па и ти описујеш случај твога кума. Твој кум био је велики хулитељ сваке светиње. За Бога 
није марио, за душу се није печа-лио. Ничега се, велиш, није бојао осим једног бунара, једног 
старог и запуштеног бунара иза града. Често је говорио о том бунару, а при том би се увек 

најежио и задрхтао. Понекад би као у шали рекао: тај ће ми бунар бити гроб! И кад год би 

изашао изван града некако је био вучен ка томе бунару, да сврати и да завири у његову мрачну 

дубину. Најзад, шта се догодило? Твога кума нестало је изненадно од куће. Нико није знао рећи, 

куда је отишао. Падне неком на ум онај бунар. И заиста нађу га мртва у бунару. Говорило се у 

народу: "Привукла га зла коб! Тако му суђено! Он је то вазда предосећао!" Ако је коб, онда је 

коб не од Бога него од недела његових. Чега се боји безбожник, оно ће га снаћи, стоји у Писму 

(Приче 10,24). О једном човеку сам чуо причу, како се страшио једне липе у свом дворишту. Као 

старалац једне масе он је утајио неки масени новац па закопао под ту липу. Од како је то учинио 
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непрестано је имао страх од те липе. Да би се једном ослободио страха, рекне он жени својој да 
ће да посече липу. Једно вече узе секиру и стаде сећи липу. У том нападну га разбојници и 

потраже паре. Како није хтео дати ни показати паре, разбојници га обесе о - липу. И опет и опет 
се потврдила реч Божија: Чега се боји безбожник, оно ће га снаћи. А теби - радовати се Богом. 

 

 

246. Писмо 

Хаџи Саватију Н.: О новим и старим ревнитељима 

 

Радујем се што је Бог дао тако много ревнитеља вере тамо у Подунављу. Суботом иза подне 
остављају свој посао па путују у даљне манастире и цркве на молитвене састанке. У понедеоник 

опет су на свом тежачком послу, орни и лаки као да су све време преседели дома. То је дејство 

Божије благодати. Две жарке жеље загревају срца њихова: прво, да у себи веру ојачају, и друго, 

да ју као неко небесно семе посеју у друге душе. Слава Господу за то, слава Му! И ништа боље 
не бих имао ја да саветујем таквим ревнитељима осим оно што апостол саветује Галатима 

говорећи: А добро чинити да нам се не досади; јер ћемо у своје вријеме пожњети ако не 

малакшемо. Зато, дакле, док имамо времена (до смрти), чинимо добро свима, а особито својима 

по вјери (Гал. 6,9-10). Да нам се не досади трудити се за добро! Прича се за некога монаха, како 

је просио по народу за сирочад. Обре се тај монах пред једним господином и потражи помоћ "за 

Христове сирочиће". Мрзовољни господин удари му шамар. Монах се од тога нимало не збуни 

но одмах рече: "То за мене, а сад дајте нешто за Христове сирочиће!" Застиде се онај господин и 

пружи свој дар. За светог Серапиона прича се, да нимало није себе жалио, кад је требало 

утврдити људе у правој вери православној. Тако дадне себе продати као роба неком јеретику 

манихејцу, само да би овога излечио од јереси. Други пут опет дадне себе продати као роба 
неком незнабожцу, само да би овога крстио у вери хришћанској. 

Знај, дакле, да црква Божија никад није била без жарких ревнитеља. Морамо бити Богу 

благодарни, што их има и у наше време и - у нашој земљи. Па макар ми били слабији од њих, 

морамо се молити Богу за њих као што се они моле за нас. Да их Бог поживи и умножи. 

 

 

247. Писмо 

Кујунџији А. П. у Призрену: О боловању пред смрт 

 

"Не бојиш се смрти, али се бојиш болести пред смрт". Тако говориш. Тако и многи други 

говоре. Но најбољи међу хришћанима нису тако говорили, него су се предали вољи Божијој. Јер 

су знали, да је болест за очишћење душе. Ко воли чистоћу - зар ће мрзети воду? Телесне болове 

пред смрт попушта на нас Творац наш као неке мразовите или вруће струје водене, што чисте 
душе наше. Кад је тако, зашто онда чезнути за изненадном безболном смрћу? И праведни Аврам 

страдао је пред смрт: и онемоћав умрије Аврам у доброј старости (1. Мојс. 25, 8). И кротки 

Јаков лежао је болестан у постељи пре растанка са овим светом. Тако и покајани цар Давид. Па 
кад су бијени болешћу они који су с Богом разговарали, шта је остало за велике грешнике? 

Помисли, како сваког Божијег дана умиру хиљаде и хиљаде стараца и старица, и жена и нејаке 
деце. С малим изузетком сви они болују и у болести растају се са овим животом. Што би се ти 

плашио од оно мало страдања пред смрт чега се нису уплашили немоћни старци ни нејачка 
деца? Неко од светих мужева стално се молио Богу, да му Бог пошаље болест пред смрт. Да му 

не дође смрт без гласника. Да не умре без опроштаја. Да не напусти овај свет пре него што 

горчином болова не уништи у себи сваки спомен на вулгарна уживања. Вели се у Писму: бије 

свакога којега прима (Јевр. 12, 6). Следствено: онога кога Бог не бије, мучно и прима. Због тога 
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немој завидети онима који без бола и страдања одлазе из овога света. Сети се Спаситељевих 

мука пред смрт. Сети се онда мука и страдања светих апостола, пророка и мученика. Па толиких 

малих и нечувених људи, који сваки дан на хиљаде умиру по болницама, сети се, и одбаци сваки 

страх од предсмртне болести. Сачекај ову стрпљиво, а кад дође прими је као од Бога. 
 

 

248. Писмо 

Једном Подрињцу: О сијању праведника 

 

Дошао вам неки побожан човек одонуд од Рудника. Почео говорити народу чудне речи о 

великој милости Божијој и о упорности грешника. Сузе су му квасиле образе кад је говорио, 

како су људи огрубели и заслепели, те не виде како је велика милост Божија према грешном 

свету. Једни су га питали ово, други оно, а ти си га само гледао. Гледао си лице његово и ниси се 
могао наситити гледања. Видео си некакво тајанствено сијање на лицу његову. Прича се нешто 

слично из живота светог Антонија Великог. Три знаменита човека из града посећивали су 

Антонија сваке године. Двојица су стављали многа питања, и Антоније им је одговарао. А трећи 

га није ништа питао, него је само гледао ћутке у лице његово. Најзад рече му Антоније: „како то 

да ти толико пута к мени долазиш, а никад ништа не питаш?" На то одговори онај човек: "За 
мене је доста, оче, само да те гледам". 

Тако су славна и привлачна лица праведника. Кад су Јевреји каменовали светог Стевана, 
погледаше сви и видјеше лице његово као лице анђела (Дап. 6, 15). Слично бива лице и свих 

оних који с Богом разговарају. Мојсеј је морао застирати своје лице покривалом пред својим 

народом, јер се не могаше од светлине гледати у лице његово (2 Мојс. 34, 30). А шта би тек 

рекли о светлости лица Христова? По предању неки сликар Ананије из Едесе беше послат од 

цара Авгара да наслика лице Христово на платну. Ананије се много трудио да ухвати лик 

Спаситељев и сложи у бојама. Али никако му то није полазило за руком због неке чудесне 
светлости, која се преливала на лицу Господа. Шта можемо рећи, дакле, о тој светлости, којом 

се сијају лица праведника? То је светлост од духа што светли кроз тело, светлост небеска на 
физичком плану, предображење оне светлости којом ће праведници засијати као сунце у 

Царству Христовом. 

Ту светлост желимо и теби и свој браћи око тебе. 
 

 

249. Писмо 

Преписачу Наркису П.: О исправљању грешника 

 

Пишеш, како си ти увек сваком говорио истину у очи, и како си због тога имао много невоља 
у животу. То ме не чуди. Мало који болесник да воли доктора, који му с нарочитим нагласком 

објављује неизлечиву и смртоносну болест. Љубав према браћи нашој налаже нам - не да их 

увек оштро изобличавамо него да им казујемо оне речи, које ће им најкорисније послужити за 

спасење. Сети се, како Спаситељ наш није грмио против жене грешнице, коју су фарисеји 

водили на каменовање, него јој је благо рекао: Иди, и више не гријеши! Кад је апостол Ананије 

дошао ослепљеном Савлу, није се оборио на њ с резилом и грдњом што је гонио хришћане, него 

га је ословио јеванђелски: Савле, брате (Дап. 9, 17)! Прича се за неку сестру монахињу, како се 

нешто пожалила светом Серафиму Саровском. Исповедила му се и пожалила, како пати од 

љутине, од горке љутине и нервозне гневљивости. Исповедивши то она је очекивала од човека 
Божијег велики укор и велику епитимију. Али, место укора и епитимије, до њених ушију допру 

ове благе речи духовника: "Та шта ти то говориш, сестро? Гле, у тебе је диван, тих карактер; 
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заиста прекрасан, смеран и кротак карактер!" Као тиха киша на жедну земљу тако су ове благе 
речи падале на душу оне жене. Две користи примила је она од таквих благих речи; веома се 

застидела себе, али и добила поуздање у себе. Дакле, оба главна услова за исправку! Овај нам 

пример показује, како можемо успети, да уздижући људе речима (благим и похвалним) 

помажемо им уздићи се и на делу. Кад можемо заспалог човека пробудити марамом зар ћемо га 
убити мачем? Ти можеш рећи: па свети Серафим није рекао оној жени истину у очи, а ја - 

сваком истину у очи! Рекао је свети Серафим истину, ону другу истину, која се није изражавала 
у гневу и љутини. Јер она жена понекад се предавала гневу, но често је бивала сасвим тиха и 

кротка. И светац Божији, као одличан васпитач и лекар, узвисио је оно што је добро у једној 
души, прећутујући оно што је зло. Јер што би он говорио о злу, о коме је већ жена говорила? Ти 

пак имаш сасвим супротан метод; ти свакоме у очи - зло његово, његову моралну болест у очи! 

И то оштро и наглашено и злобно. А, међутим, оно што је добро у неком грешнику - оно ти 

прећутујеш. То је разлика између тебе и онога, чије је име ушло у календар. 

Из истих уста може да изађе хладан и топао ваздух. Према потреби наместе се уста, да 

пуштају хладан или топао ваздух. 

Тако и у духовном послу: где год се може грешник поправити топлином љубави, тамо не 
треба употребљавати хладноћу казне и критике. Понекад је потребно, али само понекад, да се 
викне: Иди од мене! Као Христос Петру; или: Новци твоји с тобом да буду на погибао (Дап. 

8,20)! Као Петар Симону Гатару. Но где има мелема за рану, не врши се операција. 
 

 

250. Писмо 

Проти Душану Т.: О Трећој Раваници 

 

Честитам, срдачно честитам, и то не само вама Србима у Детроиту него свима Србима у свету 

- честитам освећење треће Раванице цркве. Прва је моравска, друга је сремска, трећа 
американска. Прва представља песму свете благодарности Богу за народну државу и слободу, 

друга представља песму победоносном и светом страдању народном, трећа - песму светом 

незабораву народном. Трећа Раваница драга нам је исто као и прве две. Ако се у прве две, 
наизменично, чудом сачувало тело цара Лазара нераспаднуто, а у трећој се показује чудо 

народног незаборава, народног сећања на своју прошлост, управо на две своје прошлости: 

прекосовску и покосовску. Како да не назовемо чудом то што шака Срба у мравињаку Новога 

Света није заборавила своју историју, и није подлегла толиким разорним агитацијама, да се 

треба одсећи од својих отаца и ђедова па живети као пуж без прошлости и без будућности? Или 

како да није чудо, да шака нашег народа подигне тако диван храм на домаку Фордових фабрика 
и облакодера у ово најтеже време американске историје, "у зло вријеме у гладне године?" И она 
друга, сремска Раваница зидана је у зло време љутог робовања, када се облакодер османског 
царства уздизао претећи над целом Европом. Драгоценост ваше жртве Богу тројно је већа због 
насталих тегоба у животу вашем. Нека би и тројан благослов Божији био на свима вама, 
благослов од све три Раванице. 

Од свих тегоба, које сте имали при зидању треће Раванице знам, да није била најмања тегоба 
- опирати се онима, који су вам с подсмехом добацивали: данашње време захтева фабрике а не 
цркве! Само трезвени и уравнотежени дух нашег народа тамо могао је савладати ову тегобу. 

Верујем, да су вам и молитве цара мученика Лазара помогле у томе. Фабрике су растројиле 
нерве људи. Цркве су потребне, да унесу мир и крепост у душе. Сетите се речи Павлових 

Корићанима: а сам ја, Павле, молим вас кротости и благости Христове (2 Кор. 10,1). А кротост 
и тишина Христова, толико потребна модерном Американцу, не стиче се у хучним фабрикама. 
Фабрика представља рад, Црква молитву. Рад и молитва у хармонији - то је био програм првих 
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усељеника у Америку, програм прве Америке. У данашњој Америци рад је засенио молитву, 

фабрика Цркву. Тако се изгубила хармонија у спољном и унутарњем животу модерне Америке. 
Ја нећу да се намећем за учитеља Американцима, те ово што ћу рећи нећу рећи као учитељ него 

као љубитељ страдалног американског човечанства: Америка ће оздравити онда када молитва 
стане упоредо са радом, и Црква са фабриком. Наш непогрешни Учитељ, који је рекао: дјелујте 

докле свјетлост имате, рекао је истовремено: молите се непрестано! Ви као радници по 

фабрикама испуњавате прву спасоносну заповест Христову, а као зидари Раванице и другу. Ја се 
усуђујем рећи: ви сте том мудром равнотежом рада и молитве пружили здрав пример многима у 

Америци. Од Бога вам мир и благослов. 

 

 

251. Писмо 

Господину Павлу А.: О стражењу над благом 

 

Пишете, како Вас је застидео један новокрштени Јеврејин својом силном вером и одважном 

одбраном хришћанске истине. У једноме друштву он је исказао толико нових опаски о Христу 

као Спаситељу света и пројавио толико узвишене и ватрене љубави према Господу, да сте сви 

били зачуђени. Били сте зачуђени отприлике као она Црнкиња са великим ђерданом дијаманата 

око врата, кад су јој неки Европљани понудили читаво имање за њен ђердан, који је она ценила 
мало више од обичног камења. Заиста, тако се и многи хришћани ките божанским благом 

хришћанске вере, а не познају вредност тога блага. По лености дуготрајне навике они су почели 

гледати на Христову веру као на обично земаљско камење. Због тога је Господ толико пута 
понављао заповест Својим следбеницима: стражите! стражите, да не паднете у напаст! А 

има ли теже напасти него када се један хришћанин толико олени, да престане мислити о својој 
животворној и чудесној вери, о циљу који она открива, о животу који она обећава, о путу који 

она указује, о царству небеском које она проповеда? Треба да дође неки нови хришћанин, да га 

истргне из његове обамрлости и тупости. А нови хришћанин - ако се није крстио због женидбе 
или власти и почасти - долази у истини као неко ободрење, као неко освежење, и - застиђење. 
Прича се за франачког краља Кловиса, да кад је слушао о мучењима Христа од стране Јевреја 
узвикнуо је: "О да сам ја био тамо с мојим Франкима, ја бих се љуто осветио за све неправде 
према Њему!" Ако овде оставимо на страну освету, остаје жарка љубав једног новог 
хришћанина према Спаситељу своме. 
Но и стари хришћани могу постати нови, ако почну стражити, ако почну ценити неоцењиво 

благо своје вере, ако се извуку испод тупе навике неосетљивости. Непрестано стражење над 

најскупљим благом својим, непрестано дивљење, обнављање, преображавање и васкрсавање - то 

је спасоносни пропис јеванђелски. Но пре свега, стражење над благом своје вере, и чување истог 
од крадљиваца, од којих смо ми први - кроз незнање и неосетљивост. 
 

252. Писмо 

Старцу Јоксиму Б.: О истини и дисциплини 

 

Немој се жалити на Господа. Зашто нас, велиш, бије? Зашто нас бије болешћу и ратом и 

огњем и инсектима! А зар људи не бију Њега хулним речима и грешним делима? Бијући нас Он 

објављује истину о нама, и јавља милост Своју према нама. Јер нас жели пробудити, обратити и 

спасти бијењем кад не успева миловањем. Зато је речено у Писму: сви су путеви Господњи 

милост и истина - сви, како путеви благости тако и путеви страхота. Било да даје било да узима 
Он увек показује милост и јавља истину. То не виде сви људи; то виде они који држе завјет 

његов и откривење његово (Пс. 25, 10). Дато им је да виде и знају усред мрака слепила и 
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незнања; дато је њима да виде зато што они држе - завет и откривење, то јест откривену 

божанску истину и дисциплину духа. 
Откривена истина открива циљ нашега бића, а дисциплина духа отвара пут ка томе циљу. 

Ништа не можемо против истине, него за истину, учи нас апостол (2 Кор. 13, 8). То говори 

онај апостол, који се дуго противио истини и гонио истину. 

Чим се пред очима замрачи истина, одмах се губи и пут. Чим неко остави истину, збацује и 

дисциплину. Беспућем и распућем крећу се данас многи људи, и читави народи, само зато што 

неће да познаду истину. А без истине се не зна циљ и не види пут, као ни без светлости. 

Вратити се истини и дисциплини духа. То је насушна потреба нашег поколења, нашег 
времена. Без тога је пропаст неизбежна. 

Истина налаже дисциплину. Зато многи људи не маре за истину. Више воле лаж, јер лаж 

разрешава од сваке дисциплине. 
Истина се друкчије назива Православљем, а дисциплина духа Поштењем. 

Размишљај хитно и дубоко о овим двема речима, и откриће ти се многе тајне нашег времена, 
нашег беспоретка, нашег страдања и савременог лутања. 

Мир ти и светлост од Господа. 
 

 

253. Писмо 

Једној сили сарајевској: О "гресима" народне вере 

 

Силно и страшно вичете: да се избаци вера из школе! Нека се омладини Југословенској до 

миле воље говори о крвавом Нерону и људождерском Калигули, само нека јој се не спомиње 
спасоносно име Исуса Христа! 

Но расудимо мирно, шта је то згрешила наша народна хришћанска вера, те хоћете да је 
каменујете? Кад су Јевреји узели камење, да каменују Христа, упита их Он, за које од Његових 

добрих дела хоће да Га каменују - за које од тих дјела ме каменујете (Јн. 10,32)? Тако и Вас с 

правом може православна народна вера упитати: за које од добрих дела ме каменујете? 

Да ли зато што ваше незнабожне претке научих веровати у једнога разумнога Бога место вере 
у измишљенога Перуна и његову идолску фамилију? 

Или зато што од дивље хорде ваших некрштених прадедова учиних народ племенит и 

културан? 

Или зато што вам створих духовнога дива, оца вашег народа, Саву Немањића, и кроз њега 
целу плејаду најузорнијих карактера? 

Или што послужих као Божија слушкиња првом царству вашем, и запојих га духом и 

красотом светитељства и витештва? 

Или што распламтех срца Косовских мученика љубављу јачом од смрти за крст и слободу? 

Или зато што бих лучом народу вашем у петвековној тами и бури робовања? 

Или зато што опасах снагом и самопрегорењем Карађорђа и Милоша и моћне синове 
Херцеговине и Црне Горе? 

Или зато што слепом Вишњићу даровах пророчки вид и славном Његошу пламени језик? 

Или зато што напуних груди светосавског народа преобилном силином, а грло песмом, и руке 
уметношћу? 

Или што бејах страсно народна и државотворна од Часлава до данашњег краља Александра? 

Или што сузама оквасих и молитвама окадих сва мученичка гробља на Кајмакчалану, у 

Шапцу, у Београду, и по свима кутовима нашег народног жртвеника? 

Или зато што због моје нераскидне везе с народом олтари моји бише раскопани, храмови 

моји обесвећени, а свештеници моји поклани? 



197 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

Или зато што се ја не мирим са безбожним и бездушним теоријама појединаца, нити са 
развалом народног морала, а најмање са смрћу? Јер ја сам вера светиње, живота и васкрсења. 

За које од ових дела, дакле, желите да ме удаљите од народне омладине? За које од њих 

хоћете да ме без саслушања осудите и без одбране каменујете? 

Кад су светог Поликарпа нагонили на суду да се одрекне Христа, да би га оставили у животу, 

узвикну свети старац: 

- Ево 86 година служим ја Христу, и Он мени није ништа учинио сем добра. Како бих се сад 

ја могао одрећи свога Господа и Спаситеља! 
Тако и народ наш. Исто тако и сав народ наш, од кога Ви тражите да се одрекне Христа, може 

Вам одговорити: 

- Ја служим Христу 1000 година. И Он мене толико служи, и више. И служи Он мене 
ваистину боље него ја Њега. И ништа ми Он није учинио сем добра. Како бих се, дакле, ја могао 

данас - и то баш данас у овом злотворном времену -одрећи Господа и Спаситеља свога? 

 

 

254. Писмо 

Писмоноши из Загреба: О тајној молитви 

 

Како да се не молимо Богу, кад се непрестано молимо људима, који нам без Божије помоћи 

не могу ништа помоћи? Мимо Бога неће нам лекар исцелити рану, ни јунак пружити заштиту, 

ни учитељ научити знању, ни свештеник објавити истину. Кад се тако усрдно молимо 

посредницима, како да се не молимо Најнепосреднијем, који чује без слушалице, и види без 
наочари, и услужује без поштоноше, и дознаје све без сведока? 

Да л' да се молимо само јавно или тајно, питаш? И једно и друго. Само знајмо, да се при 

јавној молитви треба чувати од лицемерења пред људима а при тајној самооправдања пред 

Богом. Ево једног примера тајне молитве. 
"Господе, не знам шта бих просио од Тебе. Ти једини знаш, шта је мени потребно. Ти мене 

волиш више него што ја умем себе волети. Оче, дај слуги Твојему оно што ја ни искати не умем. 

Не усуђујем се просити ни страдање ни уживање, него само стојим пред Тобом, са срцем својим 

отвореним према Теби. Ти видиш потребе, које ја не знам; погледај и учини по милости Твојој. 
Удари и исцели, обори ме и подигни ме. Трептим и ћутим пред Твојом светом вољом, и пред 

Твојим судовима, непостижним за мене. Приносим себе Теби на жртву. Нема у мени жеље осим 

жеље да испуним вољу Твоју. Научи ме молити се. Сам Ти у мени моли се! Амин." (Једна тајна 
молитва митрополита Московског Филарета, нађена по смрти му у његовим хартијама). 
 

 

255. Писмо 

Доброј супрузи: О мужу секташу 

 

Муж ти прешао у секташе, и сад вам је у кући немир и несугласица. Ни у једној ствари нисте 
сложни. Тако то вера прожима сав живот и утиче на сва наша мишљења и осећања, чак и на она 
која, рекао бих, немају никакве везе са вером. Тако је то било од вајкада: правоверни су имали 

друкчије мисли од јеретика и у погледу државе, и војске, и рада, и друштвеног уређења, и свега 

осталога. 
Моли се Богу и Бог ће ти помоћи. Не поричи свога мужа, не осуђуј га, не говори зло о њему, 

не мисли зло о њему. Јер тим начином нећеш га исправити. Отац светог Григорија Богослова 

био је нехотично пао у неку јерес (Ипсистаријана). Његова благочестива жена, Нона, много се 

жалостила због тога и много се молила Богу, да Он, Свемоћни, просвети мужа њеног разумом 
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истине. И топле молитве жене помогле су мужу да се врати у веру праву. Насупрот томе опет 
прича се, како је жена цара Јустинијана, Теодора, успела да обрати свога мужа на неко криво 

учење (Монофизитство). Но то је трајало кратко време. Јустинијан и Теодора доцније су се, по 

молитви целе цркве, вратили науци православној. Из ова два примера, као из многих других, 

види се, како жена може утицати на веру мужа било у добром или у злом смислу. И ти ћеш 

својим утицајем победити, не сумњај у то. Речено је: иштите и даће вам се. Не даје нам се зло, 

кад иштемо. А добро се даје, пре или после. Јер Бог хоће да ми непрестано иштемо од Њега 

добро, и само добро. Кад иштемо добро, нарочито кад иштемо праву веру за себе и за друге, ми 

тиме иштемо Царства Небеснога. А то је прво и главно искање, које нам је заповеђено. У 

црквеним молитвама често се проси од Бога вера непостидна, надежда поуздана и љубав 

нелицемерна. Постоји и постидна вера, од које ће се јеретици и секташи постидети кад тад, било 

на земљи било на суду Божијем. А вера православна јесте заиста вера непостидна. 
А што ти досађује комшиница ругајући се и говорећи: гле ја и мој муж немамо никакве вере, 

па живимо у слози! не обраћај пажњу. И међу злотворима и паликућама постоји слога за извесно 

време. И међу црвима, устремљеним на стрвину, постоји слога док не поједу стрвину, а после се 
једу међу собом. Није почетак судија крају, него је крај судија почетку. 

Храброст и утеха ти од Господа. 
 

 

256. Писмо 

Учитељу Славку М.: О највећем преокрету 

 

Није, није, и никако није се хришћанска вера развила из незнабожних вера и философија. Јер 

оно што се развило мора личити на оно из чега се развило. Хришћанска вера међутим толико је 
била неслична Јеврејству - коме је изгледала најсличнија - да су Јевреји распели Христа, 
Оснивача нове вере. А да и не говоримо о осталим верама, философским и идолским. Разлика је 

толика као кад би један човек путовао према западу па се наједном окренуо на левокруг. Ако не 

будете као дјеца... говори Господ људима; или: ако се човјек поново не роди...! Или по речи 

Павловој: не живимо по тијелу него по духу. Све се, дакле, преокреће у светлости хришћанској; 
те оно што је било напред повлачи се назад, и оно што је било доле уздиже се горе. Онај други 

свет, који је за незнабожце и Јевреје био "свет сенки", отвара се Христовом руком као свет 

стварности. Мрачни гроб испуњава се светлошћу. Живот гута смрт. Радост царује над жалошћу. 

Губитак постаје добитак. Душа се уздиже над телом као господар над слугом. Вид телесни 

подчињава се виду духовном. Свет и догађаји посматрају се не по телу него по духу. Вера у 

случај губи се и бива замењена вером у промисао живога Бога. Све је то сасвим јасно изражено 

како у Светом Писму тако и у историји Цркве и у животу њених верних чеда кроз све векове. 
Кад је свети епископ Ремигије крштавао франачког краља Кловиса, тад је рекао овоме једну реч, 

која показује како вера хришћанска означава један потпун преокрет. Пре тога Кловис се клањао 

идолима а палио хришћанске светиње где год је стигао. Па кад при крштењу упита Кловис 
светог епископа, шта му налаже нова вера да чини, рекне му Ремигије: "Клањај се ономе што си 

палио, а спаљуј оно чему си се клањао". 

 

 

257. Писмо 

Једном Светогорцу: О општежићу 

 

Чуо сам, чуо. Чуо је и цео српски народ са жалошћу, да је општежиће у Хилендару опет 
разорено. Ко га је могао разорити него законици, који су изгубили из вида циљ свога доласка у 
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Свету Гору и који се несвесно труде, да на своје душе навуку проклетство? Они се сад могу 

радовати што су тобож победили Свету Богородицу, Царицу Атонске Горе, и светога Саву, 

оснивача Хиландара. Но време ће показати, да ли заиста слепа сила може одржати победу над 

светлошћу светаца Божијих. Бог је спор али достижан, каже народ. А негде у Псалтиру стоји 

написано: врагу оскудјеша оружија в конец. 

Свети Сава је следовао монашким правилима светог Василија. А свети Василије писао је о 

монашком општежићу следеће: "Нас је Бог саздао слично члановима једног тела, тако како би се 
ми нуждавали у помоћи један другом. Јер какво може бити вежбање у смирењу, благочешћу и 

трпљењу тамо где нема никога, према коме би се показивале те добродетељи? Чије ћеш ноге ти 

опрати? Коме ћеш бити слуга? Како можеш бити последњи од свију, ако живиш сам?" 

Кад је код нас у сеоским задругама показано идеално општежиће, са старешином куће као 

игуманом, како да се оно не покаже још идеалније и дивније међу монасима? Света Гора треба 
да научи свет, да је духовно сродство тешње и јаче од телесног сродства. Па кад задруге 

телесних сродника могу имати општежиће, тим пре треба да га имају задруге духовне браће. 
Братства светогорских манастира могла би данас много користити завађеном и збуњеном свету, 

кад би га својим примером подсетили на древно Хришћанство и на прве хришћане, када ниједан 

не говораше за имање своје да је његово, него им све бјеше заједничко (Дап. 4, 32). Познато је 
сваком посетиоцу Свете Горе колико је духовност у манастирима са општежићем већа него ли у 

оним без општежића. У истини шта помаже себи шта ли другима онај монах, који се показује 
зналац људских закона и новинарских чланака, док је у духовним предметима безгласан као 

уркиња? А такви се карактери најчешће сусрећу у манастирима без благодати општежића. 
Но помоћи ће Бог и Богородица, да у Светој Гори преовладају монаси духовници над 

монасима законицима. Тад ће се Светој Гори повратити онај стари ореол истинске светости, 

који је она кроз векове имала. Тад ће Света Гора бити испуњена и препуњена благословом 

Божијим. И пуноћа благослова њеног шириће се на све народе земаљске. А да то буде колико 

сутра, за то је потребно само мало, мало више добре воље, братољубља и страха Божијега. 
Мир ти и радост од Господа. 

 

 

258. Писмо 

Тежаку Миловану М.: О јефтиној књизи 

 

Тебе буни оно што треба да те радује. Буни те, што је Свето Писмо тако јефтина књига, 
најјефтинија од свих књига! Па мислиш, да би ту спасоносну Књигу требало учинити скупом и 

ретком. Не знам, како си дошао на ту помисао, коју хришћански свет не би могао никако 

усвојити. Зар не видиш, да је у природи највише онога што је за живот најнеопходније. Ваздух и 

светлост и вода доступни су свима живим бићима бесплатно. А кад би се то троје плаћало, 

многима би живот био онемогућен. Или кад земља не би служила за постељу; кад људи, рецимо 

не би нигде могли наћи сна ни одмора до само у соби и у постељи - колико би њих угинуло без 
сна и одмора? Гле, и Спаситељ наш често се одмарао на трави и спавао на земљи. Или кад хлеб 

не би био најјефтинија храна од сваке друге хране - како би се толики народи могли исхранити? 

Ето тако је и са речју Божијом. И реч Божија је свуда присутна и сваком доступна као ваздух 

и светлост и вода и хлеб и земља. И природа сва уствари је реч Божија у сликама, што је 
доступно свакоме ко хоће да мисли. Зашто би онда реч јеванђелска, реч живота, била 
ограничена, скупа и ретка? Зашто -кад је она потребнија људима више и од ваздуха и од 

светлости и од воде и од хлеба, као што је вечни живот потребнији од овог пролазног живота? 

Господ је рекао ученицима: идите по свему свијету и проповиједајте Јеванђеље сваком 

створењу (Мк. 16, 15). Нека, дакле, и Свето Писмо шири се по свему свету и нека буде доступно 



200 | п р е у з е т о  с а  S V E T I J A K O V . o r g  

 

свакој твари Божијој. И не само нека би Свето Писмо било најјефтинија од свих других књига, 
књига непотребних и штетних, него нека би дао Бог да оно буде сасвим бесплатно, онако као 

што су највеће и најнужније стихије природе бесплатне. Погледај: оно што је луксуз и 

излишност, оно је најскупље. И сви отрови су скупи, прескупи. Питај у апотекама, и чућеш, како 

су отрови врло скупи. Тако је и с књигама. Верске књиге нехришћанских народа, као старих 

Египћана, Индијанаца и Персијанаца, биле су и јесу веома скупе књиге, и због тога маси људи 

недоступне. Свакако је то и по Божијем промислу, да се заблуда ограничи и не шири лако у 

народ. По Божијем је промислу такође, да Књига истине и живота буде свима отворена и 

доступна. Реч Божија да те просвети. 

 

 

259. Писмо 

Старом професору: О Пилатовом царству 

 

Вама жао старог римског царства, и као кривите хришћанску веру за његову пропаст. Тако су 

чинили сви безверни историчари, но тако нису чинили ни Ранке ни Нибур. Чуди ме, да чините 
то и Ви као човек од вере. Да није пропало римско царство, пропало би Хришћанство. Или 

Цезар или Христос. А да је пропало Хришћанство, остало би идолопоклонство, остала би лаж, 

остао би вучји дух паганског Рима. А дух је увек оно што је главно, дух једног човека, или 

народа, или религије, или културе. Дух је оно што оживљава, но не сваки и свакојаки дух, но 

прави дух, дух Божији. А дух римског царства био је дух тирански, нечовечан и лицемеран. То 

се показало и кроз Пилата, који је Христа огласио невиним па ипак Га осудио на смрт. 
Ви жалите за римском "културом", а под културом разумете "лепе мермерне кипове, којима 

су биле украшене улице и пијаце Рима". А зар не жалите милионе људских бића, која су у 

гомилама довлачена са свих крајева света и у веригама вучена између тих кипова до 

изнемоглости и гладне смрти? У том и јесте основна разлика између римског и хришћанског 
поимања вредности. Незнабожни Римљани ценили су државу и културу више од живих људских 

бића, а Хришћанство је ценило и цени човечју душу изнад државе и културе и свега света. Јер и 

држава и култура су ради човека а не човек ради државе и културе. Људи стварају државе и 

културе не као крајње сврхе свога живота него као помоћно средство за достигнуће духовних и 

моралних сврха. 
И у време својих најбољих царева Рим се одликовао ретким нечовештвом и варварством. 

Тако у време Марка Аврелија, философа, хришћани су мучени исто онако љуто као и у време 

царева глупака. Желите ли чути бар један од многих примера нечовештва под Аврелијем? 

Хришћански мученик Атал, човек необичне племенитости и благости, изведен је пред Цезарев 

суд зато што је био хришћанин. Судије му предложе најпре да се одрекне Христа. Кад он то није 
хтео учинити, они га целог обнаже и поставе на једну усијану гвоздену столицу. Свети Атал 

седео је мирно, и док му је тело горело, он је корео Римљане говорећи: "Ви нас хришћане 
називате варварима, а ево каква варварска дела ви чините!" 

Уосталом погледајте у повампирени римски дух у наше дане у неким државама европским. 

Па се радујте, ако се може радовати - тиранији, огњу, мачу, крви, безбоштву, сујети и неморалу! 

Но ја знам, да се Ви као хришћанин - и само због тога што сте хришћанин - не можете овоме 
радовати. А кад то не можете, онда противречите сами себи, кад жалите за вучјим царством 

Пилатовим. 

 

 

260. Писмо 

Једном читаоцу: О води живој (Јн. 4.) 
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Из разговора Господа са женом Самарјанком види се, колико су несхватљиве духовне 

стварности ономе ко телесно мисли. То несхватање није показала само једна обична жена но и 

сам Никодим, кнез јеврејски. Тамо жена не схвата реч о води живој, овде кнез не схвата реч о 

поновном рођењу човека. Зар су и теби несхватљиве речи о води живој? А који пије од воде коју 

ћу му ја дати неће ожедњети до вијека (Јн. 4,14). Често пута једна реч Светога Писма 

објашњава другу. То је и овде случај. Јер на другом месту говори Господ: Који мене вјерује неће 

никад ожедњети. Вода жива, дакле, тесно је везана са вером у Христа. Но шта је сама вода 

жива? То је Дух Божији. А вода жива - Дух Божији, то се види из (Јн. 7,39). Вера у Христа је као 

водоспроводник, а Дух Божији је сама вода жива. Кроз веру долази нам дух, било од земље или 

од ада или од Бога. Каква вера такав и дух. Кроз веру у Христа ми задобијамо Духа Христова. А 

Дух Христов Дух је Божији. Зашто се Дух Божији назива водом живом? Зато што је он 

животворно пиће за душу човекову. Од тога пића душа добија живот и радост. Свака земаљска 
сласт отвара жеђ за већом слашћу, а сласт животворног Духа Божијега не чезне за већом 

слашћу. Јер од те сласти не постоји већа. Од сваке се воде опет жедни, али од небесне струје 

Духа Господњег долази утољење и засићење. То су знали свеци Божији, који су све остављали, 

све жртвовали, само да би у дубини душе своје отворили извор воде која тече у живот вјечни. 

 

 

261. Писмо 

Господину Радоју И.: О суштини ствари 

 

Љутито говорите, како сте читали Свето Писмо Божије, но нисте нашли у њему оно што сте 

тражили. 

Да сте тражили, ко је створио овај свет, нашли би. Да сте питали: како је створен човек и 

каква му је слава намењена, добили би одговор. Да сте хтели сазнати вољу Божију и шта Бог све 

од Вас захтева да чините те да спасете душу своју, заиста би сазнали. Али Вама није било стало 

до свега тога. Ви сте желели наћи у Светом Писму Божијем одговор на то, шта је праматерија из 
које је створен сав овај свет? и каква је заједничка суштина свих ствари? или какво је оно тесто 

из кога је умешено све што постоји? Но баш то ћете узалуд питати. На то питање не одговара 
Свето Писмо ни природа. Јер која би друга твар у природи знала исказати од чега је створена, 
кад ни човек, као најумнија твар, не уме за себе рећи од чега је? 

Свети Василије говори: "Онај ко прича о стварању (света) учи нас само томе да у почетку 

створи Бог небо и земљу, сматрајући за довољно да јави Ко је створио и украсио земљу; каква је 

пак сушност земље, отказао се истраживати као од посла узалудног и бескорисног за слушаоце". 

И апостол Христов говори саветујући Тимотеја: а лудих и неуких запиткивања клони се, знајући 

да рађају свађу (2 Тим. 2,23). У истини, много је и премного било свађе међу људима кроз сву 

историју око тога, од чега је овај свет створен, и каква му је основна материја или праматерија. 
Свето Писмо Божије казује нам само оно што је потребно и целисходно. Оно нам објављује, да 
је овај свет створен Божијом речју, и да је он слика и знак духовног света, духовне стварности. 

Уосталом, и нашто нам испитивање суштине свих ствари и бића, ако се још нисмо одучили од 

псовке и крађе и похоте и зависти и сујете и осталих црних греха и порока? Постарајмо се стога 

прво о ономе што је прво, а последње оставимо за последак. 

 

 

262. Писмо 

Једној жалосној матери: О опакој деци 
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Жалите се на своју децу, авај, на своју рођену децу! Поред редовне школе плаћали сте 

нарочите учитеље, да их уче свирању у клавир и говорити француски. И сад Вам пробише главу 

клавиром; а кад међу собом говоре француски смејући се, Ви осећате да то они ружно говоре о 

Вама. Једне суботе сте хтели ићи на гробље да даје те парастос најстаријем сину, погинулом у 

рату. То сте саопштили својој деци. Но они нису хајали за Ваш парастос, него су право из 
постеље сели за клавир и почели свирати. - Децо, рекли сте Ви, данас се не свира, данас ми 

дајемо парастос покојноме Мирку. - Па ето ми му свирамо посмртни марш! одговорили су они и 

грохотом се засмејали. И Ви сте отишли сами, како кажете "са гробља на гробље", све уз пут 

плачући и ридајући. 

Кам да сте у своје време узели нарочитог васпитача за своју децу, да их учи владању по 

закону Божијем. Имали би децу а не мајмуне и папагаје. Јер и мајмуни науче да свирају, и 

папагаји науче да говоре, али владању по закону Божијем могу се научити само синови и кћери 

човечији. 

Прича се, како је једна мајка бојарка дошла светом Серафиму у Саров и пожалила се, како јој 
учитељи слабо уче децу француском језику, питајући шта да ради. 

На то јој одговори свети човек: 

- Ти, матушко, боље учи своју децу како ће се Богу молити, а француски ће они доцније лако 

научити. 

Децу треба учити, дакле, најпре ономе што је најважније, јер што се у младости научи, не 

заборавља се лако. Споредне ствари могу се и доцније научити, па ако се и забораве, није велика 
штета. Али ако се најважније ствари не науче, или слабо науче, или науче па забораве, онда 
клавирски звук угушује молитву, а француско парлање употребљава се на исмевање родитеља! 

Нека вам је благи Бог на помоћи. Сад је тешко дати савет. Кад се срце замути теже га је 
избистрити него најмутнији поток. Трпите, и молите се Богу за децу своју. Трпљењем ћете их 

мало по мало ваљда довести до стида, а молитвом измолићете помоћ од Свемоћнога, да се 

избистри срце деце Ваше. Но најпре покајање пред Њим, што децу своју нисте пре свега 

научили, закону Његовом. 

Чујте небеса, и слушај, земљо; јер Господ говори: дјецу одгојих и подигох, а они се одвргоше 

од мене (Иса. 1, 2). 

 

 

263. Писмо 

Пчелару М. А.: О поуци од пчела 

 

Целог живота Ви сте се бавили једним племенитим послом - пчеларством. И сад износите 
неко своје нарочито искуство о пчелама. Посматрали сте и уверили сте се, да пчеле страшно 

нападају људе зломислитеље и развратнике. Ретко ће пчела напасти дете и девојку или уопште 
чиста и незлобна човека - управо никад осим кад их таква лица, нешто дирају. Дакле, на нечисте 
врше пчеле напад, а према чистима држе се у одбрани. Једном су Вас пчеле спасле од 

разбојника. Писали Вам разбојници за паре. Ви нисте дали. Они се увуку у Ваше двориште, но 

пчеле их тако нападну и изуједају, да нису умели да нађу капију. 

У Светом Писму Божијем говори се о ленивцу: иди к мраву, ленивче, гледај путеве његове и 

омудрај (Приче, 6,6). И пчели се може упутити човек, лених руку или лене памети, да се научи 

вредноћи и умерености и поретку и предвиђању. И још нечем великом, врло великом, што се 

ретко виђа у природи у толикој мери. То велико јесте пожртвовање. За народ своје кошнице, 
свака је пчела у сваком тренутку готова положити живот свој. А највеће заједничко 

пожртвовање показују пчеле у ројењу. Један велики белгијски писац написао је целу књигу о 

животу пчела, па у тој књизи каже о ројењу пчела ово: "ројење, то није обично преселење пчела 
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но жртва, смислена жртва, коју приноси садашње поколење за будуће поколење, које за њим 

долази". Даље, говори он: "то није инстинкт, није чак ни закон природни. Тиче ли се ствар пчела 
или људи, ми обично називамо законом оно што сами нисмо разумели". Него шта је онда? 

Осећај љубави и бриге за младе пчеле, за ново поколење пчела. Због тога осећаја старе се пчеле 

роје, то јест, остављају свој дом где су се излегле, пун и препун меда, и одлазе у свет незнано 

куд, незнано где ће пасти на први конак. Помисли, шта би чинили и највећи родољуби, кад би 

им се рекло: ради млађег поколења излазите из своје отаџбине, оставите своје огњиште и домове 
своје и имовину своју, па идите у свет! Да ли би се нашао један велики рој људи међу њима, 
који би без гунђања следовао примеру пчела? 

И још много друго прича тај књижевник о пчелама, све чудније од чуднијег. Он каже, на 
пример, да пчеле воде разговоре међу собом, држе своје зборове, певају своје песме, веселе или 

тужне, имају своје убојне поклике, одају безбројне ситне тонове, пуне смисла, чујне и нечујне за 
нас (Метерлинк: Живот пчела). А вама је знано да међу пчелама нема безбожника. Напротив, 

неки су помоћу пчела сазнали за Створитеља и Бо-га свога и за Његов пречудии промисао о 

свима тварима. 
 

 

264. Писмо 

Судији М. Д.: О ретком проналаску 

 

Пишете, како нисте веровали да има добрих људи док нисте дошли службом у село Јасеново. 

У том селу сусрели сте се са једном групом људи, које називају богомољцима. Цело је село 

православно. Само је разлика између тих богомољаца и осталих сељана у томе, што богомољци 

баш живе по прописима вере православне, док се они остали називају православним и живе 
више као незнабошци. Они живе у миру са сваким, ови се парниче и суде. Они у Цркву, а ови у 

механу. Они разговарају о Богу и о души, ови о политици и парницама. Они држе пост, ови не 
разликују дан од дана ни јело од јела. Они светкују празнике и ходе на молитве, ови у лов и на 
партијске зборове. Они неће да се закуну ни за правду, ови готови на криву клетву као ороз на 
пушци, они говоре: треба живети по Божијем закону, а ови: треба живети како и остали свет 

(покварени) живи! Ови други за Вас нису били никакво изненађење, али велико изненађење 

били су за Вас они први. Због ових Ви називате село Јасеново - Божије село. Па уздишући Ви 

питате: зар не би цео наш народ, по свима селима и градовима, могао постати као оно Божије 
село Јасеново? Дабоме да би. То и јесте смисао и циљ свих напора Цркве. То и јесте сврха 
Хришћанства. Такви су били сви хришћани у првим временима, изузев јеретика. Тертулијан, 

адвокат Картагенски из 2. века, сведочи, да у његово време ниједан хришћанин у Африци није 
извођен на суд за нешто друго осим само зато што је хришћанин. 

Зашто су хришћани у оно време били сви прави хришћани, а у наше нису? Зато што су они 

хришћани држали закон Божији изнад свих закона људских. За прву и основну дужност 
човекову они су сматрали: познати и испунити закон Божији. Јер се ни закони људски не могу 

испунити док се не испуни закон Божији. Богомољци села Јасеново најбољи су грађани само 

зато што су најбољи извршиоци закона Божијег. 
Због тога сматрајте за дужност према народу и држави и Цркви Божијој, да где седнете и 

станете причате о чудном селу Јасенову. 

И Бог ће Вас благословити. 

 

 

265. Писмо 
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Православном Словенцу у Цељу: О светој Цркви у Русији 

 

Мени је мила Ваша вера, да ће гоњење Цркве Божије у братској Русији ускоро престати. 

Мене особито радује, што Ви непоколебљиво верујете у победу истине и добра. Кад Вам је неко 

рекао, да се Хришћанство може за навек погрепсти као и негдашња мисирска вера, Ви сте 
храбро и паметно одговорили: 

- Кад се лаж погребе, не устаје више. Али кад се истина погребе, она васкрсава. 
Сасвим је тако. Истина је и у гробу жива, и у оковима слободна, и у тамници светла, и у блату 

чиста. Оно што чине данас гонитељи вере Христове у светој Русији, чинили су пре њих сви 

људи безбожници и противници Христови. Па су себе погребали у вечну смрт а Истини су дали 

прилику да опет и опет васкрсне. Чак ниједна од оних мера, које гонитељи Христа у Русији сада 
употребљују није нова ни Цркви Божијој непозната. Све старо као праху гробовима фараонским 

и све ништавно као срдитост Неронова. Записано је, како је римски ћесар Максимин гонио 

хришћане истим оним начинима којим и московски безбожници гоне данас нашу браћу Русе. 

Тако је Максимин био издао овакве наредбе против хришћана: 
1) да се у школама говоре деци најгоре хуле и погрде против Христа и Његове вере; 
2) да се шире писане лажи против Хришћанства. Нарочито је ширена једна књига, пуна самих 

лажи и измишљотина, под именом Дела Пилатова. Та књига је раздавана свуда омладини као 

нека државна читанка против Христа и хришћана; 
3) да развратне жене клеветају на хришћане а глумци да се глуме над Христовом црквом, и 

4) да се хришћани море глађу на тај начин, што ће се све јестиве ствари на пијацама прскати 

свако јутро поганом крвљу од идолских жртава, којих су се хришћани гнушали као највеће 
гнусобе. 

Чули сте шта су безбожници у Русији све предузимали против Христове вере? Као да им је 
проклети цар Максимин оставио тестамент! Све истоветно, изузев прскања крвљу од идолских 

жртава, пошто безбожиици московски немају других идола осим самих себе. Но да море глађу 

све оне који не мисле као они, то је познато. 

Па где је сад "слава" цара Максимина? А Христова вера раширила се по васцелом свету. Где 

је римско царство, осим на хартији? А царство Христово проповеда се и шири и по оној 
половини земаљске кугле, за коју Рим није сањао ни да постоји. 

Радујте се Господом и Његовим победама! 

 

 

266. Писмо 

Братству "Светог Петра ": О Крштавању 

 

Писао сам вам и раније, пишем и сад: не слушајте оне који вам говоре како не треба децу 

крштавати, него крштавајте децу своју као што сте чинили и до сада, као што су чинили и преци 

ваши. Апостол Петар крстио је Корнилија и све његове. Апостол Павле сам признаје: а крстих и 

Стефанијин дом. Шта може да значи дом него сва чељад, одрасла и неодрасла? Читајте шта 
учини тамничар, који је чувао Павла и Силу у тамници, када виде чудо шта се догоди. Када је 

видео чудо од апостола крсти се он и сви његови одмах. Тако се крсти и Крисп са свим домом 

својим. Нашто ће нам, дакле, извртања јеретичка кад нам пракса светих апостола јасно сведочи, 

да треба децу крштавати? 

Истина је да су неки у ранијим временима одлагали своје крштење и намерно дуго остајали 

оглашени, да би доцнијим крштењем изгладили све своје раније грехе. Али у време какве 
заразне болести, или земљотреса, или рата, сви су они журно наваљивали да се крсте, те да не би 

умрли некрштени. Прича се за Кесарија, брата светог Василија, како је одлагао своје крштење. 
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Но једном се догоди у Никеји страшан земљотрес, од кога изгибе много народа и много знатних 

људи. На Кесарија сруши се кућа и он би погребен у рушевинама. Но некако изађе жив. Тада му 

рекне свети Василије, да га је само милост Божија спасла, да не погине некрштен, и строго му 

препоручи да се одмах крсти. Кесарије се крсти и убрзо после крштења умре. Но нашто се 

играти са судбом? Може човек омркнути здрав а осванути мртав. Ето зашто сви разумни људи 

сматрају крштење деце за хитну ствар. Крштењем се изглађава у нама грех Адамов. За наше 
сопствене грехе после крштења није нужно поновно крштење, како држе опет други јеретици - 

иначе би требало да се крштавамо сваки дан! - него је потребно само покајање. По речи самога 
Христа: ако се не покајете, сви ћете тако изгинути. 

И тако - деци крштење а одраслим покајање. 
 

 

267. Писмо 

Председнику Павлу Н.: О материјалистима 

 

Опет и опет ти полажеш себи рачун о својој вери, и налазиш да твоја вера у загробни живот 
није јака. Ако није јака, ти је ојачај, док ти она не постане највећа извесност, за коју Христос 
умре и васкрсе. Што млађи и луђи то нам овај свет све стварнији изгледа, а што старији и 

искуснији то нам се свет чини све непостојанији и нестварнији. Преживети што више 
разочарења у овом свету пре се може назвати срећом него несрећом, јер то приводи човека 
ближе истини о овоме пролазноме свету. Зрео и искусан човек гледа овај видљиви свет слично 

апостолу Павлу као у огледалу, у загонетки (1 Кор. 13, 12). Он је у истини огледало и загонетка 
једног непролазног и стварног света. У њему се огледа онај стварни вечни свет у сликама као у 

загонеткама. Међутим, материјалисти посматрају овај свет, слично незрелом и неискусном 

човеку, као саму и једину стварност. Зато они не примају догму о оном другом стварном свету и 

животу. Иако их овај свет угони на лаж на сваком кораку, они упорно остају убеђени у његову 

стварност. Тако они губе оба света: овај, јер га држе за оно што није, и онај, јер га одричу. Речју: 

они у ствари одричу оба света и оба живота: овај - кривим схватањем, и онај одрицањем. 

Ваистину, само се онај човек може назвати живим, који верује у онај вечни и стварни живот. Ко 

пак верује само у овај живот - у ову загонетку живота - не верује ни у један живот него у вечну 

смрт, и личи на осуђеника, који чека сваког часа пуцањ и - смрт. О, да знаш, како Црква Божија 
има истинске доказе о ономе свету и животу! О, да знаш колико се светих душа јавило из онога 
света, да нам потврде слатку и спасоносну стварност онога света и живота! Добро је рекао неко: 

„кад не би било онога света, онда би лудо било говорити о разлици између правде и неправде, 

лудо - очекивати награду за добро и казну за зло, и уопште лудо - сматрати се живим". 

Но уздигнимо се до вере мудрога Павла који се кроз јављање Христа из онога света уверио о 

постојању онога света. Држимо се чврсто његове вере, да ће ово распадљиво обући се у 

нераспадљиво и ово смртно у бесмртно. И ускликнимо заједно с њим: Богу хвала што нам даде 

победу (над смрћу) кроз Господа Исуса Христа (1 Кор. 15, 53). 

 

 

268. Писмо 

Кафеџији Ђ. у Мостару 

 

Пријатељ твој најприснији чуо о теби зло и поверовао. Сва твоја правдања и доказивања 

невиности не помажу ништа. Ако ћутиш, он каже: ћутање је знак признања. Ако ли се браниш, 

он не верује теби него верује овоме и ономе. Шта да радиш, питаш? 
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Реци своме пријатељу просту истину; не куни се, не намештај речи нарочито како би он 

поверовао, но само реци просту истину и - ћути. У срцу пак моли се Господу, да би му он 

отворио разум како би поверовао твојим речима. Можеш још поновити пријатељу своме речи 

патријарха Фотија: "Моја одбрана не налази се у овоме свету!" Кад су папини изасланици у 

Цариграду судили великом патријарху Фотију, упиташе овога: 
- Шта имаш да кажеш у своју одбрану? 

- Моја одбрана, одговори Фотије, не налази се у овоме свету. 

Сети се како је Господ Исус ћутао на суду пред Јеврејима и Пилатом. Кад му рече поглавар 

свештенички: 

зар ништа не одговараш што ови на тебе свједоче, шта одговори Исус? Ништа. Исус 

ћуташе. 

И опет сети Га се пред Пилатом: 

Пилат: чујеш ли шта на тебе свједоче? 

Исус не одговори му ни на једну ријеч. Јер је Господ знао, да је Његова одбрана у ономе свету, 

и да ће Га најскорији догађаји оправдати. 

И тебе ће оправдати догађаји. Догодио се случај недавно, да је један муж, који је имао да 
плати неку крупну меницу, ударио своју жену због тога што ју није застао дома у подне кад је 
дошао на обед. Жена је ћутала и на сву погрдну вику, па чак и на тучу, није му ништа 

одговорила, ни речи. Сутрадан муж је добио извештај, да му је продужен рок меници, због које 
је сваки час очекивао да буде ухапшен. Муж се јако обрадује. Но радост његова претвори се у 

стид кад је дознао, да је његова жена ишла и молила за њега, свога мужа, и уредила меницу са 

повериоцима. Због тога је и одоцнила за обед. Горко се покаје муж, што је грдио и тукао своју 

племениту жену. И све се чудио, како је она све ћутала, и све стрпљиво поднела. 
Свевишњи је увек заштитник невиности. Он ће и тебе оправдати пред неповерљивим 

пријатељем неким догађајем. Догодиће се нешто од Бога, по чему ће твој пријатељ познати да си 

ти прав. 

Бог ти на помоћ. 

 

 

269. Писмо 

Једном пензионеру у Нишу: О многим храмовима 

 

Као хришћанина Вас боли што сви хришћани не иду уредно у храм на молитву. Кога то од 

нас не боли? Но то највише боли самога Господа, који се дао распети за људе, гледајући сада 
како се многи немарно односе према ранама Његовим и крви Његовој. Али Ваш предлог, како да 
се овом немару доскочи сасвим је неусвојив. Ви предлажете да се вратимо оном стању за време 

Јевреја, те да буде само један велики храм у престоници, као храм Соломонов у Јерусалиму, где 
би се народ скупљао на милионе из целе државе! То се савршено противи Божијој вољи и 

Божијем плану људског спасења. Оно стање одиграло је своју улогу и више се никад неће 
повратити. Храм Соломонов је разорен и жртве јудејске потпуно укинуте. Јер Спаситељ света 

није дошао само Јеврејима но целоме свету, не једноме народу но свима народима. Нијесте ми 

мили, говорио је Господ Јеврејима кроз пророка, и нећу примати дара (жртве) из ваше руке. Јер 

од истока сунчанога до запада велико ће бити име моје међу народима, и на сваком ће се 

мјесту Приносити кâд имену мојему и чисти дар, јер ће име моје бити велико међу народима, 

вели Господ над војскама (Малах. 1,10-11). Све се ово буквално остварило. Храм јеврејски лежи 

у прашини, нити Јевреји више приносе жртву Богу на олтару. А незнабожни народи прихватили 

су Христа, и олтари Христови украшавају све земље по васцелом свету. На свакоме месту 

приноси се кад имену јединога живога Бога и чист дар, то јест, не крв животињска као негда у 
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храму Соломоновом, него пречиста крв Христова у хиљадама и хиљадама храмова Христових. 

Све се збило по пророчанству; све се испунило по вољи Божијој и по плану промисла Божијег. 
И ваистину, ваистину, данас се прославља Бог Саваот од истока сунчанога до запада. Њему 

слава и хвала, част и власт, поклоњење и приношење ва век века, а Вама здравље и спасење. 
Амин. 

 

 

270. Писмо 

Једном простом. човеку: О исповедању вере 

 

Седео си у возу и ћутао. Поред тебе седела су нека господа и водила разговор о великим 

људима. Један од њих набрајао је имена великих људи, које он поштује, па је међу осталима 
поменуо и име Исуса Христа. Други је рекао, да он не сматра Христа великим човеком. Трећи 

овако, четврти онако. И настала је препирка око Господа нашег, по пророчанству светога 
Симеона Богопримца, да ће Он бити знак против кога ће се говорити. Тада се она господа 

обрате теби и упитају, да ли ти сматраш Христа великим човеком? 

- Не, одговорио си ти. Христос није за сравњивање. Христос није велики човек. Он је Бог. На 
те твоје речи они су се сви засмејали и почели се ругати твоме убеђењу о Сину Божијем. 

Малочас подељени међу собом они су се уједанпут сви сложили против тебе и Христа твојега, 
као оно што се Пилат и Ирод измирише када хтедоше Христа осудити. И тако си ти под шибом 

од поруга и подсмеха путовао до свога места. Благо твојој души! Тако су трпели поруге за 

Христа најбољи од најбољих, мученици и богоугодници. Кесарије, брат Василија Великог, 
сматран је за угледног философа. Па цар Јулијан, проклети одступник од вере, хтеде придобити 

Кесарија на своју страну против хришћана. Дозове га у свој двор и почне саветовати, да напусти 

Хришћанство и врати се паганству. После дуге препирке најзад изјави Кесарије цару одлучно: 

"Хришћанин сам, и остајем хришћанин". 

Ту недавно причао ми је један млади Црногорац: Био сам, вели, у војсци и нисам се стидео 

своје вере. Но зато сам претрпео многе горчине. Построји каплар нашу десетину па викне мени: 

Иване, ко је твој Бог? А ја одмах одговорим: мој Бог је Свевишњи на небеси. А он мени шамар 

по једном образу. -Ја сам, вели каплар, твој Бог! - Не, ниси, одговорим ја, ти си мој каплар а мој 
Бог је на небеси. Опет шамар по другом образу. А мене не боли, него ми се срце шири од неке 

милине што нешто мало муке и ја подносим за Господа и Творца свога. 
- Благо теби, Иване, рекнем му ја, што си исмеван и шамаран Бога ради. 

А сад и теби и Ивану кажем: Радујте се и веселите се, јер је велика ваша плата на небесима. 

 

 

271. Писмо 

Гимназисту П. у Зајечару: О виђењу Христа 

 

Непрестано желиш, да видиш Христа Господа. Заиста, од те жеље нема похвалније. Но тешко 

је видети цара док се не уђе у двор царев, а у двор царев пушта се онај ко је пристојно одевен. О 

духовном одевању пак говори мудри апостол Павле заповедајући: обуците се као изабраници 

Божији, свети и љубљени, у милосрђе, доброту, смиреноумље, понизност, кротост и 

трпљење... а поврх свега тога обуците се у љубав, која је свеза савршенства (Кол. 3, 12. 14). 

Само тако обучени можемо се надати да ћемо бити пуштени у двор Цара небеснога и видети 

лице Његово, када томе дође време. Наш земаљски век није век виђења но спремање за виђење. 
Као што се девојка спрема за венчање са жеником својим тако душа свакога хришћанина треба 

да се спреми за састанак са Господом Исусом Христом. 
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Но било је и има много хришћана, којима је дано од Бога, да још и у овоме веку сагледају на 

тренут лице Христово. Такво виђење су имали свети мученици кад су за веру страдали. Такво 

виђење даје се и сада неким људима од вере при каквом великом страдању. Јер Христос 
најобичније се јавља онима који са вером у Њега страдају. Гончаров је био велики руски 

књижевник, но уз то и велики Христољубац и богомољац. Па кад је Гончаров лежао на самртној 
постељи, посети га неки његов пријатељ и поче га тешити говорећи му како ће оздравити и неће 
умрети. На то му одговори Гончаров: -Не, не, ја ћу умрети. Прошле ноћи ја сам видео Христа... 
И Он ме је простио!" (Гончаров је умро 1891 год.). 

А ти ако не можеш видети Господа свога, потруди се да Га осетиш у срцу своме. Осећање 

Христа у себи важније је од виђења у овоме животу. Очисти срце своје, и Господ ће ући у двор 

срца твога, и ти ћеш у своје време ући у Његове дворе небеске. Мир ти од Христа и благослов. 

 

 

272. Писмо 

Трговцу стоке: О задржавању 

 

Причаш о чудном догађају из свог живота, који те је задржао да се не утопиш у реци. 

Путовао си кочијама са два своја рођака на сточни вашар. Скела је превозила свакога сата. И ви 

сте журили да не изгубите скелу у тај и тај сат. Но наједном сретнете аутомобил, који је јурио 

великом брзином. Ви хитро затегнете узде и тргнете коње у десно, али аутомобил удари у један 

точак ваших кола и сломи га. Љутито сте викали за шофером и обасипали га грдњама и 

клетвама. Гневни и очајни што ћете пропустити скелу у одређени сат ви се дате на оправљање 

точка. Мучили сте се дуго и дуго док сте сломљени точак некако привезали и оспособили за 
котрљање. Но кад сте стигли реци, имали сте шта и видети. Несрећа! Скела, препуњена људима, 
колима и стоком - потонула. Само је испливало на обалу нешто стоке и неколико људи. Све 
остало отишло под воду. Тада ви уздигнете благодарност Богу и почнете од срца благосиљати 

онога шофера, што вам је сломио точак и тиме проузроковао ваше закашњење. 
Тако то бива посведневно са људима. Љуте се људи на догађаје што их задржавају од 

њихових планова, али мало доцније увиђају, да је то задржавање било по тајанственом промислу 

Божијем на њихову корист. Читај шта је написано о апостолу Павлу и Тимотеју: дошавши до 

Мизије покушаваху да иду у Витинију, али им Дух не  допусти (Дап. 16, 7). И то би на добро. 

Случај који ти се догодио научио те је, да се никад више не љутиш на задржавање, кад ово 

није у твојој власти. И више пута доцније искусио си, да су таква задржавања увек била на неко 

твоје добро. Нека би се од тебе научили многи самовољни, који би хтели, да све у овом свету 

бива по њиховој вољи. А теби мир и здравље од Господа. 
 

 

273. Писмо 

Увређеном суседу: О речима из Мт. 5, 4 

 

Свака заповест Христова изгледа тешка ономе ко ниједном не покуша да је изврши. Господ је 
на пример рекао: чините добро онима који вас мрзе, а ти се чудиш говорећи: "Зар је то могуће? 

и зар та заповест није противна природи човечијој?" То питање никада ти не би поставио, да си 

бар једном у животу покушао да учиниш неко добро човеку који те мрзи. А да си покушао, 

видео би, да је она заповест Господња могућа за извршење и да одговара бољој природи 

људској. Причао нам један наш сељак: између мене, вели, и мог комшије била узрасла мржња 

као трње, па никако ни да се погледамо као људи. Једне зимске ноћи читао ми је мој синчић 

Нови Завет, па прочита и оне речи Спаситељеве: чините добро онима који вас мрзе. Доста! 
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викнух ја детету. Целу ту ноћ нисам могао заспати све мислећи и премишљајући, како бих ја 
могао испунити ту заповест Божију? И где би се мени могла дати прилика, да ја учиним неко 

добро дело моме комшији? 

Но где је добра намера, и у пустињи сретне се вечера. Једнога дана чујем ја кукњаву у 

комшилуку. Распитам се и сазнам, да је пореска власт одузела сву стоку моме комшији и 

отерала судници да прода за дужни порез. Као муња дође ми мисао у срце: ево сад ти се даје 
прилика: одмах одем судници, платим порез за човека који ме највише мрзи на свету, а стоку му 

вратим кући. Кад је он то сазнао, видели га моји како замишљен шета око своје куће. У мрак 

викне он мене по имену, и ја се одазовем и приђем плоту. 

- Што си ме викао? упитам. Он бризне у плач и ридање. И ниједну једину реч није ми могао 

проговорити, само је плакао. Од тада ми живимо у већој љубави него рођена браћа. 
Ето како су слатки и дивни плодови од извршења заповести Господње. 

 

 

274. Писмо 

Трговцу К. К. у Паланци: О плодовима поста 

 

Зашто толики свет не држи пост, питате се? Зато што не познаје плодове поста. Здравствене 

задруге у нашој земљи требале би да препоручују пост исто онако како то чини и Црква 

православна. Јер су плодови поста велики и дивни не само у погледу духовном но и у телесном. 

За доказ могло би Вам се навести безброј примера, но ја ћу се задржати на једном најновијем. То 

је пример једне удове жене из Бечеја. "Почела сам постити прошле године о Тројицама, прича 

она. Тако ми то дошло, да треба да постим, кад већ у Цркву ходим и Богу се молим. Док ми је 

муж био жив ми нисмо знали за пост. И често смо поболевали; никад обоје здрави: тек једно из 
постеље, друго у постељу. И тако нам је протекао скоро цео век. За све то време ја сам била 
стално у некој љутњи. Најмања увреда ма са чије стране доводила ме до беснила. И имала сам 

страх од свега у свету, чак и од својих мисли и слутњи. А од како сам почела постити, ево сад о 

Тројицама година дана, мирна сам и спокојна, духом радосна и телом лака. Не може ме нико и 

ништа наљутити. И све ми у души брује црквене песме и молитве. Снови су ми лепи и благи. 

Ништа на свету немам. Живим код једне имућне пријатељице. Али осећам као да је цео свет мој. 
Потпуно сам здрава, ето, и ако сам стара. Ничега се не плашим па ни смрти. Једино што 

ненасито желим јесте: тишина, пост и молитва и у томе налазим потпуну срећу." 

Тако прича о себи старица из Бечеја. И тим својим искуством она потврђује у наше дане 
науку јеванђелску и вековно искуство Цркве. 
 

 

275. Писмо 

Братству "Св. Петке:" О извору са две воде 

 

Извор са две воде јесте човек. Једном водом оживљује, другом умртвљује. Једном пере, 
другом прља. Обе воде теку из истих уста. То јест: човек може устима да хвали врлину а може 
да је грди; може да слави Бога а може да Га хули; може да подигне палог а може да обори 

усправљеног; може да ободри а може да раслаби; може да поведе а може да заведе. У књизи 

мудрога сина Сирахова стоји написано: Ако дунеш на искру, она се разгори; пљунеш ли на њу, 

она се угаси; обоје излази из уста твојих (Сирах 28, 14). Марија, сестра Мојсејева, певала је 

устима хвалу Богу кад избави народ свој и потопи гонитеља Фараона говорећи: пјевајте 

Господу јер се славно прослави! Та иста Марија после је роптала против свога брата Мојсеја. И 
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за то би кажњена од Бога, те постаде губава. Видите ли, како из једних уста излази и добро и 

зло? 

Зато хришћанине, буди доследан у добру. И кад видиш праведника, не гаси пљувањем правду 

његову, него дувај и раздувај божанску искру у њему, да буде што светлија. 
И кад видиш, да се грешник каје за грехе своје, не спомињи грехе његове за које се каје; и оно 

што он одбацује са себе - дроње греховне - не бацај поново на њ. 

Јер ће се грех његов свалити на тебе, и бићеш суђен као да си га ти учинио а не он. 

Не прљај онога који се почео прати, него му помози да се опере. Не плаши онога ко се упутио 

на пут врлине, него га ободри. 

Јер према ономе што буде излазило из уста твојих у овоме свету бићеш суђен на Страшноме 
Суду Божијем. 

 

 

276. Писмо 

Невенчаном мужу: О двострукој неправди 

 

Отерао си своју венчану жену и узео си другу, с којом живиш невенчано. Па се чудиш, какав 

је то грех? И чудиш се, зашто се суседи твоји буне против тебе? И чудиш се још, зашто те власт 
кињи и кажњава? Један је твој грех у томе што си отерао закониту жену, а други опет у томе 
што си се саживео незаконито. Двоструко си погазио закон Створитеља твога; зато суседи твоји 

ропћу на тебе, и зато те државна власт прогони. То не би био грех за стоку јер за њу Створитељ 

није прописао закон као за људе. Али за људе је грех. Ти налазиш оправдање себе у томе што су 

тако и неки други чинили. Јесте, истина је, да су то и други чинили, чак и неки крунисани 

безаконици. Но никада једног преступника закона није оправдавало то што су пре њега били и 

неки други преступници. Византијски цар Константин ВИ, син Иринин, отерао је своју венчану 

жену Марију и узео једну дворску даму, Теодоту. И царица мајка и патријарх цариградски 

корели су цара због тога. Но самовољни цар не хте слушати своју мајку и старешину Цркве 
Божије него им чак и припрети, да ако га не буду оставили на миру, он ће повратити у држави 

идолопоклонство а хришћанску веру забранити. И сав народ је био узаврео због царевог 
безакоња. Али друге године од како се тај цар био незаконито саживео, упадну у царев двор 

завереници, ухвате цара и ослепе га баш у оној соби у којој се родио. Да и тебе не постигне 
страшна казна, не од људи него од једне невидљиве силе јаче од свих људи. Јер је писано: 

тешко онима који зло зову добро, а добро зло, који праве од мрака свјетлост а од свјетлости 

мрак (Иса. 5, 20). Тако говори Онај, чија рука досеже до сваког бића људског, да помилује или 

да удари. 

 

 

277. Писмо 

Једном књижевнику у Загребу: О рату 

 

Ви се срдите на мене што сам у књизи Рат и Библија писао, да Бог попушта на људе рат као 

што попушта и помор и глад због греха људских. Што сам писао, писао сам по Светоме Писму 

Божијем а не по својој памети. Ниједна памет човечија није до сада објаснила тајну онога збира 
зала и невоља што се називају једном речју - рат. Нити би моја памет могла то објаснити. Али је 
све објашњено и осветљено Светим Писмом Божијим као јарким сунцем. Овако говораше 
Господ цару Давиду кроз пророка Натана: подигнућу сјеме твоје након тебе, које ће изаћи из 

утробе твоје, и утврдићу царство његово. Али, говори Господ даље, ако учини што зло, караћу 

га прутом људским и ударцима синова човјечијих (2 Сам. 7,12. 14). А шта означава прут људски 
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и шта ударци синова човечијих него рат? Божија се реч није порекла. Син Давидов Соломон 

учини под старост оно што је зло пред Господом, тако и син Соломонов Ровоам. Због тога дође 

Сисак, цар мисирски на Јерусалим, и разби Ровоама, и уђе у град и опљачка га, и узе благо из 

дома Господњега и благо из дома царева, све то узе (1Цар. 14,26). 

Ви питате: Кад Бог попушта такву несрећу на људе, где је онда блага наука Спаситељева? На 
хартији. На хартији код оних који неделима својим у миру изазивају рат. А кад би та блага наука 

Спаситељева била у срцима људским, људи би живели у трајноме миру. Појачајте савест 
људску, и смањићете буџете ратне. Потрудите се, као члан цркве Божије, да очистите мир од 

неправди и безакоња, и опасност ратна расуће се у ништа као магла пред сунцем. Јер као што је 
узалуд викати грађанима једног прљавог и кужног града: људи, будите здрави! тако је узалуд 

викати: мир, мир, а живети у нечистоти греховној, у калу неморала и сваког непоштења. У град 

ће се само собом уселити здравље кад се он очисти од кужне прљавштине, тако и мир у народе 
кад се народи очисте од куге безверства и непоштења. Иначе, на сву нашу вику: мир, мир, 

одазиваће нам се не мир него рат. 
 

 

278. Писмо 

Нероткињи: О деци 

 

Горко се жалиш што порода немаш. Жалиш се на мужа свога, налазећи узрок у њему. Па се 
чак усуђујеш жалити се и на самог Творца свога. Немој грешити душу своју но покори се вољи 

Божијој. Јер је Бог првоузрочник деце, а брачни другови су само канали кроз које се јављају 

деца у свет по промислу Божијем и по Његовој благој вољи. У Књизи живота записан је овакав 

случај: Рахила, жена Јаковљева, не имаде порода. Па у огорчењу своме укори Рахила свога мужа 

Јакова и рече му: дај ми дјеце или ћу умријети. Зачуди се Јаков таквој неразумности жене своје, 
и Јаков се расрди на Рахилу и рече: зар сам ја а не Бог који ти не да порода! Бива, да Творац 

понекад не даје порода ни најправеднијим супрузима, као што је био случај са Аврамом и 

Саром, или са праведним Јоакимом и Аном. Али бива, да Он не даје порода због грешности 

једне или друге брачне стране. На пример: случај са Михалом женом Давидовом. Млада жена 

Давидова Михала, кћи цара Саула, гледаше једном с прозора и виде свога мужа како у верском 

одушевљењу скаче и игра око ковчега завета, па подругну му се у срцу својем. То њено ругање у 

срцу нико у свету није видео ни чуо осим Свевидећег. Због тога казни Свевидећи Михалу жену 

Давидову и Михала кћи Саулова не имаде порода до смрти своје. 

Испитај, дакле, и ти срце своје, и срце мужа свога, и видите обоје, да ли нисте што згрешили 

Господу. Ако ли не нађете никакве кривице код себе, онда је несумњиво воља Божија, да немате 

од срца порода, како би пригрлили туђу сирочад као своју децу, што је велико дело пред 

Господом. Још је жива међу нама једна знатна госпођа, која нема своје деце, али која је од 

почетка рата окупљала сирочад без оца и мајке, стотине и стотине њих, па их неговала и 

школовала као своју рођену децу. Она понекад хоће да исповеди и каже: у животу своме ја 
никад ништа нисам тако волела као децу. Још као девојчица желела сам да се што пре удам само 

да бих имала деце, и то што више, што више. Међутим, то ми није дато. Два пута сам се удавала, 
но своје деце нисам имала. Али Бог ми је стоструко испунио моју жељу за децом. Даровао ми је 
до сада око хиљаду деце. И сад у старости ја се неизмерно радујем што ми Творац није дао деце 
од утробе моје. Јер да сам имала рецимо двоје, троје па и десеторо своје деце ја бих се око њих 

забавила целога века, те бих изгубила задовољство и срећу, да хиљаду туђе деце назовем својом. 

Богу милом нека је за то хвала! 
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Моли се Богу и ти, чисто и усрдно, као што су се молили Јоаким и Ана. Неисказано је 
милостив и може ти дати порода. Али ако ти и не да, не срди се. Поклони тада своју љубав деци 

умрлих мајки, и бићеш названа мајком а не нероткињом у царству вечне правде и красоте. 
 

 

279. Писмо 

Монаху Сави: О мучеништву 

 

Ти би желео у Русију, да би крвници Хришћанства и тебе убили. Та жеља те не оставља ни 

дан ни ноћ. Предај се вољи Божијој, и успокој се. Бог је чуо твоју жељу, и Он ће водити рачуна о 

њој. Ако ти не пошаље мучеништво у онаквом облику како ти то замишљаш, послаће ти у 

другом. И већ ти је послао. Ти већ себе мучиш саосећањем мука светих мученика хришћанских 

у Русији. Припремај срце своје и за друге муке, да можеш увек рећи као Псалмист: готово је 

срце моје, Господе, готово је срце моје! 

За светог епископа Ансгарија, прозваног "апостолом Севера", прича се како је од младости 

желео да погине за Христа, и како је чак имао и једну небеску визију у којој му је обећано да ће 
постати мученик. Но време је пролазило, апостол Севера непрестано се трудио и мучио око 

ширења и одбране вере Христове по целом северу Европе, али оно очекивано мучеништво није 
долазило. Најзад падне Ансгарије болестан у постељу и осети да ће да умре. Лежећи на самртној 
постељи он се готово љутито пожали своме ђакону, како му Провиђење није испунило обећање, 
да ће умрети смрћу мученичком. На то му мудро одговори ђакон, да је он већ био мученик кроз 
цео свој живот и да ће му се предсмртна болест урачунати у мучеништво јер, вели, није мученик 

само онај ко је умро насилном смрћу него и сваки онај ко се целог века мучио ради Христа и 

Његове правде. Мир ти и радост од Господа. 
 

 

280. Писмо 

Читаоцима: О смрти Краља Александра 

 

Сви сте чули, и сад сви знате. Црно знање од кога се бранимо као од ружнога сна, али нас оно 

не оставља. Краљ убијен! Једне мрачне јесење ноћи проструја та вест, мрачнија од сваке ноћи, 

по селима и градовима наше отаџбине, по планинама и долинама балканским. 

Иако је у ово наше време лако веровати у све злокобне вести ода свих страна света, тешко је 

било поверовати у овако црну вест. Да је наш Краљ отишао у лов у прашуме африканске, па да 

заповедимо срцу своме: мируј! и очима нашим: задржите сузе! Али он је отишао послом 

народним и европским у Европу шибан ветровима и мучен буром морском. И тек што је изнео 

своју брижну душу и своје аскетско тело на обалу, пао је у заседу. Да је то заседа једног 
манијака, па да кажемо: шта ћеш, свуда се нађе понеки манијак! Али та заседа, од људи разне 
народности, пружила се с краја у крај континента... Бол народни због растанка са својим 

Краљем утростручен је од начина тог растанка. Његова мученичка смрт требала је да значи 

мученички живот за нас, по пакленом плану многобројних завереника. Атентат на Краља 
атентат је на државу нашу и на сав народ југословенски. Циљало се на разрушење државе наше 

и поробљење народа нашег. Нарочито се хтело уништити Краљево дело братског споразума са 

Бугарима, дело на коме је свесрдно радила православна црква, и српска и бугарска. Лажни 

миротворци светски никако нису желели мир на Балкану, на нашем многонамученом Балкану. 

Зато су убили Њега, главног миротворца балканског, као што су опет слични злотвори пре 16 

година убили руског цара Николу, главног миротворца светског. И тако је Словенство и 

Православље изгубило у току само 16 година два своја владара, два велика народољупца и 
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миротворца. А ми с надом у свевидећег Бога верујемо, да ће скоро време показати и јавне и 

тајне борбе, које се воде против Словенства и Православља. 
Само да проливена крв Краља мученика и сузе народне за њим не остану узалудне. Да се 

скрушимо у покајању за грехе наше. Можда смо ми гресима својим заслужили овај удар који 

нас је снашао. Као хришћани ми знамо, да Бог попушта на људе и на народе овакве ударе, да би 

их болом, жалошћу и сузама, као неком горком лекаријом, излечио од духовне и моралне 

оболелости. Ја сам лекар твој, говори Господ. Смрт Краљева нека буде на оживљење и 

појачање савести наше. Да се исцелимо од недуга и рана наших моралних. Да се зацари мир 

међу браћом. Да преовлада истина над лажи и доброта над мржњом. Да се укине псовка и хула. 
Да језик наш буде чист и дела наша света. Да свак помишља на своју смрт, и да исправи пут свој 
према закону Божијем. Јер кад овако изненадна смрт долази на цареве овога света, како ли је тек 

са другима? Или, по речи Христовој: кад овако чине са сировим дрветом, шта ће бити са сухим 

(Лк. 23, 31). А утеху нашим рањеним срцима да тражимо у вери нашој, која је вера живота и 

васкрсења. Ми верујемо, да је Краљ наш жив у ономе свету, у коме живе душе многих наших 

царева, светитеља и мученика. И верујемо, да ће он из онога света дејствовати и утицати на наш 

живот на земљи, као што, уопште, духовни свет моћно дејствује и утиче на овај живот. С том 

вером ми се клањамо Творцу неба и земље и молимо се: 
Упокој, Господе, душу слуге Твога и мученика Твога, блаженопочившег Краља нашег 

Александра! 
 

 

281. Писмо 

Руском научнику П. С.: О виђењу у даљини 

 

Причате, како сте у сну имали тако јасну визију једног српског манастира, да кад сте први пут 

посетили тај манастир Вама је све изгледало познато. Сличне доживљаје слушао сам и од још 

неколико лица. Но још је чудније кад неко на јави види неки предео или догађај у даљини. Ваш 

руски светитељ Кирил Бјелозерски имао је такво једно виђење на јави. Он је најпре живео у 

манастиру са много монаха. Но срце га је вукло у пустињу и самоћу. Имајући ту жарку жељу у 

срцу он је стајао једне ноћи на молитви. Наједном чује глас: "Кириле, изиђи одавде и иди на 
Бело Језеро, тамо сам ти спремила место где ћеш се спасти". Глас му је долазио као споља. И он 

отвори прозор да боље чује. Но сад место гласа укаже се пред њим велика светлост, и у тој 
светлости Бело Језеро, сасвим близу, мада је оно врло далеко. Доцније, кад је отишао на Бело 

Језеро, Кирил је познао све као да је већ ту раније био. 

Ова способност духа јасно сведочи да је душа стварност различита од тела и да у објашњењу 

оваквих појава ваистину тијело не помаже ништа. 

Благодат Вам и мир од Господа. 
 

 

282. Писмо 

Једном Земунцу: О пропасти Содома 

 

Зашто је Бог уништио Содом? Зар Вам то није јасно из самога Писма Божијега? И рече 

Господ Авраму: вика је у Содому и Гомору велика, и гријех је њихов грдан (1 Мојс. 18,20). А да је 

грех Содомљана био заиста грдан и прегрдан, види се и по томе што се у њему није нашло ни 

десет праведника. Јер на питање праведног Аврама, да ли ће погубити грешни град, ако у њему 

нађе десет праведника, одговори Господ и рече: нећу их погубити ради онијех десет. Али се 
није нашло ни десет. Сви грађани су били у рату против Бога и против природе. Душе су им 
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биле мртве а тела развраћена. Зато је ударио дажд од сумпора и огња, символ смрада и 

успаљености њихових страсти, и од Содома није остало ништа до злог имена и језиве приче. 
Но није се само на Содом сручио гњев Божији, него и на многе друге градове, где је грех био 

онаказио људе у толикој мери да људи нимало нису личили на дело небеског Творца. Па кад је 
тако било са неваљалим градовима, у којима се још није било чуло за име Исуса Христа, како ли 

тек може бити са градовима хришћанским, крштеним у име Господа Сина Божијега, а сличним 

по злу са Содомом? Читајте претњу Спаситељеву граду Капернауму: и ти, Капернауме, који си 

се до неба подигао до пакла ћеш сићи; јер да су у Содому била чудеса што су се у теби 

догодила, остао би до данашњег дана (Мт. 11, 23). И заиста, пророчанство се испунило: тамо 

где је некада стајао горди Капернаум сада је непролазни трњак, камењак и змињак. Својим 

очима то су видели, и срцем уздрхтали, сви поклоници у Светој Земљи. 

 

 

283. Писмо 

Истоме: О циљу живота 

 

Још сте ме питали: какав је циљ овога живота? Па то је откривено Јеванђељем, и само 

Јеванђељем. Отуда само хришћани могу знати за прави циљ живота. Муслимани знају за тај циљ 

утолико уколико се Коран ослања на откривење јеванђелско. Нехришћански народи, не знајући 

јеванђелско откривење не знају ни за циљ живота човечјег на земљи. А циљ овај јесте - Царство 

Небеско. Прве речи Христове биле су јављање овога циља: покајте се, јер се приближи 

Царство Небеско. И последње Његове речи биле су: идите по свему свијету и проповиједајте 

Јеванђеље сваком створењу (Мк. 16,15). И све Његове приче не говоре ли о Царству Небеском? 

и Његово вазнесење и јављање из онога света не сведоче ли о Царству Небеском? Слободно се 
може рећи, да цело Јеванђеље Христово од почетка до краја говори и сведочи о Царству 

Небеском као циљу живота људског. Јеванђеље је књига о циљу овога живота, и о путу ка томе 
циљу. Но на првом месту о циљу, пошто најпре треба знати куда се иде па тек онда како се иде. 
Мир Вам и радост од Господа. 
 

 

284. Писмо 

Писмо опет истоме о истој ствари 

 

Христос није само Учитељ о циљу живота него и Вођ човечанства ка томе циљу. Зато се Он и 

вазнео на небеса, да покаже где је наш циљ. Јер где је Он, ту је и циљ. Он је Себе назвао 

Пастиром. Знају ли овце свој пут и свој циљ без пастира? Не знају. И чим се пастир од њих 

удаљи, оне се смуте и разбију. Постају потпуно бесловесне. А док је Пастир с њима, и докле оне 
иду за пастиром својим, изгледају словесне, тј. разумне, но не због своје словесности него због 
словесности пастиреве. У наше време многи су постали као бесловесно стадо, смућено и 

разбијено, и лутају тамо и овамо, не знајући куда иду ни како иду. Јер су изгубили из вида Вођу 

и Пастира свога. Тако су лутали сви незнабошци пре Христа. И блејећи лепили су се за земљу и 

за пашу земаљску. Прича се за Сибарите, који су живели у граду Сибарису у јужној Италији, 

како су живели бесциљним животом. Они су били чувени по свету због раскошног живота, због 
ваљања у свима пороцима. Код њих као да није било гесло философско: "граби дан"! него 

напротив: "граби ноћ"! Јер су више ноћу били будни и проводили се него дању. Они су се 

хвалили, да никада нису видели ни излазак ни залазак сунца. Петле су изгнали из града, да не 
кваре њихова ноћна весеља и све занатлије што куцају, лупају и стружу, да их не узнемирују 
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дању на спавању. Притом су расписивали велике награде онима који измисле и саставе неко 

ново јело. 

Пропали су. Наравно, пропали су за оба света, као сви бесциљни, као сви они којима је царство 

земаљско једино постојеће царство. Пропали су као Содом и Гомор, као Капернаум и Тир и 

Сидон; пропали су као бесловесно стадо без Пастира. 
 

285. Писмо 

Једном љубитељу раскоши: О пролазности 

 

Дошла ти је на ум мисао, да је "Хришћанска вера осиромашила свет". Негодујеш због тога, и 

желиш да се поврате времена незнабожачке раскоши. Не дај Боже да се испуни твоја жеља! Јер 

спољашња раскош по правилу значила је унутарње сиромаштво. А Хришћанска вера је дошла, 
да обогати људске душе непролазним богатством, да буду богате Богом. Кад човек порасте и 

сазре, изгледају му све дечије жеље смешне. Тако и хришћанима изгледа смешна раскош 

незнабожачка као кинђурење неразумне деце. Персијски цареви трудили су се да превазиђу у 

раскоши сав остали свет. Зидови њихових соба били су прекривени златом и сребром и 

слоновом кости. Воду су пили само из једне реке, Хоаспеса, вино из Дамаска, а хлеб су јели 

једино од пшенице Фригијске. На трпези њиховој сваки дан су се ређала јела из разних области 

царевине. Три стотине певача и гудача састављали су хор, који је певао при обеду и при заснућу 

царевом. Себе су називали: цар царева и господар свих народа! Кнежеви са Малајских острва 
себе су звали: владар ветрова и мора од истока до запада! Велики могул имао је титулу: 

завојевач целе васионе, а његови великаши опет: громоносни, лучезарни итд. Па где су они сада, 
где њихова раскош, где титуле њихове? Земља, сени и пепео! Тако ће проћи и твоја раскош, 

богатство твоје прећи ће у друге руке, дани ће се твоји брзо одбројати, здравље исушити, снага 

клонути, и - гроб твој ашовом поравнати. Не би ти помогло ни кад би назвао својим имањем 

небо и земљу јер, небо и земља проћи ће. Али има нешто што ће остати и кад небо и земља 

прођу. То су душе праведничке, које су се богатиле у овом животу истином и добротом. Не 

хватај се ни ти за пролазне сени но држи се стварности која остаје, истине и доброте, која не 
пролази. 

 

 

286. Писмо 

Чиновнику у Митровици: Против суботара 

 

Опет Вас узнемирују ови јеретици са њиховом суботолатријом. Иако знају да су Јевреји 

убили Господа Христа зато што није држао суботу, они држе страну Христових убица против 

Христа. Празновање суботе за њих је важније од свих осталих догми. Бог је заповедио да се 
празнује субота, говоре они. Није Бог заповедио да се празнује субота, него да седми дан буде 

дан одмора. Субота (сабат) јеврејска је реч и значи одмор. Нашој души је одмор онај дан кад је 

Господ васкрсао, и васкрсењем победио све непријатеље Своје, од којих је смрт један од 

најглавнијих. 

Но, упитајте их, зашто они не држе пост? Гле, и пост је заповест Божија. Обратите се к мени 

свијем срцем својим постећи и тугујући, говори Господ. Још говори Господ: трубите у трубу 

на Сиону, наредите пост (Јоил 2, 12. 15). Сви старозаветни праведници постили су. Зашто 

суботари не посте? Постила је чак и незнабожачка Нинива (читај у пророка Јоне). Постили су и 

Спартанци одређене посте по закону Ликургову. Па кад су незнабошци постили, како да 
хришћани не посте по заповести јеванђелској и по примеру Спаситеља и Његових апостола? 
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287. Писмо 

Учитељици Јани 3.: О молитви 

 

Муж ти је безбожник, па ти је због тога сав живот отрован. Од безбоштва родила су се у њему 

сва могућа зла под небесима: растројен је, неморалан, срдит, немилосрдан, пакостан. Сам гад и 

јад. Ни човек ни животиња. Сенка од човека и сенка од животиње, којом управља неки 

тајанствени зли дух. Пати од културног лудила јер је из школе изнео као идеал: култура место 

Бога! 
Не остаје ти друго, сестро моја, него да се молиш Ономе који једино може помоћи. Не 

помаже ништа, да питаш конгрес свих европских лекара, нити да позиваш у помоћ парламенте и 

научне академије, ни Друштво народа, ни сву војничку силу свих народа и земаља - ништа му 

неће помоћи. Луд ће остати луд, манијак - манијак, сенка - сенка. Једино му може помоћи његов 

Створитељ, то јест Онај коме је бедник непријатељ, коме је он, црв из орања, огласио рат. 
Једино га Он може спасити, ако Га ти умилостивиш твојим молитвама и жртвама. 

- Шта славите? питао сам једну рођаку из Београда. 
- Славимо светог Ђорђа и светог Луку. 

- Зашто две славе? 

- Свети Ђорђе нам је стара слава отаца наших. А светог Луку славимо што ми је мужа спасао 

од ропства. Јер кад су Аустријанци у време окупације одвели мога мужа у затвор, да га после 
интернирају, ја сам плачући пала на земљу и три сата молила се светом Луки - јер то је био 

Лучиндан - обећавајући да ћу га славити као и светог Ђорђа само ако ми се муж ослободи. 

Молила сам с надом кад није било наде ни за кога. И док сам ја још на молитви клечала, после 

три сата, мој муж је дошао кући ослобођен. 

Видиш ли, да је жив Бог наш, и да помаже онима који Му се моле? Покушај и ти, с вером и 

надом. 

 

 

288. Писмо 

Руском свештенику Н. С.: О бризи за Цркву 

 

Треба се трудити и ревновати, а не треба се бринути. Труди се и ревнуј за истину и светињу 

Божију и положи на Господа бриге своје. Он захтева од нас оно што је у нашој власти а не оно 

што је у Његовој. Рекао је Спаситељ: ко од вас бринући се може примаћи расту својему лакат 

један? С пуним поверењем, дакле, у Створитеља свога вршимо свој дати нам посао и не 
бринимо о свему ономе што ће доћи и што може доћи. Више вреди кап молитве но море бриге. 
Нарочито не треба очајнички да се бринемо за цркву Божију. Ако је ичему у васиони осигурана 
крајња победа, то је Цркви Христовој. И врата адова неће јој одолети. Свети Григорије 
Двојеслов описује цркву свога времена и сравњује ју "са старом лађом разбијеном од буре, у 

коју лађу са свих страна улази вода јер су греде њене иструлеле и расуте од свакодневних 

таласа". На људима су тада биле тешке беде, глад, болест, узнемиреност, очајање; од честих 

ратова народ проређен, земљорадња запуштена; у брак нису хтели људи ступати. Јер сви су 

мислили да се крај свету приближио. Такво је било стање Цркве пре дванаест векова. Па није 
дошао крај; стање се поправило; црква се утврдила и раширила. Да је крманош брода Цркве био 

човек, Црква би од буре сасвим пропала. Али је крманош цркве, и онда и сада, свемоћни Дух 

Божији. Мир ти и радост од Господа. 
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289. Писмо 

Богаташу који не уме да опрости 

 

Неки Ваш дужник измајсторисао лажну меницу. Покајао се, и Ви сте му опростили. Сад мени 

јављате о томе. Зашто јављате грех који сте опростили? јер кад хришћанин опрости грех своме 
ближњем, он предаје тај грех забораву и не казује га другом. Ви чините, међутим, два греха: 
прво што се хвалите да сте опростили, а друго што опроштени грех јављате те навлачите осуду 

на свога ближњега. Једно велико зло нашег времена јесте нервозно препричавање туђих греха од 

јутра до мрака. Чак ни покајање грешника не може да затвори уста многим весницима туђих 

рана. Па бар да се објави грех грешника онакав какав је и колики је, него се још увелича, 
увелича до размера демонских. Кад је цар Константин Велики дошао на Сабор у Никеји, неки од 

чланова Сабора давали су му у руке писане тужбе један на другог. Цар је примио све те тужбе, 
згужвао их и бацио у ватру говорећи: "да распре свештеника не би нико сазнао". Ако ти 

сагријеши брат твој, заповеда Спаситељ, иди и покарај га насамо. Ако ли пак неко покара 
брата насамо и брат се покаје и он му опрости, па после иде и јавља свету, шта је онда тиме 
учинио? Није добио брата него изгубио. 

Опростити не значи само не осветити се, него покрити ћутањем и заборавом грех брата свога. 
 

 

290. Писмо 

Разним лицима: О разним предметима 

 

Богослову М. О. 

Веселиш се и поносиш што си из свих предмета положио испит одлично. Осећаш се прави 

богаташ у знањима. И слично оном богаташу из Јеванђеља као да питаш: шта ми још треба да 
чиним? Иди и продај све стечено знање и купи бисер јеванђелске љубави, драгоценији од 

свуколиког знања, и пођи за Христом Господом. 

 

Железничком чиновнику Н. у Старој Пазови 

Чим страхујете за живот новорођеног чеда, не одлажите крштење. Јер је од Господа реч: који 

повјерује и крсти се биће спасен (Мк. 16, 16). Крштење је, дакле, услов спасења. А Вашој малој 
трогодишњој Вери, која се тако лепо Богу моли, шаљем једну икону свете Богомајке. Нека се 

пред том иконом моли за живот своје сеје. 
 

Госпођици О. у Гучи 

Предсказања о смрти некога лица несумњиво постоје. Она су тако честа и многобројна, да се 

могу узети као правило. Слушали сте свакако, да у часу нечије смрти прсне чаша или стакло на 
прозору, или падне слика умрлога код његовог сродника у другом месту. И ваш је сан о смрти 

једне узвишене личности био јасно предсказање. Запалите свећу и уделите милостињу за душу 

његову. 

 

 

291. Писмо 

Православним братствима: О Божићу 

 

Сва православна братства српска поздрављамо са: Христос се роди! 

И сва православна братства бугарска поздрављамо са: Христос се роди! 

И сва православна братства грчка поздрављамо са: Христос се роди! 
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И сва православна братства румунска поздрављамо са: Христос се роди! 

Оци наши, неписмени сељаци, који се у Орашцу договорише дићи Устанак за ослобођење 

робља, мислили су шире и племенитије од својих писмених потомака. Они су мислили на 
Устанак и Ослобођење целог хришћанског Балкана а не само своје покрајине. Они су у души 

својој носили осећај братства целог потиштеног Балкана. Исто је тако мислила и осећала и грчка 
"Хришћанска Хетерија". Мученички и витешки оци наши сељаци часно учинише све што 

могоше, па се у вечни покој преселише. Потомци њихови стеснише срце и сузише план. Место 

општег Балканског братства они се ограничише на племена и покрајине. И оградише своје 

државне баштине јаким оградама, па се кроз ограде почеше свађати, док од свађе не пређоше на 
крваву тучу. И Каин ликоваше, гледајући како се његово дело понавља. И странци ликоваху, и 

обраћаху крв Балканске браће себи у злато. То је историја Балкана за сто и неколико година. 
Али Балканска браћа почињу се у наше време трезнити и враћати мислима и осећајима и 

плановима својих отаца, сељачких устаника. 
Зато ми и поздрављамо радосно сву православну браћу на Балкану са: Христос се роди! Нека 

је благословено Братство свих Балканских братстава. 
Мир земљи Балканској, и добра воља међу Балканцима! 

 

 

292. Писмо 

Среском благајнику Б. Ђ.: О свештеницима 

 

Нисте задовољни својим свештеником. И заиста је жалосно што Вас огорчава онај који треба 
да Вас теши и блажи. Али Ви сте због тога устали против свих свештеника у свету. Тиме само 

сведочите и Ви, како је тешко излечити људе од уопштавања изузетака. Навешћу Вам пример, 

како су истински велики људи били у томе опрезни и праведни. Велики руски књижевник 

Гогољ - ма колико велики као књижевник ипак много већи као умни карактер - био је једном 

нападнут од другог руског писца, Бјелинског, због тога што је говорио правду о руском 

свештенству. Одговарајући на тај напад Гогољ је писао Бјелинском:"... Откуда се то Вама 

учинило, да ја певам химне нашем духовенству? И откуда у Вама такав дух ненависти? Ја сам 

знао много рђавих попова, и могао бих Вам испричати много смешних прича о њима. Али зато 

опет ја сам срео и такве, чијој сам се светости живота дивио; и видео сам, да су они производ 

наше источне цркве а не западне. Ја никако, дакле, не певам химне оном духовенству које је 
постидело нашу цркву, него оном које је нашу Цркву узвисило... које је мучеништвом својим 

запечатило истину сваке речи Христове, и које је чак и џелате своје заморило молећи се Богу за 
њих." 

Постарајте се и Ви да мислите тако као велики Гогољ. Какав би био Христос, рецимо, да је 

омрзао све апостоле Своје због Јуде издајника? Гле, Он чак ни Јуду није омрзао, него га је на 
Тајној Вечери до краја опомињао да не губи себе издајом Сина Божијег. 

А Ви замислите, колика ће слава Ваша бити у Царству Божијем, ако се Ви као мирјанин 

покажете већи хришћанин од свештеника! 
 

 

293. Писмо 

Прогоњеном човеку: О судовима људским 

 

Суде Вас и осуђују, а Ви тугујете због тога. Судили су и осуђивали и Њега, и Он је туговао. 

Жалосна је душа моја до смрти, рекао је Он у врту Гетсиманском. Но човек остаје оно што 

јесте, а не оно што људи о њему кажу. Својим речима о другима човек даје сведочанство о 
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самом себи. Ми на земљи сваки дан издајемо сведочанства о себи мада их намењујемо својим 

ближњим. Знајући то, каже велики апостол Павле: а ја мало марим што ме судите ви или 

човјечији дан ... али онај који мене суди јесте Господ (1 Кор. 4, 3-4). Павле је знао несигурност 
судова људских, зато их није ни узимао озбиљно. Он само стрепи - и препоручује и нама да 

стрепимо - од Онога који зна пуну истину о сваком човеку, и који ће судити по правди. А кад 

истинити Судија буде објавио Свој суд, расуће се у ништа сви судови људски као да нису ни 

изречени. Цару Нерону морали су римски песници и философи ласкаве химне писати. А под 

царем Нероном хришћани су гажени као трава и клани као јагањци. Песници пак и философи 

римски писали су о хришћанима најпогрдније, као о последњем олошу у свету. Па је 
многохваљени Нерон прошао као мрачна сенка, а наруженим и убијеним апостолима Петру и 

Павлу подигнути су лепши храмови него икада римском Јупитеру и Марсу. 

Не тугујте, дакле, због неправедних судова о Вама на земљи, него гледајте да будете мили 

Богу, и стрепите од праведног суда Божијега. 
 

 

294. Писмо 

Економу Влади Ц.: Ко другоме јаму копа... 

 

Злобан ти комшија. Другима злобио, па себи назлобио. Забрањивао водоношама да иду 

уобичајеном стазом на воду преко његове утрине. Кад му то није помогло, он удари ограду. Али 

водоноше почну прелазити преко плота и ићи по воду, пошто је други пут био далеко наоколо. 

Тада он постави гвожђа (кљусу) под плотом код прелаза и прикрије сламом. Али у гвожђа падне 
његова ћерка и стане запомагати. Сад је девојчица у болници. Речено му је, да ће остати саката 

заувек. Онда он у очајању развали онај плот и отвори слободан пут водоношама. Ето: ко 

другоме јаму копа, сам у њу пада! 
Записан је један страшнији случај из старог времена. Цар Лав Јерменин, јаросни иконоборац, 

имао је једног пријатеља, Михаила, званог Заик. Овом Михаилу цар је био обавезан и за свој 
престо. Но Михаило се успротиви царевој политици према Православљу. Цар окује Михаила и 

баци у тамницу испод свога двора с намером да га посече баш на сам дан Божића. Цар тако а 
Усуд друкчије. Ноћу уочи Божића спусти се цар у тамницу, да види свога роба. И виде цар 

овакав призор: старешина страже, официр, беше из поштовања према Михаилу уступио овоме 

своју постељу а он лежаше на земљи. Официр се пробуди, познаде цара, па се уплаши што га је 
цар затекао да спава. Побоја се официр за свој живот, пробуди Михаила, па с њим учини заверу 

да убију цара Лава. У зору кад су свештеници са литијом почели улазити у дворску цркву уђу с 

њима и завереници прерушени. И убију цара Лава Јерменина иконоборца. И тако, не погибе на 

Божић осуђеник него судија. И опет, дакле: ко другоме јаму копа, сам у њу пада! 
 

 

295. Писмо 

Инвалиду официру: Како Бог не допушта 

 

Описујете истину свога страдања у ропству, која је заиста поучна. Три пута су Вас непријатељи 

изводили на вешала, и сва три пута су Вас враћали без икаква видљива разлога. Несумњиво, да 
је за то морало бити невидљива разлога и у Вама и у Ономе који Вас је створио. Сами кажете, 

како сте се у тим страшним часовима непрестано молили Богу у срцу своме. У Бога се уздам, не 

бојим се, говори Псалмист, шта ће ми учинити човјек (Пс. 56,11)? Аријански цар Валент три 

пута је узимао перо у руку да потпише пресуду о прогонству Василија Великог, и сва три пута 
се перо ломило. Зачуђен цар поцепа пресуду и остави светитеља на миру. Читајте Јеванђеље, 
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читајте ту једину у свету Књигу живота и научите се истини, и знаћете тајне многе. Тамо је 
протумачен и Ваш случај. Злобни Јевреји хтедоше једном ухватити Христа Господа и убити. 

Али им се не даде. Зашто? И нико га не ухвати, јер још не бјеше дошао час његов (Јн. 8, 20). 

Шта може човек човеку, ако Свевидећи не допусти или попусти? Ништа. Тако ни злобни џелати 

нису могли Вас обесити, иако су то три пута покушали, иако се ништа у свету није противило 

њиховој власти. Али се противио Онај, који има власт над светом и над људима. Немојте, дакле, 
заборавити, шта Вам је Свевишњи учинио. Него причајте и понављајте потомству своме, да зна, 
и да сву наду своју у Њега положи. 

 

296. Писмо 

О човеку "Свога убеђења ": О св. Кипријану 

 

Прочитао си негде реч св. Кипријана која гласи: "коме Црква није мати, томе Бог није отац". 

Па си много говорио против ове речи сматрајући је нетачном и чак немилосрдном. Наиме, ти би 

хтео да схватиш Бога као оца свих људи без разлике. Истина је, да је Бог - Створитељ свих 

људи. Истина је, да се Бог нуди за оца свима људима. Али је истина и то, да незнабошци не 
сматрају Бога својим оцем. Кад би сви људи, без разлике и без моралних услова, могли бити 

названи синовима Божијим, зашто би онда Господ рекао: блажени су миротворци, јер ће се 

синови Божији назвати?. У Јовановом Јеванђељу стоји написано о Сину Божијем: к својима 

дође, и своји га не примише; а који га примише даде им власт да буду синови Божији. А који 

Њега не примише, они и не марише за Божије очинство. Прича о блудном сину казује како људи 

престају бити Божијим синовима, и како се покајањем могу опет вратити у своје достојање. 
Прочитај и шта Павле пише у Галатима 4,4-6. Па како се синовство задобија кроз крштење, 
покајање и све остало што Црква Божија и учи, јасно је, да "коме Црква није мати, томе Бог није 
отац". Таквоме је Бог - Створитељ и господар и судија; а Отац је свима онима који пожеле бити 

синови Божији кроз Христа Исуса Господа нашег. 
 

 

297. Писмо 

Љубитељу Св. Писма: О речи у Јн. 6, 26 

 

После чуда које сатвори Исус нахранивши 5000 људи са 5 хлебова, удаљи се Он од народа. А 

народ Га тражаше чак до преко мора и нађоше Га. Тада им Исус рече: заиста, заиста вам 

кажем: не тражите ви мене што сте чудеса видјели, него што сте хљеба јели и наситили се 

(Јн. 6,26). Питаш како треба ово разумети? Сасвим просто. И дан данас тако бива. Кад на суши 

људи очекују кишу од Бога, или у болести моле се за здравље, па Бог пусти кишу и пошље 
исцелење, тада једни захваљују Богу што им посла кишу, или поврати здравље, док Му други 

захваљују што видеше чудо. А чудо је важније и од кише и од здравља. Јер киша и здравље 

проћи ће, а чудо ће остати као сведок живога Бога, који у својој власти држи и кишу и здравље. 
Или, замисли да се неки цар јави пред својим двором, па проспе злато пред оне што стоје и 

чекају. Просјаци ће се обрадовати што примише злато, а љубитељи цара што видеше лице 
царево. И просјаци ће опет тражити цара, да би поново добили злата, а љубитељи цара тражиће 
га да би поново видели лице царево. Оних 5000 људи што се чудом Господњим наситише хлеба 

једнога вечера, огладнели су опет сутрадан, док оно чудо Господње храни до данашњег дана 
душе свих оних који љубе Бога, и који кроз то чудо гледају јављенога Цара небеснога. Зато Исус 
опомену народ и рече: старајте се не за јело које пролази, него за јело које остаје за вјечни 

живот. А чудо од Бога - ма и једном показано и једном виђено - јесте јело којим се душа храни 

непрестано и непрестано до краја, до бескраја. 
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298. Писмо 

Новинару Душану Ш.: О краљевој милости 

 

Желели сте да вам пишем неко сећање на блаженопочившег краља Александра. Верујем, да је 

много лица у овој земљи, која би Вам могла саопштити неку благу успомену на краља мученика. 
Но да ли ће ико задржати у срцу своме блажију успомену на њ од оних малих сиромашних 

људи, који су толико осетили милост краљеву? Или, зар ће моћи икада заборавити свога краља 
онај сиромашак у Шумадији, са много синова а без волова и без куће, коме је краљ саградио 

кућу и подарио волове? Или она мајка из Поморавља, која је по киши и блату носила тешко 

болесно дете лекарима у далеку варош, кад се наједном крај ње зауставио краљев аутомобил, из 
којег је изишао краљ, сазнао невољу њену, па узео мајку и дете у своја краљевска кола и одвезао 

у болницу? У чистим сузама Копаоничких и Перистерских чобана сијаће се дуго лик онога 
краља који је те чобане помиловао и даривао. Дуго ће многа мајка причати своме чеду, како му 

је кумовао један витешки краљ и показивати златан крстић или неку драгоценост што му он 

посла на колевку. Од свих народних група што непрекидно врве ка Опленцу, није ли 

најдирљивија група Београдске сиротиње, која у живом сећању на краљеву милост пође да се 
још једном исплаче за својим добротвором на гробу његовом, и да сузама засведочи своју 

благодарност и тугу? Блажени су милостиви јер ће помиловани бити. Ове речи су записане у 

Јеванђељу и - у срцима благодарне сиротиње. 
 

 

299. Писмо 

Једном комунисти: О Богу и боговима 

 

Кажете како сте постали комунист, онда кад сте негде прочитали, да "сваки човек ствара себи 

бога према својој памети". Тиме признајете, да се Ваш комунизам оснива на безбоштву. Јер, ако 

би заиста било да сваки човек ствара себи бога према себи, онда би било онолико богова колико 

има људи, а то би опет значило, исто толико колико и да нема ниједног бога. Али постоји једна 

Књига у свету, најраспрострањенија од свих књига, која од прве до последње стране говори 

против тога. У тој Књизи се сведочи, да постоји један једини живи и истинити Бог, који је 
створио свет невидљиви и видљиви – Бог ревнитељ, који не трпи обожавање никаквог другог 
бога, никакве твари и никакве фантазије која може пасти на памет људима. Та Књига се зове 

Свето Писмо Божије. У њему сс од почетка до краја уче људи да праве разлику између 

стварности и својих уображења о стварности. Као човека начитаног ја ћу Вас подсетити на неке 
сличне ствари. У време кад је Коперник објавио да је земља округла планета, једни су људи 

уображавали да је земља плосната, други да је земља бескрајна, трећи да је земља полулопта 
која стоји на води, итд. Но различна уображења људска нису ниуколико могла променити 

стварни облик земље. Јер је једно стварност, а друго уображење људско о стварности. Тако и у 

време кад је Колумбо споменуо постојање једне земље преко океана, људи су га исмејали. И кад 

је Њутон проговорио о безбројним невидљивим ројевима звезда, и међузвезданој привлачној и 

одбојној сили, зар су сви људи то одмах озбиљно узели? Мисли и уображења људска о васиони 

била су различна, што нимало није утицало на стварно стање васионе. Јер једно је стварност, а 
друго су уображења и мишљења о стварности. Слично томе и Спаситељ наш јавио је истину о 

стварном бићу једнога живога Бога. Ово није нимало било у сагласности са незнабожачким 

фантазијама о идолима и уображеним божанствима, и ово је искоренило заблуду - бар код оних 
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који примише Хришћанство - заблуду као да сваки човек ствара себи бога према својој памети. 

Мир Вам и здравље од Бога. 
 

 

300. Писмо 

Студенту С. Б.: О прилагођавању 

 

Чудиш се, зашто свет назива хоџе и рабине свештеницима. Чудиш се, јер знаш, да у исламу 

уопште никада није било свештенства. И знаш, да је код Јевреја свештенство престало са 

разорењем храма јерусалимског и престанком жртвоприношења. 
Зачудило те још кад си чуо од једнога Јеврејина, суседа, где говори: "није човек суботе ради, 

но субота човека ради". 

Немој се чудити. То је прилагођавање нехришћана хришћанском начину мишљења и 

изражавања. Ово прилагођавање осећало се и у првим вековима док је Хришћанство било још 

малобројно и гоњено. Осећало се то прилагођавање чак и у гордом Риму, жижи светске 
владавине и тираније над хришћанима. Римски цар Александар Север дао је исписати по зиду 

свога двора, као и по другим државним здањима, речи из Јеванђеља: што ниси рад да теби 

други чине, не чини ни ти другима. 

Угледајући се на хришћане, нехришћански народи, па чак и они у Средњој Азији и Далеком 

Истоку, почели су да стварају милосрдне установе, сиротињске домове, склоништа за старе и 

изнемогле, јавне трпезе, Црвени Крст, итд. 

Прилагођавају се Хришћанству чак и они народи, који мрзе Хришћанство и воде борбу 

против њега. Као кад се човек бори против поплаве, па се сав укваси. Зар се томе треба чудити? 

Не, него - помолити се Богу за њих. 
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