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ЖИВОТ И ПОДВИЗИ АРХИМАНДРИТА КЛЕОПЕ ИЛИЈЕ[1] 

 садржај 

  

ПРЕДГОВОР 

Књига Живот и подвизавања Архимандрита Клеопе Илије, коју је написао 

архимандрит Јоаникије Балан, јесте богато и јасно представљање живота и 

делатности православнога румунског монаха цењеног у православном свету. 

Књигу која је пред нама написао је добри познавалац живота Оца Клеопе и многих 

живота смирених и Светих монаха. Ова књига јесте духовна икона делања Духа 

Светога у животу једне личности која се од младости даровала Христу. Блага 

светлост изблистава из целокупнога живљења и делања Оца Клеопе. Та светлост 

даје смисао искушењима и победама, подвизима и радостима које доживљава овај 

велики игуман, постојани духовник и мисионар: Архимандрит Клеопа Илије. 

Главни циљ књиге јесте да пружи живо сећање на очинску светлост и љубав коју је 

отац Клеопа оставио у душама ученика и поклоника, као исповедник Православља 

у другој половини XX века. 

Као два велика светлосна стуба румунскога Православља, отац Димитрије 

Станилоаје и отац Клеопа Илије нису никада раздвајали теологију од духовности и 

ни историју румунскога народа од васељенске православне вере. 

С радошћу благосиљамо појављивање ове књиге у издавачкој кући Тринитас, са 

убеђењем да ће она помоћи многима да осете живо, молитвено и љубвено 

присуство Оца Клеопе у животу наше Цркве. 

Честитамо аутору на ревности и љубави са којима је написао ово "сведочење" које 

извире из ученичкога послушништва. 

Молимо Васкрслога Господа Христа да читаоцима ове књиге подари радост да 

појме и осете како Дух Његов дела у онима који љубе Њега и Његову Цркву. 



ДАНИЛО, 

Митрополит молдавски и буковински 

О празнику Вазнесења Господњег Јаши, 11. априла 1999. 

  

  

  

УВОД 

Са одласком Господу нашега оца, архимандрита Клеопе Илијеа 2. децембра 1998, 

сви се осећамо сирочадима и лишенима присуства и савета највећега духовника 

Румунске Православне Цркве у XX веку! 

Његов живот и подвизавања, његова мудрост, смирење и духовно искуство, 

добрим делом су озарили овај век и изобилно се изливају и преко међе ИИ 

миленијума. 

Као духовна деца Оца Клеопе дуже од 50 година, осећамо се дужни да по својој 

слабој моћи следимо његов живот и, истовремено, да напишемо његова чудесна 

дела и подвизавања, да би остало нараштајима који долазе, како монашким, тако и 

мирским. 

С благословом Високопреосвећенога нашег Митрополита Данила, молдавског и 

буковинског, припремио сам за штампу, како је доликовало, посебни том са делима 

и подвизима архимандрита Клеопе Илије, од рођења до смрти, насловљен Живот 

и подвизи Архимандрита Клеопе Илије. 

Књига има за циљ да правилно и хронолошки изложи живот и чудесна дела оца 

Клеопе, како у породици, тако и у монашком чину, у којем се трудио преко 70 

година. 

У првом делу сам сажето представио неколико главних момената из породичнога 

живота Оца Клеопе. 

У другом делу сам опширно изложио живот и духовне подвиге његове и његове 

браће, истинске узоре живог живота у Христу. 

У трећем делу овога биографског тома додао сам посебно поглавље са духовним 

зрнцима, које сам током година сабрао, како лично од Оца Клеопе, тако и од 

његових ученика. Поједина су истински духовни бисери, испуњени мудрошћу и 

благодаћу. 



Благодаримо овим путем Високопреосвећеном Митрополиту нашем Данилу, 

молдавском и буковинском, који је одобрио издавање ове књиге, много очекиване 

код монаха, свештеника, интелектуалаца и верника свих узраста. 

Нека би Благи Бог благословио ово духовно дело, да буде на утеху и општу корист 

свих који љубе Његове заповести и за вечни покој архимандрита Клеопе, оца 

нашег. 

  

Архимандрит Јоаникије Балан 

Празник Благовести 25. марта 1999. 

  

И 

  

РОДИТЕЉСКИ ДОМ 

 садржај 

Блажене успомене архимандрит Клеопа Илије, наш духовни отац, рођен је у 

општини Сулица, жупанија Ботошањи, 10. априла године 1912. 

Његови родитељи Александру и Ана Илије били су жив пример хришћанског 

живљења, љубећи Бога, Цркву и децу. Никада не изостајаху са Светих 

богослужења, даваху милостињу, мољаху се много заједно са децом и провођаху 

чист у Христу живот. Њихова кућа беше као црква, као што причаше и отац Клеопа: 

"Имали смо једну собу сву у иконама. Неку врсту параклиса. Тамо смо се молили. 

Чак и у поноћ смо устајали и читали молитве". Међу њима се није чуло за псовке, 

пијанство, разврат, парничење због иметка и побачаје, него је свакодневни живот 

протицао спокојно као слатка изворска вода, јер се тако наслеђивало од 

прадедова и таква беше хришћанска традиција у околини. 

Нису се случајно у овом пределу по Божијем поретку родили многи велики људи, 

међу којима је не мало монаха, свештеника, одабраних и преподобних јерарха, као 

што је био и Св. Јован Нови из Њамца (1913-1960), па чак и јеросхимонах Пајсије 

Олару, духовник оца Клеопе. Нећемо погрешити ако међу њих убројимо и помена 

достојнога духовног оца свих нас, архимандрита оца Клеопу. 

Њега је Бог изабрао од рођења да би духовно поучавао и тешио како монахе, 

свештенике и јерархе, тако и мноштво верника. Његово преподобије беше 

заједнички духовник и поучитељ свих који су му тражили молитве и желели да 

следе за Христом, и био је Божији благослов за целу нашу земљу. 



Родитељски дом у којем је рођен архимандрит Клеопа Илије беше као жива црква, 

али он није замењивала сеоски храм, где је служио тадашњи чувени свештеник 

Георге Киријак. Јер су, као што казиваше сам Преподобни, житељи села Сулице 

слушали свога свештеника као самога Христа и ништа нису чинили без његовога 

савета и благослова. Због тога је свакодневни живот текао природно, црква беше 

пуна верника, а многобројна деца сачињавала су украс села. 

Таква беху румунска села у првим деценијама XX века! Зато је и породицу његових 

родитеља Бог благословио са десеторо деце, од којих су двоје умрли као мали, а 

осморо деце (четири мушкарца и четири девојке) је преживело. 

  

  

Родитељи 

  

Отац 

Према предању, преци његовога оца беху познати одгајивачи оваца, пореклом из 

општине Салиштеа Сибиулуј, који су због верских прогона из XВИИИ века били 

принуђени да напусте Ердељ и да се преселе у Молдавију, настанивши се у 

жупанији Ботошањи. Од старине се чува спомен да су преко Карпатских планина у 

Молдавију прешла три рођена брата са презименом Илије. Један од њих се 

настанио у жупанији Ботошањи, поставши прапредак оца Клеопе. 

Други, такође велики одгајивач оваца, настанио се у општини Пипириг - Њамц и 

имао је као последњег потомка Григореа Илије, који се недавно преселио ка 

Господу. 

Трећи брат је постао пустињак на Светој Гори, где се и упокојио. 

Александру Илије, отац оца Клеопе, рођен је 1871. године 12. септембра у 

општини Сулица - Ботошањи. Он беше висок човек, ћутљив и добар домаћин. 

Године 1902. ступио је у брак са Аном Берчеа из суседнога села Дракшањ, а 

венчао их је у сеоској цркви достојни свештеник Георге Киријак, који ће касније 

крстити и њихово десеторо деце. 

Александар се пре свега пољопривредом, одгајањем говеда и трговином марвом и 

убрајан је међу прве сеоске домаћине. Имали су 150 оваца, више од 20 крупних 

говеда и 30 хектара земље. 

О свом оцу Александру отац Клеопа је казивао следеће: 

"Бог нека прости мога оца. Био је висок човек, ћелав, с великом белом брадом и 

врло побожан. Свакога празника је одлазио с децом у цркву и помагао је сиротињу. 



Њега нико није видео припитог или да псује или да пуши или да чини друго што 

слично. 

Изјутра, на поласку у школу, мајка нам казиваше да штогод поједемо или ставимо 

у торбу. Али отац говораше: "Не! Остави их, бабо, неће умрети!" А када бисмо се 

вратили из школе, узимали смо Свету нафору и затим јели. Моја браћа, особито 

брат Михај, нису јела ништа док не би завршили читање Псалтира. 

Док се не бисмо молили један сат, није нам давао ништа да једемо. Чак и када није 

био пост, казиваше: "Не једе се сада. Када дођеш из школе, у подне. Ниси свиња 

да једеш од јутра". 

Није био писмен, али је имао страх Божији. Да се деси да (неко од деце, прим.изд) 

увече заспи а да се није помолио? Или да седне за сто док не би очитао "Оче 

наш"? Или да недељом не оде у цркву? Или да се чује да је псовао или пушио или 

штогод украо? Јер то од њега никад ниси могао да видиш. Имао је каиш о клину, 

називаше га "Светим Николом". Ако би те у чему ухватио, Боже сачувај! Он 

казиваше: "Погледајте "Светога Николу"! Прихвати се молитве! Родио сам те са 

два ока, писмен си, читај Псалтир и молитве из књиге!" 

Једном, долазећи из школе, нашао сам путем ам. Узео сам га радостан и однео 

кући. Када ме је отац видео, упитао ме је одакле сам га украо. А ја сам му рекао: 

"Нашао сам га и помислио да нам може бити од користи". Али мој отац ми је 

одлучно рекао: "Иди и однеси га натраг, јер га ниси ти ставио тамо!" Он је био 

светилник у дому. Он је био господар над нама". 

Александру Илије је предао своју душу у руке Христове 23. фебруара 1943, у 72. 

години живота. 

  

Мајка 

Ана Илије, мајка оца Клеопе, родила се 10. октобра 1876. од родитеља 

пољопривредника и добрих хришћана. Године 1902. ступа у брак са Александром, 

с којим рађа десеторо деце. Петоро од те деце - четири дечака и једна девојка - 

ступили су у монашки живот. 

Ана беше једноставна жена, мала растом, неука, али са изузетним памћењем. Она 

је често плакала, јер је имала дар суза. Њен највећи бол био је што су јој скоро сва 

деца умрла млада. Једини који је поживео до дубоке старости био је отац Клеопа. 

Три сина и једна кћи су се упокојили у манастиру а остали - у родном селу. Ипак, 

Бог ју је укрепио Својом благодаћу, да би могла носити свој крст, који јој беше 

одређен одозго. 

Пошто је остала удова 1943. године, отац Клеопа ју је довео у манастир, и затим је 

замонашена у Старој Агапији 1947. године са именом Агапија. После више од 20 



година, у јесен 1968. године, 15. септембра, схимонахиња Агапија Илије сели се у 

вечност у узрасту од 92 године. 

  

Деца породице Александру и Ана Илије 

Марија 

Беше најстарија ћерка породице Илије. Она је рођена 1903. године. Будући 

најстарија међу децом, она је неговала своју млађу браћу, дајући им добро 

васпитање. Удала се у родном селу и родила ћерку. Млада је остала удова. После 

мало времена умрла јој је и ћерка. 

  

Василе 

Рођен је 1905. године, будући друго дете у породици. Заједно са друга два млађа 

брата, Георгеом и Константином (потоњим оцем Клеопом), напасао је овце својих 

родитеља у околини оближњега скита Козанчеа. 

Овде је имао за учитеља чувенога јеросхимонаха Пајсија Оларуа, који беше 

пустињак у шумама Козанчее. 

Године 1929. Василе ступа у братство скита Сихастрија -Њамц, под руковођење 

великог игумана Јоаникија Мороја. Након две године подвизавања и послушања 

код оваца упокојио се лета 1931. године. 

  

Георге (Монах Герасим) 

Рођен је године 1907. Беше врло кротак, побожан и мудар, али веома строг према 

себи. Духовно се образовао у скиту Козанчеа, будући у послушању код 

јеросхимонаха Пајсија Оларуа. Затим је ступио у братство скита Сихастрије крајем 

1927. године и био је замонашен под именом Герасим. Беше највећи подвижник 

међу свом својом браћом, постећи много и молећи се непрестано. Знао је Псалтир 

наизуст и понављао га свакодневно, напасајући говеда скита. 

Након шест година монашкога живота предао је дух у руке Господње у јесен 1933. 

године. 

  

Профира 

Рођена је 1910. године и није никада била у браку. Она је носила терет породице, 

радећи у пољу и старајући се о осталој млађој браћи. 



Једном док је копала у пољу, осетивши да јој није добро, замолила је свога брата 

Константина (Клеопу) да чита Псалтир. Док је он читао, Профира је предала свој 

дух у руке Господње. 

  

Константин (старац Клеопа) 

Рођен је 10. априла 1912, будући пето од десеторо деце породице Александруа 

Илије. Похађао је седмогодишњу основну школу у родном селу. Имао је сасвим 

изузетно памћење, будући сличан својој мајци. Током више од три године дана био 

је духовни ученик јеросхимонаха Пајсија Оларуа, пустињака у скиту Козанчеа. 

Године 1929, почетком децембра, ступио је у братство скита Сихастрија заједно са 

својим старијим братом Василеом. Након три дана искушеништва били су 

примљени у братство овога скита, на дан Светога јерарха Спиридона, 12. 

децембра. 

До 1935. године Константин је напасао овце скита Сихастрија заједно са другом 

браћом. Затим су га узели у војску у граду Ботошањи. Враћа се у скит у јесен 1936. 

године, и замонашен је 2. августа 1937, добивши име Клеопа. Након тога добија 

послушање код оваца скита до лета 1942. године, а помажу му монаси Галактион 

Илије и Антоније Олару. 

Јуна 1942. доведен је у скит и наименован за игумановог заменика, пошто 

старешина Јоаникије Морој беше болестан. 

Године 1944, децембра 27, монах Клеопа бива рукоположен за јерођакона, а 23. 

јануара 1945. за јеромонаха од епископа Галактиона Кордуна, тада старешине 

манастира Њамца. Након тога датума је званично именован за игумана скита 

Сихастрије. 

Године 1947. скит Сихастрија, имајући више од 60 житеља, био је уздигнут на 

степен манастира, а протосинђел Клеопа Илије је произведен у архимандрита са 

дозволом патријарха Никодима. 

Године 1948, будући да су га гонили комунисти, повлачи се на шест месеци у шуме 

у околини манастира Сихастрије. 

Године 1949, августа 30. архимандрит Клеопа Илије је именован за старешину 

манастира Слатине - Сучеава и прелази тамо са 30 монаха из братства манастира 

Сихастрије, на основу одлуке патријарха Јустинијана. На његово место именован 

је за старешину протосинђел Јоил Георгиу. 

У манастиру Слатини оснива братство које је достигло више од 80 житеља. Између 

1952. и 1954. године, будући да га је пратила Државна безбедност, повлачи се у 

планине Станишоара заједно са јеромонахом Арсенијем Папачоком. Након више 



од две године пустињачкога живота доведен је поново у манастир на заповест 

патријарха Јустинијана. 

Године 1956. враћа се у место пострижења, а у пролеће 1959. године повлачи се 

по трећи пут у планине Њамц, где се подвизава више од пет година. 

У јесен 1964. године поново се враћа у манастир Сихастрија као духовник целога 

братства и поучава без престанка како монахе, тако и мирјане, током 34 године, до 

2. децембра 1998, када предаје дух свој у руке Христове. 

  

Екатерина 

Беше трећа сестра оца Клеопе. Рођена је 1914. године. Након што је завршила 

основну школу у родном селу, ступила је у манастир Стара Агапија, поставши 

искушеница, и подвизавала се овде више година. Затим се повукла у манастир 

Агафтон из жупаније Ботошањи и млада се преселила у вечност у овом манастиру. 

  

Михај 

Беше четврти брат оца Клеопе. Рођен је 1917. године. Заједно са својом браћом је 

напасао овце на пољанама скита Козанчеа више година. Године 1934. био је 

примљен за послушника у манастиру Дурауу, где се подвизавао неколико година. 

Затим се повукао у скит Козанчеа и предао је свој дух у руке Господње 1940. 

године. 

  

Харета 

Рођена је 1920. године. Похађа основну школу у селу и помаже своје родитеље у 

пољском раду. Као и остала њена браћа, сели се Господу у раној младости, да би 

се непрестано радовала са анђеоским четама. 

  

Друго двоје деце 

Ана Илије рађа још двоје деце, чија нам имена нису позната. Она умиру рано, а 

сахрањена су на гробљу родног села. 

  

ИИ 

  



Живот и подвизи 

  садржај 

Како је младенац, Константин био дарован Богомајци 

  

Прва два месеца по рођењу младенац Константин, потоњи Отац Клеопа, беше 

стално болестан. Једно време није јео скоро ништа и плакао је даноноћно. Сви 

беху забринути за његов живот. 

Не знајући више шта да чини, његова мајка Ана примила је савет од сеоских 

старица да оде са болесним младенцем к чувеном духовнику Конону Гаврилескуу 

из Скита Козанчеа, који беше велики заклинатељ и исцељиваше многе болеснике 

светом молитвом. 

Стигавши до келије духовника Конона, где чекаше много света, исказала је свој 

бол, плачући са много суза: 

- Шта да радим, оче, јер ово дете од неког времена више не једе и једнако плаче? 

Бојим се да не умре. 

- Знаш шта да радиш? Да га дарујеш Богомајци! 

- Како да га дарујем Богомајци? 

- Ево како - рекао је он. Узми детенце у наручје и постави га доле пред иконом 

Богомајке у цркви и реци овако: "Богомајко, дарујем теби ово дете које је болесно! 

Чини с њим шта знаш, да би оздравило!" 

Тада се мајка детета са сузама поклонила икони Богомајке, учинивши три 

метаније, и павши на колена, рекла је плачући: "Богомајко, дарујем теби ово моје 

дете, јер је болесно и стално плаче. Чини с њим шта знаш!" И трипут га је провукла 

испод Свете иконе. 

Затим је свештеник причестио детенце, прочитао му молитве за здравље, и од 

тога часа је оздравио. То је било истинско чудо Богомајке, јер од тога трена 

Константин није више био смртно болестан до краја живота. 

Тако милује Богомајка мајке које рађају децу у страху Божијем. 

  

Детињство 

  



Још као мало дете, отац Клеопа имађаше много побожности према Богомајци. Са 

једанаест година научио је наизуст Благовештенски акатист, како сам говораше: 

"Бејах на комишању кукуруза на њиви и имао сам молитвеник скривен испод 

комишине. Док би отац дошао с колима кукуруза, научио бих по један икос, па по 

још један кондак. И ето тако сам научио Акатист Богородици." 

Сва његова браћа љубљаху уздржање од малена. Његова мајка казиваше да им је 

понекад стављала меса у торбу, када не беше пост. Али га они не би појели, него 

би га давали другима а појели би мало хлеба и шта би још имали. 

Опет нам казиваше Отац Клеопа: "Када бејах мали и долажах из школе, пролажах 

кроз неко село и, видећи да се дечаци бацају камењем на неку кућу са црвеном 

таблом, почео сам да се бацам и ја. Учитељ је чуо, све нас је покупио и ударио нам 

по шамар. Сада му благодарим што ми је учинио добро и помињем га на молитви!" 

О Константину казиваше његова мајка да је још као дете мрзео световно и бежао 

од тога. Када је мало одрастао и чувао овце, ако би се десило да буде каква 

свадба у селу и да свира музика, не би прошао туда, него би заобишао село 

издалека и тако би стигао кући! 

  

С овцама у скиту Козанчеа 

  

Свакога лета Александру Илије би подизао бачију за овце на брдима и пољанама 

у околини Скита Козанчее, на око 5 километара удаљености од села. Затим би 

поверавао овце тројици својих старијих синова: Василеу, Георгеу и Константину, 

који још од ранога детињства познаваху ова благословена места. Тамо се 

налазила и келија пустињака Пајсија Оларуа, њиховог духовног оца. 

Овај јеросхимонах рођен је у општини Лунка - Ботошањи 1897. године, и ступио је у 

општежиће братства оближњега скита Козанчее 1922. године. Овде се подвизавао 

26 година у малој пустињачкој келији, хвалећи Бога даноноћно и тешећи многе 

душе. Због његовога строгог подвизавања тражили су га многи верници, које је 

духовно тешио. 

Од малена Константин са својом браћом често одлажаше у Скит Козанчеу, будући 

да их је веома волео отац Пајсије. Они су се старали да певају за певницом, да 

обрађују башту и да носе што је неопходно старим оцима из скита. 

Тако је Бог одредио да се ови млади изданци од малена духовно обликују за 

велико монашко подвизавање које им предстојаше. Кад год имађаху какво 

искушење, хитаху пустињаку Пајсију и искаху од њега душекорисну реч. А отац их 

саветоваше да држе стално ћутање, да стално казују молитву Господе Исусе", да 



свакодневно чине метаније, а увече, после муже оваца, да читају Псалтир и 

Акатист Богородици. 

Браћа, будући послушна, никада не погазише старчеву реч. Али ђаво их је кушао 

све више и више, јер није могао трпети да га поразе нека деца, која га изгоне 

силом псалама. Због тога им је многа искушења наносио непријатељ. 

Једном, када се браћа играху међу собом, ђаволовим делањем један је био тако 

јако ударен, да су сви мислили да је умро. Други пут их ђаво узнемираваше у 

време свете молитве. Када би се молили ноћу, ђаволи би понекад правили буку на 

тавану и гроктаху као свиње. У почетку Константин, будући млађи, питаше браћу: 

"Да ли ви чујете?" Тада му старији брат Василе казиваше: "Буди спокојан! Не 

узимај га у обзир! Пусти га, море, јер само то и може!". 

Видећи непријатељ да га браћа сажижу молитвом и постом, нанео им је још веће 

искушење. Једно вече касно, док су се сва тројица молили на коленима и читали 

Псалтир око ватре на бачији, одједном су видела неку непознату птицу, као какав 

орао, како иде између њих. Млађи брат Константин, будући несташнији, оставио је 

Псалтир и рекао: - Гле како је лепа ова птица! 

- Ћути, моли се, и не говори више! - рекао му је Василе, старији брат. 

Док је Константин посматрао ту чудну птицу, која у ствари беше ђаво, она се 

одједном бацила у ватру са огњишта, стварајући велику буку и, распрштавши сав 

жар, запалила је бачију. Због тога је ватром сажежено више оваца. Затим су тешко 

угасили ватру и сабрали овце које је ђаво преплашио. После тога су похитали к 

пустињаку Пајсију и рекли му све што су пропатили од ђавола. 

Старац је покропио овце и бачију Светом Водом, а тројицу браће је охрабрио да се 

не плаше, јер је Христос свезао ђавола, и ђаво нема моћ да убија људе. 

  

Како су се избавила тројица браће (од) искушења младости 

  

Када беху сва браћа код куће, њихова мајка се стараше да их ожени, како не би 

отишли у манастир. Због тога им довођаше младе девојке на мобу, на комишање 

кукуруза и на друге послове, са мишљу да ће се можда оженити који од њих. Али 

видевши да не маре за девојке, она би веома много плакала са пуно горчине. 

Међутим браћа, а особито Константин, користили су прилику да им причају из 

Житија Светих и из других црквених књига. Тако су неке од њих врло брзо ступиле 

у монашки живот, а после тога су и они сами отишли у манастир. 

Причаше још отац Клеопа да су 1925-1926. године младићи из села одлучили да 

унајме два свирача и да играју у кући породице Илије, како беше старински обичај. 



Александру и Ана, њихови родитељи, беху радосни да виде своје синове како 

играју, да би их хвалило цело село. 

Једно вече младићи су се сакупили и отпочели да свирају и да играју. У том трену 

брат Георге је видео да икона Богомајке са зида плаче и појмили су да се чини 

грех. Тада су се тројица браће - Василе, Георге и Константин, изашавши из куће, 

сакрила. Њихова мајка видевши да их нема, тражила их је свуда. Затим, нашавши 

их, рекла им је: "Због чега нас срамотите пред селом? Дођите и ви у коло!". Али 

Георге, сакривши се у страну, исекао је ножем цокуле на ногама. Затим је рекао 

својој мајци: "Како да дођем у коло, мати, кад су ми се подерале цокуле?". 

То вече родитељи су схватили да су њихови синови изабрали други пут у овом 

животу и пустили су их да служе само Христу. 

Још у кући његова старија браћа Георге и Василе припремаху се за манастирски 

живот. Устајаху у поноћ, читаху јутрење, читаху Псалтир и држаху пост. Будили су 

и Константина, коме међутим беше криво што му кваре сан. Старија сестра Марија 

беше ступила у Богомолнички покрет и позвала је и Константина, казујући му: 

"Хајде и ти у Богомолнике јер имаш дар беседништва, и није тако тешко као у 

манастиру". Томе се био приволео. Следеће ноћи, кад су га поново браћа 

пробудила на молитву, он је рекао да више неће устајати и неће више ићи у 

манастир. Затим је поново легао безбрижно. 

Њихова је мајка радила до касно у ноћ. Дошавши она с бунара са два ведра воде, 

видела је, у соби где спава Константин, великог пса, који стојаше на дечаковим 

грудима и лизаше му образ. Тада је повикала к Василеу: "Авај, Василе, дођи брзо, 

јер Костику једе неки пас!". Тада се Константин пробудио и стигао је да види још 

само реп некога великог црног пса који нестаде. Василе му је рекао: "То је ђаво, 

који се радује што нећеш у манастир!". Од тога трена брат Константин се није више 

двоумио да ли да иде у манастир и устајаше ноћу на молитву, да му не би више 

долазио пас. 

  

Како је ђаво кушао брата Георгеа 

  

Године 1927. Георге се повукао као ученик код пустињака Пајсија из Козанчее. 

Тамо беше послушник старцу, радио је у башти, појао за певницом и стално 

понављао Исусову молитву, једући једном дневно. Понекад је боравио и у скиту 

Сихастрија. 

Једном, међутим, пошто га је кушао ђаво и пошто је ишао по савету свога ума, 

ушао је у келију и оставио је на столу ово писмо: "Опрости ми, оче Пајсије, јер сам 

отишао у шуму на пет дана, да се покајем!" 



Увече, прочитавши старац писмо, помисли: "Ово је од ђавола искушење и неће 

бити на корист брату Георгеу, јер је отишао без благослова!" Око поноћи закуцао је 

неко на вратима његове келије: - Благослови, Оче Пајсије, и опрости мени 

грешном! 

- Ко си ти ? - запитао је старац. 

- Брат Георге, грешник! 

- Како је то могуће? Брат Георге је отишао у шуму на пет дана да се покаје! 

- Опрости ми, оче Пајсије, јер сам згрешио! 

- Бог нека ти опрости, брате Георге. Уђи у келију и реци ми шта ти се догодило. 

- Одавно хтедох, оче Пајсије, да се молим сам неколико дана у шуми. Дакле, узео 

сам Часослов, Псалтир, неколико свећа и шибице и сакрио сам се у шуми, у некој 

јами. Тамо сам почео творити метаније и молити се са сузама. Око поноћи чујем 

поред себе неки језив глас: "Шта радиш овде?" Осврнем се мало и видим неког 

огромног Арапина, са веома застрашујућим ликом. Беше то непријатељ! Затим ми 

вели: "Због чега си отишао без благослова?" - Тада, обузет великим страхом, узео 

сам Часослов и побегох! Дакле, молим те, оче Пајсије, опрости мени грешном и 

прими ме натраг! 

Од тога часа брат Георге није више ништа радио без благослова. 

  

Како је био примљен брат Георге у скит Сихастрија 

  

Крајем 1927. године, Георге је ушао у братство Скита Сихастрија. Видевши његову 

ревност, игуман га је проверио на следећи начин: ставио га је да три дана буде на 

капији скита. Тамо је требало да носи џак земље на леђима, казујући десет пута 

50. Псалам, после чега да се одмори и поново да узме од почетка. По истеку та три 

дана дошао је игуман и рекао му: - Слушај, брате Георге, како још стојимо с 

монаштвом? Монашки живот је тежак. Треба с љубављу до смрти да постиш, да се 

молиш, да чиниш све што ти се заповеда, да носиш на леђима труд монаштва. 

Хоћеш ли имати трпљења да живиш у овом подвигу до смрти? 

Брат Георге је одговорио: - Опростите мени грешном, помоћу Божијом испунићу по 

својој слабој моћи све што ће ми бити одређено. 

Тада му је игуман одредио послушање код говеда скита. 

  

Одлазак Василеа и Константина у манастир 



  

У зиму 1929. године, после празника Светог Николаја, Василе и Константин су 

одлучили да оду у Скит Сихастрија - Њамц, да би целога живота служили Христу. 

Након што су се дуго молили Богу уз пост и метаније, узели су благослов од 

сеоског свештеника и рекли родитељима своју намисао. 

На овом растанку најтеже беше њиховој мајци Ани, која стално плакаше. Али 

њихов отац јој казиваше: "Еј бабо, пусти их нека иду! Зашто ми нисмо имали њихов 

ум, када бесмо као они? Ето, сутра одлазимо Господу, и шта нам је користио овај 

живот?" 

Напослетку браћа су припремила свој пртљаг. Али са собом су понели само две 

торбе у којима су имали неколико хаљина, Свето Писмо, Житија Светих, Часослов, 

Псалтир и две велике иконе, које веома љубљаху: икону Светога Георгија и икону 

Богомајке која је проплакала у кући[2]. 

Затим клекнувши, помолили су се Богу и Богомајци да им благослови путовање и 

да их удостоји духовног подвизавања. До краја села пратили су их њихови 

родитељи Александар и Ана, који проливаху сузе природном љубављу за својом 

децом и не могаху се раставити од њих. Али синови их храбраху и говораху им о 

Христу и о вечном животу. 

Али видећи да се њихови родитељи не могу раставити од њих, старији брат 

Василе почео је појати кондак Акатиста Спаситељу: "Теби Војводо, који се бориш 

за нас, и Господе, Победитељу пакла, ја твоје створење и слуга, избављен од 

вечне смрти, узносим похвале. Но пошто имаш милосрђе неисказано, ослободи 

свих опасности мене који вапијем: Исусе, Сине Божји, помилуј ме!". Затим су се 

поклонили, пољубили руке родитељима и отишли ка скиту Козанчеи. У том 

тренутку њихови су родитељи пали ничице и заридали. 

У Козанчеи су провели један дан код свог доброг учитеља схимонаха Пајсија, који 

им стално причаше о пустињацима из Планина Њамц, а сутрадан су отишли ка 

Сучеави, узевши са собом и брата Георгеа, који беше у посети скиту Козанчеи. 

  

Ступање у манастир и искушеништво 

  

Пошавши пешице ка скиту Сихастрија, браћа су први пут предахнула у манастиру 

Светог Јована Новог из Сучаве. Овде су се поклонили моштима светитеља, 

одслушали су Свету Литургију, прочитали Акатист Богородици и одморили се 

преко ноћи. 

Наставивши свој пут ка Скиту Сихастрији, предахнули су други пут у манастиру 

Њамцу, где су се поклонили чудотворној икони Богомајке, заштитнице манастира 



из Молдавије. Ушавши затим у Долину Секуа, поклонили су се задужбини Нестора 

Урекеа и пред вече стигли су у Скит Сихастрија. Узневши славу Богу, беху 

блажени што им је Богомајка путеводила кораке ка овим благословеним 

планинама, где су се током векова подвизавале стотине пустињака. 

У манастиру их је дочекао монах Иларион, економ скита: - Шта желите, браћо? - 

упитао их је он. 

- Хоћемо да останемо у манастиру, оче, и да постанемо монаси. 

- Хоћете да посветите живот Христу? 

- Тако, с Божијом помоћу, преподобни оче. 

- Сачекајте овде, док поразговарам са оцем старешином. Чувши старац 

настојатељ за долазак браће, рекао је економу: "Одведи их у гостопримницу, дај 

им штогод да једу и, почев од сутра ујутру нека буду три дана и три ноћи код 

манастирске капије, нека удара сваки прутом у пањеве код капије и нека 

непрестано говоре молитву "Господе Исусе", а ви им не дајте хране до трећега 

дана. Ако буду имали трпљења, примићемо их у манастир." 

Економ се вратио браћи и одвео их је у гостопримницу, где су се одморили. У 

поноћ су ишли на јутрење, а сутрадан су били одведени код манастирске капије и 

молили су се цео дан, ударајући штаповима по јеловом пању. Када удараху у пањ, 

говораху и молитву "Господе Исусе". Монаси и браћа пролажаху поред њих, али их 

нико ништа не питаше. Увече се вратио економ и упитао их је: - Еј, браћо, је ли 

дрво рекло штогод? 

- Не! - одговорили су они. 

- Није ли гладно дрво? 

- Не! - рекли су они. 

- Ето, тако треба да трпи монах у манастиру! Отидите у гостопримницу и, након 

што извршите своје правило и канон, одморите се мало. Затим дођите на јутрење. 

Следећа два дана чинили су исто. Трећега дана увече дошао је старешина 

Јоаникије Морој на манастирску капију, благословио је двојицу браће, затим их је 

одвео у цркву и рекао им да се поклоне чудотворној икони Богомајке. 

Затим су се исповедили, почевши од детињства, и примили су богојављенску 

Свету воду и мало хране, а следећега дана су се причестили Пречистим Тајнама 

Христовим. 

Најпосле је старешина послао браћу Василеа и Константина к овцама, а брат 

Георге је и надаље напасао говеда. Али три месеца нису смели да се виде и да 

разговарају један са другим. 



Тако су била примљена у манастир ова браћа благословена од Бога и од 

Богомајке. 

  

Духовна личност настојатеља Јоаникија Мороја 

  

Скит Сихастрија, који је основао неки Свети испосник Атанасије заједно са својим 

ученицима 1655, био је зависан од манастира Њамца до 1947. године, када је 

постао самосталан манастир. Скит је обновио 1734. године епископ хушки Гедеон, 

а поново га обновио 1824. године, после хетеријске буне, митрополит Венијамин 

Костаки, да би, након секуларизације из 1861-1863. године, остао скоро пуст. 

Године 1884, пошто је у непосредној близини скита изграђена пилана, малобројни 

испосници повукли су се у друга, мирнија места. Само један једини монах, монах 

Јонатан, остао је као чувар цркве овога скита, током двадесет и пет година. Тада 

се у Сихастрији служила Света Литургија само једном годишње, 8. септембра, о 

храмовној слави Скита. 

У овом раздобљу потоњи јеросхимонах Јоаникије Морој, идући на поклоништва 

Гробу Господњем и затим на Свету Гору, одрекао се породице и замонашио се у 

једној од румунских келија на Атосу. Године 1900. вратио се у земљу и ступио у 

братство Манастира Њамца, имајући послушање црквењака. 

Године 1909. митрополит Молдавије Пимен Ђорђеску је одлучио да затвори 

пилане из Сихастрије и да се поново оснује Скит. Ради тога циља схимонах 

Јоаникије је био рукоположен за јеросхимонаха и послат у овај скит за игумана. 

Тако се препородио скит Сихастрија, имајући на своме челу светогорског игумана, 

веома ревносног за Дарове. Током више од 20 година он је свакодневно служио 

Свету литургију, будући једини свештенослужитељ. Такође се старао о добром 

одрастању својих ученика и о свему што је неопходно скиту. 

Пошто је његов подвиг постајао познат, у Сихастрију долажаху многи верници. 

Многи млади међу њима тражаху духовни живот; у такве су се убрајала тројица 

браће, Василе, Георге и Константин, који су ступили у братство овога скита, пошто 

су желели посебно монашко подвизавање и од детињства тражили таквог искусног 

игумана и духовника. 

Почев од године 1909. па до краја свога живота - године 1944, колико је био игуман 

скита Сихастрија, протосинђел Јоаникије Морој је успео да начини од овога пустог 

скита место истинског духовног испосништва, по узору на светогорска. Света 

Литургија се служила свакодневно, јутрење се обављало у поноћ и остале службе 

у своје време. Али старац није давао благослов за почетак службе, док не би сва 

браћа дошла у цркву. Исповест се вршила недељно, свакога петка, а Свето 



причешће се давало обично на 30-40 дана, по ревности свакога. Јело се једном 

дневно понедељком, средом и петком у 3 сата поподне, без зејтина, а у осталим 

данима јело се двапут са зејтином и сиром, по поретку. 

У келијама сваки је био дужан да изврши своје правило одређено за монахе: 300 

метанија и 600 поклона, као и свакодневно читање из Псалтира. Који не долажаху 

на јутрење и не твораху своје правило не примаху храну тога дана. Такође, нико 

није смео да прими рођаке у келији, да поседује новац и да говори о световном. 

Сви монаси из братства скита читаху Псалтир и понављаху молитву "Господе 

Исусе" у тиховању и смирењу. Беше их чак петорица браће и монаха који знађаху 

цео Псалтир наизуст и понављаху га свакодневно. Свако се подвизаваше по својој 

моћи. Неки би одлазили са храном к пустињацима из шума, а други се повлачили у 

земунице по околним шумама. Све се, међутим, чинило с игумановим 

благословом. 

Али и игуман скита, Протосинђел Јоаникије, држаше веома строго лично 

подвизавање. Отац Клеопа казиваше о своме старешини: "Пошто служаше Свету 

литургију свакодневно, не јеђаше ништа од понедељка до суботе, хранећи се само 

Светим Причешћем и просфором која припада свештенослужитељу. У ових пет 

дана игуман долажаше за трпезом са братством и читаше поуке Светога Теодора 

Студита. Али суботом и недељом, као и на остале велике празнике, јеђаше заједно 

са целим братством."/.../ 

У свом слободном времену старешина је ишао с браћом на послушање, радио је у 

башти, посећивао болесне и давао савете верницима који долажаху у скит. 

Најбољи савет, који је често давао својим ученицима, био је овај: "Море децо, ако 

желите да се спасете, имајте страх Божији, чувајте свој ум чист и не заборављајте 

Господе Исусе!" 

Протосинђел Јоаникије Морој поседовао је и дар чудотворства и понекад 

изгоњаше зле духове из људи. 

Једном је био позван у Тргу Њамц да освети кућу неке породице верника. С њим је 

отишао и брат Константин Илије. Након што је завршио чин освећења верници су 

га послужили шољом кафе с млеком. Али старац не јеђаше никада изван 

манастира. Пошто су верници наваљивали да окуси, старац је рекао: "Ево, 

благосиљаћу ову шољу, и ако не будете видели никакав знак, тада ћу окусити". 

Пошто је благословио шољу с млеком, одмах су сви видели змију како се увија у 

шољи и уплашили су се, говорећи: "Ми смо сипали млеко у шољу; откуда је ова 

змија? Молим Вас да нам опростите". Тада је старац рекао: "Ово је демон 

стомакоугађања!" И пошто је поново благословио шољу, змија је нестала. Најпосле 

је домаћин бацио млеко. 

Други пут је неки брат из скита хтео да оде у Тргу Њамц да купи нешто за себе. 

Али није узео благослов од старешине. Док је ишао путем, седам га је ђавола у 



виду монаха, језивога изгледа, пресрело, и бијаху га огњеним палицама, ужасно га 

мучећи и јурећи га по шуми. Затим, стигавши у скит, праћен ђаволима, викаше да 

га сви чују: "Не остављајте ме! Седморица трче за мном! Не остављајте ме! 

Седморица за мном!" 

Ухвативши га, сабраћа су га свезала и рекла старешини. А он му је очитао молитву 

раздрешења од проклетства и за изгоњење нечистих духова. Затим је рекао 

братији да га одвежу. Међутим, братија су му рекла: " Али ако опет побегне?" А 

старешина им је одговорио: "Не бојте се. Ако га је Бог раздрешио, не држите га 

више ви везаног!" И тако, молитвама старца брат је сасвим оздравио. 

Ето само неколико од чудесних дела преподобнога јеросхимонаха и старешине 

Јоаникија Мороја, који је поучавао скит Сихастрију током 35 година и духовно 

образовао многобројне монахе, на челу којих беше и потоњи архимандрит Клеопа 

Илије. 

  

Почетна искушења брата Константина 

  

Када је брат Константин био на послушању код стоке, становао је у келији с другим 

братом, по имену Николајем, који љубљаше ред и чистоћу. Дошавши једном с 

послушања, Константин је изуо опанке и ушао у келију, не отресавши одећу. Чим 

га је видео, брат Николаје му је ударио шамар што не одржава чистоћу. 

Тада је Константин отишао к својој старијој браћи, онако како беше изувен и 

свучен, и рекао им шта му се догодило, а они су му рекли, корећи га: "Брате 

Константине, где су Христове ране на твом телу?" 

Касније нам говораше отац Клеопа: "Ето тако су ме утешила моја старија браћа! И 

пошто нисам имао какво склониште, узео ме је брат Василе, пчелар скита, и 

сместио ме за неко време у остави где држаше рамове од кошница". 

Још казиваше отац Клеопа: "Када бејах млад, долажах из штале и одмарах се до 

поноћи. Бесмо четворица ученика код Петра Ганее. Он имађаше келију, и сви 

спавасмо доле на асурама, јер беше мало келија. Један беше Симион, други 

Нистор, трећи Павел и ја. 

"Но[3], море Костаке, море Нисторе, но, море Симионе, море Павеле, јесте ли ви, 

море, чули арханђелов глас?" Када удараше звоно ноћу. "Но, море децо, хајдете 

на молитву!". Јер ако не бисмо отишли на јутрење, нареднога дана нам није давао 

храну. 

"Но, Костаке, узми опанке!" Тада беше зима, и ја, да се више не бих обувао, јер 

имађах опанке, трчах бос у параклис. Обојци беху постављени тамо у келији на 

пећи; беху потпуно мокри. Параклис беше где је сада агијазма. Стајах тамо бос, и 



он казиваше старом Јоаникију Мороју: "Но, оче старешино, овај сиромах стоји у 

ћошку иза врата, но, и бос трчи по снегу. Но, разболеће се!" 

Али стари Јоаникије казиваше: "Нека га, море, нека се подвизава!" 

  

Јерођакон Христофор Пустињак 

  

Док су браћа Василе и Константин чували овце по шумама Сихле, срели су више 

монаха пустињака у близини пећине Свете Теодоре и Коројеве јаруге, на три 

километра од Сихле. 

Једном су нашли некакву пустињачку земуницу испод јелових жила, дубоко у 

планинама. Покуцали су на врата, али нико није одговорио. Ушавши унутра, 

видели су сто и на њему хартију, где беше написано: "Овде станује земаљски 

створ Д. X.". Један од браће је рекао: "Колико скривених слугу има Христос у овим 

шумама!" 

После неколико дана сазнали су тајну земунице, јер је отац који се подвизавао у 

тој колиби, јерођакон Христофор, једно вече стигао у бачију Сихастрије. Дошао је с 

торбом на леђима, у којој је носио лобању једнога светитеља, а којег је нашао у 

шуми на чудесан начин и од којег се ширио миомирис. Затим је јерођакон 

Христофор отишао заједно с братијом са бачије к игуману Сихастрије 

протосинђелу Јоаникију и рекао му како је нашао те мошти које је носио са собом, 

казујући: 

"Док сам се враћао из Скита Сихле, где сам са игуманом скита служио Свету 

литургију на дан Светога пророка Илије Тесвићанина, до своје земунице испод 

Коројеве јаруге, заспао сам на путањи под јелом. Одједном ме је нека невидљива 

рука пробудила из сна. Не видевши никог, поново сам заспао. Након мало времена 

опет ме је неко пробудио, и видео сам у ваздуху једнога преподобног, који ми је 

рекао: "Оче Христофоре, иди сто корака удесно и наћи ћеш поред неке мале 

пећине моје мошти. Молим те, Свети оче, да узмеш само моју лобању и да је 

носиш целога живота уз себе, као благослов, а остале кости закопај у земљу". 

Тада сам се осенио Светим Крстом и отишао да нађем те Свете мошти. Чим сам 

их нашао, почео сам да се молим, затим сам их целивао, испунио сам заповест и 

пошао сам с лобањом у земуницу. Осећао сам се врло блаженим и пуним духовне 

радости. Али сам размишљао чија беше ова лобања. Након што сам се много 

молио, предстао је пред мене Преподобни и рекао ми: "Оче Христофоре, 

благодарим ти што си ми покопао кости и творио послушање узевши моју лобању. 

А ако желиш да сазнаш моје име, зовем се јеросхимонах Павле". Беше то духовник 

Свете Теодоре Сихланске". 



Овај преподобни јерођакон боравио је три дана у скиту Сихастрија, служећи 

свакодневно Свету литургију заједно са игуманом Јоаникијем, и сви су целивали 

Свете мошти Преподобнога Павла. 

Затим је отац Христофор отишао натраг у шуму, носећи и пустињакову лобању. 

Узалуд су оци из Сихастрије покушавали да пронађу макар његову земуницу, јер га 

нико више није видео. У месном предању се казује да између скита Сихле и 

оближње Коројеве јаруге постоји Богом скривено место које нико не може да 

открије. Тамо су се током векова подвизавали многи свети испосници. Можда је 

тамо уснуо и отац Христофор са лобањом Преподобнога Павла у својим рукама. 

  

Моћ Псалтира 

  

Казиваше нам отац Клеопа како су њих тројица браће путовала у Черновце у лето 

1930. године. Пошто је Георге тамо служио војску, одлучили су да заједно оду да 

би подигли његову војничку књижицу. 

Узевши благослов од оца Јоаникија, игумана Скита, пошли су пешице из Њамца ка 

северу Молдавије. Путем су одредили да иду на раздаљини од десет-петнаест 

корака један од другога, како би непрестано понављали молитву срца и наизуст 

говорили Псалтир Давидов. 

Први пут су предахнули у Манастиру Светога Јована Новог Сучеавског. Затим, 

упутивши се к Черновцима, стигли су у неко село из жупаније Дорохој и не 

налажаху место да преноће. Али нека побожна жена, видевши да су странци, 

упитала их је: - Шта желите, браћо? 

- Тражимо кућу да преноћимо, и не налазимо! 

- Имамо ми једну кућу на крају села у којој не станује нико. Али не знам да ли ћете 

моћи спавати у њој, јер њоме харају ђаволи због неких врачара! 

- Ако нас будете примили, ми ћемо спавати у њој! 

- Добро, браћо, хајде да вас одведем тамо. 

Стигавши у ту кућу, браћа су нешто појела и, будући уморна, легла. Након мало 

одмора зли дуси су их пробудили из сна, правећи велику буку. Тада су браћа 

извадила Псалтир, запалила свеће и сва тројица се молила неколико сати. У 

почетку се чула бука, вика и урлици. Затим, пошто су се браћа молила постојано, 

ђаволи су побегли посрамљени силом псалама. 

Пред зору су поново мало задремали, али демони се више нису усудили да се 

приближе. Ујутру, када је дошла власница куће, упитала их је како су спавали и, 



сазнавши шта се збило, затражила је савет како би могла да избави своју кућу од 

злих духова. Браћа су јој рекла да увече, у поноћ и ујутру читају Псалтир, да им 

свештеник освети водицу у кући, да посте, да се исповеде, и тако ће се демони 

разбећи. 

Стигавши у Черновце, браћа су из касарне узела неопходна документа и поново се 

вратила кроз исто село, где су претходне ноћи коначили. Власница куће их је 

примила с радошћу и посведочила им да, од када су се они молили, кућом јој више 

нису харали ђаволи. Тада је жена појмила како велику моћ има Псалтир против 

нечистих духова и врачара. 

  

Подвиг брата Василеа 

  

Током пуне три године искушеник Василе, старији брат оца Клеопе, имао је 

послушање на бачији. Он беше тако кротак и пун љубави, да га љубљаху сви, чак 

и овце, и пси, и птице небеске. 

Његов подвиг беше овај: свакога дана јеђаше само једанпут, после подне у три 

сата. Знао је наизуст Псалтир, седам Хвала и више акатиста, и казиваше их 

свакодневно, идући гологлав за овцама. Ноћу твораше пет стотина метанија и 

читаше Житија Светих, стално размишљајући о судовима Господњим. 

Други подвиг ове христољубиве душе беше старање о пустињацима из шуме. Тада 

се око Сихастрије и скита Сихле подвизаваху преко 40 пустињака - монаха и 

монахиња. Брат Василе беше пријатељ пустињака. Када би сретао покојег по 

планинама и шумама, чак ако га и не познаваше, учинио би метанију пред њим и 

рекао му: "Благослови ме, оче, и моли се Богу за мене грешног! Да ли вам је 

потребно да вам дамо штогод за јело са бачије?" 

Ако би пустињак допустио, брат Василе би му сутрадан доносио сира, кромпира, 

поврћа, соли и брашна. И бројне испоснике је упознао и посећивао их код њихових 

земуница. 

Једном је упитао неког испосника: - Оче, шта да радим да бих се спасао? 

- Брате Василе, рекао је старац, моли се стално, твори послушање с љубављу и 

имај смирење. Будеш ли чувао ово троје, сигурно ћеш се спасти! 

  

Пророчанство Светог епископа Јована 

  



У јесен 1930. године искушеник Василе напасаше овце заједно са својим братом 

Константином на падинама планина Сихле. Василе иђаше испред оваца и 

мољаше се, а Константин иђаше за њима. У том часу прошао је туда један свети и 

чудесни пустињак, епископ Јован, праћен једним ђаконом. Он беше избегао из 

Кијева године 1918. због атеистичког прогона. Након што их је благословио 

обојицу, епископ Јован, будући прозорљив, рекао је млађем брату посредством 

ђакона, који знађаше румунски језик: 

- Брате Константине, реци брату Василеу да се припреми и да иде напред, јер има 

да пређе дугачак пут! 

Ђакон је превео ове речи брату Константину. Затим је блажени епископ отишао 

према Сихли к своме духовнику јеросхимонаху Васијану, који беше пустињак близу 

пећине Свете Теодоре. Међутим Константин није разумео шта су значиле 

епископове речи. Али сревши се са својим братом, који је ишао испред оваца, 

рекао му је речи онога Светог пустињака. 

Брат Василе је разумео пророчанство епископа Јована, наиме: да треба да се 

припреми за час смрти, који се приближаваше. 

  

Чудесни крај брата Василеа 

  

У пролеће 1931. године овај смирени послушник и старији брат оца Клеопе се 

разболео и био је доведен у скит. Једном, изашавши са Свете литургије и молећи 

се пред црквом, имао је застрашујуће виђење. Од страха је почео плакати и викати 

из свег гласа: -Пресвета Богородице, помилуј ме, јер ме бију ђаволи! Не остављај 

ме! 

А оцима што се беху сакупили око њега рекао је: - Поклоните се, оци! Поклоните 

се, јер ево Владичица наша је дошла! Богомајка је присутна са Спаситељем у 

наручју! Ево је над нама! 

- Оче Василе, због чега си викао тако јако? - упитали су га монаси. 

- Оци, док се мољах пред црквом, одједном је искрсла чета врло језивих ђавола са 

огњеним штаповима у рукама, који су почели ужасно да ме бију и да вичу: "Узалуд 

се још молиш, јер се ниси спасао! Наш си, јер си грешан!" Тада сам с надом 

завапио к Богомајци. У том трену је сишао с неба бели облак пун светлости до 

изнад цркве. А у облаку сам видео Богомајку с Младенцем у наручју, како ми 

казује: "Не бој се, јер од сада имаш још три дана и доћи ћеш к нама!" Затим нас је 

Спаситељ све благословио, и облак се подигао на небо... Оци, велику моћ и 

смелост има Богомајка пред Спаситељем нашим Исусом Христом, и Он веома 

слуша њене молитве! 



Најзад му је рекао игуман Јоаникије: - Брате Василе, да те не обмане непријатељ! 

Припази на себе и чувај свој ум, јер су многе замке његове! 

Затим је рекао осталој браћи: - Ако након три дана брат Василе оде од нас, 

ваистину Богомајка му се јавила! Ако ли не, тада су га ђаволи обманули! 

Након три дана, тачно у исти сат, искушеник Василе Илије је уснуо у миру, с 

молитвом на уснама. 

Ко зна колико се Светих пустињака молило у том трену за покој његове душе! 

  

Подвиг и крај монаха Герасима Илије 

  

Монах Герасим Илије беше старији брат оца Клеопе. Он је напасао говеда скита 

четири године, будући врло подвижничка и усамљеничка душа. Након примања 

монашке схиме отац Герасим је умножио свој подвиг. Свакодневно понављаше 

Псалтир и седам Хвала, које знађаше наизуст, а ноћу твораше стотине метанија са 

Исусовом молитвом. Беше врло ревносна душа, тајинствена (мистична, прим.изд), 

и имађаше велику побожност према Богомајци. Говораше мало и имађаше дар 

суза. 

Отац Герасим носаше стално са собом икону Богомајке. Увијаше је у чист убрус, 

стављаше је у торбу поред Житија Светих и одлажаше с говедима на пашу. У 

шуми је качио икону на стабло тополе, читао Акатист Благовештенски и творио 

метаније. 

Једном док се мољаше почео је јако плакати пред иконом Богомајке. Неки шумар, 

пролазећи туда, упитао га је: - Шта ти се догодило, оче, те тако плачеш? 

- Ударио сам ногу. 

- Нека, брате, проћи ће ти! 

- Нека да Бог да прође! 

Овај млади војник Христов имађаше и други тајинствени подвиг. Увек умоваше о 

смрти и о часу Страшнога суда. Када би чуо да је који отац тешко болестан, 

одлазио би крај њега, тешио би га, молио се за њега, читао му из Светих књига, 

затим би почео да пролива сузе. 

- Због чега плачеш, оче Герасиме? - питао би га болесник. 

- Плачем што ми се приближава час смрти, а ја се још нисам припремио! 



Монах Герасим одлажаше понекад ноћу на гробље и тамо се мољаше и плакаше 

сам код гробова отаца. А у келији беше направио себи уместо кревета - ковчег, у 

којем се одмараше по неколико сати. 

О њему нам још причаше отац Клеопа: 

"Љубљени мој брат Герасим знађаше Псалтир заједно са Мојсијевим песмама и са 

Помеником и са Молбеним каноном Богородици од корица до корица. Он је три 

године ишао за кравама. Знађаше цео Псалтир, цео, од Блажен је човек... до краја. 

Велику је борбу, сиромах, водио. Слушао сам га како се свађа с ђаволима. Они му 

узимаху бројанице, вуцијаху га за косу и говораху му: "Шта имаш с нама? Сажижеш 

нас псалмима!" А он плакаше. Ноћу када га обузимаше сан, шамарао би се 

говорећи: "Не спавај, коњу! Гле ковчега!" Ковчег беше наслоњен на пећ. Није 

спавао. До јутрења твораше 500 метанија и казиваше до десет катизми. 

Ја сам спавао. Нисам волео да творим толико молитава. И само би зачуо: "Устани! 

Хајде на јутрење!" Он не спаваше до јутрења. Након јутрења легаше у ковчег из 

келије на неку сламу, стављајући под главу дрво. Једнога дана рекао му је неки 

отац: "Колико ће оваквих ковчега иструлети док ти не умреш, Свети оче!" Он је 

одговорио: "Ја верујем у благога Бога - одговорио је он - да ће ми овај бити вечна 

кућа!" 

Спаваше три сата, највише четири, након јутрења. Ја сам отишао к старешини, 

говорећи му: "Оче старешино, ја не могу више становати с Герасимом! Целу ноћ се 

шамара, плаче!" Понекад би се заплакао и плакао по два сата, да се сав тресао, и 

то након многих подвига. "Море дете - рекао је старац - остави га, море! Тај има 

своје подвиге. Ти не знаш шта је с њим. Он има велике подвиге са Псалтиром. 

Води борбе". 

Због тога није живео дуго, ни он, ни брат Василе, ни Костандије Урикару. И тај 

знађаше Псалтир наизуст. Знаш ли због чега? Чуј шта каже Паримеј: Отети беху, 

да не би зло променило ум њихов..!" 

Тако је живео отац Герасим. Једном се разболео а игуман му је рекао: - Да ти 

доведемо лекара, да би оздравио? 

А он му је са сузама одговорио: - Опростите ми, оци; ја сам се молио Богу са 

сузама да ми да невољу и болест, само да бих се спасао. Дакле, ако ми је он 

учинио милост, зар да Му се ја успротивим? Оставите ме у руци и на вољи Божијој, 

јер ми је болест на спасење! 

Будући болестан, отац Герасим није више могао долазити у цркву. Али са Свете 

литургије није изостајао. Доношаху га братија на ћебету и полагаху доле у 

припрати. 

- Оче Герасиме - казиваху му остали - зашто не останеш у келији док ти не буде 

боље? 



- Оци, опростите мени грешном. Дошао сам да одслушам још једну Свету 

литургију! Можда је ова последња у мом животу! Јер ниједна служба није 

потребнија за наше спасење од божанске Литургије! 

Једнога дана умро је неки стари монах. Тада је отац Герасим са сузама рекао 

свима: "Знајте, оци, да је после оца Василеа на мене ред да одем из овога 

живота". 

Заиста, дана 14. септембра 1933, на Воздвижење Светога Крста, многоподвижник 

Герасим је предао своју душу у Христове руке, лежећи у ковчегу који је сам себи 

направио. Под узглављем му је нађено ово писмо упућено његовом млађем брату: 

"Љубљени мој брате Константине, знај, брате, да ће тебе Бог дуже држати у овом 

животу. Молим те, дакле, не заборави мене грешног у светим молитвама. Јер и ја 

сам се са многим сузама молио Богу за тебе и за сву братију, да вас приведе Бог 

на пут спасења!" 

  

Чудесна виђења брата Константина 

  

Када се навршавало четрдесет дана од смрти његовога брата Герасима, 

Константин читаше Псалтир и држаше пост, молећи се за његово спасење. 

Једном је мало задремао и видео да се гроб његовога брата са старога гробља 

поред цркве отворио, и поклопац са ковчега се уклонио на страну; а од Светога 

олтара почео је да тече преко гроба извор са водом бистром као кристал, и братов 

лик постајаше бео као снег. Тада се Герасим пробудио као иза сна и рекао: "Брате 

Константине, молитве цркве су ме спасле..." 

Исте године, после пресељења његове браће Господу, Константин беше веома 

ожалошћен због њихове тако ране кончине. Али се са сузама молио Богу да му 

открије где су, наиме, њихове душе. И ето, једно вече је заспао у својој келији и 

није се пробудио до јутра. 

Након што се пробудио његова душа беше врло спокојна и задовољна. Затим је 

отишао к игуману Скита и испричао му виђење које беше имао те ноћи. Казиваше 

да се срео са својом браћом Василеом и Герасимом, заједно са својим сестрама 

које су отишле Господу, у некој чудесној башти пуној цвећа и миомириса, са 

дрвећем крцатим плодовима, где птице небеске појаху хвале Богу. Целу ту ноћ је 

провео заједно са својом браћом, шетајући заједно и певајући с великом духовном 

радошћу у рајском врту. 

Најпосле су се браћа опростила од њега и, обећавши му да ће се молити за њега, 

да би био с њима заједно, охрабрила су га да твори послушање и да се непрестано 

моли, јер ће након неког времена бити поучитељ душа и затим ће и сам доћи код 



њих. Затим су се удаљила поскакујући од радости, а Константин се пробудио из 

свога дубоког сна. Беше већ пет сати јутра. 

  

Брат Константин црквењак 

  

Још као црквењак, 1932. године, отац Клеопа је био очевидац неколико чудеса која 

су се збила током Свете литургије у цркви скита Сихастрије. Ево шта нам је он 

приповедао: 

"У то време био сам сведок чудесног догађаја током Свете литургије. 

Једном када служаше старешина Јоаникије Морој, након освећења Дарова, канула 

је из Светога путира кап Свете Крви на Свети антиминс. Та кап је почела да сјаји, 

затим да зрачи. Тада је старешина Јоаникије викнуо к мени: - Брате Константине, 

дед дођи овамо! 

Када сам пришао, рекао ми је настојатељ: - Шта видиш овде на Светом 

антиминсу? 

- Видим кап Свете Крви. Тако јако сјаји, да је скоро не могу гледати. 

Тада ми је старешина рекао: - Видиш ли Коме ми служимо? Због тога буди 

с.великим страхом и побожношћу у Светом олтару! 

Затим се игуман Јоаникије причестио том капи Свете Крви. 

Касније, док сам такође имао послушање црквењака, у манастиру беше неки 

свештеник који служаше и имађаше чир[4]. Због тога није могао да поднесе дим из 

кадионице. 

Овај ми је свештеник више пута рекао да будем пажљивији и да стављам мање 

тамјана, али ја сам из непажње стално грешио. Видевши то, свештеник ме више 

није упозоравао, али се жалостио у себи. Због тога, једне ноћи, након што сам 

дошао с јутрења и легао, имао сам страшно виђење, и видео сам свештеника 

окруженог светлосним зрацима. 

Тада сам схватио да има свет живот, брзо сам похитао к њему и тражио му 

опроштај. Затим сам отишао к настојатељу, исте ноћи, и исповедио се, казујући 

своју грешку". 

  

Брат Константин иконописац, 

  



Причаше отац Клеопа: 

"Док бејах искушеник, имадох сликарскога дара. Обучио ме је сликању икона неки 

монах Нил из манастира Секу. Након што сам увежбао цртање и сликање 

акварелима, почео сам масним бојама. Покаткад би долазио игуман у моју келију, 

посматрао ме како сликам, и то му се допадало. Али мене бејаше почео да куша 

новац, јер сам куповах себи боје и што је потребно за сликање светих икона. 

Једном је дошао отац настојатељ к мени и опробавао ме: -Која је цена оној икони? 

- Нема цену, Преподобни! - одговорио сам му. 

- Ту, брате Костика, да држиш на цени, јер је лепа! - опробавао ме је старац. 

Кад сам ја видео да треба да се погађам с људима и да имам новца, побојао сам 

се да ме не поразе гордост и среброљубље. Затим, једнога дана дошао је отац 

Киријак, иконом скита, у моју келију и рекао ми: - Брате Костика, остави сликарство 

и хајде на послушање! 

Дакле, оставио сам све и био сам послат да напасам овце. 

Тако сам се тада избавио два греха: гордости и среброљубља!" 

  

Монах Галактион Илије, први духовни отац брата Константина 

  

Овај добри монах, преко својих прапредака пореклом из Салиштеа Сибиулуј, 

рођен је у општини Пипириг - Њамц од сиромашних родитеља. У младости је био 

чобанин код сеоских оваца. 

Затим, желећи да следи Христу, године 1918. ступио је у монашки подвиг у скиту 

Сихастрији, примивши монашки постриг године 1925. Овде је имао исто 

благословено послушање, напасајући овце скита током 25 година. Овај 

преподобни отац беше велики подвижник. Он је много допринео духовном 

стасавању брата Константина Илије - потоњег оца Клеопе - који му је био ученик 

на бачији између 1930. и 1942. године. 

Ево неколико подвига овога Богом благословенога старца: 

Његов ученик, брат Константин, казиваше да отац Галактион никада није јео, док 

не би завршио уобичајено монашко правило. Када га браћа позиваху за трпезу, 

старац одговараше: "Опростите ми, браћо, ја нисам испунио за данас своју 

дужност према Богу. Дакле, како да једем, кад нисам испунио своју дужност?" 

Затим би се отац повлачио у шуму, савршавао своје молитве и метаније, и затим 

седао за трпезу. 



Још је казивао његов ученик да средом и петком старац није јео до вечери, до 

после појаве звезда. Тада се отац осењивао Крсним знаком, искао опроштај од 

свих, узимао нафору и затим спокојно јео. 

Једном га је ученик упитао: - Свети оче Галактионе, дан је дуг, а ти си слаб и стар. 

Не би ли било добро да раздрешиш себи трпезу раније? 

- Брате Константине, чуј шта ми је рекао отац Атанасије из манастира Њамца. 

Једном је неки Светитељ видео како ношаху мртваца к раци, а испред и за 

ковчегом ишла су два красна анђела. Тада их је Светитељ упитао: "Ко сте ви?" А 

анђели су одговорили: "Ја се називам "Среда" а ја "Петак"! Дошли смо овамо са 

заповешћу Господњом да помогнемо овој души, која је целога живота постила 

средом и петком у част Христових страдања". Од када ми је отац Атанасије 

испричао ову повест, нисам више јео ништа у ове дане, како би и мени Света 

Среда и Свети Петак помогли у часу смрти. 

Када би овај смирени отац видео кога где пролази поред бачије, намах би рекао 

своме ученику: 

- Иди, брате Константине, и позови онога човека да седне с нама за трпезу, јер 

овде код оваца је источник, и ако никако од њега не дајеш, источник пресушује. А 

ако понешто дајеш, Бог држи овце здраве, и не познаје се одакле дајеш, јер је 

благослов Господњи на нама. 

Још казиваху његови ученици да нису никада видели оца Галактиона да једе сам 

или кришом. Ако би примио штогод за јело из манастира, не би окусио ништа, док 

не би дошао на бачију. Овде би сазвао све и свима једнако поделио. 

- Зашто никада не једеш сам, оче Галактионе? - питаху га братија. 

А он би им одговарао: - Велика је опасност по монаха да једе кришом! - Затим, са 

срцем пуним мира, би додавао: - Хеј, братијо, љубав и братство много превазилазе 

богатство! 

Отац Галактион беше најсиромашнији монах у манастиру. Имао је само један једно 

одело, један кожух и неколико пресвлака. Једном га је ученик упитао: - Због чега и 

ти, свети оче, не дозвољаваш да сашију и теби какво добро одело, као што имају 

остали оци? 

А старац му је одговарао: - Брате Константине, ја сам се исповедио неком 

пустињаку којег сам срео док сам ходио с овцама по планини. Тај ми је рекао: "Оче 

Галактионе, имај толико иметка, колико можеш да одједном понесеш на леђима, 

када се селиш с једнога места на друго". Затим ми је додао: "Нека ти никада не 

изостане неиспуњено правило метанија, непрестано казуј Исусову молитву и 

помири се са свима пре заласка сунца! Будеш ли чувао све то, Бог ће ти дати 

удела у спасењу". 



Други пут старац је срео у шуми неког Светог пустињака и упитао га: - Кажи ми, 

оче: када ће бити крај света? 

А преподобни испосник уздишући му је одговорио: - Знаш ли када ће бити крај 

света? Кад више не буде стазе од суседа до суседа! То јест онда, када буде 

недостајала љубав између људи! 

Увече је отац Галактион уобичајавао да ставља братију да читају из Отачника и из 

Светога писма, јер је веома желео да слуша реч Господњу. 

Једном је рекао своме ученику: - Брате Константине, молим те читај још из Светога 

писма о Јововом трпљењу! 

Док је брат Константин читао, отац Галактион је проливао сузе. Затим је додао: - 

Ето, то је био велики човек на свету, јер није роптао пред Богом када му је узео 

толико оваца, толико говеда и децу. А колико сам ја, грешник, слаб у вери! Јер ако 

се која овца разболи или угине, не могу ни да једем тога дана! 

- Због чега не можеш тада да једеш, оче Галактионе? - питаше га ученик. 

- Па зар још да имам смелости да једем, када видим да Бог кажњава стадо због 

мојих грехова? 

Након 12 година послушања код манастирских оваца, и других послушања, у лето 

1942. године монах Клеопа Илије је био изабран за игумановог заменика у 

Сихастрији, а старац Галактион је остао с другим ученицима код оваца. 

У јесен 1946. године, након скоро 30 година послушања, отац Галактион је сломио 

ногу. Док је лежао у кревету и ишчекивао своју кончину, чуо је да је умро неки 

монах, и то Назарије. Дакле, рекао је свом бившем ученику, оцу Клеопи, који сада 

беше постао старешина: - Молим вас, оче старешино, да не покопате оца Назарија 

без мене! Не правите два трошка! Сутра увече у шест сати отићи ћу и ја из овога 

живота! 

Сутрадан у предсказани сат, отац Галактион, добри војник Христов, предао је свој 

дух у руке Господње. Тога дана је навршио 64 године! Тако се преставио овај син 

послушања, духовни отац архимандриту Клеопи Илијеу! 

  

Код оваца Сихастрије 

  

Отац Клеопа нам је причао: 

"У годинама када сам био чобанин код оваца скита заједно са својом браћом, имао 

сам велике духовне радости. Бачија, овце, живљење у спокојству и усамљеништву 

на планини у срцу природе били су ми училиште монаштва и богословља. 



Тада сам прочитао Догматику Светог Јована Дамаскина Изложење истините 

православне вере. Дете, тако ми је било драго. Кад би се време отоплило, 

шиљежад, овнови, завлачили би се у жбуње. Беше отава у Појани Чирешулуј и 

задржаваху се тамо. "Будите тамо!" казивао сам им ја и читао Догматику. 

Када бих видео шта пише о Пресветој Тројици, о разлици између анђела, човека и 

Бога, о својствима Пресвете Тројице, када бих читао о Рају, о паклу - догме 

Светога Јована Дамаскина - заборавио бих у току дана да једем. 

Беше нека стара земуница у којој се склањах и тамо би ми доносио неко из 

манастира храну. И увече када бих се враћао, питах се: "Јесам ли ја данас јео?" 

Видео бих тамо храну и казивао: "Нисам јео!" Цео дан бих се бавио Догматиком 

Светог Јована Дамаскина. Беше тамо мразовца, јер беше јесен, и стављао сам по 

мразовац као знак у књизи. Док сам био код оваца и код крава, прочитао сам: 

Светога Макарија Египатског, Светога Макарија Александријског, Житија Светих - 

ја сам имао свих 12 томова, купљених од куће, из манастира Козанчее. Имао сам 

их у торби када сам дошао у манастир. Читао сам и чинило ми се да пролази дан 

као час. И Житија Светих веома те крепе. Веома. 

Тако, децо, свагда да имате по књигу са собом. Читај Акатист Спаситељу, 

Богородици, казуј молитву Господе Исусе". И да имаш и штогод кад пада киша. 

Тих година сам се много молио и читао сам Свето писмо и многобројне друге 

списе Светих Отаца, као: Отачник, Лествицу Светог Јована Лествичника, књиге 

Светог Теодора Студита, Светог Исаака Сиријског, Светог Јефрема Сиријског, 

Кладенац Светог Јована Златоуста, Шестоднев Светог Василија Великог и друге. 

Те сам књиге позајмљивао из библиотека манастира Њамц и Секу и носио их са 

собом у бисагама, за овцама на планини. 

Након што бих завршио правило, вадио бих књиге Светих Отаца и читао их до 

заласка сунца, покрај оваца. И као да гледах Светитеље: Антонија, Макарија 

Великог, Јована Златоуста и остале, како ми говоре. Светога Антонија Великог 

видео сам с великом белом брадом, светла лика, и причао ми је тако, да се све 

што ми је казивао урезивало у мој ум, као што би писао прстом по воску. Све што 

сам тада читао не могу више да заборавим. 

Касније сам почео и сам да пишем књиге, али пошто их бејах написао без 

благослова, спалио сам их. Када сам отишао к оцу старешини Јоаникију и рекао 

шта сам учинио, он ми је дао благослов, говорећи: "Све да напишеш!". 

  

Молитва и послушање 

  



Док беше код оваца, брат Константин је прочитао у некој књизи да сваки монах 

треба да чита седам Хвала. Због тога их је научио наизуст. Али није могао да их 

казује, јер су га овце ометале. Тада је отишао код оца старешине Јоаникија и рекао 

му да не може обављати Часове (Хвале). А старешина га је упитао: "С чијим 

благословом си их научио, и ко те је терао да обављаш Часове? Ти читај Јутарње 

молитве и Акатист Богородици, а увече - Молитве пре спавања и Молбени канон 

Богородици, и све време казуј Господе Исусе..." А Часове служи Црква за све, јер 

се свакодневно читају за певницом". 

  

Како се исцелио брат Константин 

  

Једнога пролећа Константин је имао крволиптање, будући болестан од плућа. 

Тада га је отац Галактион, који одговараше за бачију, послао да вади корење 

коприве, да их кува и да пије сок. Чинећи тако, исцелио се. 

После више година, поставши старешина у Сихастрији, отишао је у Букурешт 

неким пословима и говорио верницима истога дана на четири места. Знајући да је 

био болестан од плућа, једна верница се зачудила откуд му толико снаге, и одвела 

га код доктора Атанасиуа, који је, пошто га је прегледао на рендгену, упитао: "Шта 

си ти, оче, радио, те ти је израсло ново плућно крило?" А отац му је рекао како је 

пио сок од копривинога корења и с Божијом помоћи оздравио. 

  

  

Једно чудо Светога Јована Новог 

  

Једном је брат Константин отишао преко планине к својој сестри Екатерини у 

манастир Стара Агапија. У шуми, на месту званом Појана Трапезеј, обрео се 

опкољен великим крдом дивљих свиња, тако да му је претила смрт. Видећи да му 

се приближују, почео је гласно да поје кондак Светога Јована Новог из Сучеаве: 

"Бранитељу и помоћнику Хришћанства...". 

У том трену није више видео ништа око себе. Након што се још мало успео и 

стигао на врх брда, од страха и умора пао је на земљу. Након што се опоравио, 

једва је стигао у манастир Стара Агапија. 

  

Сусрет с искушеником Илијем Јаковом (Светим Јованом Јаковом из Њамца) 

  



Преподобни Јован Јаков из Њамца ступио је у монашки живот најпре у манастиру 

Њамцу године 1933, будући сироче од оба родитеља. Тадашњи старешина 

манастира Њамца беше епископ Никодим Мунтеану, потоњи патријарх Румуније. 

Након што га је благословио и одвео да се поклони чудотворној икони Богомајке из 

цркве Стефана Великог, одредио му је да твори послушање у манастирској 

апотеци са монахом Јовом, који живљаше светим животом. Затим је био 

наименован за библиотекарског помоћника манастира Њамца, где се старао о 

добром чувању старих рукописа и издавао књиге на читање монасима из братства 

лавре и околних скитова. 

К овом преподобном брату, који је касније стигао у Свету Земљу, долазио је и брат 

Константин Илије из скита Сихастрија да иште духовне књиге из манастирске 

библиотеке. Једном, 1934. године, брат Константин је позајмио од искушеника 

Илијеа Јакова књигу Духовни азбучник, коју је написао Св. Димитрије Ростовски. У 

лето исте године искушеник Илије, дошавши у Сихастрију заједно са икономом 

велике лавре, упитао је брата Константина, који напасаше овце у долини: 

- Брате Константине, јеси ли завршио читање књиге Духовни азбучник! 

- Имам још мало да читам и, пошто завршим, донећу је у библиотеку. 

- Добро, брате Константине, нека ти Бог помогне на путу спасења! У манастиру 

Њамцу има много светих књига. Читај их сада док си млад, јер у старости ћеш 

имати других брига!.. 

  

Одлазак у војску 

  

Године 1935. брат Константин Илије је био позван у војску. Дакле, оставивши овце 

на планини, сишао је у Скит, исповедио се код оца игумана, причестио се Телом и 

Крвљу Христовом и, пошто се довољно молио, затражио је благослов и отишао у 

Ботошањи, где је укључен у састав пука за везу. 

Тамо је наставио с молитвом и уздржањем. Поднео је и специјалну молбу, 

назначивши да је манастирски житељ и да му није допуштено да једе меса. 

Командант пука му је одобрио да из мензе узима што му одговара. А он се 

уздржавао и много се молио, и због тога није имао ниједно телесно оскврњење у 

сну док је год био у војсци. 

Дуго је у оквиру војске носио монашко одело, будући да је распоређен на рад у 

амбуланти. Овде је помагао болеснима, вршио одређено правило, старао се о 

чистоћи и сви су га поштовали, како официри, тако и војници. 



Командант пука се радовао његовом присуству и штитио га у свему, јер увече и 

ујутру обављаше молитву с војницима у капели пука, а на празнике би их све 

водио у цркву. Тако се многи радоваху његовом присуству и његовом животу 

посвећеном Христу. 

Због тога су га војни кадрови много пута постављали да говори осталим војницима. 

Чак су се и официри окупљали да га слушају и многи су имали користи од његових 

речи. 

У посебним случајевима, када је појединим болесним војницима био хитно 

потребан свештеник, брат Константин им је доводио војнога свештеника да их 

исповеди и да их причести. Неки од њих му чак искаху и духовни савет: како би и 

сами могли ступити у монашки живот. 

На завршетку војнога рока предложено му је да остане у оквиру војске: "Остани 

овде, јер ћеш с памћењем које имаш постати генерал!" Али он је одбио, казујући да 

је "војник у војсци Христа, Цара над царевима". 

Године 1936. млади каплар Константин Илије, пошто је одслужио војску, вратио се 

поново у скит Сихастрију, узносећи хвалу Богу и Богомајци за све. 

Завет схимонаха Пајсија с братом Константином 

  

Отац Клеопа је причао својим ученицима: 

"Кад сам био у војсци, и беше ми остало свега неколико месеци до одслужења 

војног рока, боравио сам током одсуства код оца Пајсија и помагао му у раду, 

пошто је градио нову келију с параклисом. Овде је имао за ученика једног мог 

ујака[5], оца Генадија, човека Божијег, који је целога живота био чобанин код оваца 

и није се ни женио, а у старости се повукао у скит Козанчеу. 

Видећи да се одсуство завршава, и да треба да се вратим у пук, отац Пајсије ме је 

позвао на страну и рекао ми: - Реци ми, брате Константине, када будеш одслужио 

војску, не би ли дошао овамо к мени? 

На то сам му ја одговорио: - Преподобни оче Пајсије, нећу да те лажем. Ја сам 

душевно везан за скит Сихастрију, камо сам најпре отишао, и где су моја браћа 

уснула у Господу. Овде у Козанчеи је сувише близу мог села, и хтео бих да 

останем више стран и непознат својим рођацима. Након одслужења војног рока 

вратићу се опет у Сихастрију! 

Чувши, он је засузио и рекао: - Ја сам се надао да ћу имати једног ученика из ваше 

породице. Али ако ти не намераваш да након војске дођеш овамо, онда ћу и ја, не 

после много времена, отићи исто у Сихастрију! 

- Добро, оче Пајсије! Ја се сада враћам у пук... 



- Ако одлазиш, идем и ја да те отпратим! 

Ишли смо заједно до места одакле су се видела поља и брда према мом селу. 

Тада је отац рекао са сузама у очима: -Хајде да се заветујемо! Да начинимо најпре 

три метаније! 

- Да, оче Пајсије! Да начинимо! 

Након што смо обојица начинили по три метаније, он је изговорио следећу 

молитву: "Пресвета Тројице, Боже наш, ради молитава Пречисте Богородице и 

свих Светих твојих, одреди да, ако ли би умро брат Константин пре мене, ја будем 

код његовога узглавља, а ако ли би ја умро раније, да буде он код мог узглавља! 

Амин". 

После тога смо се са много суза опростили један од другог. Тај наш растанак се 

догодио у лето 1936. године". 

Овај завет се испунио после 54 године, то јест 18. октобра 1990. у 4 сата јутра, 

када велики духовник Молдавије јеросхимонах Пајсије Олару предаваше дух у 

руке Христове у манастиру Сихастрији. У том часу поласка у загробни живот 

архимандрит Клеопа Илије стајао је код старчевога узглавља и са сузама се молио 

за њега, читајући му Молитве на исход душе. 

После више од осам година од пресељења јеросхимонаха Пајсија у Царство 

небеско, то јест 2. децембра 1998, и архимандрит Клеопа Илије предаде дух свој у 

руке Христове, остављајући као духовничку сирочад стотине монаха и десетине 

хиљада верних који му беху духовна чеда. 

Уверени смо да су ови велики духовни оци румунскога монаштва данас заједно у 

рају и моле се са свим Светима за спасење свих нас! 

  

Монашки постриг 

 

Вративши се из војске у јесен 1936. године, искушеник Константин Илије је опет 

био послат на исто пређашње послушање. Будући најмлађи код оваца, помагао је 

осталим оцима, Галактиону Илијеу и Антонију Оларуу. Затим би утерао овце у тор, 

музао их, поспремао бачију, сирио млеко и одлазио с овцама да их напаса. 

Сва тројица пастира оваца беху веома кротки, смирени, ћутљиви, и више од свега 

љубљаху свету молитву. Због тога све обављаху у спокојству и миру и не имађаху 

никакву смутњу у свом послушању. 

Године 1937. крајем месеца јула игуман је одредио да искушеник Константин Илије 

буде замонашен. Имао је тада шест година послушања у скиту и одслужен војни 



рок. Његово монашење је одобрила Света Молдавска митрополија решењем број 

10.042 из 1936, и оно је обављено 2. августа 1937. 

За кума на монашењу био му је одређен схимонах Проклу Попа, велики 

подвижник, пун љубави и смирења, пореклом из општине Пјатра Шојмулуј, 

жупанија Њамц. 

Брат Константин је молио старца да га узме под мантију, али он казиваше: - Брате 

Костика, ја сам јако стар, имам 77 година, и не могу више. Молим те, тражи кога 

другог да ти буде кум! 

- Ако ме ти, свети оче Прокло, не узмеш под мантију, нећу се убрзо ни монашити! - 

рекао је искушеник Константин. 

Чувши стари и кротки схимонах Проклу ове речи, много се обрадовао и каза: - 

Добро, брате Костика, припреми се, јер ћу те наредне ноћи узети под мантију! 

Пошто је започета служба пострижења у монаштво сви оци и браћа су се молили 

Богу да га укрепи на путу духовнога живота, како би свој крст носио до краја. Али 

када беше да му надену монашко име, један отац близак игуману, наиме схимонах 

Николај, рекао му је: - Оче старешино, надените му име Клеопа, јер и тако немамо 

ниједнога монаха с тим именом! 

- Добро велиш, оче Николаје! 

Затим је настојатељ изговорио: - Брат наш монах Клеопа постризава власи своје 

главе у име Оца, Амин; и Сина, Амин; и Светога Духа, Амин. Рецимо за њега: 

Господи, помилуј!" 

Након што је пострижен у монашки образ, монаха Клеопу је благословио његов 

старешина, а кум га је одвео да се поклони икони Богомајке и поставио га за 

певницу, по традицији. 

Такав је био монашки постриг оца Клеопе, који ће постати један од највећих 

игумана и духовних отаца наше земље! 

  

Ино искушење са среброљубљем 

  

Отац Клеопа нам је казивао: 

"Када сам био искушеник у Сихастрији, нико није закључавао своју келију, јер нити 

беше ко, нити шта, да краде. Све што нам беше потребно давало нам се у оквиру 

братства. Али да видиш како је враг једном хтео да ме ухвати у страсти 

среброљубља. Некако године 1937, када бејах кувар, дошао је код нас неки верник 



и рекао ми: "Оче Клеопа, гле какве су нове и лепе монете изишле". И дао је једну и 

мени. 

Ја сам однео новчић у келију, ставио га на прозор под неку хартију да га нико не би 

видео, и закључао сам врата. Из кухиње сам стално одлазио у келију и подизао 

сам хартију.са прозора како бих видео да није нестао новчић. Не би прошло много, 

и опет одлажах у келију! 

Једнога дана, видевши да ми је враг приљубио срце за новчић, тако да држах 

врата закључана и мишљах само на њега, осенио сам се знаком Светога Крста, 

откључао сам поново врата келије и дао новчић неком сиромаху. 

Тако сам се избавио среброљубља!" 

  

Страдање скита Сихастрије у пожару 

  

Некако 1938-1941. године у скиту Сихастрија беше више од 35 отаца и братије. Све 

келије беху од јеловог дрвета и доста старе, јер стари настојатељ Јоаникије, 

имајући преко 80 година, тешко се могао старати о свему што беше потребно. 

Дана 30. маја 1941, када се приближавао празник Вазнесења Господњег, када 

хиљаде поклоника долазе да се поклоне по манастирима из предела Њамца и да 

одслушају Свету литургију у манастиру Њамцу, оци и браћа из Сихастрије трудили 

су се и сами да удовоље потребама бројних верника који борављаху по једну ноћ у 

сваком манастиру. 

Али, пошто је била суша и дувао сув ветар, одједном се од неке варнице упалила 

једна дрвена келија, и за пола сата читав је комплекс био обухваћен пламеном, 

тако да су изгореле све келије, кров камене цркве и дрвени параклис храма Светих 

отаца Јоакима и Ане, и није се више могло спасти, до мало богослужбених утвари. 

У том метежу неколико верника је ушло кроз пламен и из параклиса изнело Свето 

Јеванђеље, Свете Тајне, неколико икона и Свете сасуде. Али не знајући где се 

налазе Свете мошти, оставили су их у Светом олтару и побегли напоље. И када су 

се сви ожалостили због губитка Светих моштију, одједном се у ваздуху видела 

сребрна бела кутија са дугачком црвеном пантљиком, у којој се чуваху 

светитељске мошти, која је, изишавши сама из параклиса и летећи изнад, пала на 

сред дворишта. 

Видевши то чудо, оци су подигли кутију са Светим моштима, целивали су их и са 

сузама заблагодарили Богу. Ево примера да Бог чудеса твори чудеса у свако 

време и на сваком месту, ако имамо веру и молимо му се са сузама и смирењем! 



Затим је стари настојатељ Јоаникије Морој, видећи да се читав његов труд од 

преко 30 година расуо за само један сат, са сузама у очима начинио три метаније 

пред каменом црквом што беше остала без крова и изрекао речи праведнога Јова: 

Господ даде, Господ узе; нека је благословено име Господње! (Уп. са Јов 1, 21). 

Амин. 

Кроз таква је искушења, опасности и невоље било дато том преподобном 

старешини да прође пре но што се преселио у небеске клети. Али се протосинђел 

Јоаникије није обесхрабрио, него је све храбрио, казујући: 

"Оци, немојте се обесхрабрити што је манастир изгорео. Јер је изгорео због наших 

грехова и да би се обновило задужбинарство! Трпите, свети оци, сва искушења са 

крепкошћу, трпите и не напуштајте ово место, освећено молитвама и сузама 

наших претходника. Само крепко држите поредак овога скита. Јер ко не држи 

поредак места изгони га место одавде! Чувајте монашки поредак и ни једнога дана 

не остављајте да се не одслужи божанска Литургија и Часослов. 

Будете ли тако чинили, и будете ли водили чист живот, и будете ли имали љубави 

међу собом, знајте да ће Богомајка подићи из пепела ову Свету обитељ, и имаћете 

мира и спасења на овом месту. А не будете ли са светошћу пазили правила, пост и 

своје монашке обавезе, знајте да ће ово место опустети. Јер Бог више воли пусто 

и чисто место, него ли место са много разједињених монаха!" 

  

Како је монах Клеопа изабран за игумановог заменика 

  

Након пожара који се догодио у лето 1941. године скит Сихастрија је преживљавао 

све теже и теже. Стари настојатељ, у узрасту од 82 године, беше све теже 

болестан. Није више могао служити Свету литургију, и тешко је исповедао и 

саветовао. Сврх свега, претукли су га лопови Балта, који су му избили једно око. 

У лето 1942. године у Сихастрији је служио само јеросхимонах Јоил Георгиу, 

ученик старога настојатеља, потпомогнут од јеромонаха Калистрата Бобуа. Затим, 

због недостатка келија, након поменутога пожара добар део браће и монаха 

отишао је у манастире Њамц и Секу. Храна се припремала у летњој кухињи, а 

служило се братству у неком подруму, који током дана беше уместо трпезарије, а 

ноћу беше спаваоница за оце. 

Међутим старешина Јоаникије Морој је имао и утехе. Једном док беше болестан и 

беше се забринуо за судбину Скита, ушла је у његову келију нека господствено 

обучена жена и, приближивши му се, рекла: "Не жалости се, оче Јоаникије. Од 

сада ћемо ми бринути о овој Светој обитељи!" Беше то Пресвета Богородица, 

заштитница Скита! Заиста, од 1942. године стално се осећао покров и благослов 

Богомајке над Сихастријом. 



У истом раздобљу духовни оци заједно са целим братством, на предлог игумана 

Јоаникија Мороја, одлучили су да именују за игумановог заменика монаха Клеопу 

Илијеа, који беше млад, одлучан и врло духован. Онда су се духовници и старци 

помолили у цркви пред иконом Богомајке и затим се сви попели до бачије скита, 

која беше на планини Тачиунеле, да би позвали оца Клеопу за игумановог 

заменика, док Бог не одреди игумана. 

Ово се збило у посту Светих Апостола. Када су сви стигли на бачију, братија, 

заједно са оцем Клеопом, стригаху овце. Тада му је јерођакон Гемназије Пристав, 

који беше смелији, рекао: 

- Оче Клеопа, дошло је време, као у време Давида, да оставиш овце и да од сада 

напасаш словесне! Ето, Скит је изгорео, наш старешина је слеп и болестан, и 

монаси се осипају! Дођи и помози обнову Скита. Сви те хоћемо, зове те и отац 

старешина Јоаникије, који нас је све подигао, јер он више не може! 

Чувши те речи, отац Клеопа је рекао: - Ја сам сувише млад и не могу да будем 

старешина Скита. Тражите ког другог, јер ја нисам вичан да поучавам душе и човек 

сам грешан! 

- Не, оче Клеопа, сада те Бог позива, и треба да твориш послушање као што си 

свагда чинио! И ми ћемо ти помоћи и, молитвама Богомајке, имамо наду да ћеш 

моћи спасти братство нашега скита, које се дан за даном осипа! 

- Молим вас, оци - рекао је монах Клеопа - оставите ме да се молим Богу и да 

размислим месец дана, јер сам млад и не знам шта да чиним! Ако ли не, отићи ћу у 

манастир Секу! 

- Добро, оче Клеопа, остављамо те месец дана да се молиш! 

Затим, сишавши са бачије, рекао је духовник Калистрат: -Збрзали смо оца Клеопу! 

Молимо се Богомајци и оставимо га да још размисли! 

Сутрадан отац Клеопа је написао дописницу оцу Пајсију из скита Козанчее и 

затражио му савет шта да ради у том великом искушењу. А сам је постио три дана 

и молио се у тајности Богу да буде воља Његова. 

Након десет дана примио је од пустињака Пајсија дописницу следеће садржине: 

Драги очев сине! Не радуј се када те буду поставили за старешину и не жалости се 

када те буду извргнули из старешинства! Твори послушање старом настојатељу и 

сабору отаца и препусти се у свему вољи Божијој! 

Тако га је схимонах Пајсије благословио да помогне обнову скита Сихастрије, и 

пошто је прошло месец дана молитве и чекања, монах Клеопа је преузео 

административну управу братства. Оци и браћа су се обрадовали тој промени и 

сви су му били послушни. Чак је и старац настојатељ био срећан што је Бог 

одредио његовог љубљеног ученика да путеводи овај скит. 



 

Игуманов заменик 

  садржај 

Прва брига оца Клеопе била је да обнови манастирско здање и келије које су 

изгореле у пожару 1941. године. Уз помоћ манастира Њамца, који је бесплатно дао 

стотине кубних метара дрва и грађе, и верника из околине, у јесен 1942. године 

започета је изградња двају крила келија са више од 20 просторија, наместо оних 

што их је пожар уништио. Следећих година, 1943-1944, на тим келијама су највише 

радили верници из села Радашењи - Сучеава, који због рата беху евакуисани у 

околне столетне шуме. 

Новога игумана веома су ценили како братство Скита, тако и верници који се овде 

беху склонили, јер беше врло побожан, много је постио, беше кротак, храбрио их је 

све - монахе и мирјане - и нарочито је имао дар поучавања, којим је свакога 

путеводио и духовно хранио. 

Након што се фронт померио западно од Карпата, отац Клеопа је наставио 

изградњу келија и камену цркву је покрио лимом. 

Тако се, благодаћу Божијом и благословом Богомајке, заштитнице ове Свете 

обитељи, отац Клеопа од почетка доказао као врло ревностан монах, као храбар и 

духован игуман, и као добар економ. 

  

Кончина настојатеља Јоаникија Мороја 

  

Након 33 године строгога духовничког подвига протосинђел Јоаникије Морој је 

тешко оболео и није више могао управљати скитом Сихастрија. Али беше срећан 

што је његов ученик, монах Клеопа, био одређен да настави његову духовничку 

делатност. 

Последње две године живота велики настојатељ је провео више у келији, молећи 

се Богу даноноћно, исповедајући и саветујући своје ученике. Али беше срећан што 

се Скит обнављао и духовно, и материјално. 

Године 1943. болест старешине Јоаникија се беше погоршала. Даноноћно је имао 

по два ученика који су га неговали. А августа 1944. његовог сина по телу, монаха 

Никанора, убили су руски војници у близини фронта. 

Дана 3. септембра 1944, осећајући да му је кончина близу, старац је позвао све уз 

своју постељу и дао им последњи савет. То јест да се непрестано моле, да с 

љубављу творе послушање, да љубе Свету цркву и да проводе чист живот у 



Христу. Затим, иштући опроштај, све их је пољубио и трипут им рекао: "У уторак ћу 

отићи к Оцу!...", проричући тиме кончину свога живота. 

Након живота с тешким искушењима и великим патњама, 5. септембра у 10 сати, 

велики старешина Јоаникије Морој је предао своју душу у руке Оца Небеског, 

остављајући за собом достојнога настављача делатности обнављања овога Скита, 

оца Клеопу. Оплакан од целог сабора, сахрањен је на новом гробљу у 

манастирском воћњаку. 

Након што је прошло неколико година, и схимонахиња Августина из манастира 

Агапије, његова бивша супруга, починула је у миру, и била сахрањена на 

манастирском гробљу. 

  

Како је отац Клеопа изабран за игумана 

  

Након пресељења у небеско Царство старца игумана Јоаникија Мороја цела брига 

скита Сихастрија била је на раменима монаха Клеопе. Али он није хтео да прими 

ђаконску и свештеничку хиротонију, јер се бојао ове велике одговорности пред 

Богом. Ево, међутим, како је Бог одредио да буде рукоположен и затим да буде 

наименован за игумана скита: 

Месеца октобра 1944. године монах Клеопа, заједно са неколико братије ишао је у 

виноград скита у општини Ракова-Бухуши, да би донели грожђа. Успут, у близини 

Бухуша, изашла је пред њега нека побожна жена, имајући у својим рукама једну 

свештеничку одежду, Служебник и свештеничку палицу, и рекла му: 

- Оче, у мојој кући су остале ове одежде и Свете утвари од некога војног 

свештеника, који је становао код нас у време рата. Затим, отишавши с фронтом 

даље, оставио их је у нашој кући, и не знам шта да чиним с њима! 

- Сестро, подај их којој цркви или којем манастиру којима су потребни, јер није 

добро да ове Свете предмете држиш у кући! 

- Свети оче, ако их будем дала теби, хоћеш ли их примити? 

- Дај их нама, хришћанко, па ћемо их однети у манастир, јер је грех да стоје било 

где! 

- Изволи, оче, одежде, књигу и палицу! Благодарим Богу што сам вас срела да бих 

вам их дала! 

Узевши ове предмете, отац Клеопа их је ставио у кола, и размишљао у себи: 

"Зашто ли је ова жена донела одежде, палицу и Служебник управо мени? Није ли 



то знак да Бог хоће да будем хиротонисан за свештеника и да овом палицом 

путеводим братство скита Сихастрије?" 

Вративши се из винограда и исповедивши се, рекао је све то духовнику. А 

духовник, појмивши да је знак од Бога, рекао му је: 

- Твори послушање, оче Клеопа, јер смо то сви обећали при монашењу, и без тога 

се не можемо спасти! Па ко да предводи братство скита, ако сви бежимо од 

одговорности? Јер Свети Оци веле: "Послушање је живот, а непослушање је смрт!" 

Након два месеца, 27. децембра 1944, када се празнује Св. архиђакон Стефан, 

монах Клеопа је хиротонисан за јерођакона, а 23. јануара 1945, када се празнује 

Св. мученик Климент, хиротонисан је за јеромонаха од епископа Галактиона 

Кордуна, тада старешине манастира Њамца. 

Након мало времена јеромонах Клеопа Илије биће званично наименован за 

игумана скита Сихастрија. 

  

Скит Сихастрија у раздобљу 1945 - 1946. године 

  

По престанку рата радови на обнови Скита, започети 1942. године, настављени су 

још три године. Тако је године 1945. завршена и освећена нова трпезарија, у којој 

је могло да буде за столом више од сто људи. Такође су добрим делом завршене 

келије на северној страни комплекса, са десет великих просторија и кухињом за 

цело братство. Година 1945-1946, обновљено је и крило келија на јужној страни 

комплекса, састављено такође од десет просторија, али мањих. 

Ево шта је причао отац Клеопа о тешкоћама на које је наилазио приликом обнове 

Скита: 

"Када су ме наименовали за старешину, беше веома тешко. Скит није имао ничег. 

Храмовна слава се ближила, а ми нисмо имали ништа припремљено. Келије беху 

изгореле и звона истопљена, а кров на великој цркви беше такође сажежен у 

пламену. Тада сам отишао у манастир Њамц да позајмим нешто новца. Али ми 

нису дали, јер нису имали ништа у фонду. Затим сам свратио до протосинђела 

Јоакима Спатаруа, човека Божијег! Код њега се налазио неки добри хришћанин из 

Букурешта, Константин Валсан, генерални директор Телефонскога труста. Чувши 

да немам ништа за храмовну славу, он ми је дао 800.000 леја; велик новац у то 

време. Када сам дошао у Сихастрију, чекао ме је наш духовник отац Јоил Георгиу, 

који се мољаше Богу да добијемо нешто помоћи. Чувши о примљеној помоћи, 

задивио се и заблагодарио Богу". 

У пролеће 1946. године верници из општине Радашењи -Сучеава, који у време 

рата беху били евакуисани у шуме око Сихастрије, одлучили су да бесплатно 



саграде нови зимски параклис на место онога што је изгорео у пожару 1941. 

године, са истом храмовном славом - Светих Богородитеља Јоакима и Ане. 

Ктитор тог новог Светог параклиса био је јеромонах и духовник Герасим Кампану, 

пореклом из истога села. До краја 1946. године параклис је био скоро готов. 

Недостајао је још иконостас, који беше у изради, и унутрашње сликарство. Тиме су 

становници Радашења, као и из других села, изразили благодарност Богу и 

подвижницима овога скита, што су у Сихастрији били избављени опасности и 

смрти у време рата у лето 1944. године. 

Током те две године, 1945-1946, одредио је Бог да у братство Скита дођу бројни 

млади и старији, тако да се много повећао број житеља. То се догодило из два 

разлога. Једно због глади и сиромаштва који су претили целој земљи и друго због 

посебног угледа који беше почео да стиче протосинђел Клеопа. Због тога је скит 

Сихастрија узео посебан замах, и духовни, и материјални. 

Душа тога напредовања беше, дакако, отац Клеопа, човек Божији, који је постајао 

све чувенији у околини. Јер док су други манастири и скитови имали недостатак 

особља, и особито недостатак духовних отаца, Сихастрија је дан за даном 

цветала, захваљујући кротком и милостивом игуману тога Скита. Он беше 

родитељ, отац и поучитељ свих: монаха, интелектуалаца, обичних верника, 

сиромаха и просјака. 

Свакодневно су га сви тражили, и он стајаше у сред мноштва помажући, 

саветујући, корећи, хранећи и задовољавајући свакога. Тако се отац Клеопа прочуо 

у земљи, особито даром речи и проповедима, затим исповедањем и духовничким 

саветима, и најзад милостињом. 

Захваљујући његовој духовној доброти и мудрости Бог умножаваше у њему 

благодат и дар, и изливаше их на братство тог Скита, молитвама Пресвете 

Богородице, заштитнице те Свете обитељи. 

  

Свети епископ Јован из планина Сихле и отац, Клеопа 

  

Блажени епископ Јован срео се први пут са браћом Константином и Василеом у 

јесен 1930. године у Планинама Сихле, на месту званом Коројева јаруга, када је 

прорекао Василеу посредством његовога брата Константина "да треба да се 

припреми, јер има да пређе дугачак пут". Заиста, након шест месеци брат Василе 

се преселио Господу. 

Други сусрети тога чудесног епископа са оцем Клеопом нису нам познати, али 

верујемо да их је засигурно било. Међутим, мутна времена из раздобља 1940-



1950. године учинила су да се не говори јавно о том Светом епископу, који се 

подвизавао у тој околини нешто после 1951. године. 

Три "сусрета" из времена 1946-1947. протосинђела Теодула Варзареа, духовника 

манастира Агапије, са тим Светим епископом у Појани Трапезеј, на стази што 

силази од Агапије према Сихастрији, доста су уверљива. Први сусрет догодио се у 

пролеће 1946. године, када је епископ затражио да му се донесе хартије и мастила, 

"јер има нешто да напише". 

Видевши духовника, епископ га је благословио обема рукама и рекао му 

пророчким гласом: 

- Оче Теодуле, идеш ли у Сихастрију оцу Клеопи? Много пута одлазим и ја у 

Сихастрију и будем на служби у цркви, али даром Божијим нико ме не види! Знам 

да ти, свети оче, хоћеш да се повучеш из Агапије у Сихастрију, али немој ићи. 

Остани тамо и твори послушање, јер није те узалуд послао Бог у Агапију. Тамо ти 

је спасење, свети оче!" 

Ето коју меру светитељства беше достигао овај велики епископ и сасуд Духа 

Светога! Он је долазио на Света богослужења у Сихастрију, али га нико није 

видео. Али је он посебно чествовао (поштовао, прим.изд) оца Клеопу. 

Други састанак између оца Теодула и епископа Јована догодио се у лето исте 

године, на истом месту, када му је отац донео хартије и мастила, као што му беше 

искао, али нико не зна да ли је блажени епископ штогод писао, и шта наиме. 

Благословивши га опет обема рукама, епископ га је пољубио у чело и рекао му: 

"Оче Теодуле, идеш у Сихастрију. Боље се врати натраг у Агапију, јер отац Клеопа 

није данас у Скиту, пошто је позван у манастир Њамц на заседање Савета!" Ето 

како чудесан беше овај епископ пун благодати Духа Светога! Он се мољаше за оца 

Клеопу и помагаше му благодатно да добро поучава ту Свету обитељ. 

Тако је овај Свети епископ, који је до 1918. године био викар Кијевске митрополије, 

након чега је избегао у Румунију и подвизавао се у планинама Сихле, био у тесној 

духовној вези са манастиром Сихастријом и са оцем Клеопом, са којим се 

вероватно сусретао, било у тајности, ноћу, било у Духу Светом кроз Свету 

молитву. Поједини оци духовници верују да се овај Свети епископ покаткад виђао 

са оцем Клеопом, у време када се овај повукао године 1948. у планине Сихастрије, 

јер су обојица имали пустињачке келије у околини. 

Ми смо уверени да се они који чистим срцем служе Христу познају и овде и 

загробно, да траже једни друге, љубе се, помажу и моле се једни за друге. Јер то је 

радост преподобних, похвала праведника и утеха Светитеља, да и "у телу", и "ван 

тела" благодатно познају једни друге у Исусу Христу, Спаситељу света. 

Трећи и последњи сусрет епископа Јована са оцем Теодулом догодио се у лето 

1947. године, када је желео да се врати у своју отаџбину. 



  

Уздизање скита Сихастрије у достојанство манастира 

  

Године 1947, пошто су име и духовничка и административна делатност 

протосинђела Клеопе Илијеа, игумана скита Сихастрије, постали општепознати, 

Румунска патријаршија је поклонила пажњу напорима на општој обнови те Свете 

монашке обитељи. 

Први који је предложио уздизање скита Сихастрије на достојанство независнога и 

самосталнога манастира био је архимандрит Теофил Панделе, који беше директор 

и генерални инспектор у Министарству за вероисповести, и који је надгледао 

делатност свих манастира у земљи, како по надлежности министарства, тако и на 

нивоу Патријаршије. 

Испитујући канонски и административно стање скита Сихастрије и установивши да 

та установа испуњава све законске услове да буде уздигнута у достојанство 

манастира, архимандрит Теофил Панделе је саставио опширну представку, коју је 

уручио и патријарху Никодиму, и митрополиту молдавском Иринеју Михалческуу, и 

Министарству за вероисповести. Провером на лицу места установљено је да скит 

Сихастрија има братство од преко 50 житеља и да обавља посебну духовничку и 

мисионарску делатност у околини, будући предвођен старешином великог угледа. 

Узимајући све то у обзир, на предлог Молдавске митрополије, Патријарх Румуније 

је одобрио уздизање скита Сихастрије на достојанство манастира, патријарашком 

одлуком број. 299/30.06.1947, као и унапређење протосинђела Клеопе Илијеа у 

достојанство архимандрита, патријарашком одлуком број 379/19.09.1947. То је 

одлучено пошто је он успео да за само пет година од пожаром потпуно уништенога 

скита направи чувен и добро организовак манастир. 

Одликовање оца Клеопе за архимандрита обавио је епископ Валерије Моглан, 

викар Молдавске митрополије, у манастиру Сихастрији, 19. септембра 1947. У 

својој проповеди епископ Валерије је упутио архимандриту Клеопи следеће речи: 

- Оче Клеопа, прими ову палицу. Ко тебе буде слушао, свети оче, Бога ће слушати! 

Ко не буде слушао, можеш га тући целом шумом дрвета, па опет нећеш од њега 

направити човека! 

Наводимо у наставку синодски акт о уздизању скита Сихастрије - Њамц, храма 

Рождества Богородице, у достојанство манастира: 

  

Патријарх Румуније 

Бр. 298. Кабинет 



1947, јуна 30. 

  

Одлука бр. 299 

  

Никодим, милошћу Божијом Архиепископ букурештански, Митрополит унгро-

влашки и Патријарх румунски. 

Имајући у виду извештај бр. 83/1947, којим Свети скит Сихастрија из жупаније 

Њамц, захтева уздизање у достојанство манастира; 

Имајући у виду да братство Светога скита премашује 50 особа; 

Имајући у виду љубав и пожртвовање којима братство Светога скита Сихастрије из 

жупаније Њамц испуњава монашке дужности, 

  

Одлучујемо: 

  

Чл. И Свети скит Сихастрија из жупаније Њамц уздиже се на достојанство 

манастира, и називаће се убудуће "Свети манастир Сихастрија", жупанија Њамц. 

Чл. ИИ Преподобни отац старешина Светога манастира Њамцу-Секу, жупанија 

Њамц, задужен је за извршење ове Одлуке. 

Дано у нашој патријарашкој седници данас 30. јуна 1947. 

  

Никодим, Патријарх 

  

  

Истовремено са том синодском одлуком подвлашћен је манастиру Сихастрији и 

скит Сихла, којим је тада управљао јеромонах Климент Поповић. Такође је у 

власништво манастира Сихастрије пренета пољана звана Почиорул Кручи, као и 

планина Тачиунеле. 

Ово мало података је записано, да не би временом било заборављено од оних који 

буду уследили после нас. 

  



Монашење мајке оца Клеопе 

  

Немајући више никога код куће, стара мајка Ана Илије плакаше свакодневно за 

своје деветоро деце рано пресељене ка Господу. Њена једина утеха у селу беху 

црква и гробље. Свакога празника била је неизоставно у цркви, а после службе 

оплакиваше децу на гробљу. 

Њен последњи ослонац беше сада отац Клеопа, старешина Сихастрије, кога је Бог 

изабрао да служи Цркви Христовој. 

Деца су јој, осим оца Клеопе, сва помрла као млада, а њен супруг Александар 

преселио се и сам у вечност 1943. године. 

О том моменту отац приповедаше: "Када је умро отац, мајка ми је слала телеграм 

за телеграмом, зовући ме на сахрану. 

Касније, када смо се срели, мајка ме је упитала: - Због чега ниси дошао на очеву 

сахрану? 

- Ја сам дошао у манастир и немам више оца, ни мајку - одговорио сам. 

- Како то? Зар ја нисам твоја мајка? - упитала је старица кроз сузе. 

- Дођи у манастир, и тада си моја мајка!" 

Једне позне новембарске јесени, године 1946, отац Клеопа је довео своју мајку из 

роднога села Сулице у скит Сихастрију, да би ступила у општежиће сестринства 

манастира Старе Агапије. 

Овде се она даноноћно молила у цркви и много се радовала млађој братији која 

беху долазила да служе Христу, сматрајући их као сопствену децу. 

У јесен 1947. године, 21. септембра, мајка оца Клеопе је замонашена са 

назначењем за манастир Стару Агапију, а име Ана јој је замењено са Агапија. 

Затим је у пролеће 1948. године уведена у општежиће тога манастира и поверена 

једној духовној мајци, Олимпијади. Овде се монашки подвизавала преко 20 година, 

молећи се Богу даноноћно, делећи своје радости и невоље са своје три ученице: 

монахињама Михаилом, Јустином и Јулијом. 

Свакога дана мати Агапија је носила дрва за кухињу, мада беше стара. Њена 

ученица јој казиваше: - Мати Агапија, зашто ти носиш на леђима дрва за кухињу? 

А она одговараше: - А зар да џабе једем хлеб? 

Када би покоји сиромах долазио у Стару Агапију, и мати не би имала новца, 

узимала би од својих ученица по штогод, и казивала им: - Узела сам мало од вас, 

јер ја немам! 



А оне би јој одговарале: - Добро што си узела, мати Агапија! 

Међутим она све даваше сиромасима! 

И док беше у мирском животу, мати Агапија даваше много милостиње сиромасима. 

Понекад је причала да ју је њен супруг корео и казивао јој: - Море, жено, џаба ја 

доносим колима, кад ти све раздајеш торбом! 

С времена на време мати Агапија је прелазила планину и долазила у Сихастрију 

да говори с оцем Клеопом и да на гробљу плаче на гробовима својих синова: 

искушеника Василеа и монаха Герасима. Затим се враћала у Стару Агапију, 

утешена речима отаца из Сихастрије. 

  

Једно чудо Богомајке 

  

Беше лето 1947. године. Архимандрит Клеопа је одлазио у Букурешт да донесе 

црквене утвари (сасуде) за нови параклис. Када је стигао у престоницу, оци из 

Патријаршије су га позвали на духовни састанак, у кући универзитетског 

професора Александруа Миронескуа, где већ беху сакупљени бројни свештеници, 

професори и верници. 

Међу њима беху и архимандрити Бенедикт Гиуш, Доситеј Морариу, Геронтије 

Геноју, отац професор Димитрије Станилоаје и многи други интелектуалци. 

Постављала су се питања и давали духовни одговори. У том моменту је ушао у 

салон и отац Клеопа. Гости су устали и, тражећи благослов, чекали да им отац 

изговори корисну беседу. 

Будући умољен, отац Клеопа је почео да им казује слово из Светих Отаца о 

чествовању Богомајке. За време док је он говорио, одједном се догодило чудо! 

Велика икона Богомајке са зида, на којој беше насликан и пророк Давид, почела је 

да се јако клати неколико минута и да производи звук као харфин. Оци и верници 

сабрани у дворани, обузети узбуђењем, нису знали какво би то чудо било. Неки 

плакаху, неки се осењиваху крстом, неки се клањаху икони Богомајке, а неки се 

мољаху са сузама, будући запањени. Од свих највише је био ганут архимандрит 

Бенедикт Гиуш, и он је стално понављао: 

- Богомајка... Богомајка... О чуда!.. О чуда!.. 

Након неколико минута икона се зауставила, клатно је избијало нормално, и сви, 

прожети узбуђењем, мољаху се Богомајци, да помилује румунску земљу и народ. 

То чудо Богомајке са Младенцем у наручју много је укрепило у вери све који беху 

присутни, тешећи им душу. 



Након што је отац Клеопа закључио слово, сви су отпевали "Достојно" и повукли 

се, свако са мишљу на чудо које се догодило. Највише њих је сматрало да је тим 

чудом Богомајка благоизволела да покаже знак бодрења и утехе за правоверне 

хришћане у моменту када је предстојало да тешка искушења дођу на нашу земљу. 

  

Освећење новога параклиса 

  

Први параклис скита Сихастрије, храма Светих Богородитеља Јоакима и Ане, 

изградио је 1846. године духовник Калистрат из манастира Секуа. Године 1941, 

пошто је стари параклис изгорео, верници из општине Радашењи изградили су уз 

њега нови дрвени параклис истога храма. 

Тада је завршен и иконостас од храстовог дрвета, који су резбарили браћа Василе 

и Јоан Резмерица из општине Грумазешти - Тргу Њамц, и купљени су Свети 

сасуди, одежде и остале потребне црквене утвари. 

У јесен 1947. параклис храма Светих Богородитеља Јоакима и Ане био је 

припремљен за освећење. Као датум освећења био је установљен 26. октобар, 

када се празнује Св. великомученик Димитрије Мироточиви. 

Чин освећења обавио је епископ Валерије Моглан из манастира Њамца, који је 

изговорио и лепо духовничко слово. 

Исте јесени, након завршетка радова на унутрашњости параклиса, отац Клеопа је 

тражио фрескописца, да ослика унутрашњост. Али не беше задовољан онима који 

су се нудили. 

Тада је Бог одредио да се нађе искусни сликар, Басарабац, именом Јоан 

Протченку, пореклом из Украјине, који је израђивао иконе за цркве у близини 

престонице. На настојање оца Клеопе сликар је доведен у Сихастрију, и у пролеће 

1948. започео је фрескописање у параклису. Он беше дубок и молитвен 

хришћанин. Много се молио, веома мало говорио и упражњавао је Исусову 

молитву. Сликао је само постећи. А након што би јео, ништа више не би тога дана 

сликао, сматрајући да је грех сликати после јела. Пошто би се мало одморио на 

клупи у воћњаку, увек сам, вратио би се у своју собу и припремао боје за следећи 

дан. 

Пре своје кончине примио је монашку схиму под именом Иринеј. Његов примерни 

живот подстицао је и манастирску братију да се више подвизавају за своје 

спасење. 

  

Радости и невоље 



  

Не можемо да прећутимо невоље које је подносио манастир Сихастрија, а особито 

старешина ове Свете обитељи, под крај 1947. године, због познате разбојничке 

банде, која је пљачкала манастире и људе из области Њамца више од шест 

година, проузрокујући свуда узнемирење, штету и саблазан. 

Манастир Сихастрија и скит Сихла, били су у подручју у коме су се склањали 

лопови, много су страдали од њих, будући повученији од осталих манастира. 

Одмах по освећењу параклиса, лопови су окружили манастирски комплекс. 

Хришћане су задржали у цркви под претњом оружја, а они су узели све што вреди 

што су нашли у манастирском складишту. 

О том догађају отац Клеопа казиваше: 

"Једно вече када бејах старешина и стајах на бденију у цркви, дошао је Балта са 

својима, извели су ме са богослужења и захтевали од мене вина, јела и новца. И 

пошто нисам имао ништа, узели су ме, одвели ме у шуму и привезали ме за стабло 

дрвета да ме убију. Тада је један од њих рекао вођи: 

- Зар се не сећаш како нам је давао да једемо, кад беше на бачији? А сада хоћеш 

да га убијеш? 

Посвађали су се међу собом и отишли у шуму, а мене су одвезали и вратио сам се 

у манастир". 

Следећега дана отац Клеопа, ожалошћен свим овим, отишао је епископу Валерију 

из манастира Њамца и затражио му савет: 

- Преосвећени, шта да радимо да бисмо спасли манастир од тих лопова што нас 

пљачкају и узнемирују шест година? 

- Оче Клеопа, знате шта да радите? Да служите бденије Покрову Богородице 

свакога уторка увече и да даноноћно читате Псалтир у цркви, по два сата сваки, од 

старешине до последњег брата. Будете ли тако чинили, Богомајка ће удаљити те 

лопове и благословиће вас свим што вам је потребно, а манастир ће бити сачуван 

од сваке опасности! 

Чувши то, старешина Клеопа је одредио да се редовно служи бденије Покрову 

Богородице уторком увече, а Псалтир да се чита непрестано у цркви, када нема 

богослужења. Тај поредак се неокрњено поштује до данас, а они злочинци су били 

ухваћени и кажњени по закону. Од тада је манастир Сихастрија сачуван од свих 

опасности, молитвама Богомајке, Заштитнице ове Свете обитељи. 

  

Како је отац Клеопа избавио једну жену од смрти 



  

Године 1947, једне ноћи у време Божићног поста, отац Клеопа је исповедио многе, 

до поноћи, и осећао је умор. Када је хтео да се мало одмори, ушла је нека 

узбуђена жена, која је плакала и рекла му: 

- Оче, овде сам већ шест сати... Дошла сам да се исповедим, јер имам врло тешке 

грехе на души. 

- Жено, уморан сам. Молим те, дођи ујутру. 

- Оче, ако ме не примиш сада на исповест, идем да се убијем. Ево, имам и конопац 

при себи. Учинила сам велике грехе и побацила многу децу. Прими ме, јер не могу 

више да поднесем! 

Тада је отац исповедио ту жену, охрабрио је, душевно окрепио, дао јој покајно 

правило и раздрешио је од њених тешких грехова. Сутрадан након Свете литургије 

жена је узела богојављенску водицу, целивала је Свете иконе и смирена се 

вратила својој кући. 

Такви тешки случајеви понављали су се више пута, али је отац Клеопа својом 

кротошћу и мудрошћу увек успевао да их утеши, да их смири и да свима удовољи. 

  

Увођење оца Пајсија у општежиће Сихастрије 

  

У својству игумана и затим старешине манастира Сихастрије архимандрит Клеопа 

је веома желео да у своје братство доведе свога првог духовног оца јеросхимонаха 

Пајсија. Вољом Божијом, 1948. године, 1. децембра, велики духовник Пајсије 

Олару из скита Козанчее ступио је у општежиће братства манастира Сихастрије, 

на утеху и радост свих. 

Већ од првих дана јеросхимонах Пајсије је био одређен да поучава и да исповеда 

вернике, који су овамо долазили у све већем броју. Тако је манастир Сихастрија, 

како кроз свог тадашњег игумана, тако и кроз искусне духовнике које је имао, 

засновао обновитељски покрет духовнога живота у манастирима из предела 

Њамца. 

Свакодневно су монаси и верници долазили из других манастира у Сихастрију и 

чекали да говоре с оцем Пајсијем, духовником, и да отворе своје срце пред њим. 

Свештеници, монаси, верници из села и градова, интелектуалци и млади свих 

узраста, излазили су озарени из његове келије и узносили хвалу Богу што им је 

одредио тако кротког и искусног духовног оца. Петак је био дан за седмично 

исповедање монаха. Више од половине братства манастира Сихастрије редовно 

се исповедало код оца Пајсија и тешило се његовом мудрошћу, тиховањем и 



смирењем. Отац није много говорио, него је духовно све назиђивао, особито 

својом добротом и постојаношћу. Углавном је успевао да у просеку дневно 

исповеди између 50 и 100 душа, монаха и верника из свих области земље. 

  

Прво повлачење архимандрита Клеопе у планине 

  

Ходећи много година за манастирским овцама по планинама, отац Клеопа је добро 

познавао сва места и келије пустињака са подручја Сихле и Сихастрије. Такође је 

познавао и бројне монахе испоснике, велике подвижнике, који су се трудили у 

дубини шума, а да их није познавао нико, до само Бог и њихови духовници. 

На дан 21. маја 1948. године, када се славе Св. цар Константин и царица Јелена, 

Преподобни је служио Свету литургију са сабором свештеника и изговорио је 

дневну проповед, хвалећи ревност великих царских личности, које су дале 

хришћанима слободу и саградиле многобројне цркве. 

Касније је свети отац причао својим ученицима: 

"На дан Светога цара Константина и царице Јелене држао сам проповед и рекао: - 

Нека би дао Бог да и наши садашњи руководиоци буду као Свети цареви, да би их 

Црква помињала вавек! 

Одмах ме је неко из народа откуцао (код комуниста, прим.изд), и нисам стигао ни 

да скинем одежду, јер је дошао неки аутомобил, и рекли су ми да идем с њима. 

Одвели су ме у Тргу Њамц и тамо ме сместили у неки подрум, у којем није било 

ничег другог, до један лежај од цемента. Затим сам био под истрагом пет дана, без 

воде и без хране. Најзад су ме пустили". 

После неколико дана један добронамерни хришћанин казао је у тајности оцу 

Клеопи да се повуче за неко време било у планине, било на другу страну. Чувши 

то, старешина се посаветовао са неколико духовника и те ноћи се повукао у 

планине Сихастрије на месту званом Почиорул Кукулуј, у дубини шуме, на преко 

шест километара изнад манастира. Тамо је себи у земљи направио земуницу од 

дрвета, и даноноћно, непрестано се молио, тражећи помоћ и милост Бога и 

Богомајке. 

Једном седмично долазио је ноћу јеромонах Макарије, исповедао га и доносио му 

понешто хране. Покаткад је још долазио и монах Антоније са бачије, са којим је 

творио послушање код оваца. 

Казивао нам је отац Клеопа да су, док је градио земуницу, долазиле неке птичице и 

слетале му на теме. А када се први пут причестио испред земунице, дошло је к 

њему јато птица, каквих никада до тада није видео. Оне су имале на челу 



крстообразни знак и певале су веома лепо, сво време док се причешћивао. Затим 

су одлетеле. 

Касније, када је потрошио све залихе Светих Дарова, одлучио је да служи Свету 

литургију. Након што се припремио очитавши све молитве, положио је Свети 

антиминс на оближњи пањ и отпочео службу. Када је благословио, изговарајући: 

Благословено Царство Оца и Сина и Светога Духа цада у свагда и у векове векова. 

Амин, поново се појавило јато врло лепих птичица. Птичице су слетеле на 

оближњи жбун и почеле су певати. Отац се запитао у себи: "Шта ће ово бити?" А 

неки тајински глас му је казао: "То су појци са певнице!" 

Затим је наставио Свету литургију и причестио се. Након што је завршио отпуст, 

птичице су одлетеле. И казиваше отац Клеопа да од тада није више видео у шуми 

птице лепе као оне. Свакако, чињеница да се причестио и чудо са птичицама 

веома су га утешили. Од срца је заблагодарио Богу за Његово велико 

човекољубље. 

Док је боравио на том месту, помагали су му још протосинђел Јоил Георгиу, монах 

Антоније од оваца и један хришћанин из села Митокул Балан. Сигнал за састајање 

с оцем Антонијем беше овај: ученик би ударио једном у какво стабло, и ако би отац 

чуо ударац, ударио би и он једанпут у неко стабло. Ако један не би одговорио, 

други би чекао док не би чуо унапред установљени сигнал. 

Отац Јоил му је доносио намирнице: со, пшеницу, двопек, и остављао их под једно 

пало стабло дрвета, јер нико није знао где му је била земуница. 

Отац Клеопа се много подвизавао у својој земуници, молећи се даноноћно. Због 

тога су му и ђаволи чинили многа искушења и плашили га, било када беше будан, 

било у сну и свакојаким утварама, као што касније казиваше својим ученицима: 

"Једном око поноћи читао сам правило, стигао сам до Акатиста Покрову 

Богородице. Наједном је отпочела снажна бука. Ух, човече, рекох ја, снажан 

земљотрес! Када сам одшкринуо врата, видео сам точак велик колико јеле и неке 

Арапе око њега са огњеним вилама. И рече један: - Ово је старешина Сихастрије! 

Ставите га у точак! 

И намах сам се нашао горе на точку. Точак се вртео, и они стајаху припремљени с 

вилама, да бих пао с точка на њихове виле. 

Али ја сам имао при себи Акатистник и рекао сам: - Склоните се у страну, јер имам 

исправе од Богомајке! 

Тада више нисам видео ни точак, ништа... И освестио сам се у земуници". 

Отац Клеопа је свакодневно читао Акатист Покрову Богородице. Једнога дана када 

је отворио књигу да чита, осетио је миомирис кринова и ружа. Тада се молио Богу 

да уклони од њега тај миомирис и није више читао акатист извесно време, 



поимајући да је тај мирис прелест од ђавола, да би га бацио у гордост. Јер 

казиваше отац Клеопа: 

- Када се молиш, није добро да примаш никакав мирис или чулни утисак, јер тада 

долазе и ђаволи на лице места и желе да те баце у гордост. 

Када је поново почео читање акатиста, није више осећао тај миомирис. Тако се 

избавио ђаволових замки! 

Након шест месеци повлачења у планине, архимандрит Клеопа је поново доведен 

за старешину братства манастира Сихастрије, на радост свих, како монаха, тако и 

верника. 

После 40 година отац Клеопа заједно са два ученика отишао је да тражи земуницу 

у којој је обитавао 1948. године. Неколико сати су полако ишли шумом ка месту где 

се отац подвизавао, али га нису пронашли. Затим су пошли даље. Када су се 

вратили, уморни, сели су на ивицу неке јаруге, да би штогод окусили. 

Док су јели, отац Клеопа је приметио да седе управо на месту земунице. Међутим, 

сада беше порушена. Могли су се видети само комади дрвета, картона и гвожђа. 

Отац беше веома радостан што је нашао своју земуницу из младости и рекао је: - 

Ето истинскога чуда! Када смо мислили да смо се трудили узалуд, Господ нас је 

обрадовао проналаском земунице! 

Затим, узневши славу Богу, вратили су се у манастир. 

  

Архимандрит Клеопа старешина манастира Слатине 

  

Након скоро годину дана спокојства, опет се жалост распрострла над братством 

манастира Сихастрије. Беше месец август године 1949, када је архимандрита 

Клеопу позвао у Свету Патријаршију Патријарх Јустинијан, који га је много ценио, и 

одређено је да са групом од 30 монаха из братства манастира Сихастрије оде у 

манастир Слатина - Сучеава, да би обновио тамошње братство и духовни живот. 

Вративши се у Сихастрију, отац Клеопа је изабрао 30 отаца духовника, 

свештеника, монаха и искушеника - међу којима и јеросхимонаха Пајсија Оларуа. 

Затим је, остављајући у Сихастрији за старешину протосинђела Јоила Георгиуа, 

ученика великога старешине Јоаникија Мороја, одредио полазак за 30. август 1949. 

године. 

Цепање братства на два дела и њихово растављање било је болно за све. Сваки 

је проливао сузе и молио се, тражећи помоћ Богомајке. Затим је оца Клеопу и ону 

тридесеторицу отаца и браће цео сабор испратио на пут, а у близини Параула 

Алба опраштали су се једни од других, целивајући се и проливајући сузе. 



У том трену управо је пристизао у Сихастрију архимандрит Максим, духовник 

манастира Агапије, велики појац и одлучан и искусан духовник. Присуствујући овом 

растанку, охрабрио је и једне и друге, казујући: 

- Оци, због чега сте тако ожалошћени? Свети оци су положили живот за Христа и 

бранили су Православље, а ви, Свети оци, плачете овде као на рекама 

вавилонским? Чујте како поје Црква: "Свети мученици, који сте се добро борили и 

венце стекли, молите се Господу да помилује душе наше". Дакле, творите 

послушање, и Бог ће вам помоћи, молитвама Богомајке. 

Затим су отпевали: Достојно је ваистину и Теби, војвоткињи која се бори за нас, и 

растали су се. 

Манастир Слатина, задужбина Александруа Лапушнеануа из 1554. године, који је 

имао само седморицу стараца у братству, чекао их је. Почетак је био тежак, али за 

неколико месеци ново братство се привикло и све је потекло нормалним током. 

Отац Клеопа је отпочео обнову духовнога живота у Слатини, успостављајући 

добар поредак дневних и ноћних богослужења и Свете Литургије. Такође је 

одредио седмичну исповест, монашку школу за браћу, и општежиће, по узору на 

Светога Теодора Студита. 

Од 1950. године ступило је у општежиће Слатине и неколико искусних теолога, који 

су особито поштовали оца Клеопу. Од ових помињемо протосинђела Петронија 

Танасеа, јерођакона Антонија Пламадеалу, потоњег Митрополита ердељског, 

архимандрита Доситеја Морариуа, протосинђела Геронтија Балана, јеросхимонаха 

Данила Тудора и јеромонаха Арсенија Папачока. Сви су они помагали оцу Клеопи 

у добром организовању овог царског манастира, стварајући од манастира Слатине 

праву духовну академију, јединствену у то време у читавој земљи. 

Вест о обнављању овог манастира брзо се проширила по целој земљи, тако да 

долажаху на поклоништво бројни верници, студенти, интелектуалци, људи свих 

узраста и друштвених класа, и примаху савете од оца Клеопе и од осталих 

духовника. Под руководством протосинђела Петронија организован је, са преко 

тридесеторицом млађе братије, и леп црквени хор, који би свакога гануо до дубине 

душе. 

Тако је отпочела духовна обнова манастира Слатине. 

  

Духовни поучитељ више манастира у Молдавији 

  

Молдавска митрополија одредила је архимандрита Клеопу да по узору манастира 

Слатине надгледа и упућује духовни живот више манастира у околини: Путне, 

Молдовице, Рашке, Сихастрије и скитова Сихле и Рарауа. Због тога је редовно 



одлазио у сваки од њих, и пошто би их обишао и дао духовничке савете, враћао се 

поново у Слатину. 

Преподобни је највише настојавао на - послушању с љубављу, седмичној 

исповести, молитви Господе Исусе" и учествовању на Светим богослужењима; а у 

келијама захтевао је испуњавање монашкога правила, јер се само тако могу 

образовати добри монаси, ревнитељи за Христа, послушни и смирени. А када би 

се у овим манастирима појављивале извесне смутње или искушења, отац би слао 

по једног или по двојицу духовника и успостављао би мир и спокојство. 

У свим пређепоменутим манастирима редовно је радила монашка школа и 

одржавао се истоветни поредак духовног живота. 

Током три године сви ови манастири су много узнапредовали у монашком животу, 

и заслугом својих старешина, али особито заслугом архимандрита Клеопе, који 

подробно надгледаше благообразно одвијање духовног живота, на хвалу Бога и 

радост верника. 

  

Како се отац Клеопа избавио старешинства над манастиром Њамцом 

  

Почетком 1951. године Патријарх Јустинијан, желећи да духовно обнови манастир 

Њамц, највећу лавру у земљи, предложио је да премести у Њамц оца Клеопу са 70 

монаха из Слатине и Сихастрије. 

Чувши ово, отац Клеопа се веома ожалостио и молио се Богомајци да га избави 

овог искушења, сећајући се савета духовника Викентија из манастира Агапије, који 

казиваше: - Слушај, дете, када будеш наишао на тешке невоље, пости три дана и 

моли се са сузама, и Бог ће те научити шта да чиниш! 

И ево како је поступио. 

Једне ноћи се закључао у келији, само са знањем свога ученика јеромонаха 

Серапиона, и постећи молио се седам дана: од понедељка до недеље. 

Након седам дана, током ноћи, како је седео на столици и мало задремао, видео је 

небеску светлост око Богородичине иконе са зида. Затим му је Богомајка 

прозборила са иконе, казујући му: - Не жалости се због смутњи у манастиру 

Њамцу, јер ћу их ја смирити. Али немој да се двоумиш. 

Јер једна му мисао казиваше да оде у Њамц, а друга - да оде у пустињаштво. 

Затим је отишао к свом духовнику јеросхимонаху Пајсију, исповедио се и рекао му 

све што је чуо и видео на Богородичиној икони у келији. Старац му је рекао: 



- То је божански знак. Али немој сада више ником казивати ово виђење. Сада се 

припреми и сутра да се причестиш. И ако буде било од Бога да те одведу у 

манастир Њамц, Богомајка ће ти помоћи. А ако не буде била Његова воља, 

остаћеш ту. 

Сутрадан, после Свете литургије, отац Клеопа је добио вест да се Патријарх 

саветовао са више њих и одлучио да све остане на месту, као раније. 

Тако се све смирило молитвама Богомајке и благословом његовог духовника 

јеросхимонаха Пајсија. 

  

Друго повлачење старешине Клеопе у планине 1952-1954. године 

  

До пролећа 1952. године манастир Слатина је много процветао, спадајући међу 

најорганизованије манастире у нашој земљи. Тада је имао преко 80 житеља, од 

који њих 60 беху млади. Верници долажаху о празницима да слушају Света 

богослужења и беседу оца Клеопе, која је покретала срца свих. Тако се све 

одвијало у миру и добром поретку. Али отац Клеопа у тајности казиваше својим 

ученицима: 

- Ја сам само телом овде у Слатини, али душом сам све тамо у Сихастрији, где 

сам замонашен и где сам живео толико година. 

Међутим ђаво, који никада не спава, није могао да поднесе добро подвизавање и 

склад монаха у манастиру Слатини. Због тога је подстрекао Секуритатеу (румунску 

УДБ-у, нап.изд) да спроведе подробну истрагу у братству овог манастира. Органи 

безбедности су дошли у великом броју, ноћу, спроводили су истрагу над 

старешином и над најзначајнијима у манастиру и претили им. На крају су задржали 

неколико њих, на челу са оцем Клеопом, јеромонахом Арсенијем Папачоком и 

братом Константином Думитрескуом. 

Одвезавши их у Фалтичењи, држали су их под истрагом целе ноћи. Тада су оцу 

Клеопи приговарали: - Ти саботираш националну економију и казујеш да је данас 

Георгије и сутра Василије, да је празник, па људи одлажу алат и не раде! 

Међутим отац Клеопа им је одговарао: - Како да не кажем да је празник, ако га је 

Света Црква записала у календар? 

На крају су рекли оцу да више не спроводи религиозну пропаганду и пустили су га. 

Стигавши ноћу у манастир, отац Клеопа се исповедио своме духовнику и, по 

његовом савету, повукао се у тајности заједно са јеромонахом Арсенијем 

Папачоком у планине Станишоаре и у друга за нас непозната места, док се нису 

умирили немири у Слатини. Исповедали су се један другом и имали су са собом 



Свете Тајне, којима се причешћиваху на две-три недеље, јер нису били заједно све 

време. Дуго су били скривени у шумама око села Негрилеаса[1] и Остра[2], 

склањајући се у некој напуштеној бачији и примајући намирнице једном месечно од 

једног доброг хришћанина, по имену Стратон. 

У планинама Станишоаре беше тада много вукова, али они који им доношаху 

храну их се нису бојали, због молитава ових двају скривених пустињака. 

По свом повратку у Сихастрију отац Клеопа је покаткад причао моменте из свога 

странствовања у планинама. 

"Када бејах по шуми прогнаник, посећивали су ме моји "пријатељи", који беху: деда 

меца и лукава лисица. "Деде" сам се лакше спасавао. Када бих га чуо да мрмља, 

бацио бих му по кромпир, и он би одлазио, али с лисицом не беше исто тако. Она 

је долазила ноћу до врата земунице, и ако случајно бејах заборавио напољу 

штогод хране - радости њене. Бринула је она! 

Једном бејах заборавио котлић у којем сам припремао храну. Беше још остало 

нешто у њему. Дошла је лисица без трунке срамоте и почела да једе. Ја сам је 

видео кроз прозорче и изашао сам напоље. Када ме је угледала, она се дала у бег, 

али јој се дршка котлића закачила за главу. Сада ми не беше за храну, беше ми 

жао котлића, јер нисам више имао у чему да припремам храну. Трчао сам за њом и 

викао: - Остави котлић! 

Али она, лукава, као увек. Приближила се некој грани, закачила је котлић, извукла 

је главу и побегла. Ја сам био радостан што ми је остао котлић! 

Имао сам и друге пријатеље, још страшније. То беху шумски пацови. Ако не умеш 

да се организујеш, ови те остављају без хране у јеку зиме. Имао сам у келији врећу 

са двопеком привезану за греду. Како би се спустило вече, долазили би и 

"парохијани". Проглодали су земуницу и долазили на двопек. 

Мени није било до двопека, колико сам се љутио што не могу да вршим правило. 

Како бих почео да читам, они би почињали да грицкају двопек. Шта да радим? Узео 

сам штап у десну руку и Псалтир у леву руку. Тако сам ја вршио правило: Господе, 

услиши молитву моју (уп. са Пс 142,1), а штапом по шумским пацовима! Након што 

бих их ударио, претварали су се да су мртви. Затим бих настављао: саслушај моје 

мољење (уп. са Пс 142, 1) и других неколико стихова, и опет би почели да грицкају, 

и ја сам их опет ударао штапом. И ето тако сам ја творио своје правило, све док 

нисам запушио све рупе". 

Једном док је ишао по шуми једне позне јесени ухватила га је хладна киша, која га 

је сквасила до коже. Будући веома далеко од земунице, требало је да превали 

добар део пута у мокрој одећи. Будући да је било хладно и да је дувао и хладан 

ветар, путем се скоро укочио и пао је недалеко од земунице, не могавши више ни 

да мрдне. 



Отац је размишљао: "Сада ћу умрети, а немам Свето причешће при себи". Затим 

се топло помолио и полако-полако је допузао до склоништа. Тамо је с муком 

запалио ватру, сео поред ње, осушио се и тако дошао к себи и утекао од смрти. 

Али отац Клеопа је имао и друкчија искушења, као што нам је и казивао: 

"Бејах једне ноћи у један сат у земуници. Бејах завршио Полуноћницу и стигао под 

крај Јутрења, кад одједном чујем: буф, буф, буф...! Тресла се земља. Изашао сам 

да видим шта се чује, али када сам отворио врата на земуници, видео сам напољу 

велику светлост, и у светлости - месингано возило са много точкова. 

Из њега је сишао висок човек са великим очима, пола белим, пола црним, који је 

само толико рекао, наглашавајући: -Шта тражиш овде? 

Тада сам се сетио шта кажу Свети Оци: да ако имаш Свете Тајне, имаш Живога 

Христа! Ја бејах имао Свете Тајне у једној јеловој дупљи у земуници. И када сам се 

сетио овога, ушао сам брзо унутра, обухватио сам рукама јелу са Светим Тајнама, 

и само сам толико рекао: - Господе Исусе, не остављај ме! 

Да видиш шта је молитва када ти је ђаво на прагу! И када сам поново погледао 

напоље, видео сам га како се повлачи, одагнан Христовом силом. Уз земуницу 

беше нека велика јаруга, где је пао онај нечисти дух. Али како је пао? Када је 

стигао до јаруге, трипут се претумбао заједно са возилом, и затим је пао, и настала 

је велика бука, да су ми уши пиштале до сутрадан у један сат". 

Други пут, док је био у земуници, опет је чуо буку. И када је изашао напоље, 

изгледало је као да настаје прави рат. Видео је тенкове како долазе према њему, 

наоружане војнике како трче, и чинило му се да цела једна војска покушава да га 

ухвати. Онда је започео Исусову молитву, и сав привид је нестао. 

И отац Арсеније је причао један догађај из пустињаштва са оцем Клеопом: 

"Ухватила нас је једном јака киша у некој не тако високој шуми, високој колико кућа. 

Отац Клеопа беше на једној страни, а ја на другој страни. Тражили смо гушће 

жбуње како бисмо се склонили. Али отац је настојавао, тако, испод грања, да 

дођем к њему. Донде беше око 30 метара. Ја сам говорио да је боље моје место, а 

Свети отац казиваше да је његово место боље. Тада сам рекао себи: "Не! Стани, 

братац! Да ја послушам оца Клеопу!" Побегао сам оданде, и одмах је гром ударио 

у оно место где сам ја био. Ово ме је потресло! Ето шта значи послушање!" 

У зиму 1953. године, будући веома хладно, Оца Клеопу су примали у своје 

усамљене куће верници. Увече би отац држао поучну реч укућанима. Затим би 

домаћин рекао: - Оче, имам унуче. Да дође и оно? 

- Да, нека дође! 

Након неког времена опет би рекао: - Оче, имам и унуку. Да дође и она да слуша 

беседу? 



- Нека дође и она! 

Али када би отац приметио да се многи сакупљају, оставио би на столу хартијицу, 

на којој беше написано: "Отишао сам. Опростите ми!", и повлачио се у планине. 

Док се налазио код неког верника, имао је и друго искушење. Непријатељ, узевши 

лик веверице, стао је над иконом у соби где је становао. Разгневивши се, отац се 

бацио нечим за њом. Али је одмах затим почео плакати, јер, у ствари, требало је 

да се само молитвом користи у борби са ђаволом. 

Оци Клеопа и Арсеније су се подвизавали у планинама Станишоаре до лета 1954. 

године, када је Патријарх Јустинијан издејствовао дозволу да се ова два 

подвижника врате у манастир или да дођу у Патријаршију. 

Када су дошли да оца Клеопу изведу из пустињаштва и да га одведу у 

Патријаршију, бојао се да како не буде каква замка. Али се почео молити Богу да 

му покаже треба ли да иде или не. Тада му је пало на ум слово Светога Јована 

Лествичника, које вели: "Срамота је за пастира да се боји смрти, када је смрт 

одређена послушањем!" И рекао је отац себи: "Ко ме зове? Зове ме Патријарх 

Цркве! Ако ме шаље у смрт, идем у смрт!" 

Тако су, након више од две године пустињачкога подвизавања, оци Клеопа и 

Арсеније отишли у Букурешт у пратњи јеросхимонаха Данила Тудора. 

Тамо их је са пуно љубави примио патријарх Јустинијан, с којим су се свако вече 

духовно саветовали. Затим су их слали у више манастира око престонице, да 

исповедају и саветују монахе. 

После тога оци Клеопа и Арсеније су се вратили у манастир Слатину, на радост 

монаха и верника из околине. 

  

Поклоништво по светим манастирима 

  

Почетком 1956. године архимандрит Клеопа се повлачи са послушања старешине 

манастира Слатине, остављајући уместо себе протосинђела Емилијана Олара, 

једног од својих ученика. А он, у пратњи двојице ученика, био је позван у 

духовничку мисију у Темишвар и Арад. Овде је срео митрополита банатског 

Василеа Лазарескуа, који је управо тада припремао ковчег за мошти Светог 

Јосифа Новог из Партоша. 

Одавде отац Клеопа посећује манастир Васиову, где је више година служио чувени 

духовник Викентије Малау, један од највећих духовника наше земље, о којем је 

свети отац тврдио да "би могао бити канонизован за светитеља било када". 



Затим је отац Клеопа са својим ученицима био упућен у манастир Гај близу Арада, 

где је боравио неко време. Овде је успоставио духовни поредак тачно као и у 

Сихастрији. Али када је ударило звоно за јутрење, верници ненавикнути на службу 

Полуноћнице, позвали су ватрогасце да угасе пожар, мислећи да се запалио 

манастир. Отац их је позвао у цркву и одржао потресну проповед. У његовој 

проповеди биле су и ове речи: 

- Огањ који се запалио овде у манастиру Гају нека се више не угаси до свршетка 

века! 

Из Гаја је отац Клеопа повремено позиван к епископу арадском Андреју Магеруу, с 

којим се духовно саветовао и којег је и исповедао. 

Након посете и другим манастирима у околини, враћа се поново у Молдавију и 

настањује се неколико месеци у манастиру Путни. Овамо је био позван да помогне 

духовном обнављању овог манастира, где беше наименован нови старешина 

архимандрит Доситеј Морариу, један од његових ученика из младости. 

У манастиру Путни говорио је свакодневно са много осећајности свим 

поклоницима из земље и ван граница о витештву благоверног молдавског војводе 

Стефана Великог, о жртви са којом је бранио своју земљу и праву веру и о 

његовим многобројним задужбинама, које трају и данас на нашој Светој земљи. 

Овде је имао прилику да говори и младима, и одраслима, како Румунима, тако и 

странцима, о лепотама Православља, о јунаштву наших предака, о лепим 

манастирима споља тако дивно осликаним, на славу Богу и на благослов 

румунском народу. 

У овом кратком предаху у манастиру Путни отац Клеопа је у својим проповедима 

складно преплитао прадедовску православну побожност са патриотизмом наших 

претходника и не мање са жртвом толиких нараштаја монаха који су одржавали 

живо кандило праве вере и душу нашег народа. 

У јесен 1956. године отац Клеопа узима гуњ и своје духовне књиге, које је толико 

волео, и враћа се у место пострига, у Свети манастир Сихастрију, који је тада 

предводио протосинђел Јоил Георгиу, келејник великога старешине Јоаникија 

Мороја. 

  

Манастир Сихастрија у раздобљу 1949 - 1959. године 

  

Смирени старешина протосинђел Јоил, наследник архимандрита Клеопе, 

предводио је са много мудрости братство манастира Сихастрије током 10 година. 

Његова највећа врлина беше редовно, свакодневно, даноноћно присуство на свим 



црквеним богослужењима. Први је улазио и последњи излазио из цркве. Због тога, 

када би видео покојег брата или оца да касни на Света богослужења, рекао би му: 

- Мили мој, дођите на време у цркву! Не пропуштајте Света богослужења, ако 

немате друго послушање, јер смо због тога дошли у манастир! 

Преподобни је имао призив за свештенослужење више од свих отаца и браће 

манастира и био је жива икона за сваког. А био је и духовник братства заједно са 

јеросхимонахом Пајсијем Оларуом, који се 1953. године вратио из Слатине. Ова 

два Богом изабрана оца красила су духовни живот у манастиру Сихастрији, 

одржавајући га на истој висини као и за време игуманства оца Клеопе, сакупљајући 

око себе многобројне христољубиве младиће. 

У јесен 1956. године вратио се и отац Клеопа у место свог пострига, мирне савести 

да је извршио послушање где га је Црква послала. Од тада се духовни живот 

Сихастрије још јаче утврђује. Отац Клеопа је исповедао и поучавао вернике у 

својој келији на брду; отац Пајсије је исповедао и учио своју духовну децу у 

келијама из шуме, будући велики љубитељ тиховања и смирења; а отац Јоил беше 

свагда присутан најпре у цркви и затим у старешинским просторијама. 

Ова три старца, узрасла у молитвама и благодати, дали су манастиру Сихастрији 

нову духовну димензију у овим преломним временима. Живи пример свакога од 

њих подстицао је њихову духовну децу да се више моле, да испуњавају вољу 

Господњу и да се припремају за тешке дане који се назираху на хоризонту. 

Братство манастира Сихастрије беше нарасло на преко 80 отаца и братије, одреда 

ревнитеља и молитвеника, одреда Христољубаца. Највећа радост братства беше 

свакодневно слушање божанске Литургије и поноћних богослужења. Млади су 

творили послушање током дана и били присутни у цркви особито ноћу; а стари 

беху неизоставно у цркви, како дању, тако и ноћу. 

Све се одвијаше у спокојству, с миром, с радошћу и са поуком, и сви су слушали 

ову тројицу великих духовника Сихастрије: оце Пајсија, Клеопу и Јоила. Отац 

Пајсије је подстицао своје ученике на живот у безмолвију, тиховању и молитви. 

Отац Клеопа је подстицао све, монахе и мирјане, да не заборављају час смрти, да 

слушају духовника и да бране - у време и невреме - праву православну веру. А 

старешина Јоил их је подстицао да не изостају са црквених богослужења. 

Тако је манастир Сихастрија постао духовни бедем румунског Православља, 

станиште молитве за сва чеда Христове Цркве и дом духовног мира и радости, где 

си могао бити ближе Богу. 

У раздобљу 1956 - 1959. године Сихастрија, као и остали румунски манастири, 

проживела је неколико година духовнога мира и особитог духовног напретка, али 

се назирала велика бура против Цркве Христове. Атеизам и секташтво свих 

нијанси припремали су нови напад против Православља, које је прошло кроз 

толико тешкоћа током историје. Јер то је била одувек судбина апостолске Цркве: 



да стално буде прогањана, стално под присмотром, али стално жива, снажна, 

победоносна и спасоносна. 

  

Прогон Цркве у раздобљу 1959 - 1964. године 

  

Прогон у раздобљу 1959 -1964. године означио је најтежи период за румунско 

монаштво у XX веку. 

Комунистички прогон је отпочео месеца априла 1959. године. Најпре су доживотно 

били истерани из монаштва старешине и духовници који су имали интензивнију 

духовну делатност, и којима су долазили многи верници. Истог месеца била је 

искључена из свих манастира у земљи сва омладина, то јест братија и 

искушеници. 

Пред крај 1959. године атеистичка влада из Букурешта изгласала је посебни указ, 

којим су из манастира протерани сви монаси старости од 55 година и монахиње до 

50 година. Указ је био строго спроведен под контролом Секуритатее и уз надзор 

политичких органа сваке области. До пролећа 1960. године избачено је из 

манастира више од 4.000 монаха и монахиња. 

Али најтеже погођени беху молдавски манастири, будући многобројнији и са већим 

духовним позивом. Неки манастири, као Сихастрија и Слатина, били су претворени 

у манастире-старачке домове: Сихастрија за старе монахе а Слатина за старе 

монахиње. У Сихастрију је доведено више од 40 стараца из молдавских 

манастира, који су се, након више година, преселили Господу. Њихови гробови се 

налазе на манастирском гробљу. 

Мали скитови, манастири остали без монаха, као и мисионарски манастири, 

затворени су или претворени у парохије, које су опслуживали мирски свештеници, 

а примање подмлатка у манастире беше забрањено и под надзором Секуритатее. 

Старешина манастира Сихастрије протосинђел Јоил Георгиу заједно са 

јеромонахом Варсануфијем Липаном, учеником архимандрита Клеопе, били су и 

сами избачени из манастира 22. априла 1959, будући упућени сваки у своје родно 

село на обавезни боравак: протосинђел Јоил - у општину Думбрава Рошие, а 

јеромонах Варсануфије - у Пипириг - Њамц. Тако је манастир Сихастрија изгубио 

старешину и више од 40. сабраће у узрасту млађем од законом наметнутога, а 

архимандрит Клеопа беше изгубио келејника и већину својих духовних синова. 

Треће повлачење у планине 

  



Видевши ово тешко стање и знајући да је под сталном присмотром тајне полиције, 

отац Клеопа се, руковођен Духом Светим, поново - по трећи пут - повукао у 

Молдавске планине, у своје много љубљено тиховање. Најпре је отишао у шуме из 

околине општине Хангу. 

Одавде се упутио ка северу, ка планини Халаука-Пипириг. Затим је направио себи 

малу дрвену земуницу недалеко од планине Петру Вода, где је проборавио више 

од две године, будући потпомогнут од неког хришћанина из околине, по имену 

Павел Марин. 

Године 1962. дошао је к њему и његов ученик отац Варсануфије, с којим се заједно 

подвизавао на више места дуже од три године. Међу онима што су посебно 

помагали оца Клеопу у овом повлачењу у планине били су Думитру Ница и Георге 

Олтеану из места Долхешти, општина Пипириг, као и рођаци оца Варсануфија из 

исте општине. 

Оба оца су исповедала један другога седмично и причешћивала се на две-три 

седмице Светим Тајнама донешеним из манастира Сихастрије. 

Како су године пролазиле, сви су нестрпљиво ишчекивали повратак оца Клеопе 

кући. Сви су желели да дође, али можда највише његова стара мајка, мати Агапија 

из манастира Стара Агапија. Не беше га видела скоро шест година и није хтела 

отићи Господу, а да га не сретне још једном. 

Међутим, отац Клеопа није долазио. Беше навикао на безмолвије и непрестану 

молитву, а утехе Духа Светога даноноћно му одмараху душу. Потпомогнут 

молитвама свих својих духовних синова, још беше здрав, и поред молитве 

бављаше се и писањем побожних књига "на јеловим жилама", како је касније сам 

посведочио. 

Ево наслова неколико његових списа, остварених током више од пет година 

пустињачког подвизавања у планинама: Беседе за монахе, названо и Успон ка 

Васкрсу; Исповест архијереја, Исповест старешина, Исповест духовника, Исповест 

мирских свештеника, Исповест монаха, О сновима и виђењима, као и Божија 

чудеса у творевини. 

Архимандрит Клеопа је написао и друга полезна (душекорисна) штива, од којих су 

нека штампана, а нека су се временом изгубила. Али она које су до данас очувана 

доказују да отац Клеопа беше веома ревностан за Свето Писмо, за списе Светих 

Отаца и Свете каноне, и особито за непрестану молитву. 

Свети отац се мољаше у усамљеништву по 10-12 часова током дана и ноћи. Како 

нам касније казиваше његов ученик јеромонах Варсануфије, отац Клеопа је 

уобичајавао да изјутра чита следеће молитве: Јутарње молитве, неколико 

акатиста, међу којима су увек били Акатист Спаситељу и Благовештенски затим 

читаше Покајни молбени канон, Молбени канон анђелу чувару, Молбени канон 

небеским силама и неколико катизми из Псалтира. По подне читаше Вечерње, 



Повечерје и неколико канона из Богородичника[3]. Затим, након малог предаха, јео 

би једном дневно на заласку сунца и настављаше с вечерњим молитвама и 

Молбеним каноном Богородици. У преостало време понављаше Исусову молитву. 

Како нам казиваше његов ученик, удостојио се да стекне и умносрдачну молитву, 

тако да покаткад плакаше са врелим сузама и осећаше велику духовну топлоту у 

свом срцу, које гораше као пламен огњени. 

  

Сихастрија без оца Клеопе 

  

У време прогона тешко су се служила богослужења у манастиру Сихастрији, због 

недостатка свештенослужитеља. Духовника беше све мање, верници долажаху у 

манастире са извесном бојазни, а млади који су желели да остану примани су као 

запослени, у грађанском оделу. 

Одсуство архимандрита Клеопе и протосинђела Јоила Георгиуа још више је 

отежало духовнички живот. Сада је целокупни терет налегао на рамена старога 

духовника Пајсија. Више од свих свети отац је даноноћно исповедао монахе и 

мирјане; тешио је, храбрио, свима уливао наду, с вером се молећи Богу. 

Сви питаху за оца Клеопу и помињаху га у својим Светим молитвама. Сви су 

желели бар да га виде и да се радују његовим речима, али нико није знао где се 

заправо подвизава и моли Богу. Међутим, сви су тајински (тајинствено) осећали 

силу његових молитава. И то уверење уливало је свима наду да ће се раније или 

касније вратити својој духовној деци. 

Нови старешина манастира Сихастрије протосинђел Калиопије Апетри био је 

промислом одређен да предводи ово братство. Он беше у ствари ученик оца 

Клеопе, с којим је заједно пребивао и у манастиру Слатини. Истовремено беше 

веома храбар отац, смео, ревностан за Светиње и пун доброте. Све ове врлине 

заједно са благодаћу Божијом помогле су му да у истој ревности и поретку одржи 

братство манастира Сихастрије током 12 година. 

Богослужења су била исто тако лепа као и у прошлости, држаху се проповеди, 

верници су долазили у све већем броју, и критично стање из раздобља 1959-1962. 

много се побољшало након 1963. године. 

Зато можемо рећи заједно са пророком Давидом: Који је бог тако велик као Бог 

наш? Ти си Бог који чиниш чудеса! (уп. са Пс 76,13-14) 

  

Сузе монахиње Агапије 



  

Беше то у лето 1964. године. Догађаји у земљи одвијали су се на добро 

Хришћанства. Људи су поново стицали наду у сутрашњи дан. Манастири, ови 

бедеми древнога Православља, постојано су се молили за победу Христовог 

Крста. Цркве беху све пуније верника, поклоништва по манастирима су се 

умножила, а Бог се беше окренуо лицем к нама грешницима. 

Долазио сам из Тргу Њамца ка манастиру Сихастрији преко Старе Агапије. Хтео 

сам да утешим мајку оца Клеопе и да јој однесем понешто од онога што јој је 

потребно. Када сам стигао на манастирску капију, стара мати Агапија је чекала да 

дође покоји поклоник, да би му се обратила. Како би видела кога да улази у 

манастир, и не познајући га, мати Агапија га је питала: - Слушај ти! Ниси ли видео 

мога Клеопу? 

Верник би јој казивао: - Не, мати, не познајем га! 

Када су долазили други верници, старица им је приступала и питала и њих са 

сузама у очима: - Нисте ли како видели мога Клеопу? 

А они јој одговараху: - Не знамо, мати, нисмо га видели! 

Тада би старица уздишући брисала сузе из очију, гледајући некамо у даљину. 

Поимајући њен велики бол, приближио сам се мати Агапији да бих јој дао што 

беше припремљено за њу, и рекао сам јој кротко: - Мати Агапија, немој више 

питати људе где је отац Клеопа, јер они не знају где се налази! 

Тада ми је старица са сузама бола рекла: - Еј, оче Јоаникије, кад ниси био мајка!.. 

Од њених речи су ми наврле сузе, и након што сам се поклонио у цркви, рекао сам 

јој: - Остави, мати Агапија, јер ће отац Клеопа ускоро доћи у Сихастрију! 

Затим сам отишао преко планине у манастир. 

Сутрадан по подне мати Агапија, обузета чежњом за својим сином, Клеопом, узела 

је штап у руку и, не казујући ништа монахињама, пошла преко планине ка 

Сихастрији. Али будући сама и имајући преко 88 година, залутала је стазом у 

шуми, и пре сумрака ју је нашао неки човек и одвео у планинарски дом. Није више 

умела ни да се врати натраг, ни да дође у Сихастрију. Радници из дома су јој дали 

једну собу да преспава. За то време звона манастира Стара Агапија су непрестано 

звонила, и све сестре су је тражиле по шуми. Тек сутрадан око поднева су је 

нашле и упитале: - Како си доспела овамо, мати Агапија? 

- Хтела сам да одем у Сихастрију да видим није ли дошао мој Клеопа! Али сам 

залутала. Довео ме је неки човек у овај дом, и не знам куда да идем. 

- Хајде, одвешћемо те ми, мати Агапија! 



Стигавши у Сихастрију, мати Агапија је клекла пред гробовима двојице својих 

синова - Василеа и Герасима, и након што се сама довољно исплакала, устала је, 

целивала крстове, поклонила се у цркви и рекла сестрама: - Од сада могу да 

умрем! Али нећете ли ме оставити да останем овде? 

- Не, мати Агапија! Хајде да идемо натраг! 

- Хајде да идемо... 

  

Повратак оца Клеопе у манастир Сихастрију 

  

Месеца августа 1964. неисказана радост ослобађања земље и свих Румуна 

поробљених комунизмом обухватила је све. Затвори су се испразнили, преживели 

су били ослобођени, манастири и цела земља су приносили благодарне молитве 

Богу, и сви су се надали бољитку сутрашњега дана. 

Крајем истог месеца, у пратњи неког добронамерника, стигао сам до земунице оца 

Клеопе, скривене за погледе многих. Клекнувши, целивао сам му руку, загрлили 

смо се и заједно плакали. Чинило ми се да сањам. Затим, пошто нас је Господ 

укрепио, дуго смо се молили, и рекао сам оцу Клеопи: 

- Преподобни оче, дошао сам, послан од отаца из Сихастрије, да вас доведем кући 

након скоро шест година од одласка. Отворили су се затвори, и Бог нам је 

благословио земљу са мало слободе. Дакле, молимо Вас да се вратите у 

Сихастрију! Сви оци вас очекују, плачући од радости. Очекују Вас и верници, али 

највише Вас прижељкује отац Пајсије, духовник свију нас, који Вас је подизао од 

малена, и мати Агапија, Ваша мајка, свети оче!... 

Али отац Клеопа се колебао. Беше навикао на безмолвије. Тајинска (тајинствена) 

борба беше у његовој души. Да одустане од безмолвија ради користи других? Или 

да остане даље у пустињаштву? Тада, видевши га у том двоумљењу, оставио сам 

га да се моли Богу још две недеље. На дан Светога Киријака Отшелника, 29. 

септембра, идући преко планина и долина, шумама само њему знаним, отац 

Клеопа и његов ученик Варсануфије стигли су у манастир Сихастрију. 

Радост је била велика, оци и браћа су га целивали са сузама у очима и узносили 

славу Богу што се поново здрав вратио у своју келију. Као благодарност, те вечери 

се држало ноћно бдење. Следећи дан отац Клеопа је провео заједно са својим 

духовником јеросхимонахом Пајсијем. 

Такав је био повратак архимандрита Клеопе у братство Сихастрије. 

  



Духовничка делатност оца Клеопе 

  

Вест о његовом доласку у манастир Сихастрију проширила се за неколико дана по 

целој земљи. Полако, полако, почеле су опет да га посећују групе верника одасвуд, 

да му траже савет и да примају благослов. 

Тако је отац Клеопа отпочео да изнова теши свет, да свакодневно казује 

душекорисну реч, да исповеда и да многе привлачи Христу речју и молитвом. 

Свакога дана долажаху у његову келију десетине и стотине верника из земље, и 

чак из иностранства. 

Овде слушаху охрабрујући савет и слово старца, постављаху духовна и теолошка 

питања од најједноставнијих до најдубљих, и свако је од њега излазио задовољан, 

радујући се да га бар види и да прими благослов. Тако, с обзиром да је био познат 

у целој земљи, сви су благодарили Богу што нам га је подарио као небески 

благослов. 

Прва дужност коју је отац Клеопа захтевао од верника свих узраста и друштвених 

положаја беше свето чување праве вере, то јест догмата Православне цркве. Без 

праве вере нико се не може спасти, чак и да има нека добра дела. 

Затим је отац настојавао на исповедању грехова, подстичући вернике да се 

исповедају најмање четири пута годишње. Он им казиваше: 

"Брате, када видиш да се разболео у кући отац или мајка..., не зови најпре лекара, 

него свештеника. Јер му лекар не може дати ни трен живота. Јер, кад би могао 

дати, не би дао теби, задржао би га за себе. Све је како Бог хоће! Позови 

свештеника и реци му: "Оче, исповеди ми оца или мајку". А свештеник нека га пита 

да ли је учинио тај и тај грех, или онај и онај грех, овако или онако... 

Након исповести добро је да онај који се исповеда каже да је у свему грешан. Јер 

ако не грешимо делом, грешимо умом или речју. И свештеник може на крају да га 

раздреши од свих грехова, даром који му је дао Христос. 

Затим можеш позвати и лекара. Јер ако човек умре чисто исповеђен, Црква га 

може извадити из пакла за 40 или можда више дана, али га може избавити. Али 

ако је неисповеђен, и има тешке грехе, неће га више избавити из пакла ниједно 

богослужење. Без исповести нема спасења". 

Свети отац је сваком препоручивао да има свога духовника у парохији којој 

припада. А ако је когод желео подробнију исповест, могао ју је обавити особито код 

старих духовника из манастира. У том су случају верници који су се исповедали у 

манастирима били дужни да од месног свештеника узму благослов и затим да 

изврше наложену епитимију. 



Подсећамо овде да је Преподобни, поред многобројних верника, имао на 

исповести и око 40 отаца и сабраће из братства манастира Сихастрије, којима су 

се прикључивали многи монаси и монахиње из других манастира, као и мирски 

свештеници и више епископа. 

Кроз исповест отац Клеопа је придобијао многе душе за Христа, али је свакога 

питао да ли може да изврши епитимију коју му је наложио. А ако би когод казао да 

је не може испунити, отац му је налагао мању епитимију, по његовом узрасту, 

снази и ревности. 

Затим је од сваког верника тражио да се моли што више, као што заповеда сам 

Свети Павле, казујући: Молише се без престанка (1. Сол 5, 17). Углавном, отац је 

препоручивао да свако твори изјутра Јутарње молитве и Акатист Богородици, 

увече - Молитве пре спавања и Молбени канон Богородици, са упаљеним 

кандилом; а у остало време дана, колико је могуће, молитву Господе Исусе". 

Али се најпре он сам свакодневно молио за себе, за Цркву, за вернике, за пале у 

тешке грехове, за болесне, за оне који су у патњи. Тако су молитве оца Клеопе 

понекад чиниле истинска чудеса, јер се људима испуњаваху полезне молбе (жеље 

које им беху на корист духовну, прим.изд), враћаху се здрави из болница и са 

путовања, и успеваху на испитима и у свакодневном животу. 

Затим им је тражио да одлазе у цркву седмично, или у случају нужде, на две-три 

седмице. Када не могу ићи, да пошаљу кога из породице (било супруга, било 

супругу, или кога од деце), којег је називао "апостолом породице". А код куће да 

читају побожне књиге, да се моле и да не једу, док не дође из цркве "апостол 

породице" са Светом нафором. 

Подстицао је и на милостињу: 

- Нека не оде од вас нико без милостиње, децо! Немаш новца, дај му кромпир, 

окрајак хлеба, марамицу, дај му штогод, ма колико мало. Ако даш мало а жалиш 

што не дајеш више, твоја милостиња стиже до Бога као муња. Због чега? - Сусреле 

су се две велике врлине: милостиња са смирењем. 

Свакоме је саветовао да твори милостињу у име Христово, по својој моћи, јер који 

твори милостињу "Богу позајмљује" и најлакше се спасава. Јер у Светом 

Јеванђељу Господ вели: Блажени милостиви, јер ће бити помиловани (Мт 5, 7). 

Такође је препоручивао верницима да живе у сталној љубави и хришћанском 

складу, по речи коју изговара сам Христос: По томе ће сви познати да сте моји 

ученици ако будете имали љубав међу собом (Јн 13, 35). 

Главна дужност, коју је захтевао од верујућих породица са села и из градова беше 

и рађање деце. Сходно Светим канонима отац Клеопа је потпуно забрањивао 

побачај и чедоморство било које врсте, јер је то један од највећих грехова у животу 

хришћана. Затим је младима препоручивао да проводе живот у девствености до 



црквеног брака и да слушају своје свештенике и родитеље, по заповести која је 

дата Мојсију: Поштуј оца свога и матер своју, да ти буде добро и да будеш 

дуголетан на земљи (Излазак 20,12). А од оних који су водили парнице и свађали 

се за земаљско старац је захтевао да се помире једни с другима и да следе савет 

свога свештеника. 

На крају би им отац Клеопа држао полезно слово, према њиховом разумевању, и 

одговарао им на питања која су постављали. Затим би их благосиљао Светим 

Крстом, мироносао их, давао им иконица и тамјана и отпуштао их у миру њиховим 

кућама. Након што би се мало одморио, долазиле су друге групе верника, да му 

траже савет и благослов. 

Било је дана, особито лети, када је отац имао више група верника са по више 

стотина људи. 

То је била највећа духовничка мисија, коју је непрекидно извршавао отац Клеопа 

од јесени 1964. године до 2. децембра 1998, када је предао свој дух у руке 

Христове. 

 

 

 

 

 

 

 

Духовнички савети за монахе 

  садржај 

Пошто су Оцу Клеопи свакодневно долазили оци и братија, како из манастира 

Сихастрије, тако и из других манастира, ради исповести и духовничког 

саветовања, свети отац је настојао да свакоме даје савете примерене потребама 

његове душе, како га је путеводио Дух Свети. 

Као што је познато, монаси воде особити духовни живот, имају посебно правило 

које су им наложили њихови духовници, имају особита искушења, и због тога су им 

потребни искусни духовници, који могу да их подучавају на путу покајања ка 

Христу. Због тога је отац Клеопа свакога питао какве духовне тешкоће има, затим 

колико се дуго није исповедао, ко му је духовник, има ли или нема разрешење за 

Свето Причешће и да ли га прекорева савест због каквог греха који је утајио или се 

стидео да га исповеди. 



Од одговора који је свако давао пред старцем зависили су и духовни савети и 

поуке које је примао. И пошто је отац Клеопа добро познавао Свето писмо, Свете 

Оце, Добротољубље и Свете каноне, и био Богом надахнут, успевао је да увек да 

најбољи одговор, сходно свачијој душевној потреби и узрујаности. Тако је онај који 

је примао старчев савет и испуњавао га имао много душевне радости и мира. А 

ако је обећао да ће се држати његовог савета а није га испуњавао, имао је грижу 

савести и бивао принуђен да се враћа старцу. 

Савет који је најчешће препоручивао, како монасима тако и верницима, беше овај: 

"Ако желиш да ходиш право пред Богом, потребна су ти два зида. Али не од опеке, 

не од камена, не од земље, него два духовна зида. Да имате страх Божији сдесна, 

јер пророк Давид каже: Страхом Божијим човек одступа од свеколиког зла а слева 

да имате страх од смрти, јер Исус син Сирахов каже: Сети се, сине, свога послетка 

и вавек нећеш згрешити (уп. са Исус Сирах 7,38). Ова два добра дела - страх 

Божији и сећање на смрт - избављају човека од свеколиког греха". 

Други савети које је препоручивао монасима беху и ови: да делотворе послушање 

с љубављу и са "Господе Исусе" у уму и у срцу, и да свакога дана, у зависности од 

послушања, учествују на Светој литургији и на осталим богослужењима Цркве. 

Такође је отац Клеопа још препоручивао монасима и браћи из манастира да у 

свему буду послушни својим духовницима. Ако не би могли извршити које правило, 

да траже од духовника друго правило, по мери своје моћи; да свакодневно читају 

по једну или две главе из Светог Писма, особито из Новог завета; да читају житије 

Светитеља дотичног дана и по које слово из Отачника, и друге побожне књиге. 

Манастирским житељима је опет препоручивао да буду што постојанији у 

монашком животу, да не ходе из једног места у друго, из једног манастира у други; 

да немају никакав лични иметак и да ништа не чине без благослова старешине и 

духовника. 

Када би Светом оцу долазили монаси и сабраћа који су се због нечега 

саблажњавали, отац би их подстицао да се усредсреде на саме себе: 

"Шта ти мислиш? Када бродар бродом плови по мору, кроз стеновита и опасна 

места, мислиш ли да он гледа други брод, куда га води неко други? Он мотри на 

крму. 

Или, да ли онај који се вози аутомобилом путем, гледа како неко други вози 

аутомобил? Он мотри на свој пут: десно, лево, нагиб, брег! Свако мотри на свој 

аутомобил. Тако и ти. Држи руку на волану своје душе! Гледај своју душу, како је 

не би сурвао у понор! Шта неко други чини његова је ствар. Свако се спасава 

сходно томе како путоводи своју душу. 

Наводио је следећи пример. 



Три брата из манастира Њамца отишла су деди-Георгеу Лазару, једном светом 

човеку, који је чинио чудеса у овим крајевима, и рекли су му: 

- Деда-Георге, ми одлазимо из овог манастира, јер смо се саблазнили! 

- Али због чега, мили моји? - рекао је старац. 

- Нема више спасења у манастиру! 

Тада је деда-Георге, који се никада није гневио, викнуо јако трипут: "Не чини ти! Не 

чини ти! Не чини ти!", и отишао је. 

Када би когод од монашког реда приметио какво теже одступање код свога 

духовног оца: или среброљубље, или лакомство било које врсте, тврдичлук, 

гордост, гнев и друго, отац Клеопа би му препоручивао да изабере себи другог 

духовника, не осуђујући првога. 

Ово су неки од савета које је давао архимандрит Клеопа својој духовној деци и 

свим монасима из земље који су долазили да му траже полезно слово. 

Духовнички савети за вернике 

  

Отац Клеопа беше искусан духовник како за монахе, тако и за вернике. У првом 

реду трудио се да пробуди у душама ревност и чежњу за Богом. Након тога је 

следило духовно узрастање те душе и њено обновљење. 

Он је препоручивао својој духовној деци да поштују, углавном, следеће савете: 

Деца да буду од малена подизана у страху Господњем. Да уче молитве наизуст; да 

се једном месечно исповеде и причесте; да их родитељи редовно воде у Свету 

цркву; да слушају родитеље; да творе молитве и метаније за оца и мајку, за своју 

браћу и родбину; да уче веронауку у школи, да држе Свете постове и да не краду. 

Свако од млађих да има свог духовника. Да се исповедају једном месечно, а Свето 

Причешће да примају са много побожности, кад буду достојни Тела и Крви 

Господње, следећи савет духовника. Затим да у свему слушају родитеље, да се 

чувају свих данашњих ружних саблазни и грехова; да читају побожне књиге, а који 

имају призив, да ступе у службу Господњу, било учећи Богословију и Богословски 

факултет, било ступајући у монашки живот. Који имају тешка одступања од 

хришћанског морала нека се исповедају код старих духовника и нека следе 

епитимију коју им одреде. 

Оне који желе да ступе у брак нека канонски испитају њихови свештеници, да 

случајно не буду у међусобном сродству или да се не венчају без дозволе својих 

родитеља. Затим да поштују заповести које је Бог дао онима који су у браку, то јест 



да не чине чедоморство, да слушају родитеље, да буду добри хришћани, да чине 

милостињу и да чисте савести испуњавају савете својих духовника. 

Они који су у браку нека од своје куће направе истинску цркву. Нека рађају и нека 

подижу своју децу у страху Божијем, нека се моле много, нека чине милостињу 

сирочади и удовицама, нека се исповедају и нека се причешћују најмање четири 

пута годишње, ако имају разрешење. Затим нека у своје куће не примају секташе и 

људе туђе вере, нека живе у миру једни с другима, нека се са побожношћу старају 

за родитеље и старце у породици и да у свему слушају своје духовне пастире. 

До дванаестогодишњег узраста отац Клеопа, тада ученик основне школе, 

исповедао се парохијском свештенику, чије име беше Георгије Киријак, који је 

крстио сву децу породице Александра Илијеа. Након овога узраста млади 

Константин се исповедао духовницима из оближњег скита Козанчее, особито 

духовнику Конону Гаврилескуу, који беше познати заклинатељ и духовни отац у 

околини. 

Од јесени 1929. године, када је ступио у монашки живот у скит Сихастрију, имао је 

за духовника игумана скита протосинђела Јоаникија Мороја, који беше духовни 

отац свих тамошњих житеља, с обзиром да беше једини свештеник и 

свештенослужитељ Сихастрије. 

Година 1937 -1938. монах Клеопа одлазио је понекад с овцама у близину Старе 

Агапије и исповедао је своје грехове чувеном духовнику Викентију Малауу. После 

1938. године, када је протосинђел Викентије отишао у Банат као свештеник 

мисионар, отац Клеопа се исповедао и код старца настојатеља Јоаникија, и код 

јеросхимонаха Јоила. 

Од 1942. године, када је наименован за игумановог заменика, отац Клеопа се 

обично исповедао код јеросхимонаха Јоила Георгиуа, духовника скита, пошто је 

старац игуман лежао у постељи. Али и након свога рукополагања за свештеника 

1945. године, и након свога наименовања за игумана Сихастрије, исповедао се 

исто код јеросхимонаха Јоила, а понекад код јеромонаха Калистрата Бобуа. 

Под крај 1948. године јеросхимонах Пајсије Олару премешта се из Козанчее у 

братство манастира Сихастрије, и постаје духовник оца Клеопе и многих других 

отаца. Овај велики отац беше најискуснији духовник у Молдавији у другој половини 

XX века. Чак и у раздобљима повлачења у планине отац Клеопа се понекад 

исповедао исто код духовника Пајсија, који је одлазио у поноћ да га сретне на 

одређеном, само њима познатом, месту. 

На дан 18. октобра 1990, када се јеросхимонах Пајсије преселио Господу, отац 

Клеопа узима себи за духовника протосинђела Варсануфија Липана, свога 

ученика, код којега се још беше исповедао и у раздобљу повлачења у планине. 



У пролеће 1997. године, пошто се протосинђел Варсануфије преселио Господу, 

архимандрит Клеопа Илије је изабрао себи као последњег духовника јеромонаха 

Јакова Савина, код којег се исповедао до смрти. 

То су били духовни оци архимандрита Клеопе Илијеа од детињства до краја 

његовог живота. Њих је увек помињао с побожношћу у својим молитвама, како у 

цркви, тако и у келији. 

  

Два старца монаха с даром молитве 

  

Од 1968 - 1970. године подвизавали су се у манастиру Сихастрији више стараца 

монаха са особитим животом; сви беху ученици оца Клеопе. Сваке ноћи беху 

присутни на Јутрењу. По свршетку поноћног богослужења сваки се повлачио у 

своју келију. Само два старца остајаху у цркви и чекаху да изађу остали. 

Затим, кад сви оду, прострли би се на тле ничице крстообразно, и почели да се 

моле са сузама Спаситељу Христу, иштући милост, опроштај и раздрешење 

грехова. 

Ово чињаху сваке ноћи после јутрења, а да их нико није приметио. Међутим, једне 

ноћи неопажено се у углу цркве молио неки стари свештеник светог живота. Беше 

то свештеник Димитрије Бежан, парох у селу Гиндаоањи, општина Балцатешти, 

жупанија Њамц, који би с времена на време долазио у Сихастрију. 

Она двојица отаца, прострти лицем к земљи, нису приметили да има још кога у 

цркви. И пошто су отпочели да се моле из срца, над њиховим главама се подизао 

провидни пламен светлости, који се стално повећавао. Беше то благодатни 

пламен Духа Светога, који растијаше по мери молитве оне двојице стараца. Пошто 

никада не беше видео тако што, свештеник се дивио овом чуду и павши на колена 

молио се и он. 

Након мало времена овај благодатни огањ се мало-помало смањивао, док се није 

угасио. Затим су се она двојица стараца подигла на ноге, направила три метаније, 

целивала свете иконе и отишла сваки у своју келију. 

Ето, дакле, да и у нашим данима још има монаха светога живота, који имају дар 

огњене молитве! Њихова имена ни до данас нису позната. Али неки удобрени 

старци нам казују да то беху оци Јануарије и Касијан, ученици оца Клеопе. Али то 

остаје Божија тајна! 

  

О једној хришћанки која је имала дар божанске молитве 



  

Говорио нам је отац Клеопа о другом тајинственом чуду које се збило исто у цркви 

манастира Сихастрије: 

"У зиму 1971. године бејах чредни у Светом олтару. Дошао сам у цркву у 4 сата 

ујутру и творио сам на коленима молитве пред Свето Причешће, пред Светом 

Трпезом. Недуго затим уђе да се моли нека жена, која беше дошла с вечера у 

манастир. Нисам је познавао. Мољаше се тихо код свих икона и стално чинила 

метаније. Није знала да има још неког у цркви, јер беше мрак, будући зимско доба. 

Видећи да се моли тако постојано, погледао сам кроз свете двери да видим ко се 

моли са толико вере. Жена клечаше насред цркве с рукама подигнутим нагоре и из 

свег срца казиваше ове речи: "Господе, не остави ме! Господе, не остави ме!" 

Тада сам око њене главе видео светлост отворено-жуте боје и запањио сам се. 

Затим је жена пала лицем к земљи и молила се без гласа. Зрак светлости изнад 

ње постајаше све већи и уздигао се над њеном главом. Након мало времена 

светлост је тихо згаснула, а жена се подигла и изашла из цркве. Жена беше са 

села. 

Ето, дакле, ко има дар молитве! Ето, мирјани превазилазе нас монахе! Ја сам 

обављао проскомидију и од великог узбуђења почео сам да плачем с копљем у 

руци. Само Бог зна колико изабраника има Он на овом свету!" 

  

Поклонички пут на Гроб Господњи и на Синајску Гору 

  

У јесен 1974. године, десет година након повратка оца Клеопе из пустињаштва, 

више нас поклоника из земље, заједно с њим и с протосинђелом Јоилом 

Георгиуом, пошли смо да се поклонимо Гробу Господњем и осталим светим 

местима. 

То је била једна од највећих радости у животу оца Клеопе. Први и најсветији пут 

који смо заједно прешли у Светом граду Јерусалиму беше поклоњење Гробу 

Господњем. Затим смо се попели на Голготу и целивали Свети Крст на којем се 

разапео Христос за спасење наше и целога света. Тамо смо одслушали Свету 

литургију и, узносећи славу Спаситељу нашем Исусу Христу, отишли на 

поклоњење осталим светим местима у Јерусалиму, с душама пуним радости и 

узбуђења. 

Следећих дана смо се поклонили на Синајској Гори, где је уснула Богомајка, као и 

гробу пророка Давида. Затим смо сишли у Гетсимански врт и поклонили се гробу 

Богомајке и свим Светим местима тамо. С Новим заветом у рукама попели смо се 

на Маслинску Гору и предахнули у два велика женска православна манастира: 



Светој Марији Магдалини и Елеону, где се подвизаваху и десет монахиња 

Румунки. 

Тако смо пропутовали Светом Земљом до Галилеје, до града Назарета, где је 

Богомајка примила вест о Христовом ваплоћењу. Међутим, највише се међу нама 

радовао отац Клеопа, који је окусио толико невоља овога живота! 

Следећи предах имали смо у граду Кани Галилејској и код Самарјанкинога 

кладенца. Одатле смо стигли на реку Јордан, У којој се крстио Исус Христос, 

Спаситељ света, и вратили смо се поново у Јерусалим. 

Затим смо пошли к Витлејему, граду где се родио Господ Христос. Овде смо 

боравили један дан, иштући од Спаситеља да се духовно роди и у нашим срцима и 

душама. 

Након још неколико дана пошли смо скупа на пут дуг преко триста километара, ка 

Гори Синајској, где је Мојсије примио Таблице Закона. Овуда је Мојсије водио 

изабрани народ ка Светој Земљи. Господе, како је пусто ово место и како је 

благословена наша земља Румунија, осењена и заштићена Твојом великом 

добротом! 

На обзорју се, као непобедива тврђава Православља, видео манастир Свете 

Екатерине, где се налазе мошти ове великомученице. Ту нас је са много 

благовољења примио митрополит Дамјан, старешина манастира. 

Сутрадан смо се попели на врх горе где је Свети пророк Мојсије примио Таблице 

Закона. Затим смо се поново вратили Светом граду Јерусалиму, узносећи Богу 

славу за све. 

Након што смо се поново поклонили Гробу Господњем, посетили смо село Аин 

Карем, родно место Светог Јована Крститеља, затим Јерихон и манастире у 

долини Јордана. На дан 30. октобра вратили смо се у земљу. 

  

Поклонички пут на Атонску Гору и друга Света места 

  

Три године након првог поклоничког пута, септембра 1977, група од четворице 

отаца из манастира Сихастрије, на челу са архимандритом Клеопом Илијеом, 

пошла је возом ка Атонској Гори. 

Атос, назван и Богомајчиним вртом, друго је Свето место хришћанскога света, 

после Гроба Господњег. Атос је рај православних земаља, јединствен у 

хришћанском свету. 



Стижемо у Солун, престоницу античке Македоније, где нас дочекује неколико 

монаха Румуна. Током целог дана посећујемо старе манастире и цркве Северне 

Грчке, затим полазимо ка Атонској Гори. 

На обзорју се оцртавају неки светогорски манастири, лука Дафне и врх Атонске 

Горе, висок преко две хиљаде метара. Све нам се чини као чудо Божије. Атонска 

Гора је уски рт копна површине 339 квадратних километара, дужине преко 80 

километара, на којем је са обе стране смештено 20 великих манастира, више од 15 

скитова и скоро 200 великих и малих келија, у којима се подвизава више од 1.500 

монаха Грка, Срба, Руса, Румуна и Бугара... 

Након два сата путовања бродом силазимо у луку Дафне, затим се пењемо према 

Кареји, престоници Свете Горе. Након што смо добили улазну визу за Атонску Гору 

полазимо ка румунском скиту Продрому, где остајемо два дана. У суботу, ноћу, на 

служби јутрења, замонашен је искушеник Јован, један од ученика оца Клеопе, који 

га је и повео на монашење. Монашење је извршио архимандрит Викторин, 

старешина манастира Сихастрије, који му је дао име Јоаникије. 

Затим је одслужена Света литургија, а отац Клеопа је изговорио лепу духовничку 

беседу. После подне смо посетили све пустињачке пећине и келије из околине 

скита Продрома, а сутрадан смо отишли да се поклонимо великим светогорским 

манастирима, чувеним у целом свету. 

Први предах нам је у манастиру Велика Лавра. Овде се клањамо гробу Светога 

Атанасија Атонског у црквеној припрати. 

У наставку посећујемо румунске келије из скита Лаку и манастире Ивирон, 

Кутлумуш и Ставроникита. Све су обновили молдавски и мунтенски владари, који 

су им сваке године давали помоћ и прилоге. Највише нас је потресла икона 

Богомајке, звана "Вратарка", у манастиру Ивирону, пред којом смо се сви 

поклонили, на челу са оцем Клеопом. На путу према Кареји кратко смо се 

зауставили код келије познатога испосника старца Пајсија Светогорца, великог 

духовника, чествованог и траженог у целој Грчкој, који нас је задивио својом 

светошћу и смирењем. 

Затим смо се поклонили чудотворним иконама Протатске цркве у Кареји, 

Пантократора, Есфигмена и Ватопеда, где се налазе многе мошти и неколико 

чудотворних икона. Стефан Велики је у Ватопеду изградио арсану, која се у 

добром стању чува и данас. 

Настављамо пут ка манастиру Хиландару. Одавде прелазимо планину и 

заустављамо се у манастиру Зографу, где је храм посвећен Светом 

Великомученику Георгију, који је задужбина Светог Стефана Великог из година 

1475 -1502. 

Клањамо се затим у манастирима са западне падине Атонске Горе, и то: у 

манастиру Дохијару, који је задужбина Александруа Лапушњеануа из XВИ века; у 



манастирима Ксенофону и Светом Пантелејмону. У наставку свог пута посећујемо 

манастире Ксиропотам; Симонопетру, задужбину Михаја Витеазуа; Филотеј; 

Григоријат, задужбину Стефана Великог; Дионисијат, задужбину Њеагоја 

Басараба, и манастир Свети Павле. 

Када су светогорски игумани сазнали о доласку архимандрита Клеопе на Свету 

Гору, добар део њих му је тражио да казује полезно слово братствима њихових 

манастира. Тако је одржао пет беседа са особитим патристичким и филокалијским 

садржајем, које су утешиле многе младе душе и имале одјека у целој Грчкој, јер је 

добар део њих објављен. 

Напуштајући Свету Гору Атонску, посетили смо Атину са околним манастирима и 

отишли к великом духовнику старцу Порфирију, који је имао дар прозорљивости. 

Истински Светитељ наших дана. Он се подвизавао у једном малом скиту Атике. 

Одавде смо отишли на острво Керкира (Крф) к моштима Светог Спиридона, према 

којем је отац Клеопа гајио велико поштовање. 

Сутрадан, пошто је била недеља, служили смо заједно Свету литургију, а отац 

Клеопа је позван да одржи слово у манастиру Платитери у граду. Касно увече 

отпловили смо бродом ка Италији, моштима Светог Николаја, великог чудотворца, 

по жељи оца Клеопе, који је стално хтео да их бар једном у животу целива и да од 

њега иште помоћ. 

У 10 сати ујутру стигли смо у Бари, где се налази катедрала са моштима Светог 

Николе. Овде смо се сви са сузама поклонили његовом кивоту, који се чува под 

олтаром велике цркве, и тражили смо његову помоћ и посредовање за нас и за 

земљу. Затим је отац Клеопа са сузама прочитао први део Акатиста Светом 

Николају, а ми остали смо наставили, певајући скупа: "Радуј се, Николаје, велики 

чудотворче!" Био је то тренутак велике потресености, који не можемо заборавити. 

Одавде смо отишли у Рим и посетили катакомбе Светог Калиста и Светог 

Севастијана. Затим смо на кратко свратили у манастир Ћелије у Југославији код 

великог српског теолога Јустина Поповића. Сви смо желели да разговарамо с овим 

догматичарем и теологом познатим у целом свету, који је присилно боравио у том 

манастиру. 

Током два дана су архимандрити Јустин и Клеопа духовно општили посредством 

преводиоца. Затим му је отац Клеопа тражио духовни савет. Желео је да до краја 

живота остане на Светој Гори, али беше у недоумици. Тада му је архимандрит 

Јустин рекао: 

"Оче Клеопа, ако одеш на Свету Гору, придодаћеш још један цвет у "Врту 

Богомајке". Али коме ћеш оставити вернике? Тамо се, свети оче, молиш само за 

себе. А у земљи се молиш за све и можеш привести Богу много душа лишених 

учитеља. И ја сам стремио Атонској Гори, али сам се вратио да обавим мисију у 

земљи. 



Ја велим да останеш у земљи, свети оче, да спасеш и себе и да помогнеш 

спасењу других. То је највеће добро дело садашњих монаха. Особито сада, када 

се боримо с безверјем, са сектама, са равнодушношћу према вери!" 

Следећи његов савет, отац Клеопа се спокојан вратио кући! 

  

Јеросхимонах Пајсије и архимандрит Клеопа 

  

Од свих духовника наших манастира у другој половини XX века двојица су били 

признати у целој земљи као најискуснији. То су били јеросхимонах Пајсије Олару 

(1897-1990) и његов ученик архимандрит Клеопа Илије (1912-1998). 

Обојицу су посећивали многобројни верници и монаси; обојица су имали дар 

поучавања и суза. Обојица су за живота подигли хиљаде ученика свих узраста, од 

деце и једноставних људи са села, до интелектуалаца, свештеника и јерараха. 

Обојица беху благодатни и прозорљиви оци. Обојица беху молитвени људи и 

жртвоваху се за спасење многих. 

Опште узето, ова два искусна духовника користила су иста духовна средства, али 

је сваки имао своју особеност. 

Отац Пајсије је имао кротку, сталожену, веома осетљиву природу. Он није могао 

никога одбити од исповести, није постављао никакав посебан услов. Говорио је 

веома тихо и ретко, лако је опраштао и проливао сузе за свакога, особито за мајке, 

за децу и болеснике. Затим, исповедао је даноноћно, пошто је имао много света на 

вратима, и трудио се да помири и да задовољи све. Због тога обично није спавао 

на кревету, него би мало придремао на исповедничкој столици и опет наставио. 

Ко год би га позвао или покуцао на врата, он је питао: "Ко је тамо?" И ако не би 

имао никога на исповести, говорио је: "Хајде, дођи!" 

Између осталог, две ствари нисмо могли посебно сазнати о оцу Пајсију: никада 

нисмо знали колико и када једе и, такође, када и колико спава. Свакодневно му је 

ученик доносио нешто хране, стављајући посуду на неку столицу. Али, док не би 

завршио исповедање верника који су га чекали, отац не би јео ништа. 

Када је био слободан, старац је узимао своју мотику и излазио у башту, јер је имао 

неколико леја око келије. Једном га је упитао неки духовник: - Оче Пајсије, због 

чега се толико трудиш са баштом? Зар ти није довољан труд с верницима? 

А старац је одговорио: - Излазим и ја на ваздух и радим помало у башти, да бих 

заборавио велике грехе које чујем на исповести! Јер ђаво има обичај да стално 

приводи духовницима у ум грехе које су чули на исповести, особито телесне, да би 

им стварао искушења. Затим, радим више сам, да бих се могао молити умном 



молитвом и да бих се душевно окрепио. Иначе не можемо издржати пред људима, 

и поуке наше и молитва немају силу да преобразе душе верника. 

Отац Пајсије није давао сувише строго правило својој духовној деци и узимао је у 

обзир узраст, ревност и љубав свакога према Христу. Углавном им је казивао да 

свакодневно понављају седам пута 50. Псалам и 15 пута Оче наш, да творе 

метаније са молитвом "Господе Исусе", Јутарње и Вечерње молитве, Канон 

Спаситељу, Молбени канон и молитву Богомајци: "Умилостивљење...". Управо због 

тога су га многи тражили, и успевао је да спасе не мало душа за Царство Божије! 

Старац казиваше верницима који долажаху к њему ради исповести: "Имај 

трпљења! Да не би умањио свој крст!" То јест да не ропћу и да не очајавају у 

животним невољама. Плакаше с онима који оплакиваху своје грехе и радоваше се 

с онима који се избављаху страсти. Штавише, јеросхимонах Пајсије имао је и 

одређени дар прозорљивости. Некима је говорио да не пођу на пут предвече, да не 

би што пострадали. Другима је казивао да не пођу из манастира непричешћени. И 

ако су га послушали, све им је ишло добро, с његовим благословом. Зато ниједан 

од старчевих ученика није преступао његову реч. 

У раздобљу 1973-1985. године јеросхимонах Пајсије је био пустињак близу пећине 

Свете Теодоре, у скиту Сихли, који је подвлашћен манастиру Сихастрији. И овде је 

наставио исти подвиг испосника и духовника, јер светом оцу је долазило много 

више верника и монаха, него у манастир Сихастрију. Није имао одмора ни дању ни 

ноћу, али беше мирне душе, зато што би се сви вратили својим кућама спокојни и 

радосни. 

Године 1986, пошто је сломио ногу, донет је у Сихастрију и лежао у кревету до 

краја живота. Али и овде је свакодневно имао на исповести монахе, свештенике, 

вернике, чак и јерархе, јер га благодат Духа Светог крепљаше да свима удовољи. 

Будући да је оца Клеопу духовно образовао и подигао јеросхимонах Пајсије у скиту 

Козанчеи, он је имао многе заједничке особине са својим духовним оцем. Иста 

ревност према Христу, иста љубав према светој молитви, иста милост према 

сваком човеку, иста милостиња сиромасима. Али је имао и духовничке особине 

различите од оних оца Пајсија. 

Отац Клеопа беше врло одлучан човек, категоричан, строг према себи и велики 

подвижник. Затим, на промислитељски начин беше Богом обдарен задивљујућим 

памћењем и великом љубављу према учењима Светих Отаца, тако да је познавао 

више патристичке теологије и праксе него многи дипломирани теолози. Веома 

добро је познавао Свето Писмо, Житија Светих, Догматику, Канонско право, 

Добротољубље и целу патристичку литературу. Због тога су га тражили многи 

интелектуалци и теолози, и држао је истинска патристичка и канонска предавања 

на било ком нивоу. 



Као духовник отац Клеопа беше обично строжији, особито са монасима и 

теолозима који нису добро познавали Свете Оце и Свето Писмо и који нису са 

страхом Божијим пастирствовали стаду Христовом. С таквима отац беше увек 

строг и категоричан. Он је од свештеника и монаха тражио да воде примеран 

хришћански живот, како би били светлост и путеводитељи људима. 

Али с децом, с мајкама, са старима и сиромасима отац Клеопа беше врло благ и 

милостив, и нико није излазио из његове келије без малог дара: иконе, књиге, 

крстића, неколико зрнаца тамјана, новца за оне што немају, и уобичајеног 

благослова за полазак. У тешким случајевима отац је, као што налажу црквени 

канони, слао оне с великим гресима надлежном епископу, да би им он учинио 

одговарајуће разрешење и да би им одредио покајну епитимију. 

Скоро 54 године, колико је био старешина и духовник, отац Клеопа је подигао и 

духовно образовао за Христа стотине и хиљаде душа - монаха, мирјана и 

свештеника - који су увек поштовали његов савет и по моћи испуњавали заповести 

Спаситеља нашег Исуса Христа. 

Ето због чега отац Клеопа беше тако љубљен и тражен од свих. Зато што је он 

сваком говорио отворено, у мало речи, све што треба да чини за своје спасење. 

Тако можемо рећи да су ова два велика духовна оца, јеросхимонах Пајсије и 

архимандрит Клеопа, у другој половини XX века поново препородили манастир 

Сихастрију, дајући му много већу мисионарску димензију но што је имао у 

прошлости. 

Имамо наду у Бога да ће ова духовна страна дејствовати још много година 

убудуће. 

  

Књиге које је написао архимандрит Клеопа 

  

Пошто је Отац Клеопа био искусни самоук и добро познавао Свето Писмо, као и 

добар део светоотачких списа и Свете каноне Православне цркве, на подстицај 

неких јерараха и теолога почео је да пише како сопствене беседе, тако и поједине 

књиге патристичког, теолошког и моралног садржаја. На ово га је особито 

подстицао отац Димитрије Станилоаје, с којим је био врло близак, и Митрополит 

ердељски Антоније, који му беше ученик. 

Прве своје записе из младалачких година, као што нам сам казиваше, изложио је 

на папиру када је имао послушање код манастирских оваца, али знајући да их је 

написао без благослова, покајао се због тога и спалио их. Након што је постао 

игуман у Сихастрији, опет је понешто записивао за беседе и кратка полезна 

(душекорисна) слова, и то даваше браћи да би читали и духовно се утврдили. 



Након свога одласка за старешину манастира Слатине, имајући око себе више 

отаца теолога, као: протосинђела Петрониуа Танасеа, јерођакона Антонија 

Пламадеалу, јеромонаха Арсенија Папачока и друге, отац Клеопа је био 

подстакнут од њих да пише беседе и друга полезна слова за монахе и вернике. 

Међутим, он се тешко одлучио да пише, будући и веома заузет игуманством 

манастира. 

Представљамо овде укратко све радове оца Клеопе Илијеа: 

1. Први спис на којем је непосредно сарађивао отац Клеопа заједно са осталим 

оцима теолозима из Слатине насловљено је Писмо Светом манастиру 

Владимирешти. Оно је састављено 14. октобра 1954. с циљем догматског и 

канонског сузбијања појединих тешких застрањења од православног учења, које су 

установили Свети Оци. 

2. Беседе за монахе (Филокалијске беседе) је најрепрезентативнији рад оца 

Клеопе. Написан је у безмолвију "на коренима јела", током трећега повлачења у 

планине, у раздобљу 1961-1962. године, и одштампан је у Издавачкој кући 

Молдавске и Буковинске Митрополије под насловом Успон ка Васкрсењу, у два 

издања : 1992. и 1998. Књига садржи 50 беседа дубоког филокалијског карактера, 

намењених углавном монасима и хришћанима који су духовно узнапредовали. Овај 

том беседа је био преведен, и одштампан и на грчком језику у Солуну 1988. 

године. 

3. Исповест архијереја. Након свог повратка из планина, Отац Клеопа нам је 

причао ову светотајинску (духовну, прим.изд) реч: "Налазио сам се у некој 

земуници, када ми је синула мисао да напишем упутник за исповедање архијереја, 

али бејах у двоумљењу да ли је добро да га напишем или није. Поподневно сунце 

ми је ударало у лице. Начинио сам три метаније и молио се да ми Бог да 

разумевање да добро завршим ово дело. 

Док сам се клањао и припремао да започнем, видео сам у сунчевим зрацима 

архијереја обученог у одежде, који беше сав од светлости, и благословио ме је 

обема рукама. Тада сам појмио да ме Бог благосиља за тај рад, и осенивши се 

Светим Крстом, отпочео сам да пишем". 

Исто током тих година безмолвија, 1961-1963, отац Клеопа, на подстрек свог 

духовника, будући добар познавалац Светих Канона, саставио је и друге упутнике 

за исповедање црквеног особља: 

4. Исповест старешина. 

5. Исповест јеромонаха духовника. 

6. Свеопшта исповест монаха. 

7. Исповест мирских свештеника. 



8. О православној вери је друга суштинска књига оца Клеопе, која обрађује 

разумљиво за свакога догматско учење Православне цркве, а предговор је 

написао велики румунски теолог свештеник Д. Станилоаје. Она је била написана у 

раздобљу 1975-1976. године и одштампана у букурештанском Библијском 

институту, у два издања: 1981. и 1985. Књига је одштампана и у трећем издању, у 

Епархији Доњега Дунава, 1991. године, под насловом Путеводитељ у Православну 

веру. 

9. Године 1984, када је у Издавачкој кући Романске и Хушке епархије објављен 

први том књиге Духовни разговори, који је потписао архимандрит Јоаникије Балан, 

међу 60 отаца који су сарађивали убројан је и отац Клеопа, са десет разговора од 

великог значаја, који су имали особити одзив међу верницима из читаве земље, 

пошто обрађују многа духовна и канонска питања из живота Цркве. 

Године 1993. том се појавио и у другом издању, у истој издавачкој кући. Овај први 

том Духовних разговора био је у целости преведен на грчки језик 1985. године, а 

делимично, само разговори са оцем Клеопом, на италијански 1991. и енглески 

1994. 

10. Године 1988. изашао је из штампе други том Духовних разговора, у којем су, 

као допринос оца Клеопе, четири врло корисна разговора на различите догматске, 

канонске и моралне теме. 

11. Године 1994. разговори оца Клеопе, 14 на броју, изведени из оба поменута 

тома Духовних разговора, били су поново издати у посебном издању Молдавске и 

Буковинске митрополије, Јаши, насловљеном Светлост и дела вере. Том је 

прештампан 1999. године. 

12. Многоочекивани и свим парохијским свештеницима врло користан рад био је 

том Беседе на велике и на светитељске празнике током године, штампан у два 

издања, 1986. и 1996. у Издавачкој кући Романске епархије. 

13. Након Беседе на велике и на светитељске празнике током године одштампан је 

и један том Недељних проповеди током године, у два издања, 1990. и 1996, у истој 

Издавачкој кући Романске епархије. 

14. Вредност душе, Галаци 1991, Бакау 1994. 

15. О сновима и виђењима, Букурешт 1993, Бакау 1994. 16-23. Беседи нам отац 

Клеопа, у 8 томова[1], Издавачка кућа Романске епархије 1995-1999. 

16. Божија чудеса у творевини, Издавачка кућа Романске епархије 1996. 

17. Акатистник, архимандрит Клеопа Илије и јеросхимонах Пајсије Олару, 

Издавачка кућа "Пелеринул", Јаши 1996. и 1998. 

  



"Университети" архимандрита Клеопе 

  

Прву школу духовнога стасавања прошао је отац Клеопа у породици, у раном 

детињству. Мајчина побожност и сузе, очева мужевност и постојаност, као и 

морални ауторитет свештеника оца Георгеа Киријака из роднога села, поставили 

су истински темељ духовном образовању оца Клеопе и његове браће. 

Када су деца порасла, почела су да се још више приближују Богу молитвом и 

добрим делима. 

Удаљивши се од родитељскога дома, деца су се духовно приближила скиту 

Козанчеи и схимонаху Пајсију Оларуу. Тројица браће, Василе, Георге и 

Константин, били су под духовним вођством оца Пајсија више од пет година. У 

овом периоду старац их је учио да буду послушни, тихи, смирени и подвижници, и 

да упражњавају Исусову молитву. 

Семе које је посејао отац Пајсије пало је на добру земљу њиховог срца и почело је 

да даје плодове. Године 1929. три брата су се настанила у Сихастрију, служећи 

Христу у свему, далеко од родитељског дома. Тако су се успели на духовну 

степеницу много узвишенију од дотадашњих, а сваки од њих је имао лично 

послушање и подвизавање. 

Година 1931. и 1933. старија браћа оца Клеопе - Василе и Герасим - отишла су 

Господу, будући духовно веома узнапредовали. Константин, оставши у животу, 

замонашен је 1937. са именом Клеопа и растао је дан за даном делотворењем 

добрих дела. Од године 1945, поставши старешина, творио је много милостиње 

сиромасима и многе је избавио смрти у време глади, успињући се тиме на наредни 

степен духовнога живота. 

Након што се отац Клеопа по трећи пут повукао у планине у раздобљу 1959-1964. 

године, благодаћу Христовом, достигао је највишу меру подвизавања, коју мало 

њих могу достићи у наше дане, јер се непрестано молио молитвом срца, није 

говорио ни с ким, стално је умовао о смрти, није имао никакву врсту иметка, нити 

новца, нити друге утехе, до само милост Божију и молитве Богомајке. Сада је био 

стекао и дар суза, и мир срца, и желео је да се више не врати у манастир, јер беше 

стекао сладост безмолвија (тиховања) и молитве. То је био најузвишенији духовни 

универзитет који је завршио отац Клеопа. Али Благи Бог није оставио 

христољубиве вернике потпуно лишене утехе. Због тога, подстакнут Духом 

Светим, отац Клеопа се најзад вратио у манастир Сихастрију, творећи послушање 

Богу и људима, и наставио је исту духовничку и мисионарску делатност још 34 

године, горећи полако-полако за Христа као чиста воштаница, даноноћно 

ишчекујући час Васкрсења. 



Када би светом оцу долазили људи из високог друштва -професори, теолози, 

великодостојници - и питали га какве студије има и где их је завршио, отац Клеопа 

им је одговарао с осмехом на уснама: 

- Видиш ли тамо иза врата штап? С тим сам ишао за овцама. Видиш ли ону торбу 

о клину? У њој сам носио књиге које сам узимао из манастира Њамца и читао их 

код оваца. Ето и опанака. Видиш ли их? То је моја наука! И моје школе су код 

планине Тачиунеле, код Почиорула Кручи, код Раскоале, код Кита Мика, код Кита 

Маре, код Мовила Дубауа, код Фаџи Рари, код Параула Соломаздрелор, код 

Почиорула Кукулуј, код Почиорула Ротунзи, код Параула Руџини, код Коројеве 

Јаруге, код Пјатра Дедиулуј, код Јосифове Пољане, код Сергијеве Пољане, код 

Појане Аршицеј[2], и свуда где сам ходио за манастирским овцама више од десет 

година. 

То су "школе" и "университети" у којима се духовно образовао отац Клеопа током 

86 година свога живота, славећи Бога, служећи људима и тешећи мноштво својих 

ученика. 

  

  

Духовни подвиг 

  

Молитва 

  

Кад је био мали, отац Клеопа се веома много молио молитвама из књига, које је 

знао наизуст и стално их говорио. У годинама младости највише је љубио читање 

Псалтира, које је свакодневно понављао. Такође је знао наизуст Акатист 

Спаситељу, Благовештенски акатист, Покајни канон Спаситељу и Молбени канон 

Богородици, које је изговарао свакодневно. Истовремено је сваког дана творио по 

300-400 метанија и поклона. 

Такође се трудио да овлада и молитвом срца, коју је упражњавао дању и ноћу, 

када је имао више мира. Његова браћа Василе и Герасим беху већ овладали овом 

свештено-тајинственом молитвом, и много више узнапредовани у њеном делању. 

Као игуман и затим као старешина манастира Сихастрије архимандрит Клеопа 

Илије, будући веома заузет током дана, мољаше се више ноћу. Након што би 

спавао два сата до јутрења и друга два сата после јутрења, током три сата до јутра 

обављао је дневно правило. Највише је, међутим, узнапредовао у светој молитви 

током оних десет година подвизавања у планинама, молећи се Богу даноноћно. 



Много пута причаше отац Клеопа својим ученицима о чистој молитви срца, 

говорећи као да говори о некоме другом, који се подвизавао у пустињаштву: 

"Срео сам некога који се мучио глађу, жеђу, хладноћом, убоштвом у шуми, и рекао 

ми је да је једном заноћио код неког верника. Будући вече уочи недеље, обавио је 

молитвено правило. У суседној кући беше свадба с музиком. 

Док је био на молитви, пустињак је имао пред собом икону Богомајке. Стојећи и 

размишљајући, он је мислио о речима Светог Јована Лествичника, а оне гласе: 

"Поједине мирске песме могу уздићи напредне (духовно, прим.изд) у највиша 

созерцања". 

Дакле, чувши музику са свадбе, рекао је у себи: "Кад ови људи умеју тако лепо да 

певају, како ли тек анђели који хвале Богомајку певају на небесима?" Из тога 

осећања сишао му је ум у срце, и остао је у тој молитви више од два сата, 

осећајући много сладости и топлоте. Сузе су му непрестано текле, срце му се 

распламсало, и осећао је Христа како говори с његовом душом. Толико му је 

миомира Духа Светога дошло тада и толико је духовне топлоте осетио, да је 

казивао себи: "Господе, хоћу да умрем овога трена!" 

Након два сата ум му не беше више у срцу, и остао је са слатким ганућем, с 

радошћу, с утехом и са особитом духовном топлотом, и током месец дана на небо 

његовог срца није се више уздигло штогод овосветско. Јер сузе које су извирале 

током те молитве, будући од Духа Светога, перу свако оскврњење, сваку грешну 

машту, и душа остаје чиста". 

Казиваше отац Клеопа још и ово о молитви: 

"Када ум сиђе у срце, тада се срце отвори и опет затвори. То јест срце гута Исуса, 

и Исус гута наше срце. У том се трену Женик Христос сусреће с невестом, то јест с 

нашом душом!" 

Ако је когод тражио од оца Клеопе полезно слово ради молитве срца, он је говорио 

као о неком другом, да нико не би знао његово делање. Због тога његови ученици 

из манастира Сихастрије нису знали како се и колико молио и коју мере беше 

достигао у светој молитви. Међутим, дар суза га није напуштао, све док се није 

преселио у Царство небеско. 

Имајући дар молитве, отац Клеопа се молио за све који су му тражили помоћ. Ако 

се когод мучио у часу смрти, а отац био позван да чита Молитве на исходу душе, 

умирући је увек мирно предавао душу у руке Господу, управо за време читања 

молитава. 

Многом молитвом и дуготрајним постом отац Клеопа беше стекао дар трпљења, 

послушања, мудрости, красноречивости и светлога памћења, чиме је код многих 

изазивао дивљење. 



Током последњих двадесет година отац Клеопа се молио веома много, и до 14-15 

сати на дан, и имао је тајинске (свештене, прим.изд) моменте, када није хтео да 

говори ни с ким, чак ни са својим келејником. Имао је и тајна места за молитву. 

Када беше више у снази, молио се у шуми или на планини. У годинама старости 

молио се више у келији, сам. Друго омиљено место беше манастирски пчелињак, 

где је имао малу келију и где је чувао своје књиге и рукописе. 

Међутим, његова најјача молитва беше ноћна, када је сам бивао у својој келији или 

на ивици шуме, јер веома много љубљаше природу, овце и сва створења Божија. 

Уосталом, свака реченица, свака реч коју је свети отац изговарао, беше молитва и 

благослов за онога који му је тражио помоћ. Али његов молитвени живот остаје за 

све нас непозната тајна његове душе. 

  

Пост 

  

Од младости навикнут на пост, молитву и послушање, отац Клеопа је од малена 

био душевно припремљен за особит монашки подвиг. 

У кући његових родитеља се посебно упражњавао пост и молитва, јер се никад не 

би десило да које од деце једе мрсно у посне дане. Такође, кад су били већи и 

напасали овце у близини скита Козанчее, ниједан од тројице браће није јео мрсно 

понедељком, средом и петком, будући уверени да би их Господ казнио, ако би се 

усудили да тако што чине. Обично на почетку Великога поста држаху тримирје по 

поретку[3]. 

У Сихастрији су сва братија и оци, по типику, постили потпуно прва три дана 

Великог поста. Затим би следеће јело примали у петак увече. Осталих дана поста 

јели су једанпут на дан без уља, сем суботе и недеље. Последње седмице Великог 

поста примали су јело једанпут на дан навече, а од Великог четвртка до Светог 

Васкрса држаху потпуни пост. 

Највећи испосник у скиту Сихастрији био је игуман Јоаникије Морој, који је постио 

од понедељка до суботе, задовољавајући се само Светим Причешћем и 

просфором која припада свештенику. 

Подражавајући свога старешину, архимандрит Клеопа није јео ништа прве 

седмице Великога поста од понедељка до суботе. Осталих седмица јео је једанпут 

на дан, увече, без уља. А последње седмице Васкршњег поста јео је једанпут на 

дан од понедељка до Великог четвртка, и затим не би више ништа окусио до 

Светога Васкрсења. 

Тај поредак узимања хране поштовао је све време свог живота. Међутим, старима, 

болеснима, као и млађој братији, дозвољавао је да једу двапут на дан уторком, 



четвртком, суботом и недељом, а у осталим данима једном на дан у три сата по 

подне. Онима који не би могли да испоштују тај поредак дозвољавано је, с 

благословом, да једу и двапут на дан. 

Понекад се отац Клеопа повлачио у шуму у своју земуницу, у тиховање и молитву, 

на дан или два. Такође у време поста говораше веома мало и тајно се мољаше 

Богу, највише пута са сузама. Међутим о том подвигу није нам говорио скоро 

ништа. 

Када беше у пустињаштву, јео је само по кромпир на дан и неке травуљине које је 

налазио. Казиваше својим ученицима да је једном на Божићне покладе имао два 

кромпира и једну цвеклу, и чинило му се да има јела као на светковини. 

  

Послушање 

  

Отац Клеопа је био отац послушања од детињства па до смртног часа. Било коју 

заповест да му је давао његов старешина, он ју је испуњавао свештено, без 

икаквог гунђања. Било коју поучну реч да му је когод казао старао се да је испуни с 

радошћу и смирењем. Било ко од сабраће да га је звао у помоћ, он је први 

долазио. Нико други од житеља Сихастрије није био послушнији, одлучнији и 

постојанији од њега. Зато је био више љубљен но сви остали млађи монаси, и 

свако је имао користи од његовог духовног настројења. 

Довољно је да се присетимо како је био изабран за игумана. Иако скит Сихастрија 

беше уништен пожаром, убог и невољан у свему, будући осењен благодаћу Духа 

Светога, успео је за неколико година да својим послушањем и жртвом потпуно 

обнови скит, да га уздигне на достојанство манастира, да окупи око себе десетине 

младих житеља и да заснује изузетно монашко братство. Све је то остварио 

помоћу Богомајке, захваљујући пре свега свом потпуном послушању: послушању 

према Богу, према надлежном јерарху и према свом духовнику. 

Ако поред послушања додамо и његову ревност за Дарове, и његов тајинствени 

подвиг, и његову кротост, поимамо боље личност оца архимандрита Клеопе 

Илијеа. 

  

Сузе 

  

Отац Клеопа је од малена имао дар суза на молитви и често се скривао да га 

околина не би видела. У манастиру је, служећи Свету литургију, проливао сузе 

особито у време Свете епиклезе. Али највише га је Бог посећивао сузама у 



годинама повлачења у планине, особито када је упражњавао и молитву срца. 

Много пута, међутим, оца Клеопу су ученици видели да пролива сузе док се молио 

у својој келији у старости, јер му сузе даваху велику радост и утеху. 

  

Размишљање о смрти 

  

Следећи за својом старијом браћом, отац Клеопа је често размишљао о смрти, 

особито ноћу. Када беше млађи, бдео је по сат-два на манастирском гробљу, 

особито уз гробове своје браће, где је палио свеће и молио се за покој њихових 

душа. Затим, читајући Житија Светих, дивио се мукама мученика и преподобних, 

који с мужевношћу примаху смрт ради љубави Христове, и духовно се крепио. 

  

Трпљење 

  

Отац Клеопа је био човек трпљења и дуготрпљења у целом свом животу, јер је 

само трпљењем, постојаношћу и молитвом успео да подигне толико душа за 

Христа и годинама путеводио манастире који су му поверени. 

Без обзира што су га пратили и што је био под присмотром Секуритатее, он се није 

бојао, нити је кога мрзео, јер је у својој души имао Христа и знао је да се без 

трпљења, без злопаћења и искушења не можемо спасти. Зато, када би који отац 

долазио к њему смућен и тражио савет, он би га подсећао на речи великог 

духовника Викентија Малауа, који често казиваше својим ученицима: 

- Слушај, брате: трпљење, трпљење, трпљење... И када ти се буде учинило да си 

га исцрпео, узећеш од почетка: трпљење, трпљење, трпљење... Трпљење до 

гробних врата. Трпљење до краја, не до пола пута! 

  

Безмолвије 

  

Након што би обавио исповедање, отац Клеопа се повлачио у безмолвије, особито 

ноћу, на ивици шуме или на гробљу, где се сам мољаше. Овде казиваше Исусову 

молитву, коју је упражњавао још од младости. Безмолвије му је одмарало душу, 

подстрекавало га на молитву и испуњавало га духовним миром. А када га Бог 

посећиваше даром суза, повлачио се на тајно место и дуго се молио, док му Бог не 

би освежио душу. 



Након што је окусио радост безмолвија током година прогонства, отац Клеопа је 

желео да заувек остане у усамљеничком животу, јер је безмолвије мајка молитве, 

суза и духовне радости. Али заповест послушања га је подстрекла да се поново 

врати у своје братство. 

  

Смирење 

  

Ини велики дар оца Клеопе био је смирење, које је једна од главних одлика 

светости. 

Отац казиваше: - Прозван сам монахом. Јер се догодило да се назовем монахом, 

али нисам постао монах никад у животу, јер постати монах велика је ствар. Како да 

ја кажем да сам монах пред људима, ако пред Богом нисам? Монах треба да буде 

анђео у телу, не овако, са световним животом какав ја проводим, у гресима и 

немоћи! 

Истинска светост има као главну одлику смирење и покајање. Отац Клеопа се 

смиравао, стално помињући речи из Светог Писма: Смирих се и спасох се! 

- Ја сам празан човек - казиваше једном отац. Дрво само с лишћем. Умиреш од 

глади поред њега. Св. Исаак Сиријски каже: "Реч без делања слична је оном који 

слика воду по зидовима и може да умре од жеђи поред ње". Тако је код мене. Са 

мном умиреш од глади. Теби казујем, а ја не чиним ништа. Што долазиш код краве 

јаловице? Зар ти долазиш да бих ти овде говорио узалуд? А не кажеш ми: Оче, а 

спаваш целу ноћ, увек једеш, немаш чување ума, немаш молитву, немаш суза, 

немаш скрушеност срца. Не питаш ме о трезвености пажње; не питаш ме ни о 

унутарњем делању... 

  

  

Отац Клеопа, велики игуман мисионар 

  

Проповед 

  

Након што је отац Клеопа био одређен за игумана скита Сихастрије почетком 1945. 

године, прво што је учинио било је украшавање цркве најлепшим богослужењима и 

песмама. Затим је почео да проповеда, хранећи духовно речима Светих Отаца 

како монахе и братију, тако и вернике. Јер стварно, не беше у околини други 

духовни отац из манастира у пределу Њамца, који да говори лепше, топлије и 



убедљивије од њега. То захваљујући и његовом задивљујућем памћењу, и 

библијским и патристичким знањима које беше сакупио од ране младссти. 

Жива реч, којом је хранио све, привлачила је у Сихастрију све више верника из 

села и градова, који су долазили да слушају света богослужења и беседу оца 

Клеопе. Захваљујући његовим филокалијским, као и житијним учењима, пригрлили 

су монашки живот многобројни млади, који су касније постали добри монаси и 

искусни свештеници. 

  

Одбрана праве вере 

  

Друга врлина која је красила душу оца Клеопе била је ревносна одбрана праве 

вере. Са много мудрости и одлучности свети отац је сузбијао сваковрсне секте и 

оне који су њима били обманути. 

Дешавало се више пута да поврати у Православље велике групе хришћана, 

особито из Буковине, које беху обманули секташи. Због тога је архимандрит 

Клеопа био признат у целој земљи као велики мисионар и бранилац Православља 

у другој половини XX века. То потврђују и његови списи, којих је више од десет, 

који су укрепили у правој вери многе колебљиве хришћане; неки од списа су 

састављени на заповест Светог синода, на подстрек појединих чувених јерараха и 

теолога. 

С истим циљем светог оца су позивали на мисионарска богослужења, на освећења 

цркава, на сусрете с верницима по селима и градовима, и успевао је увек да 

привуче многе правој вери и да сузбије секташка учења. Такође, кад год су 

долазиле групе хришћана других вероисповести и говориле са светим оцем, 

враћале су се натраг скрушене. 

  

Милостиња 

  

Друга основна врлина која је цео живот карактерисала архимандрита Клеопу беше 

милостиња. Свети отац није имао никакав лични иметак, али је творио много 

милостиње од онога што доношаху верници. Свакодневно су долазиле удовице, 

просјаци, људи сиромаси, мајке са много деце, сирочад и болесници и примаху од 

оца Клеопе као помоћ новац, одећу, намирнице, утешне речи, и сви се враћаху 

кући благодарни, узносећи хвалу Богу. 

Тамо где је отац Клеопа био старешина, одредио је да сви верници који долазе у 

манастир, независно од броја, једу за заједничком трпезом. 



Причао је један од његових ученика из Слатине да им је једном, када беше празник 

и беше дошло много света, остало само мало намирница. Ако би се служила 

трпеза и верницима, не би више уопште остало залихе. Тада је кувар рекао 

старешини: - Оче Клеопа, ако сада поставимо трпезу за све, нећемо више имати 

шта да једемо. Шта да радимо? 

Тада је отац Клеопа, који никада није полагао наду у оно што је пролазно, казао: - 

Брате, постави све што имаш! Постави све! 

Заиста, након три сата дошли су неки верници и донели сваковрсне намирнице, 

које су биле довољне братству за подуже временско раздобље. 

Али највећа очева милостиња остала је ипак она духовничка: молитва за све, 

исповест, проповед, савети, писање. 

  

Духовно руковођење 

  

Отац Клеопа је био један од најискуснијих духовника у земљи у другој половини XX 

века, знао је како да придобије душе људи за Царство Божије. Свети отац не само 

да је исповедао, него је давао и много наде својој духовној деци, доказујући се као 

истински путеводитељ на путу спасења. Нико није излазио испод његовог 

епитрахиља узнемирен, незадовољан, или са сумњом. 

Примером свог живота преподобни отац је привлачио у монашки живот многе 

душе, које затим постајаху његова духовна чеда за цео живот и достигла су да 

буду искусни монаси и свештеници. Он је подстицао духовнике да веома брину о 

својој духовној деци, да их посећују по келијама, да им налажу правило по њиховој 

моћи, да их седмично исповедају и да их на 30 - 40 дана причешћују Пречистим 

Тајнама. Тако је још од младости постао велики духовник, којем су се исповедали 

многобројни свештеници, старешине и чак архијереји. 

Преподобни је током више од 50 година био отац и духовник са највише духовне 

деце у нашој земљи. Њега је Бог одредио да буде отац утехе, радости, наде и 

доброг савета, као истинска духовна мајка, јер из његове келије сви излажаху 

духовно укрепљени. 

Почев од 1945. године, када је примио рукоположење за свештеника и био 

произведен за духовника, до краја свог живота - 2. децембра 1998, отац Клеопа је 

свакодневно исповедао људе свих узраста и друштвених слојева, подстичући, 

благодаћу коју му је Бог дао, све - на путу спасења и радости - да напусте учињене 

грехе, да се кају за њих и да поставе почетак покајању, будући и сам човек 

покајања. 



Због тога је његово име постало познато у целој земљи, и чак преко граница, 

уживајући особито поштовање. За већину верника који су га познавали он ће још 

дуго остати не само теолог, не само велик и непревазиђен проповедник, не само 

молитвеник пред Богом за свакога, него и недостижни духовни отац! 

  

Дар разликовања духова 

  

Следећи велики дар старца беше и дар разликовања духова. Отац није давао 

истоветан савет за два човека који су имали исти проблем. Једном је казивао 

једно, другом друго. Јер је знао, благодаћу Христовом, срца верника. 

Знао је да ли неко долази ради ухођења или с вером. Знао је и колико можемо 

носити, како нам не би дао штогод теже, да не бисмо роптали. Због тога многи 

долажаху оцу Клеопи и питаху га какав пут да изаберу у животу, и старац свакоме 

даваше одговор онако, како га је надахњивао Дух Свети, а они који му беху 

послушни, били су увек духовно укрепљени. 

  

Телесне патње 

  

Отац Клеопа је много година био доброг телесног, и особито душевног здравља, 

будући од Бога благословен отпорним организмом. Али након што је напунио 

седамдесет година, старац се осећао све уморнији и болеснији. Године које је 

провео у планинама, као и искушења кроз која је прошао у комунистичком периоду, 

оставили су на њему дубок траг. 

Прва тешка патња била је кила с обе стране, због које је био у болници Светог 

Спиридона у Јашиу и оперисан је, из два пута, године 1985. Након неколико година 

оперисан је од камена у бубрегу, исто у Јашиу, и такође је издржао и операцију 

вилице због неке зубне инфекције. Претрпео је и прелом десне руке. 

Јуна 1996. имао је операцију тумора бешике у Уролошкој болници у Јашиу. Тада се 

открило да је леви бубрег неактиван. При прегледу обављеном септембра 1996. 

нису се више нашле туморне озледе, али му је предложен додатни хируршки 

захват, који је отац одбио. 

Маја 1998, имајући велике болове, тешко је прихватио да оде на преглед у Јаши, и 

био је тамо недељу дана, али није прихватио да буде хоспитализован, рекавши: - 

Чекају ме моја браћа, и припремам се да идем к њима! 

Исте је речи рекао и новембра 1998, када му је предложен нови преглед. 



Све ове патње држале су оца Клеопу трезвеног, јер је стално био у ишчекивању 

последњег часа, с мишљу на Христа и с непрестаном молитвом у срцу. 

  

Последња година живота 

  

Почев још од 1996-1997. године отац Клеопа се осећао све уморнији. Поврх свега 

тога, стално су га салетали верници и поклоници из земље и иностранства. Пошто 

му памћење и глас још беху здрави, успевао је увек да утеши вернике, болесне, 

старе и своју духовну децу из манастира. 

Ишао је веома тешко и само у пратњи ученика, како у келији, тако и напољу, на 

ваздуху. А у суседну просторију, где је десетинама година држао беседе и полезна 

слова верницима, није више могао стићи, до само ретко, током лета. Изводили су 

га ученици на доксат келије, а верници су се сакупљали око њега и упијали речи 

испуњене благодаћу. 

Отац беше веома уздржан у јелу. Не би окусио, до само мало, и затим би намах 

рекао:" Довољно! Наситио сам се! Слава Богу за све!" 

Али свету молитву је редовно творио, седећи на кревету или на столици, јер није 

више могао стајати. А његови омиљени сати за молитву беху ови: изјутра од 4 сата 

до 8, након чега би се мало одморио. Затим је разговарао с монасима који су 

долазили на исповест и с верницима. Око 4 сата по подне творио је своје вечерње 

правило: Покајни канон, два-три канона Богородици из Богородичника, Молбени 

канон Богородици, Мало повечерје и друго. 

Увече су га ученици изводили на ваздух на доксат, где се молио Исусовом 

молитвом и дивио природи коју је Бог тако лепо украсио. Након сат-два повлачио 

се у келију ради одмора и будио се поново око поноћи. 

  

Последњи дани 

  

Септембарско-новембарски дани наговештавали су нам блиску кончину оца 

Клеопе! Сада је све мање говорио, пригушеним гласом, и стално понављао исте 

речи: "Ускоро идем својој браћи!", "Оставите ме да одем својој браћи!" Затим опет 

казиваше: "Одлазим Христу! Молите се за мене грешног!" 

Под крај месеца септембра, при једном сунчевом заласку, отац Клеопа је тражио 

да оде на гробље, да последњи пут види гробове своје браће, гроб великог 

старешине Јоаникија Мороја, гроб свог духовника јеросхимонаха Пајсија Оларуа и 



гробове осталих отаца и духовника, старијих од њега. Аутомобилом је довезен до 

гробљанске капије, и одатле су га ученици водили од једнога гроба до другог, 

свима његовим драгим и познатим, који су му били ученици, браћа, духовна деца 

или духовни оци. 

Свим гробовима се поклонио, ослоњен на ученике, целивао је свете крстове, и 

изговорио по молитву, говорећи: "Молите се и за Клеопу грешника, јер ето, сутра-

прексутра сусрешћемо се пред Христом!" Затим је закључио говорећи: "Богомајко, 

смилуј се нама и свим оцима са овог гробља, и моли се пред престолом Пресвете 

Тројице, да стекнемо опроштај од Праведног Судије". 

  

Одлазак Христу 

  

У петак и у суботу 27. и 28. новембра отац Клеопа још је давао савете и 

благосиљао оне који су долазили к њему, монахе и вернике. Беше ведрог лица, 

говорио је сталожено и лепо онима који су га питали и није одбијао никога ко је 

желео да га види. Све је тешио и храбрио, као и увек, у спокојству и радости. 

У недељу 29. новембра, уочи празника Светог апостола Андреја, опет је био 

окружен људима. Говорио им је топло, кратко и са много кротости. Једни 

долажаху, други одлажаху, а ученици се стараху о свему. 

У 11 сати и 30 минута дошао је неки брат светом оцу да узме благослов за 

монашење, говорећи: - Благословите ме, преподобни оче Клеопо, јер ћу се довече 

замонашити! 

Након што га је благословио и ставио му руку на главу, брат му је тражио полезно 

слово за (душекорисну реч пред, прим. изд) монашење. Тада му је отац Клеопа 

рекао: 

- Од сада немаш више оца, немаш више мајку, немаш више браћу, немаш више 

родбину, немаш више пријатеље, немаш више њиве, немаш више куће, немаш 

више ништа! Само Христа! 

- Свети оче - рекао је ученик - ако задобијете смелост пред Богом, помените и 

мене у својим молитвама! 

- Милост Богомајке нека буде са свима нама! 

Око 4 сата поеле подне дошао је други брат да му тражи благослов за монашење, 

али отац Клеопа му није рекао ништа, него му је само ставио руку на главу. 

Дакле, почев од недеље у 4 сата после подне отац Клеопа није више одговарао на 

питања својих ученика и остао је непомичан, са мало отвореним очима, на својој 



исповедаоничкој столици, као у отимању (узношењу, прим. изд), дуже од једанаест 

часова. 

У понедељак ујутру у 3 сата и 30 минута старац се пробудио као из дубоког сна, 

будући добро расположен и душевно задовољан. Затим је заискао штогод за јело, 

казујући: - Јесте ли ви видели још којег монаха да једе у ово време? 

У понедељак 30. новембра и у уторак 1. децембра отац је био с верницима и давао 

савете као обично. У понедељак после подне, међутим, неуобичајено, отац Клеопа 

је почео да чита своје Јутарње молитве, иако су му ученици казали: - Оче, сада је 

вече. Јутарње молитве читајте сутра ујутру! 

Али отац је одговорио: - Читам их сада, јер идем својој браћи! 

Ученици су на то гледали, као обично, са неповерењем. 

У уторак увече легао је касно, дајући знаке великог умора. У среду ујутру у 2 сата и 

20 минута његов ученик је чуо да отац дише све ређе и ређе. Када му се 

приближио, отац је уздахнуо дубоко и предао душу у руке Христове. 

Намах су се сакупили оци, заједно са оцем старешином, и припремили га за 

погреб. Затим је беживотно тело оца Клеопе, уз звоњаву звона, спуштено из келије 

и положено у старој манастирској цркви, где су стално бдели свештеници и монаси 

и безбројни верници придошли из свих крајева земље. 

Вест о одласку оца Клеопе у вечност брзо је обишла земљу и прешла границе. У 

данима који су претходили очевој сахрани хиљаде верника је долазило да узме 

последњи опроштај од њега, а у цркви где беше положен монаси непрекидно 

читаху Псалтир. 

Тако је живео, тако се подвизавао и тако је починуо велики старешина и духовник 

румунских манастира, архимандрит Клеопа Илије, оплакан од свих отаца и верника 

којима је био саветник, отац, духовник и поучитељ. 

Нека му је вечан помен! 

  

Погреб 

  

Три дана и три ноћи цео манастир и верници су се молили за покој душе оца 

Клеопе. 

Погреб је заказан за суботу 5. децембра. Као чудо Божије, након што је данима за 

редом време било натмурено и прохладно, дан погреба је био леп и сунчан, топао 

и светао. 



Свету литургију је служио сабор јерараха, који су сачињавали: ЊВП Данило, 

Митрополит молдавски и буковински; ЊВП Вартоломеј, архиепископ Вада, 

Фелеакула и Клужа; ЊП Јован, епископ орадејски; ЊП Касијан, епископ 

доњодунавски, ЊП Јоаким, епископ хушки; ЊП Калиник, викарни епископ Јашке 

архиепископије; ЊП Висарион, викарни епископ Ердељске митрополије и ЊП 

Герасим, викарни епископ Архиепископије Сучеаве и Радауца. 

Након служења Свете литургије исти сабор јерараха одслужио је у манастирском 

дворишту чин опела. На богослужењу су учествовале бројне старешине, 

јеромонаси и свештеници, окружени са више од десет хиљада верника из целе 

земље. Манастирски комплекс, доксати, пут према гробљу и околна места постали 

су недовољни. 

После службе опела већина јерараха, на челу са Високо-преосвећеним Данилом, 

митрополитом молдавским и буковинским, одржали су беседе. 

Затим је сабор од 12 свештеника обнео ковчег око цркве и у поворци се отишло до 

манастирског гробља. Уз звуке звона, дирљивих песама, буковинских бучума[4], 

црквенослужитељи су положили оца Клеопу на место припремљено за укоп, на 

сред гробља, уз његовог љубљеног духовника јеросхимонаха Пајсија Оларуа. 

Многи су људи имали сузе у очима. Сви су желели да се последњи пут дотакну 

руке која беше поделила толико благослова током преко 50 година свештенства. 

Кроз грање гробљанских јела зраци сунца су продирали и осветљавали свеже 

ископани гроб. Песма "Христос воскресе", поновљена више пута као химна победе, 

одјекнула је из груди свију. 

Сви присутни су доживљавали бол привременог растанка од великог оца, 

духовника и духовног учитеља. 

Тако је обављена служба опела највећем румунском духовнику XX века, 

архимандриту Клеопи Илијеу, који је отишао од нас у рај Божији, да прими плату за 

своје многе подвиге. 

Одласком оца Клеопе закључено је богато поглавље румунског исихазма и 

монаштва са краја другога миленијума, златна страница из историје манастира 

Сихастрије и наше прадедовске Цркве. 

Надамо се да ће у годинама које ће уследити отац Клеопа бити постављен међу 

друге велике преподобне из наше земље, као што су: Свети Пајсије из Њамца, 

Преподобни Василе из Појане Марулуј, настојатељ Георге из Чернике, Св. Јован 

Јаков из Њамца, јеросхимонах Пајсије из Сихастрије и многи други, чија су имена 

анђели записали у Књигу живота на славу Пресвете Тројице. 

  

Четрдесетодневни парастос 



  

Дана 9. јануара 1999, четрдесетога дана од пресељења архимандрита Клеопе 

Господу, у зимској цркви манастира Сихастрије богослужено је по поретку: Света 

литургија и парастос. Богослужење је одслужио Високопреосвећени Данило, 

митрополит молдавски и буковински, заједно са сабором свештеника из околине. 

Беседу је изговорио ЊВП Данило, митрополит молдавски. Затим је манастирско 

братство на челу са ЊВП Митрополитом и архимандритом Викторином, 

старешином манастира, окружено знатним бројем верника, отишло на гробље, где 

је трисвето отпевано на гробу доброга и незаборавнога нашег духовног оца 

архимандрита Клеопе. 

На крају је манастир Сихастрија поставио у трпезарији заједничку трпезу за све 

присутне: монахе, вернике и сиромахе, за покој душе онога који је био и који ће 

остати у нашој свести као - старац Клеопа. 

  

Последње слово старца Клеопе братству манастира Сихастрије 1. марта 1998. 

  

У име Оца и Сина и Светога Духа. 

Преподобни оче старешино, Преподобни оци и браћо, овако, као што вас видим 

овде, мили моји, тако да се сви видимо у Рају, у безграничним рајским радостима, 

јер сте сви у служби Спаситеља и Богомајке и свако, сиромах, твори послушање у 

свом правцу, где је постављен. 

Јако ми је мило кад вас видим! Али многе не познајем. Ја ретко долазим овамо. 

Имам толико света на својој глави тамо и болестан сам. Али познајем међу њима 

оне који долазе на исповест и који су одавно ту... Ја желим да сви, сви да идете у 

радост вечну и ниједан, Боже сачувај, на муке. 

Драги моји, оци и браћо, знајте да је Црква наша духовна мајка. Она је нас родила 

на Крштењу водом и духом. Чули сте шта каже Св. апостол Павле: Примили сте 

дар усиновљења у бањи новога рођења и обновљења Духом Светим (уп. са Тит 3, 

5). Од тада смо сви синови Божији по дару, од кад смо крштени у име Пресвете 

Тројице. 

Због тога вас молим из свег срца да љубите Цркву, мајку! Да вам Црква буде драга 

и, колико можете, дању и ноћу да идете у цркву. Који су старији и не могу, сироти, 

нека остану краће. Који су млађи могу да остану дуже, јер црквено правило 

облагодаћује свачије памћење и благодат Пресветог Духа долази над оним који са 

побожношћу слуша света богослужења Цркве. 

Драги моји, ја грешни и недостојни, стар сам - 86 година, шест операција, десна 

рука ми је сломљена, био сам у гипсу 32 дана - сутра-прексутра певаћете ми 



Вјечнаја памјат! Шта да још очекујем? Псалам 89. јасно каже: Њихове су године 

седамдесет година, а ако буду у пуној снази - осамдесет година. А у једанаестом 

стиху вели овако: Што је више од тога - труд и бол! Ја сам ушао у године бола. 

Остарео сам, осамдесет и шест година ћу испунити сада, десетога априла. 

Драги моји оци, молим вас из свег срца, који имате љубави и можете, не 

заборављајте ме на молитви. Помињите ме! 

Ја имам љубави када вас видим све у служби Спаситеља и Богомајке. Тако вас 

видео у Рају, мили моји, све! Сви сте у служби Спаситеља и Богомајке. 

Наш манастир је манастир с канонским устројством: не једе се месо, исповест је на 

време, богослужења иду по поретку Светога Саве... 

Кад сам ја дошао овамо, затекао сам четрнаест отаца, обувених у опанке, с 

брадама до колена, с дрвеним бројаницама у руци... Довео ме је мој брат Василе. 

Кад сам дошао овамо, имао сам петнаест и по година, нисам знао... 

И када сам видео за столом све монахе, и старешину, старца, читао је полезно 

(душекорисно) слово у прочељу, из Светог Теодора Студита, упитао сам брата: - 

Је ли овде празник? 

Јер ја сам боравио у Козанчеи, и тамо беше идиоритмијски живот: свако за својом 

трпезом, са својом кућом. 

- Е, брате - рекао је он - није празник! Овде је општежиће. Тако седе монаси за 

столом, сви скупа увек! 

Старац им читаше слово... Он је служио Литургију и хранио се само Светим 

Причешћем скоро двадесет година. Само би суботом и недељом окусио онако, 

мало, из чинија. Знам, јер сам био кувар. Бог нека га упокоји, сиромаха! Јако је био 

богобојажљив и јак је био у вери. Замонашио ме је године 1937. у Госпојинском 

посту. Сећам се. 

Беше неки отац Николаје Градинару, с великом брадом, можда сте га неки затекли. 

Он је рекао, кад ме је одвео пред олтар: - Преподобни оче, да му наденемо име 

Клеопа, јер немамо ниједног Клеопу овде! 

И старац је узео маказе, и дао ми име Клеопа. Тако је било писано! 

Бог нека их упокоји! Имам поменик код куће, у њему су сви који су овде умрли; 

имам и епископе и патријархе, колико их је. Док имам још искру живота, помињем 

их сваког дана! 

Али молим вас, мили моји, све, да ме не заборавите у вашим светим молитвама! И 

овако, као што се видимо овде, да се видимо и у Рају, радости вечној, 

безграничној! 



Милост Пресвете Тројице и покров молитава Пресвете Богомајке и свих Светих 

нека буду са свима вама, мили моји, и нека вас све одведу у Рај. 

Амин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИИИ 

  

ДЕЛА И ПОУЧИТЕЉНА СЛОВА 

  садржај 

1. Отац Клеопа је имао велико поштовање према Богомајци, "Царици херувима и 

серафима и Владичици нашој...". Због тога не беше дана да му је остао неочитан 

Акатист Благовести и неколико канона из Богородичника. 

2. Казиваше отац Клеопа: "Знате ли ви ко је Богомајка? Она је Царица херувима, 

Царица свеколике творевине, клет оваплоћења Бога-Логоса, двер светлости, јер је 

неприступна мислена светлост кроз њу дошла у свет. Она је двер живота, јер је 

Живот Христос кроз њу ушао у свет. Она је двер закључана, кроз коју није прошао 

нико, до Господ, као што каже пророк Језекиљ". 

3. Још казиваше: "Богомајка је лествица ка небу, мост ка небу; голубица која је 

зауставила потоп грехова, као што је Нојева голубица потврдила престанак потопа. 

Она је божанска кадионица, јер је примила огањ Божанства, и Црква је Духа 

Пресветог. Богомајка је Невеста Оца, Мајка Логоса и Црква Духа Светога". 

4. Опет казиваше: "Када видиш икону Богомајке с Младенцем Христом у наручју, 

знаш ли ти шта видиш тамо? Небо и земљу! Небо је Христос, Наднебесни, 



Саздатељ неба и земље. А Богомајка представља земљу, то јест све народе на 

земљи, јер она је од нашег рода. Од царског је и архијерејског порода". 

5. Казиваше старац: "Руке Богомајке су много снажније од рамена херувима и 

преблажених престола. Дакле, кога Дјева Марија држи у наручју? Знате ли кога 

држи? Онога Који је створио небо и земљу и све видљиво и невидљиво". 

6. Опет казиваше: "Знате ли ви ко је Богомајка и колико части, колико моћи и 

колико милости има? Она је наша мајка, јер има милости и према сиротима, и 

према удовицама, и према хришћанима. Свагда се моли Спаситељу Христу за све 

нас". 

7. Скоро у свакој проповеди отац Клеопа би питао хришћане: "Имате ли ви икону 

Богомајке у кући?"; "А кандилце код иконе Богомајке имате ли?". 

И саветовао их је: "Узмите за заштитницу и за помоћницу Богомајку, мајку нашу на 

небу и на земљи! Царицу неба и земље! Ако ли њу будете узели за заштитницу, 

читајући јој јутром по акатист са ужеженим кандилцем и вечером - по молбени 

канон, имаћете помоћ и за живота, и у часу смрти, и у дан Суда... Знате ли ви 

колико може Богомајка пред Престолом Пресвете Тројице? Да не беше ње, 

верујем да би се овај свет затро много раније!". 

8. Онима што даваху помјанике за службе у цркви казиваше: "Овде смо поставили 

помјанике за велике службе, али ако човек код куће не чини ништа, испуњава се 

што се казује у Светом Писму: Када се један моли, а други се не моли, један гради 

а други разграђује! Толико вам налажем: после јутарњих молитава да читате 

Акатист Благовести са упаљеним кандилцем. Видећете да је Богомајка брза 

помоћница!" 

9. Казиваше његов ученик: "Када сам дошао оцу Клеопи, рекао сам му да хоћу да 

останем у манастиру. Онда ми је свети отац рекао: "Ако си решен да подносиш три 

боја на дан и једном на три дана храну, онда остани у манастиру!" Те речи су ме 

окрепиле и учиниле ме одлучнијим. Схватио сам да треба да заложим више воље, 

и Бог ће ми помоћи". 

10. Често би отац Клеопа говорио: "Шта смо ми? Шака земље на дну гроба! Од 

добре смо земље били створени, али смо је оскврнили и идемо у земљу и 

скврнимо земљу! Шта смо ми? Оскврњење и црвима храна". 

11. Отац Клеопа стално понављаше: "Сутра-прексутра отићи ћу Христу! Сутра 

полази деда-трулеж!"; "Сутра нећете више видети, до крст на гробљу!"; "Сутра-

прексутра - вјечнаја памјат деди-трулежу!"; "Ето, старудија везана жицом!"; "Сутра 

ћу отићи к својој браћи. Они ми довикују: Хајде, хајде, брате! Остави разговор с 

људима!". 



12. Много пута када би му когод певао "На многаја љета!", свети отац га 

заустављаше и казиваше: "Не тако, него: Вјечнаја памјат, вјечнаја памјат, вјечнаја 

памјат!". Или казиваше: "На многаја љета, дедо-трулежу!" 

13. Онима који казиваху да их мучи грех блуда, старац често казиваше: "Смрт, 

смрт, смрт! Ковчег, лопата, ашов, пијук... Св. Василије Велики каже: Када будеш 

видео најлепшу жену на свету, оди умом у њен гроб на три дана пошто буде 

умрла. Толико тешкога мириса и смрдљивога течења излази из њеног тела, да сви 

нужници на свету не смрде горе. Ето шта си желео!" 

14. Кад би когод хтео да га фотографише, отац Клеопа му казиваше: "Потражи 

магарца, направи фотографију и напиши на њу Клеопа!" 

15. Отац Клеопа говораше: "Св. Василије Велики казиваше да највећа мудрост, 

која чува човека од свеколиког греха и води га у Рај, у вечно блаженство, јесте 

смрт. Смрт и сећање на смрт. А у уму и у срцу имајмо молитву Господе Исусе!" 

16. Други пут је казивао: "Ово тело нас вуче к земљи, као што каже Св. Јован 

Дамаскин: Земља к земљи вуче! Али ми не треба да му допустимо, не треба да се 

поведемо за овом стрвином". 

17. Жене које би се жалиле да имају зле мужеве отац Клеопа је саветовао да се не 

разводе, него радије да се моле за њих: "Не велим ти ја, него Св. апостол Павле: 

Откуд знаш, жено, да нећеш спасти свога мужа? Не знаш ли ти да се неверујући 

муж посвети женом верујућом, и обрнуто?" И људима је исто тако саветовао, и 

многи се радоваху видећи чудеса у својим кућама. 

18. Многи се хришћани данас боје чини и враџбина. Ове је отац Клеопа саветовао: 

"Не бојте се враџбина! Имајте страха Божијег и бригу да Га не разљутите гресима, 

па чини неће имати никакву моћ! Исповедајте грехове, постите и творите свето 

јелеосвећење". 

19. Болеснима који долажаху њему казиваше: "Највеће богослужење за болесне 

јесте Свето јелеосвећење. Али не помаже ако се човек не исповеди. Дакле, најпре 

исповедите све своје грехе и затим творите свето јелеосвећење са најмање три 

свештеника". 

20. Младима који су хтели да ступе у брак давао је савете, благословио би их, 

узимао им имена за помен на Богослужењима и казивао им је: "Молите се 

Богомајци постом и метанијама и читајте Акатист Благовести!". 

21. Често казиваше хришћанима и ово слово: "Када видите да се когод разболео 

код вас у кући: било отац, било мајка, било син, било кћи, ко год био, не зовите 

најпре лекара, него свештеника да га исповеди. Јер Боже сачувај да га смрт 

затекне неисповеђеног и са тешким гресима. Нема више опроштења, и службе му 

тада ништа не помажу". 



22. Када би се когод забринуо због садашњих времена и питао га: "Шта ће бити, 

оче?", свети отац би одговорио: "Године и времена оставио је Отац у Својој 

власти. Како Отац хоће, тако твори!". А ако би когод рекао: "Напољу је лоше 

време", отац би одговорио: "Све што Бог даје добро је!". 

23. Монасима и искушеницима који су хтели да оду у пустињаштво казиваше: 

"Имаш ли 20 година најнижих послушања у манастиру? Само тада можеш да идеш 

у пустињаштво! Ко хоће да иде у пустињу - вели Св. Василије Велики - нека узме 

са собом једнога или двојицу и да има искуство послушања и сламања воље у 

манастиру". 

24. Опет казиваше: "Духовник код монахиња нека има узраст од најмање 50 година 

и 20 година послушања у неком манастиру". 

25. Чак и када би пио воде, отац Клеопа је најчешће искао благослов свога 

келејника или неког брата, да би нама дао пример смирености. 

26. Покаткад, када се догађало да уђе у келију и да се не може помолити, јер би 

долазили хришћани за њим, казиваше: "Ушао сам у келију и нисам се помолио. 

Ушао сам као лопов и као разбојник!" И устајао је, и чинио најмање три поклона до 

земље, говорећи: "Пресвета Тројице, Боже наш, слава Теби!". Затим би творио и 

поклон пред Богомајком. 

27. Исти ученик казиваше: "Када бих искао благослов да једем, казиваше ми отац 

Клеопа ову реч: Једи, пиј, спавај! И питао сам га: Шта значе ове речи? А он ми је 

казивао: Једи кад си гладан, пиј кад си жедан и спавај кад си сањив!" 

28. Много пута свети отац говораше о својим немоћима и болестима, казујући о 

самом себи: "Деда-трулеж, 86 година, шест операција, једна рука сломљена, ребра 

поломљена... "Ко год би дошао светом оцу, он налагаше свом ученику да му каже 

то слово. Понеки говораху ученику: "Шта нам то ти казујеш? Ми долазимо оцу 

Клеопи као к светитељу! Шта нам ређаш толике болести и немоћи?" 

29. Једном је ученик запитао оца Клеопу може ли да иде ван манастира без 

мантије. А он је рекао: "Онога дана када идеш некамо и изађеш из манастира без 

мантије, да твориш 1000 метанија! Чак ако је и не би обукао, носи је са собом". 

30. Његов ученик још казиваше: "Светога оца нисам никада видео без опасача или 

да је свукао доламу. Чак је стално преко доламе имао прслук или кожух". 

31. Често говораше: "Црква је наша мајка! Не остављајте Цркву, јер се овде 

сједињујемо с Христом. Овде се мири Марта с Маријом. Држите поредак 

богослужења и јела по типику. Црква нас све одржава!" 

32. Опет казиваше ученик: "Док сам био ученик код оца Клеопе, он обично држаше 

ово правило: Јутарње молитве, Акатист Спаситељу с каноном и Акатист 

Богородици, особито Благовештенски. А ако беше дан којег Светитеља, читао је и 



акатист Светитељу. Затим је читао најмање три катизме из Псалтира и неколико 

канона из Богородичника, ако га верници не би узнемиравали. 

Око 15-16 часова почињао је вечерње правило, и то: два-три канона Богородици из 

Богородичника, Покајни канон, Канон анђелу чувару, Канон свим Светима и 

најмање три катизме из Псалтира. Након што би говорио хришћанима и јео, читао 

би вечерњу молитву. 

У поноћ је устајао и читао Полуноћницу. Каткад би читао Псалтир и најмање сат 

времена казивао: "Господе Исусе..." Скоро си га стално могао видети с руком на 

бројаницама, тако да му је нокат с прста којим премешташе зрна бројаница био 

деформисан. Читао је још из Светога Писма и Светих Отаца". 

33. Када би га хришћани питали је ли добро да читају Псалтир, отац Клеопа би 

одговарао: "Св. Василије Велики каже: Боље је да сунце стане у свом путовању, 

него ли да се Псалтир не чита у кућама хришћана. И као што је сунце највеће међу 

осталим светилима, тако је и Псалтир међу осталим књигама надахнутим Духом 

Светим. Држите Псалтир као добар колач. Када си гладан, одсечеш парче, 

поједеш, радиш даље, затим опет прочиташ катизму, две, три, колико можеш". 

34. Свако би вече излазио напоље, особито после поноћи. Чак и зими би остајао 

најмање по сат времена. Казивао би: "Господе Исусе...", слушао ноћне птице, 

гледао звездано небо и радовао се спокојству. Тражио је да изађе на ваздух након 

што би се завршило поноћно богослужење, када су сви спавали, да не би био 

узнемираван. Али много пута су долазила сабраћа и реметила му мир. Тада, 

видећи да се неће спасти, након што би им казивао и казивао да оду, беседио би 

им мало или би побегао у келију. 

35. Покаткад казиваше и ове речи: "Шта да радим, кад Свети Оци веле: Бежи од 

света! Бежи од света! Исто вели и Спаситељ: Тешко вама кад стану сви људи 

добро говорити о вама или када хвала ваша претекне дела ваша! (Лк 6,26)". 

36. Све монахе који су долазили за корисну поуку старац би питао из којег су 

манастира, је ли манастир повучен у шуму, има ли општежиће, то јест једну кесу, 

једну трпезу и једну цркву. Затим би их питао да ли се једе месо у том манастиру. 

Ако би рекли да се једе месо, отац Клеопа би се жалостио и казивао: "Ех, да сам ја 

тамо! Ево, видите ли Светог Калиника? Гледа нас!" И показивао би прстом на 

икону Светитеља. "Свети Калиник је саставио завештање у којем пише: Када 

монах или монахиња буду јели меса у манастиру или у свету код родбине, тада 

нека се сакупи цео манастирски сабор, нека прокуне оног што беше јео меса и нека 

му удари 39 кнутова по леђима!. Удри, удри, удри! И да га избаце из манастира". 

37. За време комунистичког прогона отац Клеопа је провео више година у 

пустињаштву, али подвизи и искушења које је поднео остали су незнани. Ипак се 

за неколико сазнало. Док отац беше у животу, казиваше нам да ћемо по његовој 

смрти сазнати и остале. 



38. -Оче Клеопа - рекао је неки ученик - реците нам како је било оних десет година 

пустињаштва. Каква сте искушења имали? Чуо сам да сте се борили с 

непријатељем! Како вас је и чиме кушао? 

-Ако хоћеш да знаш како је у пустињаштву, иди те буди и ти тамо годину дана, па 

ћеш видети! 

39. Неки брат је упитао оца Клеопу: - Шта да чиним, Преподобни, да бих се 

спасао? 

-Да имаш сдесна страх Божији, слева умовање о смрти, а у уму и срцу молитву 

"Господе Исусе Христе", и постаћеш светитељ, брате! 

40. Други брат казиваше старцу: - Оче, моли се и за мене грешног, и ако одеш 

Господу, немој ме заборавити. 

-Да! Само ти, брате, једи и спавај досита, а ја ћу се молити за тебе! 

41. Неки отац га је упитао како да се моли. А старац му је рекао: - Моли се најпре 

устима, јер са уста молитва прелази на ум и затим у срце. Али за то нам је 

потребно много труда, много суза и благодат Духа Светога! 

42. -Оче Клеопа, дајте ми корисно слово! - рекао му је неки отац. 

-Не заборављај на смрт. Смрт, смрт, смрт! Страх од смрти нас чува од свеколиког 

греха! 

43. Неком брату је рекао: - Припреми се да трпиш, да те бију, да гладујеш и да 

жеђујеш, А ако те изгоне одавде, немој отићи! Буди на манастирској капији, и ако 

те полиција приведе, врати се да умреш у манастиру! 

44. Неки брат га је упитао: - Како треба да се припремим за манастир? 

-Када дођеш у манастир, овако треба да дођеш: Да будеш решен да претрпиш 

смрт од свих! 

45. Неки брат је рекао старцу: - Оче, не могу да се молим довољно! Шта да радим? 

-Не чујеш ли шта каже Апостол? -Молите се непрестано! Дакле, моли се што више 

дању и ноћу, и осетићеш благодат Духа Светог у свом срцу! 

46. Неки хришћанин је упитао оца Клеопу: -Оче, моја је супруга извршила 

самоубиство, будући сама у соби. Нашао сам је мртву. Могу ли да је помињем 

међу мртвима у цркви и код куће? 

Тада је старац одлучно рекао: -Не! Није нам допуштено да помињемо никога од 

самоубица, чак и ако су нам блиски рођаци. Све остаје на милости Божијој! Могу се 

помињати на службама само који су били психички болесници. 



47. Један брат је рекао старцу: - Оче, ако ли будемо у затвору због вере, и ако нам 

се хипнозом измени мишљење, имамо ли какве кривице? 

-Не може те нико изменити, ако имаш у свом срцу "Господе Исусе..." Али треба да 

имаш одређени степен молитве. Када казујеш "Господе Исусе...", стрепи читав 

пакао, само да казујеш из срца! 

48. -Колико одела треба да има монах? - упитао га је неко. 

-Два одела! Шта? Хоћеш да постанеш пустињак с товаром одела? А када се 

поцепа, ставиш по закрпу, једну жуту, једну црвену, једну зелену...! 

49. Лењима отац казиваше: "Стрвином, то јест телом, приони послу, а умом - пред 

ноге Господу, то јест молитви..." 

50. Једном је дошао неки брат оцу Клеопи, након што га више пута беше слушао, и 

упитао га је: - Оче, шта да радим, да бих се спасао? 

А отац, који му познаваше срце, одговорио му је по мери, рекавши: - Ради шта 

знаш, и спашћеш се! 

Онда је он, испитујући себе, схватио да му не недостаје знање, него духовно 

живљење. 

51. Опет казиваше старац једном од својих ученика: 

-Када будеш провео девет година у манастиру и будеш добио седам бојева на дан 

а јело једанпут у три дана, онда ћеш бити добар монах! 

52. Неки брат је упитао оца како може да се спасе. А отац је одговорио: 

-Стрпљење, стрпљење, стрпљење. И када ти се буде учинило да си га исцрпео, 

почни испочетка: стрпљење, стрпљење, стрпљење. И не до пола пута, него до 

краја! 

А брат је упитао: - Али шта да трпим? 

-Да трпиш све увреде и сва бешчашћења за љубав Христову! 

53. Неки отац га је упитао: - Када можеш да постанеш јуродив Христа ради? 

А он је одговорио: - Након 40 година монаштва! 

54. Опет казиваху браћа: - Свети оче Клеопа, твоја браћа, су се строго 

подвизавала, али ми не можемо да творимо тако. 

- Није то, море, него ти нећеш, нећеш, нећеш! Узми Богомајку за помоћницу! Читај 

Благовештенски акатист јутром са упаљеним кандилцем и Молбени канон 

вечером, и смоћи ћеш да истрајеш до краја! 



55. Када би когод од браће показао жељу да страда за Господа, старац би му 

казао:  

- Видећу шта ћете радити, када вас убаце у аутомобиле и одвезу вас у долину! 

56. Неки хришћанин му је рекао: - Оче, ја не верујем да постоје ђаволи! 

Старац, пошто га је довољно поучио из Светог Писма, рекао му је: 

-Ако ли ипак не верујеш да постоје ђаволи, отиди у пустињаштво, започни пост и 

молитву, па ће те они чешати! 

57. Неки монах из братства манастира Сихастрије рекао је старцу: - Шта да радим, 

оче Клеопа, да бих се спасао? 

-Имај свагда смрт пред собом и "Господе Исусе" у уму и у срцу, и не бој се више 

ничега! Имај покајање разбојника с крста! 

58. Опет казиваше браћи: 

-Све је пролазно! Брините о души, исповедајте се, причешћујте се, водите чист 

живот, чините милостињу, творите од свега колико можете и живите у љубави 

једни с другима, јер љубав никада не умире! 

59. Другим оцима казиваше: - Из пакла те нико не може извући, до милост Божија и 

добра дела. 

60. Казиваше и ово: - Имајте према Богу синовско срце, према себи ум судије и 

према ближњем материнско срце. 

61. Стари оци, који су били очевици, сведоче о чуду које се догодило код ковчега 

Свете Параскеве у Јашиу 14. октобра 1951. О храмовној слави, док људи чекаху у 

реду да се поклоне, дошле су и две старе хришћанке из Фокшања. Видећи много 

света, рекле су једном свештенику архимандриту Клеопи: 

- Оче, допусти нам да се поклонимо Светој Параскеви а да не чекамо у реду, јер 

смо болесне, и да јој ставимо под главу овај јастук, који смо од куће донеле као 

благодарност за помоћ коју нам је дала! 

- Бог нека вас благослови - рекао је отац Клеопа - Идите и поклоните се! 

У том трену свештеници и верници су видели нешто сасвим свето и чудесно. 

Преподобна је сама подигла главу, а након што су јој жене ставиле донети јастук и 

поклониле се, Света Параскева је поново спустила главу на јастук. 

62. Неки ученик га је упитао: - Шта је чиста молитва? 

-Да казујеш устима, да поимаш умом и да осећаш срцем. 



63.Други пут казиваше: 

-У молитви немој теологисати, немој примати мисли, него лиј сузе. На митарству 

маште стоје архикони пакла (демони који знају напамет цело Свето Писмо, 

нап.прев), који ти приводе маштарије и тумаче Свето Писмо, говорећи: Планине 

скакућу као овнови и брда као јагањци овчији. Затим долазе и питају те: Ко су 

планине? Ко су брда? И исто они одговарају: Планине су продуховљени људи, а 

брда су они с друге степенице. 

64. Опет казиваше: - Послушање без молитве јесте кулучење, а ко твори 

послушање с молитвом, Литургију служи. 

65. Још казиваше: - Смирење се рађа из послушања без роптања. 

66. Опет казиваше: - Молитва није условљена временом или местом. Она је храна 

душе. 

67. Неки брат из манастира се смутио што би понекад долазила деца и галамила и 

трчала по брдима. Дошавши к старцу, упитао га је шта да ради. А отац Клеопа му 

је рекао: 

-Де, присети се; зар ти ниси био дете? Мени су деца врло драга, јер су као анђели! 

И бојим се да не падну, и да које од њих не сломи руку или ногу. Њих и Христос 

љуби и каже: Пустите децу, и не браните им да долазе к мени, јер је таквих 

Царство Небеско (уп. са Мт 19,13-15). 

68. Казиваше отац Клеопа: 

-Никада ником не дај савет, док га ти ниси животом искусио! Ко даје савет а сам га 

није животом искусио јесте као извор воде насликан на зиду. А ко говори из свога 

искуства подобан је извору воде живе! 

69. Неки брат је упитао: - Шта да радим, оче Клеопа, да бих се спасао? 

А старац му је одговорио: - Слушај, брате. Ти умеш да се молиш, ти умеш да идеш 

у цркву, ти умеш да постиш, ти умеш да твориш милостињу, ти знаш све заповести 

Божије. Само да хоћеш да их испуњаваш, јер иначе се не можеш спасти! 

70. Оца Клеопу је запитао једном неки отац из манастира: - Преподобни оче, шта 

ће се догодити с манастиром Сихастријом, кад ви, свети оче, одете Господу? 

А старац, гледајући надоле, рекао је: - Зидине, зидине, зидине...! 

71. Други пут му је рекао неки отац из манастира: - Преподобни оче, реците нам 

слово о светој молитви. 

А отац је рекао: - Молитва је храна и живот душе. Као што тело, без јела и пића, 

умире, исто тако и душа, без молитве, умире. 



72. Рекао је неки отац: - Често смо уморни од послушања и не можемо да се 

молимо. Шта да радимо? 

-Брате, тело је Марта, а душа је Марија! Марта се труди о земаљском, а Марија, 

која оличава душу, седи код ногу Господа и моли се. Због тога Господ вели да је 

Марија добри део изабрала (уп. са Лк 10,42). Дужни смо да помиримо Марту с 

Маријом, то јест најпре да се молимо и затим да творимо послушање, с молитвом 

у уму и у срцу. 

73. Отац Клеопа уобичајаваше да понавља и овај стих, који често казиваше Св. 

Григорије Богослов: "Ум се вара и истина се краде од превише љубави и превише 

мржње!" 

74. Неки отац је често ишао к старцу, клечао пред њим и молио да га благослови. 

Свети отац би му ставио руку на главу и осенио би га знаком Светог крста, казујући 

му: - Бог нека те благослови! 

И тај отац сведочи да је одлазио од старца са много мира и смирења, осећајући на 

својој глави дуже од пола сата топлоту као од огња, а душа му се испуњавала 

понизношћу и сузама. 

75. Неки стари отац је упитао оца Клеопу: - Преподобни оче, како да се молимо ми 

стари и болесни, који не можемо више да творимо метаније и поклоне, да бисмо 

ипак испуњавали своје монашко правило? 

-Оче, овако да чиниш: Стави часовник да звони након два сата и моли се на 

коленима на кревету или на столици, изговарајући с великом пажњом Исусову 

молитву! То је правило за старе и болесне монахе, који не могу да творе други 

подвиг. Затим очиташ и свакодневно монашко правило. Колико се пажљивије и са 

сузама будемо молили, толико ће нам Бог опростити. 

76. Једном када му је неко показао нову цркву у манастирском воћњаку, отац је 

рекао: - Теже је начинити правог монаха него ли саборну цркву! 

77. Опет казиваше старац: - Море дете, не седи бадава и не траћи време. Стави 

књигу у торбу ма где год да идеш, за овцама или за кравама, или где те шаљу; и 

читај слово Божије! 

78. Још казиваше: - Ако прочитам коју књигу двапут или трипут, знам је скоро 

наизуст. 

79. Отац Клеопа казиваше ученицима понешто од невоља и искушења која су му 

долазила од људи. А о искушењима која су му долазила од ђавола, кад беше у 

пустињаштву, није радо говорио. Прво, због тога што беше скривено, а друго, 

пошто не беше ко да то појми. 

80. Покаткад нам казиваше: - Забрањују ми Свети Оци да више говорим, јер они 

веле: "Не причај своје". А ја вам толико кажем: да сте били ви тамо у пустињаштву 



везани за стабло , дрвета, па да сте видели ђавола, истргли бисте дрво из корена 

и побегли бисте с њим на леђима! 

81. Они из Пучиоасе[1] су му писали неколико пута, и отац Клеопа им је дао 

одговор у добро осмишљеном писму, којим им казиваше: "У Пучиоаси смрди[2], и 

смрад се неће разићи, док не будете били послушни Светом синоду!" 

82. Отац Клеопа казиваше верницима: - Св. Герман вели да ће свет, ако буде 

добар, прећи 2000. годину, а ако буде зао, неће достићи 2.000. годину. 

83. Још је казивао да ће се око 2000. године показивати божански знаци, и наводио 

Светог Агатангела, који је то прорекао. 

84. Очев ученик нам казиваше: "Много писама је долазило на адресу оца Клеопе 

са сваковрсним невољама и проблемима, а свети отац ми је казивао да им 

одговорим. Долазили су и многи хришћани, и отац ми је налагао да им говорим и 

да им записујем имена за помен. Дакле, будући веома заузет, нисам успевао да 

извршим цело правило и монашко правило, и питах га шта да радим. А он ми 

одговараше: 

-Твори послушање, пиши писма, говори људима и казуј "Господе Исусе..., јер 

"Братовљева корист твој је плод", веле Свети Оци." 

85. Опет казиваше ученик: "Када бих писао писма верницима и имао који тежи 

проблем, питао бих оца Клеопу, а он би ми одговарао укратко и казивао би ми да 

свима одговорим да је он стар, болестан и више не пише. Затим би ме слао да 

кажем људима да је немоћан, да више не долазе к Деди-трулежу, јер је деда-

трулеж умро! Нема га више! Оде..!" 

86. Године 1996, када је у Јаши донета из Грчке глава Светог апостола Андреја, 

неки брат је хтео да иде да јој се поклони. Неки возач се понудио да га одвезе до 

Јашија. Али брат је хтео да иде без знања оца старешине. Отишао је да узме само 

благослов од оца Клеопе, пошто му беше духовни син. 

Када је чуо о чему је реч, старац је гласно рекао: - Чујеш, брате, имаш једног 

старешину и једног Бога! 

- Шта да чиним? Да идем оцу старешини да га питам? -рекао је ученик. 

- Да! Иди и ишти му благослов - одговорио је отац Клеопа. 

87. Једном је неки хришћанин упитао старца: - Оче Клеопа, шта да радим, јер не 

успевам да нађем себи духовника? 

-Ти да га нађеш? Он тебе нека нађе - одговорио је отац. 

88. Неки брат је замолио оца Клеопу да га помиње на молитви. А старац му је 

рекао, показујући прстом замишљени траг што кривуда по земљи: 



-Моја молитва је као Каинов дим! Тако пузи по земљи... 

89. Једном, седећи на доксату, погледао је право у свога ученика и рекао искрено 

и чисто: - Не знам шта тражи толико света код мене, код трулога старца! 

90. Други пут неки брат, након што га је старац исповедио, рекао је: - Оче, не 

заборављајте ме не молитви, јер сам јако грешан! 

-Господ! - рекао је отац. Затим је изговорио тихо, као за себе: Ја сам гори од свих. 

91. Неки ученик казиваше да је отац Клеопа понекад на исповести поступао и 

овако: Знајући да је његов ученик славољубив, он се показивао да је грешнији, 

већи тврдица и гори од свих, ниподаштавајући себе, да би свога ученика научио 

делању смирења. 

92. Једном је дошао неки репортер да му старац да интервју, говорећи: - Људи 

хоће светлост, хоће воду живу... 

-Да!.. Људи имају светлост од Светог Јеванђеља, од пророка, од светих Апостола, 

од Светих Отаца, од великих испосника и од толиких милиона мученика... Дакле, 

имају одакле да узму светлост! Од мене само мрак може да се узме. Јер ја сам син 

мрака, не светлости. Грешан човек, пун злоће, пун немоћи и сањив... Немам 

љубави Божије, немам уздржање, немам разборитост, ништа немам! Све, све сам 

изгубио својом леношћу, и немам ничег доброг на овом свету! Апостол Павле каже 

овако у Посланици Јеврејима: Христос Исус је дошао у свет да спасе грешнике, од 

којих сам први ја. Ако онај који се узнео до трећег неба каже да је први грешник, 

шта да ја кажем? Да сам урадио штогод добро? Никада, у векове векова. 

93. Када је у пустињаштву имао ужасно искушење блуда, показао му се ђаво блуда 

и рекао му: - А ако сада паднеш у блуд? 

А отац му је одговорио: - Свако може да падне, јер шта су човек и жена? Трулеж су 

и смрад. 

Други пут, када је имао слично искушење, стао је ногама на жар, да одагна демона 

блуда. 

94. Када би људи долазили узнемирени што антихрист обмањује народе, што ће 

бити ратова, или нечим сличним, отац Клеопа би казивао снажним гласом: "Отац је 

на кормилу!" и наводио 10. стих из 32. Псалма: Господ разбија намере народа и 

осујећује намере владара. А намера Господња остаје до века и мисли његовог 

срца - од поколења до поколења. Затим би их храбрио: "Не узнемиравајте се и не 

бојте се, јер неће бити као што они хоће. Ехеј, колико би они хтели да учине! Ви се 

не бојте. Молите се и с вером се осењујте Светим Крстом, и побећи ће сви 

ђаволи!" 

95. Још казиваше отац Клеопа: 



- Ниједнога посла да се не прихватиш, док се не осениш Светим Крстом! Када 

пођеш на путовање, када започињеш посао, када идеш да учиш, када си сам и 

када си са више њих, запечати Светим Крстом чело своје, тело своје, груди своје, 

срце своје, усне своје, очи своје, уши своје, и све твоје нека буде запечаћено 

знаком Христове победе над паклом. И тада се нећеш више бојати чини или 

бајања или враџбина. Јер се све то топи од силе Крста као восак од лица огња и 

као прах пред лицем ветра. 

96. Једном је к оцу Клеопи дошла нека жена са својим унуком, који је, не будући 

крив, био окривљен за убиство. Унук је рекао оцу да је у парници због убиства, али 

му није казао да је невин. Отац га је зауставио и рекао му: - Ниси крив и нећеш 

робијати! 

Заиста, младић се спасао те неправедне оптужбе. 

97. Када се свети старац беше повукао у манастирски пчелињак, дошао му је неки 

верник, плачући што га тражи Секуритатеа. Након што је изложио оцу положај у 

којем се налази и дао му да се моли за њега, отац Клеопа му је рекао: "Од сада се 

више не бој!". И заиста, од тада га више нису пратили. 

98. Неки брат, који беше дошао у манастир с намером да проведе два-три месеца, 

отишао је на исповест оцу Клеопи. А старац му је рекао невиним и одлучним 

гласом: - Ехеј, дошао си код деда-Костакеа! Нећеш ти више отићи одавде! 

И тако је и било, јер је милошћу Божијом остао у манастиру. 

99. Неколико месеци пре очеве смрти дошао је неки јерарх (епископ) из Грчке и 

није отишао, док му старац није дао своје бројанице. Доста година пре тога отац 

Клеопа, надахнут Духом Светим, предсказао му је да ће постати јерарх. 

100. Неки брат беше започео неке подвиге изнад своје моћи. Није спавао на 

кревету, много је читао Псалтир и творио много метанија, али не с добрим циљем, 

него је тежио само умирењу телесних страсти, не сламајући душевне. Због тога 

беше гневљив, судио је, осуђивао и имао искушења. 

Тада је отишао оцу Клеопи да му иште благослов. Старац му је показао неки текст 

на зиду, испод икона, говорећи: - Гле шта пише тамо: "Добро није добро, када се не 

твори добро." Ја сам то написао! 

101. Неки јеромонах је по први пут отишао старцу Клеопи да му иште корисно 

слово. 

-Благослови ме, преподобни оче Клеопа! 

Гледајући га, свети отац је рекао: - Ко је овај свештеник? 

Након што му је отац Клеопа дао поучно слово, јеромонах се повукао, чудећи се 

што је отац, не познавајући га, знао да је он свештеник. 



102. Неки отац из манастира прича: 

"Долазећи често у манастир и слушајући оца Клеопу, пожелео сам и ја да узмем 

Христов јарам. Али још се нисам потпуно решио. Онда сам помислио да упитам 

светога оца, као човека који ме је подстрекао на ревност за Христом, и рекао сам 

себи: Што ми буде рекао оно ћу чинити! 

Када сам га упитао, отац Клеопа, као да ми је познавао срце, рекао ми је: - Немој 

долазити! Буди у свету и мисионари! 

Од тада бејах ревноснији и ширио сам побожне књиге. 

Након неко две године, када се моје срце потпуно преклонило монаштву, одлучио 

сам да одем у манастир, али с неком бојазни, помишљајући на старчеву реч. И 

молећи се Богу, дошао сам к њему и рекао му: - Оче, хоћу да дођем у манастир. 

-Дођи! - рекао је отац Клеопа, испунивши ме радошћу". 

103. Неки брат је рекао старцу: - Оче, у манастиру је много посла, и нема се 

довољно времена за цркву. Шта да радим? 

-Брате, када рука ради, ум нека се моли, понављај стално "Господе Исусе"! 

104. Двоје младих су ступили у брак и изродили су децу, али нису знали да су у 

крвном сродству. Духовник им је саветовао да се исповеде код неког архијереја и 

да следе његов савет. У мећувремену супруга су упутили да тражи и савет 

архимандрита Клеопе Илије, којег још не беше упознао. 

Отишавши к светом оцу, није се могао приближити, јер је отац Клеопа био окружен 

многим верницима, као обично. Зато је чекао да дође на ред. Одједном га је отац 

позвао: - Антоније, дођи к мени! 

Он је помислио да другога позива и није отишао. Након мало времена опет га зове: 

- Антоније, дођи к мени! 

Али овај, не знајући да њега зове, опет није отишао. 

Тада га је отац, гледајући право у њега, позвао прстом и рекао му: - Ти, ти, 

Антоније, дођи к мени! 

Обузет страхом, Антоније је рекао у себи: "Како то да ме зна овај отац који ме 

никада није видео?" Затим, пошто је отишао к старцу, овај га је дуго саветовао и 

отпустио у миру. 

105. Две жене које је мучио ђаво дошле су старцу Клеопи, а он их је благословио и 

рекао им: - Након три света јелеосвећења оздравићете. 

И тако је било, вољом Божијом. 



106. Неки брат, видећи оца Клеопу како седи на чардаку, приступио му је, 

целивајући му руку и тражећи благослов. Али му није разоткрио да га у срцу веома 

нападају зле мисли. Отац, прозирући ово, рече му: 

-Брате, иди свом духовнику, чисто се исповеди и ишти му епитимију, да би се 

избавио нечистих мисли које владају тобом. 

107. Када говораше свету, отац Клеопа често казиваше: 

-Анђели Господњи су вас довели у свете манастире, децо! Ви их не видите, али 

свако има уза се анђела чувара. 

И старац кротко посматраше људе, као да је видео њихове анђеле. 

108. Једном је старцу дошао неки верник са својим рођаком, који беше заведен у 

секту "Јеховини сведоци". Верник беше покушао многим разговорима и 

аргументима да га врати правој вери. Али секташ, мада беше побеђен кроз 

питања, није признавао заблуду. Тада је верник убедио секташа да посете старца 

Клеопу. 

Код келије оца Клеопе беше много света, као обично, а отац је говорио на тему: 

"Како ђаво обмањује човека". Чекајући да заврши проповед и нашавши погодан 

тренутак, верник је хтео да замоли оца за разговор са секташем, да би се 

посведочила права вера. Али у том тренутку је видео да је секташ сасвим измењен 

у лицу. Лик му сада беше врло весео, зрачећи неописивом радошћу. Слушајући 

проповед оца Клеопе, био је дубоко ганут у свом срцу, тако да више није имао шта 

да пита. Када је верник хтео да отпочне разговор с оцем, секташ је рекао: "Немам 

више шта да га питам! Таквог човека нисам видео у свом животу!" 

То је један од бројних случајева, када је само присуство оца Клеопе било довољно 

да би изменило срце једног човека. 

109. Други пут је нека побожна жена из породице интелектуалаца из места Пјатра 

Њамц у више наврата долазила код старца Клеопе, жалећи се на непобожност 

свога супруга, професора физике, који се изјашњавао да је убеђени атеиста. На 

предлог оца Клеопе жена је успела да убеди супруга да посете старца, мада 

професор казиваше: - Немам ја шта да говорим с неким попом! Мене нико и ништа 

не може убедити! 

Када су стигли у Сихастрију, отац Клеопа разговараше са људима. 

Након што је завршио разговор са верницима, отац, уморан након целог дана, ипак 

се није поштедео. И седео је с професором, наводећи му податке из астрономије, 

о међузвезданим просторима и друго, из физике, о законима природе, стварања и 

о многом другом. На крају разговора, који се беше протегао до поноћи, професор је 

извадио бележницу и записивао је, говорећи: - Оче, у колико сам год школа 

студирао, никада нисам чуо такве ствари! Откуд знате толико? 



- А ко ми брани да знам? - рекао је отац Клеопа. На крају је професор тражио да се 

исповеди. 

После неког времена његова супруга је дошла радосна у Сихастрију, говорећи: 

-Свети оче Клеопа, од када је мој супруг имао разговор с вама, потпуно се 

изменио. Одлази у цркву, моли се и тражи да и друге убеди у Божије постојање! 

110. Углавном, свети отац Клеопа не беше за претерано подвизавање, мада се он 

беше много подвизавао у пустињаштву. Али светитељи су увек строги према себи 

и пуни љубави према другима. 

Казивао би да се шума не боји оног који узима много дрва одједном и претоварује 

кола. Јер зна да ће се мало даље кола покварити, јер су претоварена. Шума се 

боји онога што узима по једно дрво, по један мали терет. Тога се шума боји, јер зна 

да ће је мало-помало целу исећи. 

111. Неки брат почетник, након само неколико месеци у манастиру, дошао је 

говорећи: - Оче, веома мрзим ђаволе. Допустите ми да читам молитве Светог 

Василија Великог! 

Отац Клеопа му је рекао: - Ти, море? Тешко твојој глави! Криво ти је на (мрзиш, 

прим. изд) ђаволе? Да видиш колико они мрзе тебе! Бежи одавде, немој случајно 

да чиниш такво што... Чујеш ли, малочас је дошао у манастир и хоће да проклиње 

ђаволе и да чита молитве Светог Василија Великог. Велики си ми ти јунак! 

112. Једном је неки старешина из неког манастира дошао код старца Клеопе за 

савет. И након што му је казао да немају времена за молитву, јер је велики посао, 

упитао га је решен да чини оно што му каже отац. 

- Шта да радим, оче Клеопа? Да максимално ограничим радове и рад? 

Отац му је одговорио: - Да држиш царски пут! 

То јест без претеривања, ни на једну страну, ни на другу. Него све да буде 

разборито. 

113. Казиваше отац Клеопа: - Имајмо мисао да сваког трена жалостимо Бога. Без 

оваквог смирења у срцу не можемо се спасти. 

114. Казиваше отац групи богослова: "Можеш дати људима епитимију да чине 

милостињу. Али не богатима. Јер они имају препуне џепове, долазе и стављају ти 

дењак новца на сто и кажу: Готово! Спасао сам се. Али се Царство Божије не 

купује новцем! 

Наложи им да посте, да чине метаније, да бдију... Јер тада се труде и имају плату 

од Бога. Милостињу да чини наложићеш коме сиромашнијем. Јер он треба да се 

труди да добави новац, и тако има плату од Бога". 



115. Када би говорио и када би давао савете, отац Клеопа би стално помињао 

старце које беше познавао, говорећи: "Тако казиваше отац Јоаникије Морој...", 

"Тако казиваше отац Пајсије Олару... ", "Тако казиваше отац Викентије Малау..." 

Јер су Христољубиви старци увек носили велику духовну мудрост. 

116. Брат Константин, потоњи отац Клеопа, провео је много година на послушању 

код оваца Сихастрије. А његова сестра Екатерина, која се подвизавала у братству 

манастира Агапије, покаткад га је посећивала. Али видећи га стално код оваца, 

казиваше му: - Море брате, па ти стално код оваца? Ишти и ти послушање у цркви! 

Код куће код оваца, овде код оваца! 

Али брат Константин, као истински послушник, какав беше, одговараше јој: - Иди 

од мене с тим речима! 

117. Још док беше код оваца отац Клеопа је упознао многе пустињаке и 

пустињакиње у шумама око Сихастрије и многима је носио по штогод за јело са 

бачије. Нека монахиња Клеомида, министарска кћи, упитала је једном брата 

Константина: - Де реци, брате Константине, јеси ли научио Псалтир наизуст? 

- Научио сам само неких 40 Псалама - одговорио је он. 

- Цели Псалтир да научиш наизуст, јер се тако захтева од монаха! 

118. Од 1930-1944. године живео је у општини Борлешти-Њамц неки црквени појац 

који се звао Некулај Думитриу. Беше то врло побожан верник и често је долазио у 

манастир Сихастрију. Кад би он појао за певницом, проливао би много суза из 

очију, тако да су сви имали користи од његовог живота. 

Затим, оболевши, умро је, и док га ношаху на гробље, пробудио се из мртвих и 

живео је још много година. Он је увек са сузама причао како је видео муке пакла и 

оне што су горели у том огњу, а када би певао за певницом, сав народ би плакао. 

Једном када су га питали: - Што плаче народ, када ти појеш? 

Он је одговорио: - Кад појеш из срца, у срце стиже. 

Када отац Клеопа беше млад, тек неколико година како беше дошао у манастир, 

појац Некулај је казао осталом братству: 

-Смејете му се ви - то јест оцу Клеопи - али знајте да ће вам бити старешина! 

То пророчанство се испунило године 1945. 

119. Кад отац Клеопа беше старешина у Сихастрији, догодило се да су чобани 

изгубили овце. Тражили су их они неко време, али их нису нашли, и сада се бојаху 

да кажу старешини. Кад више нису имали куд дошли су код старца Клеопе. Он их 

је саслушао и затим их је одвео у цркву, где су сви клекли пред иконом Богомајке и 

почели да се моле. Након што су се помолили, отац им је рекао: 



-Хајде, идемо заједно према Сихли и према Коројевој јарузи! 

Путем су направили више предаха, молећи се под очевим упутством. Најзад, 

помоћу Божијом и Богомајке стигли су до неке мале пољане, где су нашли овце, 

како се мирно одмарају. Тада је отац Клеопа рекао: 

-Велика је радост што смо нашли овце, али је хиљадама пута већа што нас је Бог 

путеводио. Ево шта вам казујем: Ништа у свом животу не започињите да радите а 

да се не помолите Богу и Богомајци. 

Кренувши се затим с овцама у долину, направили су исто толико предаха колико 

беху направили приликом успона, благодарећи Богу за указану помоћ. 

120. Када је дошао у Слатину као старешина, отац Клеопа је отпочео с прегледом 

манастира. Најпре је био одведен у настојатељске просторије, али је он тражио да 

иде даље. Тако је прошао кроз више келија, које је благословио, док је дошао до 

неке забачене оставе, где манастир држаше алат и материјале за тесарство и 

зидарство. Овде се отац радосно зауставио и рекао: - Овде ће бити моја келија! 

Браћа, срећна и сама што им је Бог послао старешину за спасење њихових душа, 

одлучили су да поспреме колибу, али отац их је зауставио, говорећи: 

-Браћо, није ми потребна помоћ, све што треба урадићу ја својим рукама! 

И прионуо је на посао. 

Као намештај поставио је себи кревет са врло једноставном простирком, на коју би 

раширио свој овчији кожух. На кревету је држао и своје књиге, и писма примљена 

из целе земље. 

121. Отац Клеопа је провео више година у пустињаштву заједно са својим 

учеником протосинђелом Варсануфијем, који беше дошао у манастир по очевом 

савету и молитви. И ево како је он упознао оца Клеопу: 

Беше ожењен, и радио је у шуми. Једног дана му неко је украо алат, и дошао је у 

Сихастрију да тражи молитву за откривање лопова. Тада му је отац Клеопа казао 

неколико духовних речи, које су учиниле да заборави на алат и да промишља како 

би могао и он да уђе в монашки живот. 

Након што се исповедио духовнику и прочитао више побожних књига, одлучио је 

да живи у чистоти са својом супругом. Али је имао од ђавола велика искушења да 

не служи Христу, него да остане код куће. Једне ноћи је дошао непријатељ к њима 

у виду ружног, црног и ћосавог човека и рикнуо је, да се потресла кућа и попуцали 

прозори, говорећи: 

-Несрећници, шта ми ви чините! 



Затим је демон ишчезао. Након три године обоје су отишли у манастир: супруг у 

Сихастрију и супруга у Стару Агапију- 

122. Године 1953. отац Варсануфије је замонашен, а године 1956. је рукоположен 

за јерођакона и свештеника у манастиру Сихастрији. Он је био један од највернијих 

ученика оца Клеопе. 

1997, када је дошло време да старац Варсануфије оде Господу, отац Клеопа му је 

читао Молитве при исходу душе. Када је рекао: "...ослободи раба Свога 

протосинђела Варсануфија ове несносне муке и горке слабости која га обузе, и 

упокоји га тамо где су духови праведника...", тада је отац Варсануфије уздахнуо 

двапут и предао своју душу у руке Господу. А отац Клеопа је наставио молитву, 

говорећи: "... Јер ти си упокојење душа и тела наших, и славу узносимо Теби..." 

123. Птице су много тешиле оца Клеопу. Често је говорио о "горским момцима", о 

кукавици, о славују и о толиким другим птицама, показујући нам чак и како певају и 

какав им је глас, веселећи срца наша. 

Отац нам је причао: - О, каква ми је велика радост била, када сам се први пут 

причестио у пустињаштву, јер је дошло јато птичица, и тако су ми лепо певале!.. 

И отац, када могаше, с љубављу би хранио птице небеске. 

А та се љубав није прекинула, јер је на две године пред крај његовог живота, након 

што се причестио у цркви, док је ишао ка келији у пратњи двају отаца, дошло јато 

малих птица, које су цвркутале и слетале му на рамена, на главу, на руке и 

кљуцаху му браду и расу, не дотичући се, међутим, остале двојице. 

Затим су одлетеле на неку јелу и почеле да певају. Тада је отац, уздишући, рекао: - 

Како бих желео да опет живим са птичицама у шуми! 

124. Казиваше старац: 

-Једном ме је Секуритатеа ухапсила у манастиру Слатини и затим одвела у 

Фалтичењи. Ту су ме тукли и увели у неки подрум у којем је горело неколико 

стотина сијалица. Сви који су бачени тамо излазили су скоро луди. Увели су и 

мене да изгубим памет. Нисам више видео очима и нисам више могао од топлоте. 

Онда сам Исусовом молитвом спустио ум у срце. Након једног сата су ме извели и 

чудили су се сви да сам још говорио и ишао, а да ме нико не придржава. 

125. Често отац Клеопа помињаше грехе који извиру из самољубља и подстицаше 

све на покајање, говорећи: 

-Извор свеколиког зла и свеколиког греха јесте самољубље! Самољубље је 

неразумна љубав према телу, и најтежа је и најтананија од свих страсти које 

поробљују људску природу. Из самољубља се рађају: самосажаљење, 

самопоштеда, самооправдање, самозадовољство, самохвалисање, самохвала, 

самозадовољство, надменост и сви остали греси знани и незнани. 



126. Слушајући оца Клеопу, ниси се могао заситити. Што год би казивао беше 

занимљиво. Приповедао би свети отац из свог детињства, о манастирском животу, 

како је био прогањан, хапшен, затим како је одбегао у шуму, о каснијем служењу 

народу, о путовањима у Јерусалим, на Свету Гору, затим и мноштво других 

причица. Често су плакали који су га слушали, покаткад би плакао и отац. Сви беху 

душевно ганути, али не само због оног што је казивао, него је у првом реду делала 

благодат Божија који беше у њему; дакле, само његово присуство - благодаћу Духа 

Светог које старац беше пун - преображавало је срца људи. 

127. Када отац говораше, говораше по надахнућу Духа Светог. Једном када је 

дворана била пуна верника, отац је почео да казује нешто без везе с оним о чему 

се до тада разговарало. Нешто што као да није занимало народ. Али на крају је 

дошла, лијући сузе, нека жена која је стајала натраг, и рекла му је: 

- Опрости ми, оче, јер сам грешна! Отац беше говорио о тој жени. 

128. Нека верница прича како се њен отац исцелио молитвама оца Клеопе: 

"Беше под крај године 1995. Ја сам била већ неколико пута у Сихастрији и сретала 

сам и старца Клеопу. Мој родитељ беше врло болестан, и скоро 40 година га 

мучаше страст пијанства. После многих покушаја стигла сам једног дана с њим код 

старца. Седео је на пољани под неким грабом и беше ту још неколико хришћана. 

Сели смо на клупу управо испред оца Клеопе, који казиваше корисне речи 

присутнима. 

Одједном се зауставио на трен, погледао је преко наших глава и почео да говори о 

пијанству. Мој родитељ као да се скаменио тамо на клупи. Трајало је неко време то 

корисно слово старчево, затим нас је отпустио, дајући нам сваком благослов, као 

што је обично чинио. Приступила сам са својим родитељем, и када се приклонио, 

старац му је ухватио главу обема рукама, направио је велики крст и рекао му: 

-Тако, драго дете, да се чисто исповедаш, и Богомајка ће помоћи. Нека би дао Бог 

да се видимо у рају! 

Отишли смо спокојни. Шта се тада догодило не знам. Скоро 30 година нисам 

видела свога родитеља да се осењује Светим Крстом, али сада, кад смо се 

вратили кући, ушао је у трпезарију и направио три велике метаније. Гледала сам 

мајку, и она мене, и чудиле смо се. Од тада се мој отац редовно исповеда и 

избавио се страсти пијанства". 

129. Следеће сведочи о оцу Клеопи његов ученик монах Јакинт: 

"Ја мислим да отац Клеопа беше прозорљив духом. Јер много ми је казивао док је 

био жив, а ја не веровах, али се испунило као што је казао свети отац. Ја верујем 

да ми је отац видео срце и казивао што ми је корисно. Тада то нисам поимао. Али 

је било боље да сам пажљивије и с вером творио послушање. Међутим, он ме је 

волео и дао ми што ми је корисно за спасење. Ја мислим да је отац Клеопа 



Светитељ. Ја осећам његову помоћ. Осећам да је са мном! Сећање на светога оца 

даје ми мир, спокојство, радост и наду да се он моли за мене!". 

130. Казиваше један од његових ученика: 

-Отац Клеопа све време казиваше ствари које беху на духовно назидање. Није 

било таште речи у његовим устима. Умео је да умножи овај талант. Дању, када не 

би имао поклоника, узимао би бројанице и одлазио на планину. Много пута сам га 

видео на коленима под дрвећем или на пањевима, погруженог у молитви. Требало 

је да вичем више пута, да би ме чуо. Ако бих му доносио вест да му је дошла каква 

група људи, у почетку би зажалио због губљења спокоја, али, будући поражен 

љубављу и вером оних што долажаху, примао их је и говорио им, утврђујући их у 

вери и ублажавајући им горчине и невоље. Затим би се опет повлачио, молећи се 

за њих, да им Благи Бог да "крајичак Раја". 

131. Последњих година живота отац је имао моменте великог умора, тако да није 

више могао примати никог. Зато казиваше ученику: - Закључај врата двапут, и 

немој ме више узнемиравати, ни ако јапански цар дође! 

Али ако за јапанског цара отац не би устао, за љубав Цара Христа и верника он 

устајаше увек када беше позван, и тешио их је, учећи их и благосиљајући све. 

132. Од 1996. године пуне две године је трпео јаке болове у десном бубрегу, који 

више није функционисао. Од почетка болести он није хтео да иде лекарима, и ни 

лекове није узимао. Само би мало чаја окусио за трпезом, као што је и говорио: 

"Најбоље јело је чај са хлебом. Лако јело!" Затим је с великом тешкоћом отишао у 

Јаши к лекарима, из послушања, на захтев Преосвећенога митрополита Данила и 

оца старешине. Али је тешко прихватао да узима таблете или да му се дају 

ињекције. 

133. Док је отац био у Јашиу у болници "Пархон", све је задивио. Чак су и лекари 

подесили свој програм да би слушали оца Клеопу. 

Многи људи, чувши да је отац у болници, долажаху и доношаху му свакојаке 

намирнице. А он би позвао болничко особље, да све што је примио однесе у 

кухињу и поделе осталим болесницима. На изласку из болнице лекари су му рекли: 

-Док си ти, свети оче, био у болници, није више било потребно да се снабдевамо. 

Све што сте примали овде било је довољно за целу болницу. 

134. О истом периоду причао је отац Клеопа: 

"Након операције однели су ме на интензивну негу. Тамо сам заспао у некој 

столици на расклапање и спавао сам три дана и три ноћи, када сам се пробудио, 

рекли су ми: - Оче, знаш ли ти да си спавао три дана и три ноћи и све време 

говорио? 

- Не знам ништа! Шта сам говорио? 



- Оче, знаш ли колико смо проповеди снимили? Гледај шта смо снимили! Показали 

су ми пуно касета. Беху то проповеди које бејах казивао 30-40 година раније. Али ја 

нисам знао ништа!" 

135. Још причаше отац Клеопа: 

"Када сам био у Јашиу ради операције, требало је да ми направе урографију на 

бубрезима. Беше Велики пост. Урадили су ми једну анализу, и није успела. Затим 

је дошла нека лекарка и рекла ми: - Оче, да би успела урографија на бубрегу, 

треба да поједеш три јајета! 

- Чујеш ли, госпођо. Да ми даш златне планине од Николине[3] до Копоуа[4], нећу 

ти појести три јајета у Великом посту! 

- Ето, због тога долазите у болницу, и због тога умирете! 

- И шта ако будем умро? Умире ли краљ? Умире и старачки трулеж! Шта? Зар 

само ја умирем? Зар не умире цео свет? 

- И зашто не једеш јаја? 

- Ја не верујем у јаја! 

- А у шта верујеш? 

- Ја верујем у Оца, у Сина и у Духа Светог! Отишла је и рекла директору болнице. 

- Има тамо неки калуђер који неће да једе јаја ради анализе! 

Али директор ме познаваше, и каже лекарки: - Па знаш ли ти ко је тај калуђер? То 

је старац Клеопа! Он је провео скоро десет година у пустињаштву с једним 

кромпиром на дан и нешто траве... 

Када је она то чула, дошла је к мени у салон са посном храном коју је сама 

зготивила, тражила је опроштај и затим сам поново ишао на анализу. И направили 

су ми ону урографију; без јаја. Када су дошли са снимком, рекли су ми: - Гледај, 

оче, како је лепо испало! 

- Госпођо, је ли испало без три јајета? 

Сви се смејаху. Леви бубрег се видео отечен, а десни нормално. 

- Видите ли да је испало без јаја? 

- Оче, опростите нам! Овако нешто нисмо видели од када смо овде! 

На изласку, вратар болнице ми је рекао: - Свети оче Клеопа, да сте још мало 

седели у болници, ја бих завршио кућу с оним што примах од посетилаца који су 

долазили к вама!" 



136. Свети отац беше прозорљив духом. Од свог мноштва људи који долажаху к 

њему отац је Светим Духом препознавао оне што су имали добра дела, иако не 

казиваху ниједну реч, и гледао их је са посебним задовољством и благосиљао их. 

137. Једном је дошао аутобус са верницима. Након што им је отац казао неколико 

речи неких 20-30 минута, они су почели да му постављају питања у вези са својим 

боловима и невољама. Међу њима беше и неколико болесника, и почели су да га 

питају: 

- Оче, толико сам година болесна. Ишла сам и лекару, шта још да радим? 

- Иди лекару и види шта ти је. Опериши се - рекао је отац. 

- Оче, имам ћерку код куће болесну неколико година. Имам невоља с њом. Шта да 

радим? Да идемо лекару или не? 

- Иди лекару - одговорио је старац. 

- Оче, и ја сам болесна. Шта да радим? 

- Да идеш на Свето јелеосвећење! 

- И да не идем лекару? 

- Не, не! Да идеш на Свето јелеосвећење! 

Затим је неко други рекао: - Оче, и ја сам болесна. Шта да радим? 

- Иди лекару, види шта ти је... 

Тако се догађало кад год би му когод тражио савет. За свакога је имао посебан 

одговор, сходно његовим проблемима. 

138. Једном је код старца дошао неки брат подвижник, говорећи: 

- Оче, благословите ми да једем једанпут на дан по заласку сунца? 

- Ти, брате? - рекао је старац. - Зар не видиш како си слаб? Двапут на дан да 

једеш, Рај те видео! 

139. Други пут отац Клеопа казиваше: 

- Навикавајте да постите, јер ће доћи време када ћете јести по један кромпир 

недељно! 

140. Нека верница је дошла заједно са својим супругом код старца Клеопе, очајна 

што су се три начелника са радног места спремала да је неправедно избаце. 

Након што му је изнела стање, отац ју је утешио речима: 

- Не бој се, доћи ћеш к мени и рећи ми: "Оче, још нисам чула за тако велико чудо!" 



Хришћанка се спокојна вратила кући, али се стање погоршало. Преостао је само 

још један потез, па да буде избачена, а њен супруг беше изгубио свако стрпљење 

и уздање и више није ни хтео да иде у манастир, када се предсказано чудо 

догодило. За недељу дана избачена су сва три начелника: у понедељак - највећи у 

рангу, у среду - следећи и у петак - последњи. Када су поново посетили очеву 

келију, обоје супружника су одједном нехотице повикали: 

- Оче, још нисмо чули за тако велико чудо! 

141. Неког верника који се развео непрекидно су нападали рођаци његове бивше 

супруге, врло утицајне особе. Био је стављен под присмотру, и претило му је више 

официра милиције. Тада је заједно са својом сестром отишао код старца Клеопе 

да плати богослужења. Кад су хтели да пођу, срели су се с неким монахом који их 

је замолио да му помогну да однесе свој пртљаг у Сихлу. Путем су му испричали 

невоље које су имали са официрима милиције. Када су стигли у Сихлу, након што 

је чуо како се зове један од милицајаца, монах је сишао, отишао пред цркву и 

направио три метаније, казујући: 

- Благодарим ти, Господе, што си ми донео одговор на питање: Зашто се ја молим 

за Константина, и он има невоља; ја се јаче молим за Константина, и он има још 

већих невоља. 

Константин беше један од милицајаца који су прогонили верника и у последње 

време супруга му беше тешко оболела, а ћерку му је ударио аутомобил. Након што 

му је монах телефонирао и показао му његову грешку, он је постао један од 

најкоректнијих милицајаца. 

Али прогон против верника се настављао. Рођаци бивше супруге су се обратили 

неком пуковнику који му је телефонирао, казујући му: 

- За пет дана бићеш у затвору! Досије је припремљен! 

- Без разлога? - упитао је хришћанин. 

- Мени није потребан разлог, а из затвора ћеш изаћи само мртав, с ногама напред - 

био је пуковников одговор. 

Чувши то, верник је поново са својом сестром похитао оцу Клеопи, управо у јеку 

ноћи, и казао му о претњи. Старац их је примио, али их је укорео: 

- Како сте маловерни! Како да се бојите људи? 

- Да, оче, али нам је дао тачан рок: пет дана! 

- Оставите га на миру, јер ће за три дана он бити у затвору заиста, после три дана 

су сазнали од неког судије да је официр био ухапшен. Од тада вернику више нису 

претили. Када су поново отишли оцу Клеопи, он им је рекао: 



- Никада се не бојте, и то не од неколико официра, ни од хиљаду официра, ни од 

милион, ни од милијарду. Чак ако су с пушком на оку, с метком у цеви и с прстом 

на орозу. Ниједна пушка неће опалити, ниједан вас метак неће погодити, ако сте 

праведни пред Богом. 

142. Нека верница је отишла од куће са својом мајком, без приволе свог супруга, 

узевши и аутомобил, да би ишла на парастос неког рођака. Враћајући се касно 

кући, свратила је најпре код старца Клеопе, тражећи да се моли за њу, да не би 

имала проблема са супругом, када се буде вратила кући. Сталожено, отац јој је 

одговорио: - Идите с миром и без страха, јер када будете стигли кући, затећи ћете 

га на коленима пред иконама, и неће вам никада ништа казати. 

Заиста, код куће она је затекла супруга тачно како јој беше предсказао отац 

Клеопа. 

Једном је жена упитала старца: - Оче, откуда сте знали све што ће се догодити? 

А отац јој је кратко одговорио: - Молитва те уздиже на степенице знања. Што се 

више молиш, то више и боље знаш. И никада се не бој никога и ничег. Само се 

моли! Бог и Мајка Његова виде те и чују! 

143. Неки отац је упитао старца шта ће бити након његовог одласка Господу. А 

отац Клеопа је одговорио: 

- Биће јаке хладноће и тешки мразеви. 

144. Нешто пре одласка оца Клеопе Господу, дошле су к њему две хришћанке из 

општине Појана Тејулуј и узеле благослов. Затим, пошто су искале корисно слово, 

старац им је рекао: 

- Ја ускоро идем Господу, али вас чекају тешка времена! 

145. Отац Клеопа је знао унапред кончину коју чека и казивао је о њој у причама. 

Једном је казао: - Море, како ћу велик и леп крст имати над главом. 

Управо у данима пред смрт оца Клеопе завршен је велики крст са иконом, који се 

налази на сред манастирскога гробља. На његовом подножју се сада налази очев 

гроб. 

Други пут, мада тај крст не беше започет, отац казиваше шта ће бити писано на 

крсту. Али тада нико није знао о чему он говори. 

146. Казиваше неки ученик о оцу Клеопи: 

- Много би могло да се казује о преподобном оцу нашем Клеопи. Али највећа ствар 

јесте да је свети отац имао Бога у срцу! Живљаше у Богу, и Бог у њему!" 

147. Пред смрт оца Клеопе неки брат је нашао у манастирском воћњаку неку јабуку 

која је имала плодове посебног укуса. Зато их је он називао "јабукама из рајског 



врта". Хтео је да однесе неколико и оцу Клеопи, али се стидео. Али отац му је 

познао мисли и рекао му: 

- Иди и донеси ми сада, јер ми догодине више нећеш моћи донети. 

148. На дан 3. новембра 1998. отац Клеопа казиваше својим ученицима: 

- Моји су дани на прстима избројани! Ускоро ћете ми творити вјечнују памјат! 

Молим вас да ме помињете у молитвама! 

149. Ученик оца Клеопе прича и ово: 

- У ноћи између четвртка и петка и у ноћи између петка и суботе спавао сам код 

светог оца у келији, неколико дана пре но што ће отићи Господу. Тада сам се 

задивио његовом подвигу. Целу ноћ није спавао, него се трудио да чита молитве, и 

није могао, јер беше врло уморан и немоћан. Умом се молио и рука му је 

прелазила по бројаницама, али очи није могао да држи отворене, како би читао из 

књиге. Легао би мало, затим би опет устајао и тако се подвизавао на молитви! 

150. После одласка оца Клеопе Господу многи хришћани нам пишу и казују нам да 

осећају помоћ његових молитава. Једна хришћанка казиваше да нека њена рођака, 

будући веома болесна, очајаваше. Али рекавши: "Оче Клеопа, помози ми!", била је 

обузета таквим миром и радошћу, да није више желела ни здравље, нити што 

друго, него је с радошћу носила свој крст. 

151. Нека хришћанка из Констанце дошла је у Сихастрију месец дана пре но што 

ће отац Клеопа отићи Господу. Беше блиска светом оцу. Касније она нам казиваше 

следеће: 

"Дошла сам у келију оца Клеопе 29. октобра 1998. да му иштем корисно слово, и 

рекао ми је: - Сестро, када следећи пут дођеш у Сихастрију, дођи тамо горе код 

крста на гробљу и кажи ми све што имаш да кажеш и, ако Бог допусти, ја ћу те чути 

и помоћи ти". 

152. Старчев келијски ученик сведочи: 

- Многи, сећајући се оца Клеопе, задобијају храброст и ревност да би ишли путем 

Господњим. Мир, радост и дух светости осећају многи од оних што улазе у келију 

светог оца, чак и мирјани. То се осећало и када келија беше празна, без иједне 

иконе и без ичега. До недавно отац је делио речи, а сада дели дух у срца верника. 

153. Нека верница, блиска оцу Клеопи, дошла је о Светом Васкрсу у Сихастрију, 

али није свратила у очеву келију, мислећи да нема смисла да још свраћа тамо, с 

обзиром да је умро. Али док се одмараше у гостопримници, пре службе 

Васкрсења, уснула је сан. Налазила се пред келијом оца Клеопе, мислећи да је он 

умро, и одједном се отац појавио на вратима и рекао јој: 

- Хајде унутра! Што не уђеш? 



- Али зар нисте мртви, оче? - упитала је она. 

- Зар не видиш да сам жив? - рекао је отац. 

Другога дана, о Васкрсу, жена је отишла у келију оца Клеопе и поклонила се 

светим иконама, снажно верујући да је он жив и моли се за све који од њега ишту 

помоћ. 

Многи се клањају у келији и на гробу оца Клеопе и узимају земљу и цвеће као 

благослов, казујући да осећају помоћ кроз молитве светог оца. 

Размишљајући о сведочењима садржаним у овој књизи и о многима другим која 

више нису овде записана, уверени смо да га је Благи Бог уврстио у чету 

преподобних отаца. Зато се усуђујемо да се и ми молимо у његовој келији и на 

гробу, говорећи: 

  

Преподобни оче Клеопа, ако си стекао благодат и милост пред Христом Богом, 

моли се и за нас, твоје грешне синове! 

  

  

Додатак 

  

ДУХОВНЕ ПОРУКЕ БЛАЖЕНИХ СТАРАЦА ЗАПИСАНЕ НА МАГНЕТОФОНУ[5]  

 садржај 

  

Отац Клеопа оцу Арсенију Папачиоку 

(1979) 

Ако Господ не би чувао дом душе, узалуд бисмо бдели. А пошто нам штити душу, 

нико неће разорити наш град (уп. са 2. антифоном трећега гласа). То је антифон 

који Црква пева. Ја сам грешан и недостојан Божије милости и покрова. Али надам 

се Његовој милости, јер је Христос умро за грешнике. 

Реци Преподобном оцу духовнику Арсенију, великом старешини из Текиргиола[6], 

да се моли за мене грешног, јер знам да је он активна, верујућа, саветодавна, 

укрпељива, искусна душа, и да је украшен свим добрима. 

А ја ниједно немам. Ја сам лењ, нетрпељив, неискусан, дремљив, расута ума, без 

побожности, без бдења ума, и немам ничег доброг. Нека се моли за мене грешног 



да поставим и ја добар почетак. Желим му на многаја и блажена лета свете 

празнике. И нека би дао Пресвети и Благи Бог да се сретнемо сви у Рају. 

  

  

Отац Клеопа оцу Илариону Аргат 

(1979)  

Пренеси оцу архимандриту Илариону Аргатуу смирене поклоне са свом љубављу у 

Исусу Христу. Нека се моли за грешног, да би ми помогао Пресвети Бог да 

поставим добар почетак добром делу и да имам трпљења, јер немам ни трпљења, 

немам ни смирења, немам ни уздржања, немам ни бдења, немам ни молитву, убог 

сам у свему. И можда молитвама његове високопреподобности да поставим и ја 

грешник добар почетак. И пренесите му многаја и блажена љета, нека се моли за 

мене грешног Богу и Богомајци. Амин. 

  

  

Отац Клеопа оцу Пајсију Оларуу 

(Петак, 1. августа 1980) 

Благослови, преподобни оче Пајсије! 

Ево, преко брата Петруа можемо разменити неколико речи. Ја сам сада завршио 

са исповешћу братства. Близу је два сата (14). Био сам у Пјатра Њамцу, повадио 

сам скоро све зубе с горње стране. Само су још два остала. Исекао сам старе 

крунице са зуба. Један доњи кутњак ме боли. Не могу добро да говорим. Говорим 

кроз нос. 

Имам заказано код лекара у уторак уочи Преображења. У седам сати треба да 

будем у Пјатра Њамцу. Не знам хоћу ли моћи да идем на храмовну славу. Само 

ако будем по некоме послао лекару поруку да одустајем да идем у уторак. Треба 

да ми узме меру, јер треба да ми ставе протезу. 

Овде ме свет више не оставља даноноћно. Као на главној железничкој станици. 

Жао ми је што нисам отишао за стално на Свету Гору, како сам мислио. Да се тамо 

спасем људи, јер се овде сам више нећу спасти. Ако би се ти, свети оче, молио, 

можда, можда... и буде ли ме прошао овај кутњак што ме боли, можда у понедељк 

да одем на брдо, ако будем одустао да идем лекару. Ако це не будеш молио с 

вером, нећу оздравити, и онда нећу ићи. 



Отишао бих од понедељка увече, то јест у понедељак након службе да будем 

тамо, јер ми је потребна и исповест, и ако буде помогла милост Божија, можда и да 

служим. Не знам како ће бити са беседом, јер не могу да говорим добро. Тако је.  

Овде сам имао високе госте, три епископа: Епископа римничког, Епископа 

романског и Епископа угровлашког, Преосвећенога Романа, који је дошао с 

директором Библијског института оцем Ананијом. 

Заузети смо до гуше. И уморни и болесни. И не могу више! Знам да си и ти, свети 

оче, заузет. Схватам, и особито у твојим годинама, свети оче, али нама овамо 

долазе аутобусима и стално долазе. 

Сада је било речи да ће стићи још нека делегација однекуд из Америке. Стигла је у 

Јаши. Хоће ли стићи и овамо или не - не знам. Тако да, ако буде воља Господња и 

будем могао, и будем видео да се могу поуздати, јер сада сам на терапији, узимам 

неки тетрациклин ево скоро два дана, и још имам да узимам. Видим да ме је мало 

прошао кутњак, можда могу да се поуздам да ћу моћи да се попнем тамо на брдо. 

Благословите и опростите ми и молите се за мене грешног. 

  

Одговор оца Пајсија оцу Клеопи 

(субота, 2. август 1980) 

Благослови, преподобни оче Клеопо! Примио сам вест преко брата Петруа, нашег 

повереника, о стању у којем се налазите, свети оче, и о жељи да дођете до нас. 

Радујемо се тој вести. 

Одустаните од зубара, ићи ћете други пут, јер се зубар може наћи било када, а дан 

Преображења - једанпут годишње. И ако да Бог и буде лепо време, хтео бих још 

једном да Вам чујем глас, беседу, коју Ви, свети оче, имате обичај да казујете. 

Овде је време лепо. Биће богослужење напољу, као што је и пре бивало. За Свету 

Гору, пошто већ помињете, немате од нас благослов! С друге стране ако будете 

добили благослов, али знајте да од нас немате благослов да за стално одете на 

Свету Гору. Значи, можда би требало да се задовољимо овим што смо у својој 

румунској земљи, не на другој страни, и да чувамо своју прадедовску цркву. 

Намислио је и отац Кирил (Рошу) и можда је скоро и спреман да пође. Не могу се 

препирати с њим. Супротстављао сам му се неко време, и сада сам рекао: "Иди у 

миру, оче Кириле, и моли се и за нас"; али још није отишао. 

Значи, чекамо Вас да дођете, онако како будете говорили кроз нос, изговорићете 

мало беседе. Ја говорим кроз нос већ неких десет година, и ко има добре уши чује 

ме, ко не - могу да му вичем на уво, па не вреди.. 



Значи, благодарим брату Петру што нам доноси добре и радосне вести и од нашег 

брата, оца Арсенија, од монахиња из Римеца, и остајемо у ишчекивању да дођете 

од понедељка увече или уторка ујутру, када будете могли. 

Бог нека Вам да здравља и снаге да бисте могли испунити и ово послушање и ове 

године. Боже помози! Благословите и праштајте! 

Амин. 

  

  

Отац Клеопа оцу Арсенију 

(петак, 1. август 1980) 

Благослови, преподобни оче Арсеније! 

Ево, помоћу Божијом и Богомајчином, и посредством брата Петра, опет можемо да 

разменимо неколико речи на великој раздаљини. 

Схватам да Вас је Промисао Божија одредила тамо, јер сте Ви, свети оче, активна 

душа, која воли да се стара и о спасењу других. И тамо, више него игде на другом 

месту, можете да имате везу са разноразним особама, које одлазе тамо на одмор, 

у бању. Ја не знам како је тамо. Али знам да сте активни и занимате се и борите 

сваким начином за спасење људских душа. 

И код нас овде није мало посла. Има га врло, врло много. Ретко се догађа да сам 

слободан сат или два на дан. Можда радним данима, али празником је - 

прекомерно. 

Разумео сам да је нека монахиња оданде откуцала на машини књигу проповеди. 

Ако буде воља Божија, послаћу вам и другу књигу, али пошто најпре добијем ову. 

Колико буде коштало куцање на машини и повез - плаћам ја монахињи која се 

трудила. И затим ћу вам дати другу књигу, јер сам сада завршио књигу Проповеди 

за монахе. 

Да и сектологију, на којој сада вршимо последњу коректуру ради штампања, јер је 

одобрена и од Свјатјејшега Патријарха и од државе. Јуче је био овде отац 

Вартоломеј Ананија са епископом Угро-Влашке, са Преосвећеним Романом, и 

рекао ми је да је одобрена и да се нада да ће се некако октобра-новембра 

одштампати. Та се књига назива: "Путеводитељ ка познавању и одбрани 

прадедовске вере". Радио сам на њој неколико година, онако, кад сам доспевао. 

Сада радим, ако буде милост Господња, на нечем другом, што ћу вам касније 

казати. Али сам врло мало слободан, да бих се могао и тиме бавити. Ево, управо 



овог часа када вам говорим дошао сам са исповести монаха, из долине. Од јутрос 

до сада, скоро је два (14) сата, имао сам исповест отаца. 

Болестан сам, испали су ми горњи зуби; доле имам још неколико пломбираних 

кутњака, и ти ме боле. Тешко говорим. Долази рака, долази гроб, нисам се ничим 

припремио и одлазим убог из овог света. Нисам урадио ништа добро. Молим Вас 

да се молите за мене грешника. 

Дошао је овамо Високопреосвећени Антим из Галација са оцем Теофилом 

Панделеом. Дошао је и Преосвећени Епифаније из Констанце, недавно. И 

настојавали су и један и други да идем у Добруџу да им посетим манастире. Рекли 

су да ће ми дати аутомобил, ићи ће они са мном. 

Нисам баш обећао, јер немам времена, подељени смо на сто страна. Али можда 

после Госпојине, после Успења Богомајке, ипак одем до Галација, јер је тамо 

манастир салио велико звоно у некој државној ливници, звоно од 2.300 килограма. 

И казиваше старешина да по сваку цену хоће да повезе и мене на дочек звона, и 

настојавао је много отац Теофил, који је дошао сада по други пут - Теофил, ако га 

знаш, који је био директор у Министарству вероисповести. Велик је наш ктитор, 

велики доброжелатељ за наш манастир. 

И ако некако помогне милост Господња и одем тамо, и време буде повољно, може 

се догодити да стигнем и до Вас, преподобни, јер бих желео да се још видимо 

лицем к лицу у овом животу, јер сам Вас се зажелео, свети оче. Не зна се шта носи 

живот. Ја патим и од срца и осећам се веома уморним. Хтео бих да се, пре но што 

се растанемо телима, још једном видимо, ако буде воља Господња и Богомајчина. 

Молим Вас да ми опростите и да се молите за мене грешника. Чуо сам да је тамо 

време лепо, жетва је текла добро. Код нас, у планинама, кисне па кисне. Данас 

имамо леп дан. Али је дуго кишило. Тако је на планинама, као што знате, свагда. 

Праштајте, и нека помогне милост Господња да се још видимо. 

Бог нека нас помилује. Амин 

Отац Пајсије оцу Арсенију 

(субота, 2. август 1980) 

Благослови, оче Арсеније! Нека вас брат Петру затече радосног и у духовном 

напретку. Благодаримо вам за пажњу што нас нисте препустили забораву, као што 

Вас и ми у својим недостојним молитвама помињемо. Радујемо се што се бар тако, 

путем вести које се могу донети оданде, радујемо један другом. Молим вас да ми 

опростите. Ја сам у Сихли. У ишчекивању сам. 

Видео си, и то из књиге. Неки старац је послао ученика на вашар. И стајао је на 

вратима и чекао га и стално климао главом: "Који ли ће ученик најпре доћи? Онај 



од горе или онај од доле?" Тако и ја пребивам у ишчекивању, да видим који ће 

ученик доћи! 

Молим вас да ми опростите јер сам болестан, телесно заузет и са животним 

бригама. Благословите! Бог нека вам помогне, да вам претекну и дела и слова и 

беседе које дајете народу и монахињама које су тамо. 

Бог нека нам помогне! Ако се не будемо могли срести овде, у овом свету, нека нам 

Бог и Мајчица Божија доделе да се састанемо с оне стране. Тамо где нема 

жалости, ни туге, ни уздисаја, него је живот радосни и бескрајни. 

Амин. 

 

ПУТ ПОДВИЖНИШТВА 

  

КАКО ЂАВО ОБМАЊУЈЕ ЧОВЕКА[1] 

  садржај 

  

У наставку ћемо говорити о савету ђавола; како ђаволи уче људе да одлажу 

покајање. 

Беше неки монах пустињак, велики подвижник у пустињи у пределу Александрије, 

именом Иларион, велики исихаста. Имао је скоро сто година. 

Молио се Богу неколико година: "Покажи ми, Господе, које је лукавство ђавола 

којим они задобијају највећи број душа за царство пакла! Која им је мајсторија и 

метод да одврате људе од доброга пута, да би их учинили робовима греха и 

одвели у пакао. Како они задобијају више душа за пакао него ли анђели чувари за 

Царство небеско?" Молио се отац годину дана, две, три, и није му Бог одговорио. 

Једне ноћи, када је био на молитви, а беше дубоко у ноћ, напољу беше месечина 

као дан, чује неки глас: - Аво[2] Иларионе! 

- Молим, Господе? 

- Узми свети крст у руку, узми свој штап, осени се знаком светог крста, изиђи из 

келије и иди до оближњега пропланка, и када будеш стигао на пропланак, стани 

тамо поред којег дрвета. Али се не бој онога што ћеш видети! Стој тамо и гледај на 

средину пропланка, док не будем дошао. 

Када је он чуо да га је учио да се наоружа знаком светог крста, познао је да је 

позив од Бога. Отишао је старац, казујући молитве у уму, и стигао је на пропланак. 



Беше велика тишина; не дуваше ветар те ноћи. Видео се само месец и звезде. 

Отишао је стари монах поред неког дрвета и стојаше пазећи. 

Одједном, виде да се насред пропланка појављује престо, Царски трон. Као да 

беше од муња, као пламен огњени. Најпре се појавио престо, и зачуди се. Затим 

виде да долази сатана и седа на престо. Рамена му беху као наковањ. Кожа му 

беше као мастило, са длаком као што је медвеђа, са снажним канџама. Имао је 

круну сачињену сву од змија и држао је у руци штап у виду аждаје. 

Када га је видео, осенио се знаком Светог крста. Сатана је сео на онај престо и 

трипут пљеснуо дланом о длан. Када је пљеснуо, испунио се ваздух ђаволским 

четама. Пукови ђавола, хиљаде и милиони. Једни, који су изгледали да су од 

највећих, велможе пакла, стојаху близу њега. Други - над шумом и други - по 

ваздуху; колико поглед обухвати - само ђаволске чете. 

Када је монах видео тамо толико ликова пакла и толико ђавола, сетио се речи из 

келије, која му беше речена: "Не бој се", наоружао се знаком Светог крста и стојао 

пажљиво. 

Тада, након што су се сабрали као песак морски, на свим странама су се виделе 

само чете ђавола, устао је сатана на ноге и рекао: - Сакупио сам вас ове ноћи, у 

поноћ, овде, јер хоћу с вама да обавим испит. Треба да положите тежак испит. 

Знате ли ви због чега сам вас позвао? 

И рече један: - Господару, не знамо! 

- Ево због чега сам вас позвао овамо. Да изађе на рапорт сваки од вас који зна 

најбољу мајсторију да обмањује људе и да их доводи у моје царство. И да ми 

покаже како он обмањује свет и како заглупљује човека и обмане га, те га доведе у 

вечну муку и у наше царство. Који је метод, која је ваша мајсторија, јер у целом 

свету то вам је посао: да обмањујете људске душе. Да вас видим колико сте 

искусни у обмањивању људских душа! Који ми буде погодио мисао, ако ми буде 

казао савет како обмањује свет онако како ја мислим, ево даћу му да управља 

паклом три минута, поставићу га за цара уместо мене на три минута, и учинићу га 

великим генералом над осталима. 

Тада је изашао један из мноштва и рекао: - Жив био[3], твоја мрачности! Дошао 

сам да поднесем рапорт како ја обмањујем људе! 

- Но да видимо! 

- Ја - вели он - кажем човеку овако: "Море човече, иди ти и у цркву, и пости, и моли 

се, и чини чак и милостињу, и друга добра дела. Море, али ни са ђаволом немој 

кварити односе! Иди и у ресторан, иди и у крчму, на игранке, на проводе, на игре 

на срећу, да би се и с овим светом провеселио!". 



Тим методом сам обмануо врло многе. Убацујем им помисао, јер другу силу 

немам! Друга нам се сила није дала из пакла. Рајски анђели имају од Бога силу 

само да убацују човеку мисао да чини добро. Ми имамо силу само да убацујемо 

човеку помисао да чини зло. Али да га присилимо не можемо, јер човек има 

самовласност коју му је Бог дао. Не можемо да га принудимо да згреши; само ако 

је глуп и слуша мисао коју му убацујемо. 

И тако сам обмануо врло многе. Када изађу из цркве, неки се зауставе у крчми. 

Тамо се сваки сретне с родбином, с пријатељима. Узме по ракију, попије по чашу; 

понеки узме и цигару, дође и који свирач да му свира. Из тог разлога човек се 

спотакао, није му више ништа користило што је ујутру био у цркви, јер се увече 

вратио из наше службе. И тако поступам са сваким. 

И упитао је сатана: - Јеси ли многе обмануо? 

- Жив био, твоја мрачности, многе! 

- Обмануо си глупље од себе, али ниси учинио ништа нарочито. 

- Због чега, твоја мрачности? 

- Ти кажеш човеку да иде и у цркву, да иде и у крчму, да иде и на забаве, да иде и 

на Света места, да и чита, да се и моли, затим да иде на недозвољене проводе, 

али Христос му каже у Јеванђељу: Нико не може два господара служити! (уп. са Мт 

6, 24), то јест и мени и Њему. Ти си га подстакао, можда човек није био душевно 

припремљен и одлази неколико пута, али након извесног времена долази анђео и 

убацује му мисао: "Море човече, не можеш ходити двема стазама; или с ђаволом 

или с Богом". И човек, будући укорен страхом Божијим, то напушта. "Море, држим 

се једне, јер нема спасења у ходу по двема стазама!" - Јеси ли пострадао тако? 

- Пострадао сам и тако! 

- Видиш! Рекао сам ти ја да си обмануо глупље од себе. Дакле, знај да ниси 

одговорио добро. 

И позвао је једног команданта, од оних великих, једног капетана, и рекао му: 

- Узми га на леђа, однеси га у збор и удари му десет батина по леђима и пошљи га 

на дно пакла, јер је глуп! 

Избио га је, уместо да му захвали! Није му се допао његов савет. Тражио је други 

бољи. Изађе други на рапорт. 

- Жив био, твоја мрачности! Ако те ја не задовољим, други те неће задовољити. 

- Да те видим, јуначе! Како се зовеш? 

- Хроми Даба се зовем. 



- Како ти обмањујеш људе? 

- Ево како, величанство. Ја кажем човеку овако: Море човече, нема Бога, нема 

ђавола, нема анђела, нема пакла, нема раја, нема вечне муке, нема вечне славе, 

све је овде, на овом свету! Ако имаш шта да једеш и шта да пијеш и имаш жена и 

новца много, ако имаш поштовање од људи, кућу и многа богатства, овде је рај. И 

ако немаш, овде је пакао. Дакле, толико је, колико је човек на овом свету. 

- И јеси ли обмануо многе? 

- Многе сам обмануо! 

- И ти си обмануо глупље од себе. Знам да си обмануо, али глупе, јер оне који 

познају Свето Писмо не можеш обманути. Јер Свето Писмо каже човеку да има 

Бога, да има ђавола, да има анђела, има пакла, има раја, има вечне муке, има 

вечне славе, има казне за грех, има на небу награде за добро дело. Свето Писмо 

је пуно таквих учења, и који га читају не верују теби. Чак и више од тога. Бог, када 

је саздао човека, ставио му је у душу и у тело осећање Бога. Ма колико био когод 

паганин, осећа да постоји невидљива сила у његовој души, а то је савест. Савест 

га гризе када чини зло и радује када чини добро. И глас савести не може бити 

одраз материје, нешто материјално, јер је невидљиве природе. Савест је глас Бога 

у човеку, и чим је згрешио, гризе га: "Зашто си тако учинио?" Може нико да га не 

кори. Може да га не види нико када чини грех. Кад год згреши, тај закон, који је Бог 

усадио Адаму прво, назван и законом природе или савести, одмах га гризе. 

Понекад га гризе тако јако, ако је грех велик, да га доводи близу очаја. Испуњава 

се онда реч која каже у псалмима: Карањима због безакоња покарао си човека, и 

истањио си као паучину душу његову (Пс 38, 14-15). То јест истањи се нада као 

паучина и, од многе гриже савести, скоро да изгуби наду. 

Ако се савест упрља са много грехова, понекада тако јако гризе човека, да му та 

грижа (то прекоревање, прим.изд) савести постаје мука над мукама. Због савести 

не може ни да једе добро, не може више ни да спава, ни мира више нема, ни 

молити се не може. Савест гризе, гризе као црв у дрвету. "Зашто си учинио и зашто 

си разгневио Бога таквим гресима?" 

Дакле, узалуд му ти казујеш да нема Бога, јер му савест казује, и - после савести - 

казује му и Свето Писмо. Ти велиш да учиш човека да нема Бога, да нема ђавола, 

да нема анђела, да нема пакла, да нема раја, али му савест казује да има, и Свето 

Писмо је пуно сведочења по којима се доказује да постоји Бог, да има анђела, има 

вечне муке, има вечне славе. Дакле, и ти си - рекао је сатана ономе с рапортом, 

који се хвалисаше да овим саветом обмањује много света - глуп и не доносиш 

велики допринос царству пакла; не доносиш велику корист! 

Тако је пострадао и тај ђаво који је дошао с другим рапортом пред сатану, као што 

је пострадао и први, који се хвалио да је учинио нешто нарочито. То јест, уместо да 



га похвали, да га учини великим над многим ђаволским четама, избио га је и под 

срамотом послао на дно пакла, што је глуп и не уме да обмањује људе. 

Обмањивао је, али је обмануо сувише мало и сувише је мало душа одвео у пакао! 

Пострадао је и овај ђаво као и први, који је учио човека да иде и у цркву и у крчму и 

да чини и Божије и сатанино. Дакле, и тај се зло провео. 

И сада од ђаволских чета које су биле присутне позвао је другог на рапорт. И беше 

ћутање међу ђаволским пуковима, јер беху милиони демона око шуме и онога 

пропланка, и не излазаше ниједан, јер се бојаху да ће пострадати као што су 

пострадали остали, да ће их, уместо хвале, избити и послати на дно пакла. 

Сатана је седео на престолу и чекао да изађе још који на рапорт, говорећи: 

- Ако ми трећи који изађе погоди мисао, то јест изложи ми план за задобијање 

душа за царство пакла, бољи него оне двојице који су ми пре поднели рапорт, онда 

ћу ја тога учинити генералом над многим ђаволским војскама и поставићу га да 

седи на мом царском престолу три минута. 

Након што је сатана тако рекао, из оних небројених ђаволских пукова није нико 

више хтео да изађе, зато што се бојаху да не пострадају као што су пострадала 

друга двојица, која су пре поднела рапорт и њему се није допало. 

Ипак, после неког времена изађе један грбави, са четири реда рогова, једна му 

нога пачија, једна беше коњска. Имао је знаке пакла на свом челу, реп беше 

дугачак, од не знам колико метара позади. И када је изашао, отишао је пред 

сатану, како он сеђаше на престолу тамо насред пропланка, и рекао му:  

-Жив био, твоја мрачности! 

Сатана га пита: - Како се зовеш? 

- Куси се зовем! 

- Ехе, видим те старог и грбавог. Чини ми се да ти знаш разне мајсторије да 

обмањујеш душе, да их доводиш у моје царство. 

Куси је рекао: - Ни твоја мрачност не зна шта знам ја! 

- Да те видим! Чини ми се да си велик мајстор да задобијаш душе. 

- Ни ти не знаш шта знам ја! Имам мајсторију, јер сам оматорио у борби са 

људским душама толико хиљада година, и њом многе душе одводим у пакао. Као 

што у зиму падају пахуље снега, тако ја спуштам у пакао душе свакога дана. 

- И како си успео да доведеш толико душа у моје царство? 

- Ја нећу рећи као први ђаво који је изашао на рапорт. Човек зна да не може 

служити два господара и лако га задобије анђео за своју страну. Али нећу рећи 



човеку ни као онај други глупан, да нема Бога, нема ђавола, нема анђела, нема 

пакла, нема раја. Не! Јер Свето Писмо каже да има и Бога и ђавола и анђела и 

пакла. 

Ја толико кажем човеку: "Море човече, има Бога, има ђавола, има анђела, има 

вечне муке за грех и вечне славе за добро дело, али имаш још времена! Зар си 

глуп? Баш од данас да започињеш добро дело?" 

Ако је дете, кажем му: "Море дете, ти од сада имаш да живиш! Долази младост, 

треба да се ожениш, треба да се проводиш на свету! Немој да изгубиш младост 

тако узалудно, јер живот треба проживети!" 

А ако је младић, кажем му: "Након што се будеш оженио и засновао домаћинство, 

после тога ћеш отпочети добро дело. Сада једи, пиј, проводи се, чини сва зла, та 

млад си. Опростиће ти Бог, јер он познаје човекову немоћ. Покајање остави за 

сутра, остави за прексутра, остави за догодине, за касније". 

Учим човека да одлаже покајање од данас за сутра, од сутра за прексутра! "Какву 

милостињу хоћеш сада да чиниш? Не жури! Покајаћеш се пред смрт! Сада хоћеш 

да постиш, да истрошиш здравље тела? Нека у старости, јер пост је за старе! 

Хоћеш да се молиш? Да изгубиш толико сати молећи се Богу? Па сада имаш 

посла. Ето, имаш да гајиш децу, имаш да стичеш кућу и мираз ћеркама, имаш да 

жениш и удајеш. Имаш толико!" 

И забуним га са животним бригама и стално му казујем: "Остави за други пут". Када 

дође анђео и каже му: "Море човече, дај подушје за мртве!", ја му кажем: "Зар си 

глуп? Сада имаш да одеваш децу, имаш да правиш свадбу, имаш да чиниш то и 

то!" Анђео долази и каже му: "Море човече, хајде отпочни постити постове, током 

године, средом и петком!" Ја му кажем: "Немој постити, јер ћеш изгубити здравље! 

Ти треба да радиш, да скупиш имања, имаш да гајиш децу!" 

Или долази анђео и каже му: "Море човече, исповедај се и остави грех, остави 

разврат, остави пијанство, остави дуван, остави псовке!". "Ех, зар још од сада? 

Касније, пред смрт, исповедићу се свештенику, раздрешиће ме и готово. Па књига 

каже да те затекне добра кончина, а дотле се можеш проводити овако!" 

С тим ме сви слушају - каже ђаво - и стално одлажу добро дело од данас до сутра. 

Свето Писмо каже друкчије. Дух Свети буди људе, говорећи: Данас, ако глас 

Његов чујете, немојте да буду тврдокорна срца ваша (Јев 3, 7-8). И као што сам 

казао, глас Божији у човеку је савест, која га гризе због греха и каже му: "Човече, 

напусти грех! Остави се крађе, остави се блудничења, остави се псовања, остави 

се пијанства, остави се пушења, остави се злих ствари, зависти, злобе, свађе". Бог 

му заповеда данас, а ми му кажемо: "Не данас, него сутра, прексутра, у старости!" 

И казујемо му овако: "Дај мени данашњи дан и ти узми сутрашњи!" И тако је - вели 

- грех у човеку, као кад би узео велик ексер и брадвом почео да га укиваш у суво 



храстово дрво. Ако га удариш чекићем једанпут, двапут, трипут, лако можеш 

извадити ексер. Ако га укујеш до половине, теже је, а ако га сасвим укујеш, треба 

да расцепиш дрво! 

Такав је и грех! Укива се у природу навиком. И ако човек не остави данас грех, 

када је свеж, што више стари, тим га се теже може одвићи. 

Јеси ли видео у бакру зелену рђу? Да си бакар чистио свакодневно, сјајио би као 

сунце! Али ако је остављен годинама, ухватио је зелену рђу, не можеш га више 

ничим на свету опрати, само ако га истопиш. Таква је душа када остари у греху. 

Ако није данас оставила грех, нека не мисли да ће га сутра или прексутра 

.оставити лакше. Јер по мери протицања времена, грех стари, укива се у природу, 

и уобичајавање постаје друга природа; навика постаје друга природа, и човек чини 

грех хтео нехтео, и с великом се муком човек ослобађа греха, након што је овај 

остарео у њему! 

Навика, по канонским законима Цркве, јесте десети степен греха, јер даље следи 

очај, претпоследњи степен. И када сам видео човека да се навикао на грех годину 

дана, две, десет, не знам колико, мој је заувек! И тако ја успевам да их обманем, 

јеп хиљаде и милиони људи одлажу покајање од данас до сутра, и сви постају 

робови греху; јер који грех није остављен данас, сутра-прексутра све више хвата 

корене и све је тежи. А када човек хоће да остави грех, грех се диже на њега с 

великом силом: "Зар си глуп, море? Са мном си живео! Како да се манеш мене? 

Шта још преостаје? Да живиш како те ја учим и како си навикао на мене!" 

Тако сам, као што сам ти пређе казао, научио и обмануо толико душа, да оне 

падају у пакао као што падају пахуље када веје, с једним јединим саветом: " Добри 

људи, има још времена за добро дело; не будите глупи да га отпочнете баш од 

данас или баш од овога часа!" 

Дакле, кажем вам, ваша мрачности, то је мој савет и моја мајсторија, и имам у 

паклу чету од хиљаде и стотине хиљада мојих ученика, које сам тако научио, и 

шаљем их по целој земљи да шапћу човеку на ухо: "Човече, за добро дело има још 

времена. Сутра, прексутра, за годину дана, за две, у старости". И успео сам и 

успевам. Иди и види у паклу колике сам гурнуо и гурам овим саветом! 

Тада је сатана рекао:  

- Браво! Најбољи савет - да учиш човека да одлаже покајање од данас до сутра: 

"Баш данас хоћеш да се исповедиш? Баш данас хоћеш да се причестиш? Баш 

данас хоћеш да твориш милостињу? Зар не видиш да немаш времена? Остави за 

сутра!" 

Сада пошто си ми погодио мисао, даћу ти своју круну и штап да три минута 

владаш паклом, и сви да научите од њега то лукавство, да бисте довели што више 

душа у моје царство, да би се са нама мучиле у векове векова. 



* * * 

Након што је видео и чуо све то, монах је видео сатану да је пљеснуо трипут 

дланом о длан и као варница се угасио у ваздуху, и није више видео ништа и није 

се више чуло ништа. И он је остао зачуђен оним што беше чуо, како сатана 

обучава своје ученике и безбројне ђаволе из пакла, да уче људе да одлажу 

покајање. 

Тада је дошао анђео Господњи и рекао му: - Аво Иларионе! 

- Молим, Господе? 

- Три године се молиш Богу да ти покаже како ђаволи обмањују људе и како их 

одводе у царство пакла! Ето видео си 

својим очима и чуо својим ушима како! 

Иди у своју келију, узми свеску, дохвати перо и напиши све што си видео, све што 

си чуо својим ушима, да остане за нараштаје који ће доћи, за последње, ова 

сатанина мајсторија. Јер цео свет треба да зна, да најбољи савет ђавола да би 

задобили душе за царство пакла, јесте да уче човека да одлаже добро дело од 

данас до сутра, од сутра до прексутра, од младости до старости, до смртне 

постеље, и тако да их све одведу у пакао! 

Амин. 

  

Разговор трећи 

О СНОВИМА[4] 

  садржај 

Шта су снови • Кушање сновима • Монахов подвиг • Самопознање и како се оно 

постиже • Страсти су ђаволи • Оружје којим их изгонимо • Врлине и њихово 

делање. 

Добар савет ће те сачувати, а преподобна  

мисао ће те одбранити (Приче 2,11) 

Старешина: Камо ћеш, брате Јоване? 

Брат: Код Вас, преподобни оче, игумане, и молим Вас, ако имате времена, да ме 

исповедите, јер имам више ствари да Вас питам. 

Старешина: Дођи, брате Јоване, јер сада, после јутрења, и ја сам слободнији и 

мирнији. 



Брат: Пре свега, преподобни оче, молим Вас да ми опростите, грешном, што тако 

ретко долазим да се исповедам, јер је прошло више од три месеца како нисам био 

код Вас, преподобни оче. Истина је да сам у међувремену био послат у 

манастирски метох, и док сам боравио тамо, исповедао сам се оцу духовнику 

Кесарију. Сада, међутим, имам више недоумица које ме узнемирују, и због тога сам 

дошао к вама, преподобни, да ми разјасните, јер сам прошлог пута био јако 

задовољан појашњењима која сте ми дали. 

Старешина: Реци, брате Јоване, какве још недоумице и какве туге имаш сада на 

души? 

Брат: Овог ме пута, преподобни оче, узнемиравају неки снови. Од неког времена 

почели су да ме смућују ноћу, и ја сам им донекле поклањао пажњу, јер се 

поједини од њих обистињавају. 

Старешина: Какве снове имаш, брате Јоване, којима кажеш да си почео да 

поклањаш пажњу и да их сматраш истинитим? 

Брат: Ето, преподобни оче, много пута сањам ноћу да ће неко доћи и видим да 

сутрадан или након неколико дана дотични заиста дође. Понекад сањам многе псе 

који душмански кидишу на мене. Други пут сањам као да неко пушком пуца у мене, 

и чак чујем звук оружја, и неизоставно сутрадан треба да чујем добру или лошу 

вест! И пошто се донекле обистињује, почео сам да верујем да су то истински 

снови које Бог шаље. Зато Вас молим, преподобни оче, да ми разјасните шта да 

верујем о овим сновима. 

Старешина: Видиш ли, брате Јоване, да те стари ђаволи опет смућују и не 

спавају? Видиш ли како су променили мајсторију да би тебе, брате, кушали? 

Када си први пут дошао код мене, рекао си да си разочаран што те Бог није 

удостојио да имаш виђења, да виђаш анђеле и слично; прошлог пута си ми 

казивао да ти мисли саветују да тајно изађеш из манастира, без благослова, да би 

отишао у народ и правио се проповедником, како би преобратио свет на покајање, 

а сада ми велиш да си почео да сањаш добре снове, које Бог шаље! 

Знај, међутим, брате Јоване, да те сви пређашњи ђаволи и сада кушају, само што 

они стално мењају своје лукавство час на један, час на други начин, с циљем да ће 

можда успети да те обману савршеном обманом и да те одведу у погибељ! 

Брат: А који су то ђаволи, преподобни оче, о којима велите да ме кушају? 

Старешина: Брате Јоване, ђаволи који те кушају јесу ђаволи гордости и таште 

славе. 

Брат: Али из којег се разлога, преподобни оче, ови ђаволи држе мене са својим 

искушењима? 



Старешина: Брате Јоване, један од разлога што ови зли дуси тебе кушају, јесте 

што имаш слаб и неискусан ум. И знај да многи људи слабога и неискусног ума 

лако падају у понор свог умишљења; тада почињу да им показују виђења и снове 

који изгледају истинити, да би их обманули и навели да високо мисле о себи: да су 

се удостојили великих дарова од Бога, јер су постали људи са виђењима и 

сновима, кроз које им се открива будуће. 

О томе нас учи и божански отац Јован Лествичник, који вели: "Ђаволи таште славе 

чине слабоумне пророцима у виђењима и сновима" (Лествица 3, 27). 

Брат: Али зар ја, преподобни оче, имам слаб ум, зато што имам толико снова 

током ноћи? 

Старешина: Слушај, брате Јоване, твој ум није слаб зато што има снове ноћу, јер 

сви људи имају снове, особито током ноћи. 

Твој се ум, брате, показује слабим зато што се пољуљао, почео да поклања пажњу 

сновима и да сматра да су истинити и да долазе управо од Бога, као што си сам 

рекао. Ко неће сматрати да је слабог ума човек којег би видео како јури да ухвати 

сенку или како трчи за ветром? 

Брат: Али зар је такав који верује у снове? 

Старешина: Ваистину такав је, брате Јоване, као што јасно показује и Свето 

Писмо, када вели: Ко верује у снове јесте као који жели да ухвати сенку и као који 

трчи за ветром (Исус, син Сирахов 34, 2). Не схваташ ли, брате, да овим сновима 

ђаволи таште славе желе да те наведу да о себи мислиш високо, и да те тако баце 

у велики грех гордости? 

Управо из тога појми, брате, да имаш слаб ум, што си отпочео да верујеш да си 

постао достојан имати сне од Бога и да из тих снова можеш спознати тајне 

будућности. Али пази, брате Јоване, јер мисли те чине да летиш горе, а Свето и 

божанско Писмо назива лудима оне који се узносе умом због својих снова: "Снови 

чине луде да лете!". 

Брат: Колико ја схватам, преподобни оче, ви ме сматрате слабоумним лудаком? 

Старешина: Видиш, брате Јоване, да те на сматрам ја лудим и слабоумним, него 

те Божанско Писмо показује да си такав, ако будеш и даље настојавао да верујеш 

у снове. 

Брат: Имам и друго да исповедим, преподобни оче. 

Старешина: Реци, брате Јоване, и не стиди се, јер сам и ја грешан човек, и затим 

веруј да не казујеш мени, него Богу, Који је присутан овде међу нама, и од Којег 

нико не може што сакрити, јер нема места непосећеног од Његовог свезнања, као 

што нам каже Свето Писмо: Може ли човек што чинити а да га Ја не видим? Или 

зар има места где Ја нисам присутан? Зар Ја не испуњујем небо и земљу? Још 



буди уверен, брате Јоване, да Бог зна не само наша дела и речи, него и оно што 

ми мислимо или што ћемо мислити, као што нам потврђује Дух Свети, говорећи: Ти 

си издалека познао моје помисли (Пс 138, 2). Дакле, брате Јоване, реци све што 

имаш да кажеш, јер Богу казујеш! 

Брат: Ево шта имам да кажем, преподобни оче: три године ја творим подвиг о 

којем до сада нисам ником говорио. Наиме: постим до сунчевог заласка свакога 

дана, сем суботе и недеље и великих празника; прочитам цео Псалтир за дан и 

ноћ, и трудим се, колико могу, да не изостанем ни са црквеног правила, а особито 

не са Јутрења и са Свете литургије. Чиним још хиљаду великих метанија за дан и 

ноћ, сем суботом и недељом, а тада чиним двоструко поклона за велику метанију. 

Ноћу се трудим да што више бдим, задовољавајући се само са неколико сати сна, 

и трудим се да не изостајем ни са послушања братства. А о празницима и у 

слободно време читам Божанско Писмо, Житија Светих и учења Светих Отаца. 

Молим Вас, дакле, преподобни оче, да ми кажете је ли добар овај поредак 

подвизавања који ја творим. 

Старешина: Рећи ћу ти, брате Јоване, да ли је овај твој подвиг добар или не, само 

ако ми сасвим искрено и са страхом Божијим будеш рекао с којим си циљем творио 

овај подвиг и јеси ли пре почетка тражио духовников савет и благослов. 

Брат: Преподобни оче, пошто схватам да се налазим пред Богом, казаћу само 

истину. Када сам отпочео овај подвиг, нисам тражио никакав савет ни од кога, нити 

благослов, јер сам сматрао да за творење доброг дела није потребно да иштем 

савет и благослов. А пошто ме питате и који ми је био циљ подвига, исповедам 

Вам да сам сав овај подвиг од почетка до сада творио са циљем да кроз то Бог 

удостоји и мене грешног да имам виђење Раја или небеса, или бар да видим 

каквог анђела, јер Богомајку или Господа потпуно сам недостојан видети! Чак 

право да кажем, то сам тражио од Бога у свим својим досадашњим молитвама. 

Старешина: Е, брате Јоване, и после толико подвизавања још се ниси удостојио 

каквог виђења, и ниједан ти се анђео није показао до сада? 

Брат: Не, преподобни оче, ништа нисам видео до сада и веома сам жалостан због 

тога. Види се да Благи Бог не жели да услиши моју молитву. 

Старешина: Знај, брате Јоване, да си јако обманут и поруган од ђавола и да си сво 

подвизавање, које си творио без благослова и без савета и са циљем да видиш 

анђеле, творио на осуду и зидао на темељу од сенке (Лествица 22, 23). 

Брат: Како на осуду, преподобни оче; па ја сам постио и молио се у зноју толико 

времена! Зар ће Благи Бог пренебрећи ову моју велику ревност и подвиг? 

Старешина: Твоја ревност, брате Јоване, била је луда и неразборита ревност, која 

би те одвела у сигурну погибељ, да је ниси сада разоткрио! Ти, брате, кажеш да 

читаш побожне књиге; па због чега их онда не разумеш, ако их читаш? Ниси ли 



чуо, брате, за Светог Антонија Великог, који каже: "Многи су своја тела изнурили 

подвигом, али пошто нису имали разборитост, удаљили су се од Бога" (Отачник, 

Преподобни Антоније, 10). Ти си се латио да твориш велик подвиг без 

духовниковог савета и благослова, али ниси чуо истог великог Светог Антонија, 

који вели: "Ако је могуће, нека монах смело објави старцима и кораке које чини, и 

капи воде које пије у келији, да како не згреши" (Отачник, гл. 40). 

Кажеш ми да си имао велику ревност и марљивост у овом подвигу, али знај, брате, 

да је та твоја ревност била луда и ђаволска. Ђаволи су ти саветовали да започнеш 

овај подвиг, и исто они су ти давали ревност да га твориш, на твоју погибељ. О 

таквој лудој ревности Св. и божански Отац Исаак Сиријски вели да "Од тешке 

болести болује ко има злу ревност" (Слово 58). 

Таква ревност не изниче из човековог срца, до само из гордости и таште славе, и 

сав труд човеков творен овом ревношћу узалудан је и погубан, као што учи 

божански отац Јован Лествичник (Лествица, 32,12). 

Памти и ово, брате Јоване, да су многи, поводећи се за неразборитом ревношћу и 

претичући многим трудовима саму меру доброг дела, пропали у својим напорима и 

постали поруга лукавих ђавола (Невидљива борба, гл. 43). 

Луду, и пуну неразборитости ревност, свети и божански Оци називају "Дрскошћу 

пуном надмености и безумним распаљивањем". 

Такву ревност је имао онај монах из Отачника, који се молио Богу да га удостоји да 

буде подобан праоцу Исаку. 

Због те ревности злог циља и пуне гордости ђаволи су га подвргли руглу на 

жалостан начин, тако да је постао џелат човекоубица и умро је смрћу на 

вешалима! 

Ако желиш да о овоме знаш опширније, читај у Отачнику у глави 7,10. 

Исто таква луда и пуна гордости ревност владала је срцем и умом Малпаса из 

Едесе. Овај је пребивао у узвишеном живљењу, препуштајући себе и 

преусиљеном делању, са циљем да достигне узвишене мере и да се удостоји 

гледања тајни Духа Светог! И тако, пошто се веома трудио овим подвизима, нашао 

је сатану, лишен непоразивог оружја - смиреноумља, и сатана, показавши му се у 

сјајној светлости, рече му:" Ја сам Утешитељ, и послао ме је Отац да те удостојим 

да видиш виђење које прижељкујеш, да ти дам бестрашће и да те одморим у вези 

са стварима које следе". А за то је зли монструм тражио од Малпаса да му се 

поклони! А луди, не осетивши напад непријатеља, намах га је са радошћу примио 

и поклонио му се. Али уместо божанских виђења овај га је испунио својим 

утварама и опустошио га од добрих дела учињених ради истине, и "узвисио" га, и 

наругао му се таштом надом на бестрашће, говорећи му: "Сада ти нису потребна 

делања и телесне муке и борба против страсти и похота"; и тако га је начинио 

зачетником јереси молитеља. А када се проказало његово скврно и лажно учење, 



изагнао га је епископ тог времена (Св. Исаак Сиријски, Писмо ИВ Светоме 

Симеону Дивногорцу). 

Такође неки, по имену Асинас, из исте Едеске тврђаве, састављајући многе 

стихове који се певају до данас, живео је узвишеним животом и још строжим 

делањима поробио је себе док се не прослави. Овога је ђаво обмануо и извукао из 

његове келије, одвевши га изнад неке планине која се називаше Стројул, и показао 

му привиђења кочија и коњаника; затим му је рекао: "Бог ме је послао да те узмем 

у Рај, као Илију", и након што га је обмануо и навео да се он попне и седне у кочију, 

распрштала се цела та утвара, и сурвао се са велике висине, и умро је срамном 

смрћу (Св. Исаак Сиријски, Писмо ИВ Светоме Симеону Дивногорцу). 

Чак је и Св. Симеону Столпнику, великом подвижнику и светионику Антиохије, 

мало недостајало, па да падне у такву опасност и погибељ, да га Благи Бог није 

навео на мисао да се осени знаком Крста, када су дошли ђаволи са кочијом и 

огњеним коњима да га узму на небо, као Илију (Види Житија Светих, 1. 

септембар). 

Знај још и ово, брате Јоване, да се често догађа да људи са лудом ревношћу, који 

отпочињу да творе велике подвиге без разборитости и без духовниковог савета и 

благослова, стижу до лудила и силажења с ума. 

О томе нас учи велики Отац Отаца - Св. Антоније Велики, говорећи: "Знам монахе 

који су након много трудова пали и стигли да сиђу с ума, зато што су се уздали у 

своја делања и, обманувши се, нису појмили заповест оног који вели: "Питај свога 

оца, и показаће ти" (Отачник). 

Исто потврђује и Св. Јован Лествичник, говорећи: "да постоје надмена срца која се 

усуђују да започну подвиг изнад своје моћи, и тако постају ругло ђаволима" 

(Лествица 23,10). 

А Св. Антоније Велики вели: "Казна гордоме је његов пад, и подстрекач му је ђаво. 

А знак да га је Господ напустио јесте његово силажење с ума". 

Појми, дакле, брате Јоване, да луда ревност долази човеку од гордости и подстиче 

га да твори подвиге изнад својих моћи, а да не познаје меру својих подвига! 

А ко не познаје своју немоћ увек је крај понора пада. То показује и божански отац 

Исаак Сиријски, казујући: "Праведник, не познајући своју немоћ, на оштрици је 

ножа са својим делањима, и никако није далеко од пада" (Слово 21). 

Значи, брате Јоване, као што видиш, лудост, пад и силажење с ума чекају онога 

који има луду ревност, који, не познајући своју немоћ, отпочиње без савета и 

благослова да твори подвиге велике и изнад својих моћи, са високим и лудим 

циљевима. 



Поред свих ових сведочења, која си чуо од .Светих и божанских Отаца, слушај, 

брате Јоване, и догађај који сам ја видео својим очима. Године 1930. у овом 

манастиру беху два брата, стари 25 година. Имена нећу помињати, зато што је 

један од њих још у животу, а овај други је умро насилном смрћу! У почетку ова два 

брата су била добра и послушна, и због тога је стари старешина Јоаникије смерао 

да их препоручи за свештенство, пошто беху имали чист живот. Беху добри, 

црквени, познаваоци типика и појци, и беху веома поуздани у многим стварима. 

Али ђаво, који не спава, почео је помало шапутати у њихова срца како су од сада у 

стању да се сами руководе у духовном животу. 

И тако, започињући они да се уздају у себе и да слушају свој ум, испали су из свог 

доброг стања и нису више хтели да излазе из својих келија на општежитељно 

послушање; мољаху се и твораху строго правило и хиљаде метанија у својим 

келијама. А када би отац економ одлазио да их позове на општежитељно 

послушање, они би закључавали врата келије и одговарали изнутра, говорећи: "Ми 

имамо да творимо правило, а не Мартин део, јер није нас овамо позвао да радимо 

као мирјани", и томе слично. Стари економ отац Иларион, Бог да му душу прости, 

казивао им је са кротошћу: "Драги моји, хајдете на послушање макар онако, 

неколико сати, да не би роптала остала браћа, и затим ћете доћи у келију, на своје 

правило". 

Они, међутим, нису хтели ни да чују, на послушање нису долазили, а ни у Цркву, 

говорећи: "...творимо ми доста правила у келији". И отац економ је одлазио 

жалостан са њихових врата и казивао оцу старешини о побуни та два брата. 

Отац старешина, будући и сам врло стрпљив и сматрајући да ће се исправити, није 

пребрзо предузео мере према њима. А једном, када га је отац економ запитао шта 

би требало чинити ради исправљања оне браће, отац старешина му је одговорио: 

- Видећеш, оче Иларионе, шта ће се догодити с њима, ако не слушају и ако се буду 

латили строгог подвига без нашег савета и благослова! 

Пошто је тако протекло неко време, један од њих је почео да излази из келије, 

особито суботом; долазио би за трпезу и искао храну и за оног другог. А понекад 

би долазио и на послушање, где бејасмо сви скупа, али не би радио, него би остао 

сат-два и стално се хвалио својим постом и правилом. Чак је почео да нам казује 

да му се показала Богомајка и да му је и сам Спаситељ дошао једне ноћи у келију, 

окружен анђелима, који су имали златне кадионице и окадили му келију чудесним 

миомирисима, које је осећао много дана након њиховог одласка. 

Слушајући шта прича тај брат, много сам се дивио и мислио: "Видиш ли како је 

велики дар примио овај брат од Бога, зато што се моли непрестано?" И сва браћа 

су се дивила, чувши од брата ове чудесне ствари, и говораху: "Видиш, ако овај 

једе само суботом и недељом и даноноћно се подвизава са строгим правилом, Бог 

је почео да му показује виђења". 



Али један стари отац, по имену Јона, Бог да му душу прости, рекао нам је: 

- Да, видео је ђавола тај брат, пошто не слуша никога и пошто је оговарао брата 

пустињака. 

А ево шта се догодило! 

После таквог подвига током неколико месеци, слушајући и даље само свој ум и не 

тражећи ничији савет, започели су овакву врсту подвига: набавили су себи 

довољно свећа, узели су своје Псалтире и затворили се у неки пусти подрум, где 

су постили не једући ништа више од недељу дана. 

Чувши старешина да се та два брата не налазе у својим келијама, почео је да се 

жалости, рачунајући да су потајно отишли из манастира. 

Једног дана, међутим, видимо их како долазе у цркву исцрпљени глађу и изнурена 

лица, тако да смо се сви скупа уплашили од њих. Тада их је старешина кротко 

упитао где су били, те су тако ослабљени. Али они нису одговорили ништа! 

Старешина их је оставио на миру, и само им је толико рекао: 

- Пазите шта чините, јер ћете се унесрећити и постати ругло ђаволима! 

Пошто су прошла још три дана након тога, гле - видимо та два брата: гологлави, са 

неуредном косом, боси и с неким великим штаповима у рукама, где вичу и трче по 

падини планине, ударајући штаповима о дрвеће, јурећи говеда и људе које 

сретаху! 

Тада је један брат отрчао и јавио оцу старешини, рекавши: 

- Оче старешино, она двојица сабраће су полудели! Дођите да видите како 

раздртих хаљина трче по планини! 

А отац старешина, чувши, заповедио је, рекавши: 

- Идите сви и ухватите их, како не би изгубили и живот поред ума. 

На заповест пошло је десет најјаче браће, који су тешком муком ухватили најпре 

једног, а затим и другог, јер се беху раздвојили; један беше побегао у шуму, а један 

пошао према манастиру Секуу[5]. Свезали су им руке и тако их довели. 

И беше жалостан призор њихов изглед, пуни блата, с мутним и закрвављеним 

очима, са ногама раскрвављеним од камења и дрва, са раздртом одећом, гледаху 

уплашени на све стране, не препознајући нас, и отимаху се, да би се спасли руку 

које су их држале. На заповест старешине та два брата су била одведена у своје 

келије, тако свезана ужадима, и по неколико брата је било одређено да их чувају. 

Затим је отац старешина заповедио да се сакупимо сви у цркви, и отпочео је свето 

јелеосвећење, након чега је наредио да цело братство пости до заласка сунца и 



сваки да прочита за њих по Псалтир, а у цркви се помињало њихово име на свим 

јектенијама.  

Пошто је Благи Бог тако помогао, након неколико дана та два брата су се смирила 

умом, и признавши своју обману и опасност у којој су била, отишла су до 

старешине и искала опроштај. А отац старешина, саветујући их, рекао им је: 

- Све вам се то догодило зато што сте почели да се подвизавате по својој глави, 

без савета и благослова. И знајте: да вас није подржала благодат Божија ради 

молитава отаца и сабраће, умало да сасвим пропаднете у погибељ! 

Чуј, брате Јоване, други догађај који сам видео својим очима. Године 1932. био сам 

у овом светом манастиру и становао сам у келији с неким братом, старијим по 

годинама од мене, и који се беше вратио са одслужења војног рока. Звао се 

Василе Максим и био из околине Васлуја. Он беше започео, без благослова и 

савета, веома велик подвиг: спавао је јако мало, на столици, јео једном дневно и 

стално читао Псалтир; творио је хиљаде метанија и био увек неизоставан на 

црквеном правилу, и у почетку беше врло марљив и на општежитељним 

послушањима, али од неког времена почео је да се буни, да бива непокоран и да 

ропће против старешине што га не замонаши брже; и казиваше: 

- Ја сам одслужио војску и имам одређени стаж; и због чега је друге замонашио, а 

мене неће да замонаши?! 

Наш старешина Јоаникије, Бог да му душу прости, будући човек чврст, стрпљив и 

искусан, који је боравио у Јерусалиму и на Светој Гори Атонској, где је провео неко 

време, где је и примио монашки постриг, није монашио брзо, док не би на браћи 

приметио много смирења, постојаности и одлучности да остану у покорности и 

послушности. Дакле, брат Василе је постао сувише дрзак и нестрпљив, и казивао 

би старешини право у лице: Зашто га не замонаши! А старешина му казиваше: 

- Брате Василе, имај стрпљења и немој се ти, брате, бринути о томе. Навикавај се 

покорности, сламању воље и послушању, јер када буде дошао час од Господа, 

замонашићу и тебе, брате. 

Али брат Василе није узимао у обзир ни савет старца старешине, и стално је 

роптао да је он пренебрегнут и да га не монаше, и тражио је на сваки начин да га 

што пре замонаше. 

Беше то током друге седмице Светог и Великог поста, и старешина Јоаникије је 

служио божанску Литургију пређеосвећених дарова. Јер више од двадесет година 

је скоро сам служио Свету литургију, пошто није било другог свештеника у светом 

манастиру. И његов поредак се састојао у томе да у сва четири поста током године 

долази за трпезу само суботом и недељом, а обичним данима примао је само 

Свето Причешће и ништа више. 



Поменути брат Василе, пошто га је стално нападала мисао на монашење, одлазио 

је у канцеларију светог манастира, где је секретар био један од ученика 

старешине, и настојавао је стално код њега да му напише молбу Светој 

митрополији ради монашења и да је што пре отправи. 

Тамошњи отац секретар, немајући благослов свог старешине за то, рекао је: 

- Брате Василе, написао бих ти, али немам благослов, и немам ни марке да ставим 

на молбу. 

Али он је рекао: "Отићи ћу до Тргу Њамца[6] да донесем марке", на што га је отац 

секретар саветовао да сада не полази на пут, јер је Велики пост, и да има 

стрпљења и гледа своје правило и послушање. 

Али брат Василе, видећи да му секретар брани да иде у Тргу Њамц, отишао је у 

цркву код оца игумана, који је управо служио Свету литургију, и искао му је 

благослов да иде у Тргу Њамц да купи марке за своју молбу ради монашења. 

Старешина му је рекао са кротошћу: 

- Брате Василе, немој ићи, јер ћеш налетети на велику опасност! 

Али брат Василе је изашао из цркве ожалошћен и гневан, и не узевши благослов 

ни од кога, пошао је на пут. 

Када је стигао на место звано Параул Алб и хтео да уђе у шуму наспрам Старе 

Агапије[7], где беше стаза преко планине, намах је изашло пред њега седам 

ђавола у обличју монаха, језивог изгледа, имајући на глави црвене камилавке као 

протојереји и носећи у рукама неке огњене палице; и видевши брата Василеа, 

један од њих је рекао: 

- Хајдемо, море, да ухватимо овога, који је пошао на пут без благослова свог 

старешине. 

А брат Василе, чувши, с великим је ужасом почео да бежи по шуми, а оних седам 

монахађавола трчаху за њим! И толико су јурили јадног брата Василеа, да је пред 

смирај сунца стигао у манастир, и беше без капе на глави, с једном босом, свом 

раскрвављеном, ногом, толико се изударао о дрва и камење по шуми, и једном 

обувеном; с хаљинама потпуно поцепаним на себи, очи у глави беху му црвене као 

крв, по лицу беше сав блатњав и у рукама држаше некаква дрва и стално их 

бацаше за оних седам ђавола, као за опасним псима! 

Ја сам се случајно затекао у манастирском дворишту, када је он ушао кроз капију 

испод звоника; и када ме је видео, препознао ме је и повикао: 

- Брате Костика - јер тако ме онда зваху монаси - не остављај ме, седморица јуре 

за мном, седморица јуре за мном! 

И затим би се поново трзао и бацао би се дрвима из руку, као да се брани од паса. 



Бацао је и према мени, и зло ме ударио, али ја сам се склонио испред њега. А неки 

телесно јачи брат, по имену Нестор, спустио се на њега и обухватио га својим 

рукама и с великим трудом га је држао док нису дошла и друга сабраћа, те су га 

свезала ужадима. Затим су га с великим трудом однели у келију и положили га на 

кревет. А он се, јадник, са закрвављеним очима отимаше и викаше: 

- Не остављајте ме, браћо моја, седморица јуре за мном! 

Отац старешина Јоаникије беше завршио Велико повечерје и беше отишао на 

планину Тачиунеле, где је с неким оцима постављао неку велику букову бачву на 

извору у близини бачије. Ја сам веома журно и с великим страхом отрчао тамо и 

рекао му: 

- Оче старешино, хајдете брзо у долину, јер је дошао брат Василе Максим с пута и 

луд је и стално виче: "Седморица за мном", и браћа су га свезала и однела у моју 

келију, и они су ме послали к Вама, преподобни, да Вас позовем да га раздрешите, 

јер беше пошао без благослова. 

- Иди ти, брате, а ево и ја ћу убрзо доћи. 

И тако, отприлике након једног сата, стигао је и отац игуман, који је најпре отишао 

у свети храм, узео епитрахиљ, Молитвеник и Свети Крст, и дошао је заједно са 

другим оцима и сабраћом у келију где беше свезани брат Василе Максим. А након 

што је ушао, отац старешина је рекао: 

- Клекните сви! 

И отпочео је читати раздрешење од клетве и друге свете молитве. Затим је рекао: 

- Пустите га, одвежите га сад! 

А братија казиваху: - Оче старешино, побећи ће! 

А он је рекао: - Не бојте се, ако га је Бог раздрешио, немојте га више ви држати 

свезаног. 

И намах су га браћа развезала, а он је стојао мирно и гледао зачуђено све нас, 

затим је спустио главу и заспао. 

А отац старешина је рекао: - Оставите га да се одмори, јер је веома уморан и 

потресен. 

И тако је спавао до сутрадан ујутру, а када се пробудио, упамтио је све како је 

пострадао, и казиваше нам, али ми смо због краткоће записали само ово мало. 

Након овог догађаја ушао је велики страх у све оце и браћу, и сви смо пазили на 

себе, како не бисмо творили ништа без благослова и без савета. 

Значи, брате Јоване, после сведочења која сам ти изнео из Светих Отаца, изложио 

сам ти и ове догађаје, који ти - будеш ли имао страх Божији - могу бити на корист, 



да те отрезне и учине да схватиш да се у великој духовној опасности налазе који 

живе по својој глави и лаћају се подвига без савета и благослова старешине и 

духовних отаца. 

Брат: Ваистину, преподобни оче, чудесна је ова прича и од велике је користи, јер 

сам и сам схватио како се ђаволи ругају онима који се без благослова лаћају 

добрих дела, следећи за својим расуђивањима. Не могу, међутим, да докучим како 

може Бог да пренебрегне човекова добра дела, као пост, бдење, молитву, труд и 

слично. Та Он нам је заповедио да их творимо. 

Старешина: Да, брате Јоване, Он нам је заповедио да их творимо, али исто нас је 

Он научио и показао нам како да творимо добра дела, да би Њему била 

благоугодна, а ми да не изгубимо узалуд свој труд. Зар онај фарисеј није и сам 

имао пост, милостињу, молитву и друге трудове за добро дело, па ипак видиш да 

је неоправдан пред Господом изишао из храма. (Лк 18, 4). Зар луде девојке нису и 

саме имале девственост, као и мудре, па ипак су од Женика чуле реч која гласи: 

Не познајем вас (Мт 25,12). 

Сети се, брате, онога што смо говорили прошлога пута: да Бог не гледа шта смо 

учинили, него циљ ради којег смо учинили. 

Слушај и Светог Јована Дамаскина, који вели:" Добро није добро, када се не твори 

добро" (Догматика, стр. 301). Такође и божански отац Максим Исповедник каже: 

"Када чујеш Писмо како казује: "Ти ћеш свакоме платити по делима његовим", знај 

да нам Бог неће платити добрим оно што смо творили без правог циља! Јер Бог не 

гледа на творено (учињено), него на циљ твореног (учињеног) (Добротољубље, 

том ИИ, гл. 37). 

Значи, брате Јоване, слушај и појми да су сви трудови твоји које си творио (чинио) 

без савета и благослова духовника и са циљем да видиш анђеле, творени са злим 

циљем и са лудом и ђаволском ревношћу. И да си био ишао даље, и да ниси 

дошао да их исповедиш, одвели би те у лудост и погибељ и жалостан пад, пошто 

су сви ови твоји подвизи, брате, били плодови гордости и таште славе и 

самоналоженог поретка, од чега молимо милост и самилост Божију да нас сачува. 

Наша света дужност јесте да се молимо Богу не да нас удостоји да видимо анђеле 

или небеска виђења, јер је та молитва дрскост пуна надмености и ђаволске 

обмане, коју Бог мрзи, него да се молимо Премилостивом и Преблагом Богу да 

нам помогне да достигнемо да спознамо своје грехове и да их оплакујемо до 

последњег даха, ако желимо да стекнемо милост и опроштај на велики дан Суда. 

Брат: Колико ја поимам, преподобни оче, велика је ствар самопознање. Због тога 

Вас молим: реците ми шта је самопознање и какву корист доноси ономе који га 

има. 



Старешина: Ако се сећаш, брате Јоване, о самопознању, о којем питаш, говорили 

смо ми и раније, али пошто си ме сада особито питао, придодаћу овде што је 

изостало тада. 

Брате Јоване, слушај Светог Јована Лествичника, који овако казује о самопознању: 

"Самопознање је тајинско поимање својих мера, чак и најлакших (.. .је тачно 

разумевање својих способности и трајно памћење и својих најситнијих грехова)" 

(Лествица, 25, 40). Знај, брате Јоване, још и то, да је човек који је достигао 

спознање својих немоћи и грехова сличан ономе који сеје семе своје на добру 

земљу. А који нема самопознање сличан је ономе који сеје у море, то јест ставља 

семе у воду, то јест он нема никакве користи од свога труда. У души таквога човека 

може процветати изабрани и лепи цвет смиреноумља. Исто нам божански отац 

Јован Лествичник казује и ово, говорећи: "Ко је упознао себе у сваком осећању 

своје душе тај сеје у добру земљу, а ко није тако сејао, у томе не може процветати 

смиреноумље" (Лествица, 25,40). А ко је достигао блаженство да спозна себе 

приближио се двама крајевима почетка мудрости. 

Брат: Али која су, преподобни оче, два краја мудрости којима кажете да се 

приближује ко спозна себе? 

Старешина: По сведочењу Светих Отаца, брате Јоване, два краја мудрости која 

достиже човек који спознаје себе јесу две велике врлине: страх Божији и љубав 

Божија, по речи која казује: "Почетак мудрости је страх Божији, а крај је љубав 

према Богу - Његова љубав". 

Дакле, ко се удостојио да достигне самопознање, буде ли провео све време у 

њему, достигао је почетак и крај мудрости и приближио се бескрајној љубави 

Божијој. Ову истину потврђује божански отац Јован Лествичник, казујући: "Ко је 

спознао себе, достигао је поимање страха Божијег, и боравећи у њему, стиже до 

двери љубави" (Лествица). 

Значи, брате Јоване, из ових сведочења можеш појмити колико је корисно човеку 

да спозна себе. Због тога је и Св. Петар Дамаскин рекао: "Ништа није боље човеку, 

до да човек познаје своју немоћ, и ништа горе, до да то не познаје" (Невидљива 

борба). То је рекао божански Отац зато што је појмио да је самопознање - 

непоколебиви темељ за онога који зида дом своје душе, као и корен свеколиког 

духовног делања и блаженства у Господу. То је показао божански Отац Исаак 

Сиријски, који вели: "Блажен је човек који спознаје своју немоћ, зато што то постаје 

њему темељ, корен и почетак свеколике доброте" (Слово 21). 

Брат: Али како може човек, преподобни оче, да достигне самопознање и спознање 

својих немоћи? 

Старешина: Прво, брате Јоване, да би достигао самопознање и спознање својих 

немоћи, он треба да све време мисли о својој ништавности. 

Брат: Али шта значи умовати о својој ништавности? 



Старешина: Ево шта, брате Јоване. 

Прво треба човек да се сећа времена пре но што је он дошао на земљу, зато што у 

том бескрају вечности он је ништа од ништа, и нико није могао учинити да он 

постоји; а ако постоји, то је само од велике благости Божије. 

Друго, да сматра да га је Бог створио ни из чега, и да оно што јесте - само заради 

Њега јесте, и да Он жели да ми на овом свом сазнању заснујемо целокупно 

духовно назидавање, и да схватимо да од себе ништа не можемо дати. 

Треће, да се сећа да се родио у гресима (Пс 50, 6). 

Четврто, да умује о материјалном зачетку свог бића и да сматра да је његово биће 

ништа друго, до плод мешања мушког и женског семена, у чему нема ничег 

нарочито лепог, чак заудара. 

Пето, да умује у себи да ниједног трена он није пред Богом без греха и да никада 

неће моћи подробно да појми своје грешке, ма колико искусан био, као што пише: 

Ко ће схватити погрешке? (Пс 18,13). 

Шесто, повод који може одвести човека сувише лако до самопознања јесу 

искушења која долазе на човека допуштењем Божијим, што потврђује и божански 

Отац Исаак Сиријски, говорећи: "Нико не може да спозна своју немоћ, ако и сам 

није мало кушан у оном што мучи тело или душу" (Слово 21). 

Седмо, да човек размишља о смрти, и да се сећа да ће после смрти тело које 

толико воли постати храна црвима и да ће из њега излазити смрад гори него од 

свих смрадова на свету. 

Осмо, да се човек сети да ће се напослетку његово тело претворити у земљу, по 

речи Писма, које каже: Земља си и у земљу ћеш отићи (Постање 3,19). 

Девето, да човек размишља - не много времена, него само један дан - о оном што 

је изговорио и творио, и сазнаће да је највише тога било уврнуто, лудо, 

непостојано и зло. И појмиће из тога испитивања колико је немоћан, колико 

превртљив и непостојан у добром настројењу, и можда ће се смирити и неће се 

више уздати у себе. 

И на крају, може човек достићи самопознање, ако спозна разноврсно мноштво 

својих природних и непорочних страсти, као и разноврсно мноштво својих телесних 

и душевних страсти. 

Брат: Преподобни оче, које су природне и непорочне страсти? 

Старешина: Природним и непорочним страстима називају се, брате Јоване, ове: 

глад, жеђ, бол, пропадивост, труд, жалошћење, страх, итд. 



Брат: Али, преподобни оче, како може неко достићи познање својих немоћи из ових 

природних и непорочних страсти? 

Старешина: Веома лако, брате Јоване, може достићи човек познање своје немоћи, 

ако буде пажљиво умовао о овим природним и непорочним страстима, зато што 

када огладни, схвата да је немоћан и да не може живети без помоћи хране; када 

ожедни, види да без воде убрзо умире. Исто тако, буде ли се умножио труд, бол, 

страх и остало, неће их моћи поднети, јер не може трпети једну варницу ватре, и 

једна мала мисао га застрашује. И тако, из свега тога, човек лако постаје свестан 

своје немоћи. 

Брат: А телесне страсти, преподобни оче, које су и колико их врста има? 

Старешина: Телесне страсти, брате Јоване, ове су: стомакоугађање, незаситост, 

уживање, пијанство, једење у тајности, љубав према разноврсним задовољствима, 

блуд, прељуба, разврат, нечистота, родоскрвнуће, кварење деце, полно општење 

са животињама, противприродне похоте: крађа, пљачкање светиња, лоповлук, 

убијање; било која телесна млохавост и радовање телесним прохтевима, особито 

када је тело здраво. Затим гатања, бајања, бацање чини, предсказивања, љубав 

према накитима, неморалност, млитавост, улепшавање, игре на срећу, зло и 

страствено коришћење сладосних светских ствари, телољубив живот, који 

одебљавајући ум, чини га овоземаљским и животињским, и не оставља га никада 

да тежи ка Богу или ка делању врлина. А корен свих страсти, или како је неко 

рекао, прве међу њима, ове су: љубав према задовољствима, среброљубље и 

славољубље, из чега се рађа свеколико зло. Затим расејаност ума, посртање у 

шале и у срамотне речи, дрскост и смех. И као последица, добро је познавати и 

ове танане страсти, као: самољубље, самоистицање, обамрлост воље, 

окамењеност срца, самомњење, самоуважавање, самоуображавање, 

самопоштеђивање, самохвалисање, самоуздање, самооправдавање, осетљивост 

према себи али и неосетљивост према себи, што је смрт ума и убиство душе пре 

смрти тела. 

Брат: Али, преподобни оче, како човек достиже самопознање познањем ових 

страсти? 

Старешина: Ево како, брате Јоване. Човек мудар и са страхом Божијим у свом 

срцу, будући свестан колико многе страсти могу да владају њиме и да га поробе, 

стиже до убеђења да је веома тешко спасти се ових многих зала и да нема трена у 

којем да он не изврши какав грех. И из тога умовања долази у смирење и до 

спознаје својих немоћи. 

То нас учи и божански отац Јован Златоуст, говорећи: "Схватимо нашу природу, 

просудимо своје грехе, спознајмо ко смо, и довољно је да бисмо се смирили". 

Брат: А душевне страсти које су, преподобни оче, и колико их је врста? 



Старешина: Ако желиш да знаш и то, брате Јоване, слушај. Душевне страсти које 

рађа наша кварна и превртљива природа јесу: заборавност, нехат и незнање. 

А када оне затамне око душе, то јест ум, тада њиме овладају све остале страсти, 

које су: непобожност, кривоверство -то јест све јереси, проклетство, љутња, гнев, 

огорченост, напрасна надувеност, мржња према људима, помињање по злу, 

оговарање, осуђивање, безразложна жалост, страх, кукавичлук, свађа, 

супарништво, злоба, ташта слава, гордост, лицемерје, лаж, неверовање, 

тврдичлук, материјалистичка љубав, острашћеност, наклоност ка земаљском, 

униније, малодушност, незадовољство, роптање, надувеност, самомњење, 

охолост, надменост, властољубље, жеља за допадањем људима, лукавство, 

безочност, неосећање, улизиштво, превара, иронија, дволичност, привола 

страсним гресима душе и честа помисао на њих, лутање мисли и самољубље, о 

којем сам рекао да је мајка и корен свих зала; затим среброљубље, зла нарав и 

пакост. 

Брат: Преподобни оче, а може ли човек познавањем ових да достигне познање 

својих немоћи? 

Старешина: Брате Јоване, како из познања овог, тако и пређашњег, мудри и 

богобојажљиви човек достиже самопознање, схватајући да је немогуће да се ико 

потпуно спасе рањавања и поробљавања толиким гресима, који извиру из 

покварене и превртљиве човечије природе. 

И из тог познања човек почиње да се унизује и да се смирује, и самопознање му 

постаје разлог свеколиког доброг дела. 

Због тога, брате Јоване, доликује да чествујемо и да ценимо самопознање више но 

висину свих наука. 

Али ко хоће да спасе душу, доликује да поред самопознања стекне и 

самониподаштавање. 

Брат: Али шта је, преподобни оче, самониподаштавање и какву корист доноси оно 

оном који га има? 

Старешина: Самониподаштавање, брате Јоване, ово је: да когод ниподаштава 

себе и да прекорева себе током целог живота, сматрајући да није учинио ништа и 

никада било какво добро у свом животу (Отачник, глава 10). Али знај и ово, брате 

Јоване, да самониподаштавање није истинито, нити доноси какву корист, ако се 

твори само умом и језиком, пошто Бог захтева од нас да будемо свим срцем и 

свом мудрошћу убеђени да смо ваистину грешни, пуни грехова и немоћи. 

Божански и велики учитељ света Св. Јован Златоуст овако вели: "Не само језиком 

да кажемо да смо грешни, него и умом, и не само да се називамо грешницима, 

него и грехе да увидимо по њиховим врстама". 



Значи, брате Јоване, оно је истинско самониподаштавање, када је човек убеђен да 

је заиста грешан и с тим се убеђењем ниподаштава, кајући се из срца пред Богом и 

људима. 

Такво ниподаштавање, ако се сједини са смирењем срца, има толику силу, да 

побеђује она два греха: гордост и ташту славу и цепа их као какве слабе паукове 

мреже. 

Свети Јован Лествичник каже: "Гордост је подобна коњанику, а ташта слава 

(славољубље) коњу, на којем јаше гордост" и затим додаје: " Ако когод буде себе 

искрено ниподаштавао и прекоревао пред Богом, тај човек ће одбацити гордост и 

ташту славу (славољубље) као какве пауке, и уједно с коњем бациће и коњаника у 

мучење (то јест у дубину/бездан смирења) и тако ће моћи да пева Богу песму 

победну: "Коња и коњаника бацио сам у море" (Лествица 23, 28). 

Ето, брате Јоване, по својој слабој моћи показао сам ти шта је 

самониподаштавање и какву корист оно доноси човеку. Дакле, брате Јоване, 

саветујем ти, са свим старањем које је из љубави, навикни се да умујеш о оном 

што сам ти казао. И будеш ли, благодаћу Божијом, достигао истинско самопознање 

и искрено самониподаштавање, нећеш више никада пожелети да имаш небеска 

виђења или да видиш анђеле. То потврђује и Св. Исаак Сиријски, који вели: "Ко се 

удостојио да види себе бољи је од онога који се удостојио да види анђеле" (Слово 

34). 

Брат: Много ми је користило, преподобни оче, све што сте ми рекли, и разјашњено 

ми је што сам желео да спознам. Али бих имао још нешто да питам. 

Старешина: Питај, брате Јоване, и шта ми Благи Бог буде дао у уму одговорићу ти. 

Брат: Како бива, преподобни оче, да су неки од Светитеља примили од Бога дар 

чудотворства и истеривања ђавола из људи, а поједини су имали и дар да 

васкрсавају мртве? Када би се когод молио Богу да му да дар чудотворства, да ли 

би то био грех? 

Старешина: Ми смо, брате Јоване, дужни да се молимо Богу да нам својом 

благодаћу помогне да можемо истеривати и изгонити демоне из себе, а не из 

других! И опет смо дужни да се молимо са упорношћу, с побожношћу и с 

понизношћу Преблагоме Богу да нам помогне да истинским покајањем васкрснемо 

своју душу мртву због грехова, а не да настојимо да с ђаволском безочношћу 

иштемо од Бога дар чудотворства и васкрсавања из мртвих. 

Брат: Али како, преподобни оче, како да истерујемо ђаволе из себе, ваљда нисмо 

бесомучни? 

Старешина: Зар ти пада тешко, брате Јоване, да верујеш да смо бесомучни? Зар 

ти, брате, ниси чуо у цркви, кад год се чита Акатист Спаситељу, како казујемо: 



"Исусе, помилуј ме, јер имам не кћер него тело које љуто бесни страстима и 

пламти јарошћу" (Кондак 11). 

Шта ти, брате, мислиш: да ко је саставио тај Акатист није знао шта говори? А ако 

ипак не верујеш, слушај Светог Дијадоха Фотичког, који о томе вели овако: "Пре 

Крштења божанска благодат подстиче човека споља на добро, а сатана је 

закључан у дубинама душе и срца; а након што се човек крсти, ђаво пребива ван 

срца, а Божија благодат унутра. Међутим, и након Крштења ђаволи остају унутра, 

не у срцу, него у дубини човековог тела, како би неко рекао, пред срцем, и отуда 

прљају ум влагом телесних сласти". Да се ђаволи налазе унутар нас то сведочи и 

Богоглагољиви Св. Григорије, који вели: "Узима са собом других седам духова и 

поново улази и пребива у њему"; то се догађа након Крштења. Бог допушта 

ђаволима да уђу у крштеног због лукавих мисли, речи и дела које је чинио након 

Крштења. Па, иако су наши непријатељи ђаволи скривени унутар нашег срца 

својим деловањем, а не својим бићем, као што учи велики Григорије Солунски, 

ипак нас отуда нападају својим страстима, и не будемо ли се трудили да их 

истерамо напоље честим, и од срца, призивањем имена Исуса Христа, они ће 

владати нама и у овом, и у будућем веку! 

Брат: Али постоје ли, преподобни оче, ђаволи који нас нападају изнутра? 

Старешина: Наше многоврсне страсти, о којима смо претходно говорили, брате 

Јоване, то су ђаволи који нас нападају изнутра и споља. 

Брат: Али зар се, преподобни оче, наше страсти и греси могу називати и 

ђаволима? 

Старешина: Свети и божански Оци Цркве појмили су, брате Јоване, да је свака 

страст која нас напада - по један ђаво! Због тога божански и Св. отац Јефрем 

Сиријски вели "да човек има онолико ђавола колико страсти има". И исто то казују 

и многи други Свети Оци. 

Због тога често налазимо у њиховим Светим учењима да страсти именују 

ђаволима, и када желе да о коме кажу да га напада каква страст, не именују 

страст, него демона дотичне страсти, казујући: "Тога и тога је нападао демон 

блуда" (Отачник, глава 6,5); тога и тога - демон гордости (Лествица, 23,19); на 

другом се месту говори о демону унинија (Лествица 22, 27); и да демон хуле 

насрће на простосрдачне (Лествица). И велики апостол Павле нам показује да 

борба коју водимо са страстима није против духова злобе из ваздуха (Еф 6,12). А 

Преподобни отац Никодим Светогорац вели овако: "Оружајте се оружјем којем вас 

ја учим, да њиме погубите мислене и невидљиве непријатеље, који су наше 

душекварне страсти, и творце тих страсти, који су ђаволи". 

Дакле, као што видиш, брате Јоване, наше страсти нису друго, до зли ђаволи, који 

нас све време нападају, изнутра и споља. 



Брат: Али која су, преподобни оче, најмоћнија оружја, којима можемо изагнати 

ђаволе из своје душе? 

Старешина: Слушај, брате Јоване: најмоћније и најстрашније оружје којим човек 

може истерати и изагнати из срца ђаволе јесте престрашно име Господа Бога и 

Спаситеља нашег Исуса Христа, које ако когод буде призивао из срца и са 

смирењем и што чешће, благодаћу ће Христовом истерати и одагнати од себе 

ђаволе који га нападају и распрштаће их као прах развејан на ветру, и они ће 

згаснути као дим; што потврђује и Св. Исихије Синаит, говорећи: 

"Који води борбу унутрашњу треба да има у том трену ове четири врлине: 

смирење, потпуну пажњу, супротстављање, молитву. 

Смирење - пошто је његова борба против гордих ђавола, противника смирења, и 

да би имао помоћ Христа, Који мрзи горде. 

Пажњу (будност, прим.изд) - да би срце било свагда без икакве мисли, чак ако би 

се чинило да је добра. 

Супротстављање - да би се, када буде оштроумно спознао онога који долази, с 

гневом успротивио лукавоме. 

Молитву - да би намах после противљења завапио Христу неизрецивим уздасима. 

И тада ће онај који се бори видети своје непријатеље како бивају развејани Светим 

именом Исуса Христа као прах на ветру или као дим". 

Знај, брате Јоване, још и ово: да је, поред непрестаног призивања имена Исуса 

Христа, потребно још и да се наоружамо оним што је противно страстима. 

Брат: Али шта је, преподобни оче, противно ђаволским страстима? 

Старешина: Противне страстима, брате Јоване, јесу врлине, то јест сва добра 

дела. 

Брат: Али како да човек делотвори врлине, преподобни оче, да би могао изагнати 

из своје душе ђаволе и страсти? 

Старешина: Ево како, брате Јоване: смирењем, самопознањем, 

самониподаштавањем, трпљењем невоља и тешкоћа, и приписивањем Богу свих 

добрих дела; тиме се изгони ђаво гордости; тајним делањем добрих дела, честом 

молитвом и самопрекоревањем истерује се и изгони ђаво таште славе; трудом се 

изгони ђаво лењости и унинија; сећањем на смрт и паклене муке, постом и 

смирењем истерује се и изгони ђаво презасићења стомака; љубављу према Богу и 

ближњем истерује се и изгони ђаво гнева и љутње и љубави према 

задовољствима; молитвом за онога који те је огорчио истерује се и изгони ђаво 

зависти и злопамћења; умовањем о смрти, постом и молитвом истерује се ђаво 

безосећајности и окамењености срца; љубављу према Богу, смирењем, 

уздржањем и стражењем (чувањем, прим.изд) очију и ума изгони се ђаво блуда; 



исти ђаво блуда може се изагнати и бежањем од дружења са женом, стражењем 

(чувањем, прим.изд) од лењости, постом и молитвом и неосуђивањем никада 

никога који је пао у ову или неку другу страст; страхом Божијим, трезвеноумљем и 

молитвом изгони се ђаво заборавности; сабраношћу, пажњом, страхом Божијим и 

трезвеноумљем изгоне се многи и разноразни ђаволи који нападају човека и боре 

се с њим, смутња и непажња/расејаност за време молитве; трпљењем у невољама 

и тешкоћама, и благодарењем Богу за све што нам доноси тугу и бол изгоне се 

демони хуле, роптања и незадовољства; плачем и добровољним сиромаштвом 

изгони се зли демон среброљубља; ћутањем са разборитошћу и разумом, плачем 

и сећањем на смрт изгоне се демони оговарања и таштог говорења; чврстом 

вером и надом у Бога, помињањем смрти, опитом вишњих добара изгони се ђаво 

богатствољубља и излишнога сабирања; певањем псалама, молитвом, читањем 

побожних књига и разговором са оцима искусним у духовном живљењу истерује се 

и изгони ђаво огорчености и растужености; познањем сопствене ништавности, 

страховањем од сопствених немоћи и чистим покајањем изгони се ђаво 

самоповерења и самоуздања; љубављу и искреном молитвом за онога који ти је 

чинио зло истерује се и изгони ђаво мржње и злопамћења. 

Још знај, брате Јоване, да човекова душа има три дела: разумски, похотни и 

гневни; и из њих се рађају три врсте помисли. 

Из разумског дела рађају се помисли неверовања, незадовољства, роптања 

против Бога, нерасудности, незнања и укратко све хулне помисли. 

Из похотнога дела рађају се помисли сластољубља и славољубља и укратко све 

помисли које се називају ружним. 

А из гневног дела рађају се помисли на убиства, суревњивост, завист, смутње и 

укратко све помисли које се називају злима. 

Зато ко жели истерати и одагнати од себе ове страсти и њихове ђаволе доликује 

му да их разабира и да их побеђује, како сам претходно рекао, добрим делима, 

која су им противна. На пример, неверовање да истера непоколебивом вером у 

Бога; незадовољство и роптање - добром благодарношћу; нерасудљивост - 

разликовањем добра и зла; незнање - познавањем суште истине; хуљење - 

славословљем; сластољубље - уздржањем и постом; славољубље - смирењем; 

среброљубље -задовољавањем са малим; завист и ругобу - љубављу; препирање 

- кротошћу и трпљењем, миром срца. И да обухватно кажем са Максимом 

Исповедником: Разумски део душе украсимо добрим делом молитве и 

богопознања; похотни - добрим делом молитве и богопознања, уздржања; а гневни 

- добрим делом љубави; и сигурно се светлост нашег ума неће никада помрачити, 

нити ће поменуте помисли олако моћи да из себе рађају страсти. 

Тако, помоћу благодати Премилостивог Бога, ми ћемо моћи истерати и изагнати из 

својих душа све ђаволе са њиховим страстима. 



Ето, брате Јоване, кроз мало сведочења колико је овде наведено из Светих Отаца 

показао сам ти како неко може да истера и изагна из своје душе ђаволе и страсти. 

И пошто си ти, брате, питао још и да ли је грех да човек иште од Бога дар 

чудотворства, на то питање, поред свега што сам ти до сада рекао, придодајем и 

ово: знај и буди уверен, брате Јоване, да се монаси који воде чист живот и 

пребивају у покорности и добровољној чистоти ни по чему не разликују од оних 

који творе велике знаке и чудеса. Ово учи и показује Св. и божански отац Теодор 

Студит и Исповедник, казујући овако својим ученицима: "Зар се између нас не 

изгоне ђаволи? Зар ми борбом против похота не изгонимо ђавола блуда, трудом - 

ђавола лењости, кротошћу - ђавола гордости, трпљењем - ђавола злобе, ћутањем 

- ђавола оговарања и других многих страсти?" (Слово5). 

Видиш ли, брате Јоване, да су наше страсти зли ђаволи? Видиш ли да ко изгони 

ове страсти из своје душе чињењем добрих дела изгони ђаволе из себе? И да би 

још боље појмио, знај да који се боре и изгоне страсти из себе јесу и чудотворци. 

Слушај даље истог божанског оца Теодора Студита, који вели: "Знај да ову вашу 

борбу коју водите против страсти Бог прима без икаквог умањења или 

разликовања управо као труд столпника и пустињака који су творили чудеса" 

(Слово 5). 

Ето, брате Јоване, да си уз помоћ Благога Бога, чуо толика сведочења од Светих и 

божанских Отаца, кроз која си научио како може неко да истера ђаволе из себе, и 

да су истински монаси, који проводе чист живот, у покорности и смирењу и боре се 

за избављење од страсти, слични, без разлике, великим пустињацима и 

столпницима који су творили знаке и чудеса! 

Дакле, и ти, брате, ако хоћеш да достигнеш ту блажену меру изгоњења ђавола и 

чудотворства, труди се ревносно да проводиш чист живот у покорности, 

послушању, и у сиромаштву када су страсти у питању, и тада ћеш достићи 

бестрашће, постаћеш велики чудотворац, сличан онима који изгоне ђаволе. 

Ако, међутим, пре него што истераш ђаволе из себе самога и очистиш се од 

страсти, будеш имао дрскост и луду смелост да се молиш Богу да ти да дар 

истеривања ђавола из других и чудотворства, кроз ту гордост ће ти се ђаво 

наругати. Као што сведочи свети и божански отац Исаак Сиријски, говорећи: "Ко се 

моли Богу да му подари благодат и дар да твори чудеса или да изгони ђаволе, тога 

куша ђаво ругач" (Слово 36). Такође овај велики Отац показује да истинске слуге 

Божије не само да се не усуђују искати од Бога дар чудотворства, него чак и ако би 

им се дао овај дар, сматрали би себе, по свом многом смирењу, недостојним 

таквог дара и са настојавањем би искали од Бога да имузме овај дар!. Јер вели Св. 

Исаак Сиријски: "Истински праведници не само да не желе то, него чак ако им је и 

дато, одвраћају се од тога, и ово чине не зарад светских очију, него и тајно у себи 

самима. Јер ето, један од Светих Отаца је примио, због своје чистоте, дар од Бога, 

али он се упорно молио Творцу да му узме дар. Чак је и од других Светитеља 

тражио да се за њега моле Богу, да му узме дар" (Слово 36). 



Значи, слушај и појми да истински служитељи Божији, који су имали смирење као 

темељ свог живота, не само да се нису усудили да ишту од Бога дар чудотворства, 

него чак и када им се давао такав дар, они су се одвраћали од њега и молили су 

Бога да узме дар од њих. И то су чинили они блажени, свагда помињани као људи 

Божији, да не би због таквог дара посрнули у бездани понор гордости и од 

светитеља постали ђаволи. Било је чак неких Светитеља који су се, имајући дар 

чудотворства, претварали да су јуродиви, као што су чинили Св. Симеон, Андреј и 

други, који су постали јуродиви Христа ради, да би се изругали ђаволу гордости и 

таште славе (славољубља). 

Други су бежали и скривали се од људи и борили се са собом, да не би изашли 

међу свет и да их људи не би познали, да не би изгубили славу која је од Бога 

заради славе која је од људи; један од таквих био је и Св. Макарије Александријски 

коме је Бог, због његовог чистог и светог живота и због великих пустињачких 

подвига, дао дар чудотворства. Али он стално бежаше и скриваше се од људи. 

Једном су навалили на њега ђаволи таште славе, говорећи му: "Макарије, па зар 

ти је зато Бог дао дар чудотворства, да би узалуд боравио у пустињи? Какву ћеш 

корист имати ти и какву награду од Бога, ако након што си добио дар изгоњења 

ђавола и исцељивања сваковрсних болести и немоћи, ти боравиш овде и држиш 

свој талант у овој пустињи? Зар се не бојиш да ће те Бог казнити што си скрио 

светлост под суд, и нећеш да је поставиш у свећњак да би осветљавала целу кућу, 

као што је заповедио Христос (Мт 5,14)? Зар ниси чуо за Христову заповест која 

вели: Тако да се Светли Светлост ваша пред људима, да виде ваша добра дела и 

прославе Оца вашега који је на небесима (Мт 5,16)? 

То и много другога казивали су му у уму ђаволи гордости и таште славе, желећи да 

га извуку из спокојног уточишта пустиње и да га баце у узбуркано море, пуно 

валова зла таштог света. Али свети старац, видевши да га је смутила велика хрпа 

мисли, борио се с њима и веома им се противљаше смирењем ума, сећањем на 

смрт и молитвом. 

Међутим, видећи да га ђаволи стално смућују овим помислима, почео је затим 

говорити с њима и казивати им: "Овде у овој пустињи дао ми је Бог овај дар, и овде 

хоћу да умрем с њим, јер немам Господњу заповест да одавде изађем". Али 

видећи да га ни тако ђаволи не остављају на миру у помислима, да би га извукли у 

свет, отворио је врата келије, легао доле, с главом у келији и с ногама ван прага, и 

отпочео је викати ђаволима: "Ако имате од Бога какву моћ и допуштење, ухватите 

ме за ноге, извуците и однесите ме у свет, јер Макарије сам, пошто му Бог помаже, 

никада неће отићи из ове пустиње!" Видевши ову чврсту одлуку и старчево 

смирење, ђаволи таште славе су отишли посрамљени и изругани (Види Житије 

Светог Макарија). 

Слушај, брате Јоване, и о савршеном смирењу Светог Сисоја Великог, који, након 

што је достигао велико савршенство и удостојио се великих дарова од Бога, није 

мислио ништа узвишено о себи! То се веома јасно показало на његовој кончини, 



када је дошло време да пређе ка Господу; дакле, крај њега су били многи од отаца 

пустиње, одједном је његово лице засијало као сунце, а он им је рекао: "Ево, 

дошао је Ава Антоније"; затим, након мало времена је додао: "Ево, дошла је чета 

пророка!" Затим је његово лице засјало још јаче, и опет им је рекао: "Ево, дошла је 

чета апостола!" И његово лице је постало бело, и као да је с неким беседио. Тада 

су га запитали старци: "С ким говориш, Оче?" А он им је одговорио: "Ево, анђели су 

дошли да ме узму, и молим се да будем остављен мало, да бих се покајао!" Рекли 

су му старци: "Али теби није потребно покајање, Оче!" На што је старац одговорио: 

"Ваистину, нисам сигуран за себе да сам поставио добар почетак!" И сви су скупа 

спознали да је савршен. И опет је изненада засијало његово лице као сунце, и сви 

су се побојали, а он им је рекао: "Видите, дошао је Господ и вели: "Донесите ми 

суд изабрани из пустиње!" И намах је предао свој дух и постао као муња, и 

испунила се кућа миомиром" (Отачник, Ава Сисоје). 

Видиш ли, брате Јоване, како је чудесан духовни положај Светитеља Божијих? 

Видиш ли савршено смирење савршене душе? Стигла је његова кончина. Све 

Свете и Преблажене чете небеске: пророци, апостоли и анђели беху дошли 

заједно са Господом и Творцем својим да узму са собом онога који беше на земљи 

сасуд изабрани и анђео у телу, а он, преблажени човек Божији, није ништа добро 

мислио о себи, сматрао је себе сасвим недостојним да оде с небескима и молио се 

анђелима Божијим да га мало оставе да се покаје. И пошто су му старци пустиње, 

сакупљени и присутни при његовом прослављењу, рекли да му није потребно 

покајање, одговараше им да не зна за себе да ли је поставио добар почетак! 

О! Велико је непроцењиво благо светитељског смирења! Добро је рекао божански 

отац Јован Лествичник да је "Смирење божански покров, који не допушта човеку да 

види своја дела (Лествица 25, 27). Преблажени отац беше проживео у пустињи 

више од 70 година; беше примио од Бога велики дар чуДотворства и васкрсавања 

мртвих речју; имао је велико блаЖенство да на његову смрт дође сам Господ наш 

Исус Христос са свим небеским четама, а он, преблажени човек Божији, мољаше 

се анђелима да га оставе још мало да се покаје, јер је сматрао за себе да још није 

поставио добар почетак! 

Брат: Преподобни оче старешино, а постоје ли и друга чудеса, сем Божијих? 

Старешина: Знај, брате Јоване, да су истинска чудеса само од Бога, а има много 

врста и облика кривотворених и лажних чудеса, која су творили и творе зли људи 

чаробњаци, на своју вечну осуду и погибељ. 

Зар ти, брате, ниси читао у божанском Писму о ђаволским чудесима која је творио 

фараонов врачар? Ниси ли тамо видео како су они претворили своје палице у 

змије? Како су претворили речну воду у крв? Како су извели жабе у египатској 

земљи? (Излазак 7,22; 8,7). Али су ове ђаволске утваре згасле и ишчезле пред 

истинским чудесима која је творио Бог руком својих служитеља Мојсија и Арона 

(Излазак 8,18). Затим, зар ниси прочитао о врачари из Ендора, која је на молбу 

Саула, цара Израиљског, призвала из пакла једног ђавола у виду пророка 



Самуила, да би обмануо Саула и донео му погибељ (1. Самуилова 2,8; 7,19). 

Затим, зар ниси читао у Књигама дневника да је Бог казнио Саула смрћу и смрћу 

тројице његових синова, зато што је затражио помоћ ђавола и врачарства, да би 

од њих сазнао судбину свог царства? (1. Дневника 10,13). Затим, ниси ли у Делима 

Светих апостола читао о ђаволским чудесима која је творио Симон врачар? (Дап 8, 

9). Ниси ли прочитао речи Светог апостола Петра, где казује да је овај Симон 

врачар чинио у Риму толико ђаволских чудеса, да су га цар Клаудије и сви грађани 

Рима држали за бога? Јер је овај син ђаволов својим утварама (враџбинама, 

прим.изд) учинио да иђаше за њим гомила ђавола у обличју неких људи који беху 

одавно умрли, и он говораше да је својом моћи њих васкрснуо из мртвих, и такође 

је ђаволским утварама (привидима, прим.изд) чинио да хроми људи проходају, 

неми да говоре, понекад постајаху са два лица, понекад се претвараше у козу, у 

змију, у птицу, уподобљаваше се ватри и претвараше се у сваковрсна обличја. 

Затим је, пред Светим апостолом Петром и мноштвом народа привидно учинио, те 

је васкрснуо сина неке удовице, који беше недавно умро. Рекао је људима да га 

посеку, јер ће трећег дана васкрснути. И заслепео је својим утварама (привидима, 

нап.изд) људе, који су, уместо да посеку њега, посекли овна којега Симон својим 

враџбинама учинио да личи на човека у очима људи које је обмануо. Затим је 

обећао свим грађанима Рима да ће се он узнети на небо, и пљеснувши рукама 

почео је летети по ваздуху на великој висини, јер је био ношен нечистим духовима 

који му служаху. 

И затим, на крају, поразио га је и посрамио пред свим грађанима Рима велики 

апостол Петар, који је, молећи се Господу нашем Исусу Христу, бацио овог 

врачара, противника истине и сина ђаволовог, из ваздуха на земљу, тако да је зло 

пропао (Житије Светога апостола Петра, Букурешт, 1905, стр. 1233). 

Затим, брате Јоване, ниси ли читао у Житију Светог и свехвалног Јеванђелисте 

Јована о великим чудесима која је чинио онај душегубник, велики чаробњак 

Кинопс, који пребиваше у пустињи, и служаше му мноштво ђавола, током много 

година, и који твораше толико ђаволских знакова и чудеса, да су га сви сматрали 

за каквог бога? 

Јер чувши да божански Јеванђелист Јован проповеда Јеванђеље Христово у тим 

крајевима, усудио се прескврни (нечисти, прим.изд), те је с великом гордошћу 

заповедио неком свом ђаволу служитељу да оде и убије Светог Јована и да му 

донесе душу његову, а тога ђавола је Св. Јеванђелист Јован свезао и послао у 

пакао; и приде је врачар послао и другог, који је исто тако пострадао. Затим је 

послао двојицу најлукавијих и рекао да један уђе у Светог Јована, а други да 

остане напољу да види да ли ће пострадати дотични и да дође да му каже, и 

видевши да је божански Јеванђелист све његове изасланике послао у пакао, 

сакупио је све своје ђаволе, и на облацима небеским су га однели у град где 

проповедаше Св. Јован, и тамо је почео својим утварама чинити разноврсна 

ђаволска чудеса и хвалити се да ће он зло погубити Јована. И извукао је из мора 



три ђавола под видом неких људи што беху одавно умрли утопљени, као лађари, и 

сав народ, видевши их, препознао их је и мислили су да су људи, а не ђаволи, јер 

су имали ликове сасвим као и они што беху умрли. Затим су заронили у море, да 

би извадили и друге ђаволе под видом других утопљених људи; тада је божански 

Јеванђелист Јован запечатио море знаком Светог Крста. Врачара је напустила 

ђаволска сила која му служаше, није више изашао из мора и тамо је зло потонуо и 

пропао заједно са свим својим ђаволима служитељима. А тројицу ђавола из мора 

који беху у људском обличју Св. Јеванђелист Јован је послао у пакао за њиховим 

господарем Кинопсом (Житије Светог Јеванђелисте Јована, Житија Светих, 

септембар, 26. дан, Букурешт, 1901). 

Затим, брате Јоване, ниси ли читао о Кипријану, оном философу из сиријске 

Антиохије, из времена цара Декија, који пре но што је поверовао у Христа беше 

велики врачар и чаробњак, чиме је постао велики пријатељ сатанин? И који је 

након, што је постао хришћанин, сам причао о себи да је говорио са сатаном 

лицем к лицу и да се велике чести удостојио од њега. Ево његових речи: "Верујте 

мени, браћо, јер ја сам ђавола видео и жртвом сам њега молио и целивао сам га и 

говорио с њим и с онима који су заједно с њим највећи, и волео ме је и хвалио моју 

мудрост и гомилу ђавола ми је дао да ми служе. Лик његов беше као цвет траве и 

глава његова беше овенчана, и када би се окретао овамо и онамо, потресало се то 

место, и много их беше крај његова престола и стајаху с разним уредбама". А 

Кипријанова врачарска мајсторства беху изнад сваког умишљања. Јер беше 

увежбао да и ваздух мења, и велике је ветрове покретао и јаке громове и јаке кише 

наводио и валове мора узбуркавао. Озледе и ране наносио је људима, и зарад 

ђаволског учења веома се подвизавао, и по 40 дана постио; након заласка сунца 

јео је, али не хлеб, нити је друге хране примао, него само храстов жир. Силом 

ђаволском и с мртвима из гробова је разговарао. Многе је својим чаролијама 

подучавао: неке да лете по ваздуху, неке да чамцима плове по небеским 

облацима, неке је учио да ходају по води, и многи хитаху к њему у својим 

невољама, зато што им помагаше својом ђаволском силом, које беше пун. 

Његовим чаролијама ђаво се претворио у лик девице Јустине, и тако је отишао к 

Аглаиду, у њеном обличју. А Аглаид, видевши је, скочио је од неизрециве радости, 

и потрчавши к њој, загрлио је и пољубио, говорећи: " Добро ми дошла, прелепа 

Јустино!" Затим је Кипријан наложио на Аглаида лик птице, учинивши га да лети по 

ваздуху, послао га Јустинином дому, да кроз прозор улети у њену собу! И чак се 

Кипријан често претвараше у лик жене и птице, и својим је чаролијама нанео 

велика и тешка искушења Јустинином дому и домовима свих њених рођака и 

суседа и познаника, као када је ђаво нанео велика искушења и невоље Јову. Јер 

им убијаше марву, удараше њихове слуге озледама и бацаше их у неизмерну 

невољу. Затим је ударио Јустину тешком болешћу, тако да је лежала у постељи, и 

плакала је њена мајка веома за њом, и беху ране у њеној марви и међу њеним 

слугама, тако да се целим градом пронела вест о опасностима које се беху 

надвиле над Јустином. И то зато што Јустина беше девица хришћанка, с великим 



страхом Божијим, и противљаше се Кипријану (Житија Светих, месец октобар, 2. 

дан). 

Затим, брате Јоване, сети се и онога из Житија Светог Лава, епископа катанског, 

чудотворца. Много ту пише о оном чаробњаку по имену Илиодор, који је ђаволским 

чудесима претекао и Јанија и Јамврија, Симона врачара и све чаробњаке до шега. 

Јер је он имао у себи велику ђаволску силу и био је вешт у врачарским и 

чаробњачким мајсторијама, које је научио од неког чаробњака Јеврејина. Био је 

послат к њему у поноћ да буде крај властелинских гробова, и рекао му је да се 

тамо успне на неки стуб и да сачека док не буде дошао неко језивог изгледа, али 

да га се не плаши, и да заиште било шта. И тако, отишавши он по савету тог 

Јеврејина чаробњака и стојећи тамо на неком стубу на гробљу, дошао је к њему 

ђаво јашући на јелену и упитао га шта хоће и шта му је од њега потребно. А 

проклети Илиодор је рекао: "Хоћу да ми даш све што ми се прохте". А ђаво му је 

рекао: "Будеш ли хтео да се одрекнеш свог Христа, све што будеш искао од мене 

даћу ти!". А подли и свелуди Илиодор веома се обрадовао помоћи примљеној од 

сатане, и од тога часа почео је да твори велико зло верницима хришћанима. Он се 

намах живом речју одрекао Христа, и тада му је сатана, који се беше показао 

јашући на јелену, доделио на служење једног од најјачих ђавола уз себе, да му се 

покорава и помаже му да испуни све што буде желео. Илиодор се веома 

обрадовао помоћи примљеној од сатане, и чинио је зло хришћанима не само из 

Катанске тврђаве и Митрополије, него и по свим градовима и селима са острва 

Сицилије. Многа зла и велике опсене је чинио, међу којима су и ове: 

• Једном, када су се на градском тргу налазиле неке жене, које су ишле својим 

послом, овај проклети Илиодор их је подвргао великом подсмеху пред светом, јер 

су његове ђаволске утваре учиниле да тврђавом потече велика водена река, а 

жене, да им се не би сквасиле хаљине, подизале су одећу колико су могле више, 

тако да им се видела сва голотиња, и тако им се сав свет смејаше. 

• Затим, камење и дрва је претварао у злато, и продавао их другима по високој 

цени, и након што би их они купили, опет би их претворио у камење и дрва, и тако 

је наносио велику штету онима што су ово куповали. 

• Кћери властелинске, и високог и чесног рода, опчињаваше и сједињаваше се с 

њима, а затим би он кроз прозор излазио и одлазио од њих. 

И због његових многих зала грчки цар Константин послао је војводу Јераклида да 

га ухвати; када је дотични дошао у Сицилију и хтео да га свеже и одведе у 

Византију на суд пред царем, он је својим чинима одвео војводу и његове пратиоце 

у неко купатило и рекао им да се оперу, а када су они свукли своје хаљине, он их је 

за трен ока пренео у Цариград наге пред цара; а цар, видевши ово ругање, 

заповедио је да му се одмах одруби глава! Али он, заискавши чашу воде да пије, 

замаштао је очи присутнима да улази у чашу воде као мува и за трен се вратио у 

Катанску тврђаву на Сицилији у Италији. И по други пут, када је био ухваћен и 

свезан, када је требало да му одрубе главу, појавиле су се за његовим трагом две 



кугле које су летеле навише, на кров куће, и расклопиле кров, и оданде је проклети 

Илиодор одлетео и постао је невидљив, и тако се за трен опет обрео у Сицилији и 

даље чињаше своје ђаволске знаке и чудеса. Затим се усудио прескврни (нечисти, 

прим.изд) да уђе у Цркву Христову, да проузрокује велику смутњу хришћанима из 

Цркве својим чинима и да се руга Пречистим Тајнама Господа нашег Исуса Христа. 

Али Св. Лав, епископ катански, који је служио тада Свету и божанску Литургију, 

ухвативши га, свезао га је својим омофором и заповедио је људима што беху тамо 

у цркви да сакупе много дрва и наложе велику ватру; а након што се ватра 

распламсала свом својом силом, Св. Лав, пред великим мноштвом верника који су 

посматрали, ушао је с њим у јару огња и није изашао оданде, док се проклети 

чаробњак није претворио у прах и пепео. А врелина огња није се дотакла ни 

одежди Светога Лава (Житија Светих, 20. фебруар). 

На све ово сам те подсетио, брате Јоване, из Старог Завета, из дела Светих 

Отаца, Светих Апостола; али немој мислити, брате, да су се само тада чинила 

ђаволска чудеса и опсене. Јер као што сам ти рекао на почетку, до кончине света 

сатана и његови анђели неће престати да обмањују и варају свет ђаволским 

чудесима, која нису чудеса, него утваре/привиди и преваре сатанине. 

О томе нас учи Спаситељ наш Исус Христос, кад каже: У последња времена 

устаће лажни христоси и пророци и показаће знаке велике и чудеса, да би 

преварили, ако буде могуће, и изабране (Мт 24, 24). 

Још нам и велики апостол Павле казује да ће пре кончине света доћи антихрист - 

човек греха и син погибељи, који ће се успротивити Богу и преузносиће се изнад 

свега што јесте и назваће себе светим и божанским, и који ће сатаниним делањем 

доћи са сваковрсним лажним силама и знацима и чудесима (2. Сол 2, 3-9). 

И Св. Андреј Кесаријски у Тумачењу Апокалипсе вели: "Антихрист ће ужаснути 

свет својим проклетим и ђаволским чудесима" (Тумачење Апокалипсе, глава 10). 

Значи, брате Јоване, појми и памти што чујеш, јер ће како антихрист, тако и његове 

претече - лажни пророци и лажни христоси - делањем и силом сатанином чинити 

велика чудеса и знаке, тако да, ако буде могуће, преваре чак и изабране. Затим, 

знај још, брате Јоване, да истом ђаволском и врачарском силом индијски јогини 

творе данас многе ђаволске знаке и чудеса, којима усхићују и обмањују неутврђене 

у истинској православној вери. Јер ови јогини по надахнућу лукавих духова 

погађају дела људи, могу гледати на даљину, померају предмете с места, 

проузрокују појаве "материјализовања", ходају по ватри и не сажижу се, подижу се 

у ваздух, изазивају раст неког дрвета за неколико сати, чине да озелени осушено 

дрво, и колико још неразјашњених знакова, који у ствари нису чудеса, него дела 

сатанске враџбине, на коју нас је Христос упозорио са довољно старања, да бисмо 

је се клонили (Михај Урзика, Чудеса и лажна чудеса, Букурешт, 1940, стр. 54; 

поновљено издање: Издавачка кућа Анастасија, Букурешт, 1993 - напомена 

румунског издавача). Још знај, брате Јоване, и о лажним и кривотвореним 

чудесима која творе спиритисти делањем и посредовањем нечистих духова. Јер 



ови, удаљивши се од дара (благодати) Божијега и од православних истина вере, 

поклањају пажњу духовима преваре, као што су о њима пророковали апостоли, 

говорећи: У последња времена одступиће неки од вере, слушајући духове преваре 

и науке демонске (1. Тим 4,1). 

Помоћу и преваром ђавола којима служе спиритисти су постигли да творе мноштво 

сатанских чудеса и утвара/привида, међу којима су и ове: 

1. Чине да се помичу тешки предмети без додира, без икаквог људског напора; на 

пример: чаша, врата - померају се сами; 

2. Појаве притиска, то јест проузроковање удараца или простих додира по нашем 

телу, или углавном било која врста удараца на невидљив начин, као и 

проузроковање звукова у истој мери; 

3. Промена тежине тела: одређеним психичким поступцима разна тела могу 

постати лакша или тежа; у одређеним околностима њихова тежина постаје тако 

велика, да не могу бити померена с места. Такви случајеви могу се збити и са 

одређеним људима са медиумским наклоностима; 

4. Покретање тешких предмета постављених на одређеној удаљености од 

медиума, дакле проузрокована без икаквог додира с њима; 

5. Подизање тешких предмета изнад земље невидљивим силама; 

6. Подизање са земље појединих људских тела и њихово лебдење у ваздуху. В. 

Крукс (W. Цроокес - нап. прев) је назначио да је лично констатовао три случаја 

подизања у ваздух; 

7. Независни покрети малих предмета, без ичијег додира; 

8. Светлосне појаве; 

9. Појављивање нечијих светлосних руку; 

10. Непосредно писање, без ичије интервенције, на појединим сеансама. Поруке 

које шаљу духови исписују се непосредно, а да нико не дотакне перо; 

11. Облици привиђења; 

Ето, брате Јоване, колико чудеса творе ђаволи спиритиста који им служе. Ако ђаво 

може по допуштењу Божијем ноктом једним да окрене земљу на другу страну 

(Житије Светог Серафима Саровског), и ако је сва имања и сву децу праведног 

Јова у једном часу погубио и огњем с неба сажегао његова стада, па зар је њему 

тешко да помера теже предмете и ствари с једнога места на друго, на чуђење 

спиритиста, који зину да гледају; сети се Кипријана, јер је он и звуке производио 

ђаволском силом, када беше чаробњак (пре но што је поверовао у Господа 

Христа); па зар је онда ђаволу тешко да ствара звуке и ударце пред спиритистима 



које је обмануо? Ако је Св. Аверкије, епископ јерапољски, велики чудотворац, 

молитвом приморао неке ђаволе да пренесу идолски жртвеник од Јеропоља до 

Италије, преко мора и брегова, каква је онда тешкоћа за ђаволе да својим 

утварама (триковима, прим.изд) померају разне предмете с једног места на друго и 

да их чине лакшим или тежим, како би обманули неутврђене у правој вери? 

Ако си у напред изложеном видео да су велики чаробњаци: Симон, Кинопс или 

Илиодор летели по ваздуху и за трен одлазили преко мора и брегова, јер су им 

помагали /служили им/ нечисти духови, па каква је онда тешкоћа за неког ђавола 

да подиже предмете спиритиста и неке људе у ваздух, на висину? Ако се, по 

сведочењу великог апостола Павла, Сам сатана претвара у анђела Светлости (2. 

Кор 11, 14-15), каква је тешкоћа за ђаволе који служе спиритистима да се 

претварају у светлосне појаве, да им показују светле руке и друге утваре /привиде/ 

под видом светлости? 

Ако се, као што сам ти показао у реченом о виђењима од ђавола, ови претварају у 

лик Христа, Богомајке, анђела, светитеља и у било који други лик, каква је онда 

тешкоћа за ђаволе да се код медиума спиритиста претварају у ова небеска лица, 

да би их обманули и одвели у погибељ? И ако ће, по сведочењу божанскога Писма 

и учења Светих Отаца, на крају света антихрист са својим служитељима творити 

чудеса и велике знаке силом сатане који ће бити у њему, тако да ће прогонити сав 

свет својим ђаволским силама; и ако ће, као што казују Св. Јефрем Сиријски и Св. 

Иполит Римски и други Свети Оци, антихрист померати планине с места и морска 

острва, ићи по водама као по суву, исцеливати многе врсте болести, давати вид 

слепима, васкрсавати мртве и друге велике знаке творити својим утварама 

/триковима/ (Кончина Човекова, Издавачка кућа Скит Дарвари, Букурешт, стр. 123-

149), колико онда детињарије и лудости и неповерења у праву веру пројављују они 

који верују у играчке ђавола и у утваре које се показују спиритистима, и сматрају их 

истинитим чудесима? И ако сада верују у ове утваре /привиде/, како ће стајати 

утемељени у истини онда, када ће сама велика звер ужаснути цео свет својим 

утварама? 

Али, брате Јоване, не говоримо ми само о спиритистима и о индијским јогинима 

који служе ђаволима, него и о свима који се баве такозваним окултним наукама, 

као што су спиритуалисти, хипнотисти, магнетисти, теозофи и они који се баве 

белом магијом и црном магијом, аутосугестијом, хиромантијом, и о свима таквима, 

јер ће и сви ови у дан Последњег Суда имати судбину чаробњака и лажних 

пророка, пошто су сви скренули с пута истинских чудеса, која творе Господ Бог и 

Спаситељ наш Исус Христос и сви Светитељи Божији, те се кривотвореним 

средствима и својим ђаволским утварама претварају да су чудотворци, да би 

обманули неуверене и неутврђене у истини Христовог Јеванђеља. Јер се 

чудотворење не може проузроковати кушањем Бога, ни ухођењем моћи које је Бог 

поставио у човеку, него се молитвом несумњиве вере Богу, и помоћу и делањем 

Светог Духа могу творити истинска чудеса (Михај Урзика, нав. дело, стр. 75). 



Брат: Преподобни оче игумане, из онога што сте ми до сада рекли појмио сам да 

има више врста кривотворених и лажних чудеса. Нека творе врачари, чаробњаци и 

бајачи и индијски јогини посредством и помоћу ђавола, друге чине они са окултним 

наукама, као што су спиритисти, теозофи, хипнотисти, они са црном или белом 

магијом и други те врсте, и чудеса ових су кривотворена, зато што се не чине по 

поретку истинских чудеса, него посредством нечистих духова или кушањем Бога и 

кушањем и употребом сила (моћи) које је Бог поставио У човека. Али да бих се 

могао убедити и да бих могао убеђивати и разликовати истину од лажи, хтео бих 

да знам који је знак истинских чудеса, која су од Бога. 

Старешина: Брате Јоване, знај да се истинска чудеса разликују од лажних низом 

услова, међу којима су и следећи: 

1. Да буду достојна имена Божијег и да буду обухваћена Светим Писмом и Светим 

предањем. 

2. Да се чине средствима којима су чињена чудеса Спаситеља и његових 

Светитеља. 

3. Да се међусобно не поричу и не буду у опреци. 

4. Да не противурече Светом Писму и Светом предању. 

5. Да буду у служби спасења људске душе. 

6. Да доносе корист и напредак духовном животу, а не да воде у смрт и у грех. 

7. Онај који чини чуда да казује само истину, да проводи 

живот без мрље и да не тежи за личним интересима са себичним циљевима. 

8. Да исправља морал оних који виде чудо. 

9. Да у себи носе сигурност и силу духа Божијег. 

10. Да доказују делање Божијег Промисла (Учење о православној вери, Букурешт, 

1952). 

Сва истинска чудеса могу се творити само у име Исуса Христа и кроз Цркву 

Христову, јер Црква, по сведочењу великог апостола Павла, јесте стуб и тврђава 

истине (1. Тим 3, 15). Она држи непоколебиви канон истине (Св. Иринеј, Против 

свих јереси). "Где је Црква - вели Св. Иринеј - тамо је Дух Божији, тамо је и Црква 

са свеколиком благодаћу, а Дух је истина" (1. Тим 3,15). 

Ето, брате Јоване, то су истински и главни знаци, по којима можеш да спознаш 

разлику између истинских чудеса животворених и лажних чудеса. 

Дакле, ово добро памти, јер је веома потребно да ово познају не само свештеници 

и монаси, него и сви добри хришћани, да не би заблудели од истине, особито сада, 



када се приближује време лажних пророка и чудеса која они творе утварама 

(привидима) које су од ђавола. 

Брат: Преподобни оче, благодарим Вам из душе што сте ме уверили и у овом 

погледу. Милошћу Господњом, даром Пречисте Мајке Његове и Вашим 

молитвама, преподобни, трудићу се ја, грешник и подлац, да не заборавим оно 

што сам научио, и тражићу и да следим то по својој слабој моћи. 

Старешина: Бог нека ти помогне, брате Јоване, у свему што умујеш на добро, али 

буди обазрив и трезвен све време, јер наш супарник ђаво као лав ходи и тражи 

кога да прождере (1. Пт 5, 8). Настој што чешће да се молиш, не напуштај читање 

побожних књига, него се старај о бдењу, о уздржању, и када год будеш осетио да 

непријатељ почиње да те смућује мислима и недоумицама, дођи и исповеди се, да 

бих ти саветовао што је на назидање. 

Не заборављај Свето Писмо, које вели: Када Брат Брата помаже и саветује, они су 

као утврђени град и као непоразиво царство (Приче, 18,19). 

Са овим, брате Јоване, закључимо наш разговор помоћу Божијом. Ето се у цркви 

окончао Акатист и клепа за Свету литургију. Наш разговор након јутрења па до 

сада потрајао је дуже од пет часова; само када би дао Господ да ти буде на 

корист. Хајдемо и ми у Свету цркву. 

Брат: Благословите и опростите, преподобни оче, мени грешном што сам Вам 

причинио тако велики труд својим питањима. Доћи ћу и ја одмах у цркву. 

Старешина: Бог нек прости, брате Јоване, и нека те помилује! Иди у миру! 

  

 

Разговор четврти 

ОПШИРНИЈЕ О СНОВИМА[1] 

  садржај 

Шта су снови, виђења, утваре, божанска откровења, прозорљивост и предвиђање • 

Снови и човеково стање • Како се спасавамо од обмане снова • Шта канони казују 

о сновима • Ко има виђења и откровења • О знацима дара и знацима обмане • Како 

да се препознају божанска виђења и откровења. 

Ко верује у снове потпуно је неискусан,  

а ко им уопште не верује, философ је. 

(Лествица 3, 28). 



Брат: Благословите, преподобни оче игумане! 

Старешина: Бог нека те благослови, брате Јоване. Где си кренуо и шта радиш? 

Брат: Дошао сам само до Вас, преподобни оче, јер сам сматрао да сте данас 

слободнији, пошто је и празник, и црквена служба се завршила. Због тога бих Вас 

замолио, ако се не љутите, да ми допустите, грешном, да Вас још питам о многим 

стварима о којима ми је потребно да сазнам. 

Старешина: Шта још желиш да знаш, брате Јоване, и које су још твоје недоумице? 

Брат: Сећам се, преподобни оче, да сте ме у саветима које сте ми дали прошлог 

пута многократно упозоравали да не верујем у снове, у виђења, и у друге такве 

утваре, међутим, до сада ми нисте разјаснили и нисте ми јасно рекли шта су добри 

снови и виђења, а какви су зли? Због тога Вас овог пута молим, преподобни оче, 

да ми разјасните ма и најмање о тим стварима. 

Старешина: Али због чега желиш да по сваку цену знаш ове ствари, брате Јоване? 

Брат: Ево због чега, преподобни оче. Од неког времена почео сам да сањам веома 

чудесне снове. Чини ми се да видим себе у некој врло лепој цркви, украшеној 

полијелејима и златним свећњацима, са предивним иконостасом и са разноврсним 

зидним сликарством. У цркви као да видим свештенике обучене у прелепе и сјајне 

одежде. Понекад као да себе видим у Светом Олтару и свештеници ме 

благосиљају, и чујем их како предивним гласовима певају духовне песме. И чудно 

је што и ово сањам не само када се налазим у дубоком сну, него и када тек 

задремам и скоро сам будан. Да ли је, преподобни оче, добро да сматрам да су 

ови снови добри и да су од Бога? 

Старешина: Да бих ти разјаснио, брате Јоване, у вези са оним што ћеш ме питати, 

одговорићу ти на пређашње питање о сновима, виђењима и утварама/привидима, 

јер док не будеш добро знао шта су, и која је разлика међу њима, нећеш моћи 

појмити да ли је добро да сматраш да су истински снови које велиш да имаш. 

Брат: Молим Вас да ми кажете, преподобни оче, укратко, шта су снови. 

Старешина: Сан, брате Јоване, није друго, до само покрет нашег ума током 

спавања (Лествица 3, 22). 

Брат: А шта су виђења, преподобни оче? 

Старешина: Виђења, брате Јоване, јесу нека стварна показивања, али која прима 

око ума, било у стању нормалног функционисања организма, било у потпуном сну 

или само у полусну, било у стању узношења или заноса. 

Брат: А шта су утваре/привиди, преподобни оче? 



Старешина: Утваре, брате Јоване, нису друго, до самообмана очију, када ум спава, 

или опет: утваре/привиди су виђење нечега што не постоји (Лествица 3, 23). 

Брат: Ја сам, преподобни оче, многе чуо како говоре о откровењима. Молим Вас да 

кажете и мени шта су откровења, и која је разлика између откровења и виђења? 

Старешина: Брате Јоване, откровење је нешто више од виђења, пошто виђење 

показује човеку некакву тајну, док откровење показује човеку ствари дубље од 

онога што се види. Тако видимо да Св. Јован Богослов назива чудесима оно што 

види у Апокалипси (Откровења) и не знајући шта је; открива му их анђео, који му 

показује откровење: Зашто се чудиш? Ја ћу ти казати Тајну жене и звери што је 

носи и има седам глава и десет рогова (Отк 17, 7). Ево шта вели и Св. Макарије: 

"Једно је виђење, а друго - озарење и откровење; и постоји осећање, и постоји 

виђење, и постоји озарење; и ко има озарење већи је од оног ко има осећање (то 

јест од оног који види штогод на чулан начин), пошто се озарио ум његов, и примио 

је нешто више од оног ко има само осећање, зато што му се дао дар не само да 

види, него и да појми шта је видео". И опет, показујући да је откровење веће од 

виђења, вели: " Али друго је откровење, јер се њиме откривају души велике ствари 

и тајне Божије". 

Брат: Чуо сам још, преподобни оче, о дару прозорљивости; молим Вас, дакле, да 

ми кажете шта је прозорљивост и по чему се она разликује од виђења и од 

откровења. 

Старешина: Прозорљивост, брате Јоване, већа је од виђења, али много мања од 

откровења и пророштва. Ко има дар прозорљивости види, као да је присутан, 

ствари које се збивају далеко, то јест зна шта се дешава веома далеко од њега, на 

пример: да ли долази когод к њему или да ли какви злочинци убијају неког човека 

негде далеко, и томе слично. Такође, ко има дар прозорљивости може спознати 

тајне скривене у дубини срца другог човека. Дакле, већи је овај дар од онога који 

има виђење, јер у виђењу се ништа не поима, али је мањи од онога који има дар 

пророштва и откровења. Јер ко пророкује не само да зна шта се у том часу збива 

негде далеко, него види и шта следи у будућности, након стотина и хиљада година. 

А ко има откровење, опет види и поима велике божанске тајне. 

Брат: А шта је предвиђање, преподобни оче? Јер сам од појединих чуо да је и то 

дар од Бога. 

Старешина: И предвиђање, брате Јоване, је "огранак" пророштва, али о ономе што 

је ближе, као и прозорљивост, зато што ко има овај дар казује шта ће се десити 

ускоро. 

Брат: Благодарим Вам са потпуним смирењем, преподобни оче, што сте ми 

разјаснили тако укратко шта су снови, шта су виђења, утваре, откровења, 

пророштва, прозорљивост и предвиђање. О некима од ових, преподобни оче, 

усудио бих се Да Вам тражим опширнија појашњења. У првом реду молио бих Вас 



да ми кажете како може човек спознати да ли је његов сан од Бога или од ђавола? 

Пошто су многи људи били обманути и одведени у погибељ, уздајући се превише у 

своје снове. 

Старешина: Добро си учинио, брате Јоване, што си поставио и ово питање, јер је 

од велике потребе да се познаје како се разликују добри снови од злих и 

погибељних. 

У првом реду навешћу ти сведочење Светог Дијадоха Фотичког, који учи доста 

јасно о разликовању снова, казујући овако: "Снови које Божије човекољубље шаље 

души јесу необмањујућа сведочења једне здраве душе. Зато се они не претварају 

из једног лика у други, нити изазивају ужас, нити доносе смех и плач у исто време, 

него се приближују души са свом духовном кротошћу. После тога, након што се 

тело и пробудило из сна, душа тражи са много чежње да се продужи делање сна. 

А у утварама (представама, прим.изд) које ђаволи доносе све се догађа насупрот. 

Оне не остају ни у истом лику, нити се дуже показују у каквом несмутљивом 

облику. Јер што ђаволи немају по слободној вољи, позајмљују само из жеље да 

обману, и ово не може да их задовољи на дуже време. Због тога они говоре велике 

ствари и ужасно прете, узимајући често на себе ликове војника. А понекад се и 

радују што си спознао њихово лукавство. 

Због тога, пошто их виђаш често, чак и у сновима, страшно их разбешњује. Али 

догађа се понекад да добри снови не доносе радост души, него јој доносе радосну 

тугу и сузе без бола. А то се дешава онима који су много узнапредовали у 

смиреноумљу" (Добротољубље, том И, стр. 350). И након што је показао како 

разликовати снове, Св. Дијадох додаје: "Показао сам, на основу онога што сам чуо 

од оних који су искусили, разлику између добрих и злих снова. Свакако да је то 

разликовање тачно. Али се дешава да душа, оскврнивши се неосетно, из разлога 

што је покраде каква помисао (чега мислим да нико није поштеђен), не може више 

тачно да разазнује и верује ономе што није добро" (Добротољубље, том И, стр. 

350). А пошто постоје снови који не долазе човеку ни од Бога ни од ђавола, него се 

рађају из зле обмане душе и од неуздржања од јела и пића, о овој врсти снова Св. 

Дијадох вели: "Када наш ум плива у таласима пића, не само да страсно види у сну 

ликове које ђаволи осликавају, него и смишља у себи одређена лепа виђења и 

ватрено пригрљује своје утваре као какве љубавнице. Јер, пошто се његови удови 

који служе телесном сједињавању разјаре од топлоте сна, ум је приморан да 

представи себи неку сенку страсти (Добротољубље, том И, стр. 350). 

Брат: А да ли може човек, преподобни оче, да из снова, који се појављују у његовој 

души за време спавања, спозна стање своје душе? 

Старешина: Да, брате Јоване, буде ли човек мудар и сабран, може да спозна 

стање своје душе из снова које има током спавања. 

То јасно показује Преподобни отац Никита Ститат и Студит, који о овоме вели 

овако: "Немогуће је марљивцу /ревнитељу/ да појми из снова покрете и своје 



душевно стање и да се стара о свом стању, зато што су покрети тела и утваре ума 

по његовом унутарњем стању и његовим старањима". Дакле, ако когод има душу 

која је љубитељ материје и сласти, његов ум утвара (замишља, представља, 

прим.изд) стицања ствари и страствена спотицања, од којих, пошто се оскврни, 

долази и скрнављење тела. Ако је лаком и среброљубив, види само злато које га 

омамљује и које умножава каматама и полаже га у хранилнице а ове га осуђују као 

немилостивог. 

Ако је човек настран и злобан, види како га у сну прате звери и отровни гмизавци и 

обухваћен је страхом и бојазни. Ако је надмен и славољубив стреми само ка 

добрим стањима среће, ка високим престолима власти, и сматра стварним оно 

што још није. Ако је горд и кочоперан, види себе да је вожен сјајним кочијама, да 

има крила и лети по ваздуху, и да сви трепте од његове власти. 

Исто тако и богољубив, будући љубитељ творења доброг дела и праведан у 

подвизима благослова, и имајући душу чисту од материје, види у сновима 

испуњавање онога што ће бити и откровење страшних виђења, и свагда се 

молећи, има мирно стање душе и тела, а пробудивши се из сна, запажа да на свом 

лицу има сузе, а у устима обраћање Богу. 

Након што даје ово разјашњење исти Свети Отац додаје о сновима следеће: "Из 

напред реченог - вели он - нешто је оних што су материјалисти и љубитељи тела, 

који имају за бога стомак и срамоту ситости, а ум им је помрачен лењивим 

животом и поробљен страстима, које ђаволи утварају (представљају, прим.изд) и 

њима се поигравају; а нешто припада марљивцима (ревнитељима, прим.изд) и 

онима који очишћују своја осећања душе и творе добра која виде у сну, и то им је 

подстрек ка божанским стварима и напретку; а нешто припада савршенима, које 

божански Дух чини да буду такви, и они су се сјединили с Богом кроз богословну 

душу". 

Брат: Преподобни оче, слушајући пажљиво речи ПрепоДобног Никите Ститата, 

разумео сам доста јасно да ће како они који су узнапредовали у добром делу, тако 

и они страсни, ако буду пазили на своје телесно и душевно стање, моћи да из 

снова које имају спознају своје добро стање, али и страсти које их нападају и које 

њима господаре. 

Молио бих Вас, преподобни оче, да ми кажете има ли и других Светих Отаца који 

говоре о овом. 

Старешина: Други отац, брате Јоване, који као и преподобни Никита Ститат говори 

о овом, јесте божански и Св. отац Максим Исповедник, који, показујући да човек 

може да спозна свој напредак и раст у бестрашћу кроз покрет својих снова, вели: 

"Када душа започиње и осећа своје сопствено здравље, почиње да види и своје 

утваре (привиђења) из снова као какве таштине, које је више не смућују". 



Затим, казује и о страстима и о спознању њиховог раста кроз снове: "Када расте 

похота, ум утвара (замишља, прим.изд) себи материју својих задовољстава у 

време спавања, а када расте љутња, види ствари које проузрокују страх. А нечисти 

ђаволи чине да расту страсти, узимајући за ослонац нашу небригу и све што их 

подстиче. Али смањују их свети анђели, покрећући нас на делање врлина". 

Постоје, брате Јоване, код Светих Отаца још и многа друга учења о сновима. Сада 

ћу ти изложити још једно сведочење из Светог и божанског Јована Лествичника о 

сновима који бивају почетницима у манастирима. "Када ми - вели - напуштамо 

своје домове и сроднике ради Господа и отпочињемо туђиновање из љубави 

према Богу, тада се ђаволи труде да нас узнемире сновима, представљајући нам 

наше сроднике како плачу или се налазе у затвору због нас или трпе друге 

невоље. Стога, онај који верује сновима личи на човека који трчи за својом сенком 

и труди се да је ухвати!" Затим додаје: "Демони таште славе јесу пророци у 

сновима; будући препредени, они по околностима закључују шта ће се десити и 

затим јављају нама да ће се то испунити, да бисмо се ми дивили и узносили 

мишљу као да смо достигли дар бестрашћа и продирања у оно што је будуће. Ко 

верује ђаволима верује о себи да је пророк, међутим ко их презире схвата да је 

ђаво увек лажљивац! Као дух он јесте и види што се збива у поднебесју, и 

примећујући, на пример, да когод умире, предсказује то кроз сан лаковернима. 

Својом силом ђаволи немају никакво спознање будућих догађаја, али се зна да 

покаткад и ђаволи могу предсказати смрт" (Лествица 3, 23). 

Брат: Из онога што сте ми рекли, преподобни оче, у вези са сновима, појмио сам 

да је веома опасно да се човек узда у своје снове; због тога многе ђаволи 

обмањују посредством снова. Зато Вас молим, преподобни оче, да ми кажете шта 

треба човек да чини, да би се спасао снова. 

Старешина: Брате Јоване, да би човек имао ум и срце озарено и необмануто 

утварама обмањујућих снова, као и свим утварама (привиђењима, представама, 

нап.изд) које му ђаволи доносе било када спава, било када је будан, треба да се 

труди да стекне два велика и свеобухватна дела: Љубав и Уздржање. 

То ми поимамо из учења о сновима Светог и божанског оца Максима Исповедника, 

који каже овако: "Неки говоре да ђаволи, такнувши се у сну појединих делова тела, 

изазивају жељу, и тако се јављају утваре (представе). Други опет говоре да страст 

која господари у ђаволу који нам се приближава проузрокује нашу страст, и тако се 

распаљује душа према помислима стварајући најпре ликове путем сећања; такође 

о другим утварама од којих страдају једни казују на један начин, други на други 

начин. Али ни у једном од поменутих начина не могу ђаволи да покрену ниједну 

врсту страсти, ако се у души налази љубав и скрушеност, било да је тело будно, 

било да спава (Добротољубље, том ИИ, стр. 73). 

Брат: Али, преподобни оче, зар никако није добро веровати у снове, и шта кажу 

Свети Оци о веровању у снове? 



Старешина: Да би ти разјаснио о овом, брате Јоване, мислим да је довољно да ти 

изложим једно од сведочења Светог Јована Лествичника, који у овом погледу вели 

овако: "Ко верује у снове потпуно је неискусан, а ко уопште не верује - философ 

је". 

Дакле, веруј само у снове који ти објављују муку и суд, а ако те воде у очај, од 

ђавола су (Лествица 3, 24). 

А Св. Дијадох Фотички у том погледу вели овако: "Довољно је за што већу врлину 

или за напредак ка све узвишенијој врлини да се не уздамо ни у какву утвару. Јер 

су снови најчешће лик помисли, или - као што сам рекао - поруге ђавола 

(Добротољубље, том И, стр. 349). 

Брат: Преподобни оче, а шта у погледу снова одлучују Свети и божански канони? 

Старешина: Брате Јоване, у погледу таштих снова и виђења свети и божански 

канони одлучују исто што и Свети Оци, јеп су и свете каноне исто Светитељи 

саставили. 

Знај још и ово, брате Јоване, да су Свети и божански Оци који су саставили свете 

каноне веома снажно држали до учења Светитеља који су им претходили, 

одлучујући кроз свете каноне да сва учења Отаца написана сходно учењу 

Спаситеља нашег Исуса Христа и учењима и предањима Светих апостола имају у 

Цркви Христовој силу закона (Канон 87. Василија Великог). 

И пошто су многи од Светих Отаца бранили хришћанима да верују у непроверене 

снове и виђења, Сабор Светих Отаца сабран у Картагини 418. године одлучио је 

87. каноном да сваки храм који би се гдегод подигао на основу каквог сна или 

залудног виђења буде уништен! Ево садржаја канона: "Сви олтари који се гдегод 

буду подигли на основу залудних снова и виђења нека на сваки начин буду 

уклоњени" (Законоправило, Њамц, стр. 532). 

И то су Свети и божански Оци одредили зато, што је веровање у снове паганска 

одлика, и који верују у снове јесу као идолопоклоници. 

Постоје, међутим, и снови од Бога. Али по Светом Григорију Нисијком (Слово о 

стварању човека, глава 13) такви снови бивају" веома ретко и само ради значајних 

разлога, који се тичу општег добра. 

Али тада Бог показује са сигурним доказима да је Он послао сан. Постоје још и 

снови који се покрећу због чисто природних повода. 

А митрополит Јаков пише овако: "Ко верује у снове и у чини, у враџбине и у 

амајлије и у ине ђаволске ствари - без закона је и без Цркве". 

Брат: До сада сте ми, преподобни оче, рекли довољно о сновима; због тога Вас 

молим да ми опширније говорите о виђењима и откровењима. 



Старешина: И шта би, брате Јоване, хтео да знаш у овом погледу? 

Брат: У вези са виђењима и откровењима, преподобни оче, хтео бих још да знам у 

којем се стању налази човек када има виђење или откровење и како бива 

узношење и усхићење његовог ума у то време. Да ли у време узношења и 

усхићења човеков ум још може делати штогод од онога што му је природно и је ли 

човек у то време свестан да ли је у телу или ван тела? 

Старешина: Овога пута, брате Јоване, поставио си ми врло осетљиво и тешко 

појмљиво питање, које сасвим превазилази моју слабу моћ поимања, тако да бих 

радије одустао да одговорим на њега, будући сасвим неискусан у опиту живљења 

тако великих ствари. 

Али пошто случајно имам при руци нека учења Светих Отаца који су то искусили 

својим животом и учили о њима самим својим живљењем, одговорићу ти, брате, да 

би и теби појаснио оно што ме питаш. 

У првом реду навешћу ти сведочење Светог и божанског Оца Григорија Солунског, 

великог теолога и прозорљивца, који у једном од побијања Анкиндина у погледу 

узношења ума и усхићења ума за време небеских виђења, каже: "Божанско 

узношење достојних ове тајне овако се збива: за време док су узнесени 

удостојавају се божанског и неизрецивог сијања, које отевши (узневши) им намах 

ум од свега што је чулно и мислено и њих саме узвисивши изнад самих себе, 

потпуно их претвара у светлост, тако да ко доживљава ово блажено надпојамно 

преображење и озарење, будући да је изашао из свега, чак и из себе, није више 

свестан, у то време, да ли се налази у телу или ван тела. 

Јер када умом загосподари то снажно и божанско сијање, које је боље од природе 

и натприродно, не може више делати оно што је његово природно, будући да њиме 

тада господари божанска сила. 

Јер ако би појмио штогод од онога што је у његовом стању, тада не би више био у 

Богу, нити узнет у надумно. А ако га то неизрециво озарење остави, и он се врати у 

себе, тада спознаје да је за то време био изван себе и да је доживео нешто страно 

и изнад своје природе, и ваистину није знао да ли је био у телу или ван тела". 

Знај и ово, брате Јоване, да ум, будући да га је узнела божанска благодат, иако 

постаје изнад своје природе, не смућује се, нити трпи какву промену на горе, као 

што страдају лажни пророци, свадљивци и они који се мешају са демонима, јер 

остаје чист и несмућен, преображавајући се на боље и натприродно, налазећи се у 

усхићењу и у дивљењу. 

И Св. Симеон Метафраст, тумачећи речи Светог Макарија, вели: "Светлост која је 

сјала над блаженим апостолом Павлом на путу и којом се узнео до трећега неба, и 

чуо неизрециве тајне, није била неко озарење од поимања и знања, него 

просијање у души силе Духа Онога Који је благ по ипостаси, чију пуноту сијања не 

могу да гледају телесне очи јер би ослепеле. 



Овом светлошћу открива се свеколико познање, и самога Бога спознаје душа која 

га је достојна, и коју Он љуби" (Глава 139). 

Због тога је и божански Нил рекао да молитва савршених има извесно 

предпоучитељно отимање ума и излазак из осећајног (чулног, прим.изд). 

Зато је и велики Антоније рекао: "Знам да је апостол Павле био узнет, али како је 

био узнет не знам!" И божански отац Максим Исповедник вели: "Време и начин који 

Бог, по свом хтењу, користи, остају свима свагда неисказани". 

Памти и ово, брате Јоване, да је веома мало Отаца примило ову тајну, и само је из 

поколења у поколење прими понеко благодаћу Божијом, као што потврђује Св. 

Исаак Сиријски (Слово 32). 

Зато је и Св. Григорије Солунски, тај велики теолог Цркве Христове, назвао ову 

тајну узношења у животу Светог Петра Атонског: "Добитком који је тешко наћи, и 

тешко изрећи, и тешко стећи ". 

Брат: Овог пута, преподобни оче, заиста чудесне ствари сам чуо од Вас, јер сте ми 

подробно изложили како су ум и душа, као и тело човеково, у време када се овај 

удостојава да га Бог отме (узнесе) умом и да му се открију велике и божанске 

тајне. 

И сва су ова учења достојна чуђења и потпуног поверења, преподобни, то су речи 

највећих Светитеља и теолога Цркве Христове, као Григорија Богослова, Максима 

Исповедника, Антонија Великог и других божанских Отаца. 

Старешина: Да, брате Јоване, горе наведена сведочења будући сведочења Светих 

и божанских Отаца, који су живљењем проживели оно што су казивали, могу бити 

примљена као добра и истинита, с потпуним поверењем. 

И ти, брате, ако желиш да не залуташ у погледу виђења и откровења, немој 

примати ни од кога нека друга учења, јер су многе обманули ђаволи својим 

утварама, а ни они сами не познају своју обману, и друге желе да обману и да 

одвуку у погибељ својим утварама. 

Брат: Али, преподобни оче, у које се време удостојава неко да има од Бога виђења 

и откровења? И затим бих хтео да знам, ако је могуће, каквим се тајнама учи 

човеков ум у време ових узношења и како их види. 

Старешина: По сведочењу Светих и божанских Отаца, брате Јоване, који доживе 

блаженство да се удостоје узношења ума, усхићења, небеских виђења и 

божанских откровења, само се у време молитве удостојавају тога (Св. Исаак 

Сиријски, Слово 32). 

Свети Нил Синаит каже у овом погледу: " Стање молитве јесте бестрасно 

навикавање, јер неограничена љубав узноси мудрољубиви ум на духовну висину". 



Слушај, брате Јоване, и Св. Максима Капсокаливу, који, показујући да се човек у 

време молитве удостојава божанских узношења ума и усхићења, вели овако: "Када 

благодат Божија дође у човека, тада престаје молитва, пошто је ум потпуно у 

власти благодати Пресветога Духа и не може више делати својим моћима, него 

остаје неделатан и потчињен само Светом Духу. И камо жели Дух Свети, онамо га 

одводи, било на нетварно небо божанског озарења, било на друго неисказано 

виђење. И укратко, како Дух Свети хоће, тако теши Своје слуге" (Житије Светог 

Максима Капсокаливе, јануар). 

И пошто си, брате, питао и какве тајне поима ко се од Бога удостојио да дође у ова 

узношења, дотични у то време види узвишене ствари и тајне, које никада још не 

беше видео! 

Ово показује исти Св. Максим Капсокалива у свом одговору Св. Григорију Синаиту, 

који га беше питао о томе, те вели: "Када дар Духа Светог дође на кога, не показује 

му што је обично, нити што је чулно овосветско, него му показује што никада није 

видео или чуо". 

Тада Дух Свети учи човеков ум узвишеним и скривеним тајнама, које, као што каже 

божански апостол Павле, Телесно око човеково не би, само по себи, могло да 

икада појми. 

И опет, брате Јоване, пошто си питао како то види ум онога који се налази у 

узнесености и виђењу, исти Свети Отац учи овако: "Када је восак далеко од огња, 

чврст је и може се хватати људском руком, а ако га ставиш на огањ, топи се, гори, 

и сав се претвара у светлост. И не може да се не истопи у огњу и да не постане 

као вода. Исто тако и човеков ум, када је сам, несједињен с Богом, поима оно што 

припада његовој моћи, а када приступа божанском огњу и Духу Светом, распаљује 

се и топи од божанских виђења, и нема начина да тамо, у божанском огњу, мисли 

што је телесно и што би он хтео" (Житије Св. Максима Капсокаливе). 

Брат: Али који су, преподобни оче, знаци дара Божијег за време таквих узношења 

и виђења? 

Старешина: О знацима дара Божијег, брате Јоване, за време небеских виђења и 

отимања ума учи нас исти Св. и божански отац Максим, говорећи: "Када благодат 

Духа Светог приступа човеку, сабира му ум, чини га послушним и смиреним, 

подсећа га на сећање на смрт памћење грехова, будућег Суда и вечних мука, чини 

да смерна душа плаче и да оплакује грехе, а очи чини кротким и пуним суза. 

И што ближе приступа човеку, тим више се душа кроти, и теши је Светим 

страдањима Господа нашег Исуса Христа и Његовим безграничним 

човекољубљем, изазивајући у његовом уму узвишена и истинита виђења: најпре о 

умом необухватној сили Божијој, како је једним Логосом привео све твари из 

небића у биће, затим о необухватности и непојмљивости Свете Тројице и о 

невидљивој дубини божанског бића и друго. 



Тада се човеков ум узноси на ону божанску светлост, и срце му постаје кротко, и 

рађа плодове Светога Духа: радост, мир, дуготрпљење, љубав, смирење и остало. 

И душа прима неисказану радост" (Житије Светог Максима Капсокаливе). 

Исто о знацима благодати за време узношења ума говори и Св. Макарије Велики, 

који каже овако: "За време узношења ума благодати припада: радост, мир, љубав, 

истина, и ова истина приморава човека да тражи истину". 

Такође, божански отац Павле, који се подвизавао у Латријској планини, упитан од 

свог ученика о знацима благодати за време узношења ума, вели: "Блага светлост 

Благога јесте узрочник радости и доброте, и чини га кротким и човекољубивим". 

Брат: Преподобни оче, а како се могу спознати знаци обмане и прелести? И какву 

светлост види ко има виђења од ђавола? 

Старешина: Брате Јоване, о знацима обмане и прелести саслушајмо најпре Светог 

Макарија Великог, Египћанина, који то показује, говорећи: " А обмана и грех јесу 

прелесни, немају љубави и радости према Богу, јер као што је маслачак сличан 

салати, али је ова слатка а онај горак, исто је тако и благодат слична Истини, и у 

њој је ипостас Истине. 

И као што укус разликује горку траву од слатке салате, исто тако се по узнемирењу 

или миру срца разликује појава ђаволске прелести (од благодати)". 

Ова сведочења Светог и божанског оца Макарија о знацима прелести и благодати 

нека ти остану у уму, брате Јоване, пошто ћеш из узнемирења или мира срца моћи 

да јасно и прејасно спознаш ако те кадгод буде кушала каква обмана од ђавола 

или каква истинска посета Бога. 

Пошто си, брате, питао и какву светлост види човек када има какво виђење од 

ђавола, слушај најпре одговор преподобнога оца Павла Латријског, који вели 

овако: "Светлост противне силе у виду је огња који се дими и личи на чулну ватру. 

Када је види смирена и чиста душа, налази да је без укуса и мрзи је". 

Још и божански отац Максим Капсокалива овако казује о светлости која се показује 

у ђаволским виђењима: "Једно су знаци обмане а друго знаци благодати. Када зли 

дух обмане приступа човеку, смућује му ум и изнурује га, чини му срце грубим и 

помрачује га, проузрокује му бојазан и надменост, слаби му очи, смућује му мозак, 

узбуђује му тело, показује му привидну светлост, али не сјајну и чисту, него црвену, 

и чини да му ум буде занесен и ђаволски, и подстиче га да изговара непристојне и 

хулне речи. 

И ако се дух обмане покаже човеку више пута, чини да се гневи и испуњује га 

(човека) сасвим гневом и гордошћу, те не зна шта је смирење и истински плач и 

сузе, него се увек хвалише својим делима, и бестидно и безбожно је обузет 

страстима и укратко сасвим силази с ума и стиже до потпуне погибељи" (Нав. 

дело). 



Брат: Благодарим Вам, преподобни оче, што ми је и овог пута много разјашњено, и 

користила су ми учења Светих Отаца, која сте ми изложили на моја питања. Али да 

бих био још боље утврђен у вези с оним што сам Вас питао, молим Вас, ако знате 

још, да ми изложите и друга сведочења из Светих Отаца у погледу ђаволских 

обмана. 

Старешина: Ако хоћеш још и друга сведочења, брате Јоване, да би ти се 

разјаснило и да би се уверио, онда слушај и Светог Дијадоха Фотичког, који 

показује стање ума у време добрих и злих виђења, говорећи овако: "Не треба да се 

двоумимо да ум када почиње да бива под снажним делањем божанске Светлости, 

постаје потпуно прозорљив, тако да изобилно види своју сопствену светлост. Ово 

се догађа када сила душе загосподари над страстима, а све што се показује у 

чулном облику настаје од роварења ђавола!" А као печат онога што је речено о 

обмани ђавола, привешћу речи Светог и свехвалног апостола Павла, који вели: И 

никакво чудо; јер се сам сатана претвара у анђела Светлости (2. Кор 11,14). 

О обмањујућим виђењима и Евагрије монах вели овако: "Пази да те не обману зли 

ђаволи каквим виђењем. Буди обазрив окренувши се молитви и призивајући 

Господа. Јер ако је виђење од Њега, нека те Он озари, а ако ли није, нека хитно 

одагна обмањивача; и буди смео, јер неће опстати пси, када ти будеш пламено 

беседио с Богом. Јер ће помоћу Божијом намах бити прогнани далеко, будући 

поражени на невидљив и непојаман начин... 

Право је да ти не остане непознато ни ово лукавство, да се за неко време ђаволи 

као расправљају сами међу собом. И ако хоћеш да иштеш помоћ против једних, 

долазе други под видом анђела и одгоне прве, да би ти био обманут од њих, 

чинећи ти се да су анђели". И опет вели: "Не пожели да видиш анђеле или Христа 

на чулан начин, да не би сасвим сишао с ума, узевши вука за јагње и поклонивши 

се непријатељима ђаволима". 

Брат: Из овог реченог, преподобни оче, појашњено ми је веома добро о добрим и 

злим сновима и о виђењима - обмањуЈУћим и оним што су од Бога. Због тога Вас 

молим да ми појасните и у вези са откривењима од Бога: којим се знацима могу 

препознати? 

Старешина: Ако хоћеш и то да знаш, брате Јоване, онда памти. Главни знаци по 

којима се могу познати откровења од Бога јесу три на броју, и то: 

1. Узвишеност откривених учења; 

2. Њихова божанска чистота; 

3. Њихова моћ да преображавају људе на добро. 

Ови знаци су унутарњи и они се могу појмити само када је откровење добро 

познато и испитано у духу смирења и побожности. 



Тај дух чини блаженим онога који се посвећује таквом испитивању. Али о 

божанском откровењу можемо се уверити и по спољашњим знацима, који су 

чудеса и пророштва, којима можемо додати и моралну чистоту особе преко које се 

даје откровење. 

Знај још и ово, брате Јоване, да ако је откровење од Бога, оно се савршено уклапа 

у речи божанског Писма и у учења Цркве. 

Другим речима, оно не садржи ниједно ново учење, које би се ма и најмање могло 

супротставити старима, то јест онима што су садржани у побожним књигама и у 

Предању. Та истина се темељи на самим речима Спаситеља, који каже: И ако се 

царство само по себи раздели, то царство не може опстати (Мк 3, 24). 

С друге стране имамо и сведочења божанског апостола Павла, који вели: Али ако 

вам и ми или анђео с неба проповеда јеванђеље друкчије него што вам 

проповедасмо, анатема да буде (Гал1,8). 

Брат: Молим Вас, преподобни оче, да ми кажете како се показују виђења и 

откровења која су од Бога. 

Старешина: Брате Јоване, Бог показује виђења и откровења особито људима 

Светим и веома узнапредовалим у смирењу, у разборитости и у самопознању. А 

покаткад Бог даје виђења и обичним људима. Али виђењима Бог удостојава само 

када хоће да делотвори дела спасења, како за онога који има виђења, тако и за 

друге људе. 

Понекада Бог открива Своје тајне и неверницима, ако су искрени у свом живљењу, 

да би послужили верницима, јер се Бог не служи само људима, него и 

животињама, дрвећем и другим творевинама неодуховљеним у божанском 

домостроју, укључујући читаво саздање, да дела на спасењу људи. 

И ако чујеш, брате Јоване, да покаткада Бог показује виђења и откровења 

неверницима, немој замишљати да то чини било кад и било коме! Јер то се догађа 

веома ретко и по Божанском избору и икономији са појединим људима, који су 

искрени у свом незнању, и да би их привео Себи и поправио многе. 

То међутим не значи да ми треба да узимамо у обзир снове и виђења ма коме се 

догодили. То нас учи Преподобни Никита Ститат, говорећи: "Нису сва показивања 

из сна истинита и не показују се свима, но само онима који су се очистили умом и 

озарили осећања душе и похитали навише, према природном виђењу, који више 

уопште не брину о световним стварима и уопште не брину о овом садашњем 

животу, и који се налазе у дуготрајном неједењу и обухватном уздржању, у 

знојевима и у трудовима по Богу, у душе у које се уселила Светост, Богопознање и 

добра мудрост, које имају анђеоски живот а садашњи живот (живот по свету) им је 

Бог сакрио, који напредују у освећеном спокојству и попели су се на престо 

пророка Божијих". Због тога је Бог говорио Мојсију: Ако буде међу вама пророка, 

показаћу му се када спава и у виђењу ћу му говорити. 



Значи, као што видимо из сведочења овог преподобног Оца, не треба да узимамо 

у обзир снове и виђења свих, но само оних који су узнапредовали у нестицању, у 

уздржању и у тиховању и одбацили су сасвим бриге овога века, и који су се 

свеобухватним уздржањем очистили од страсти и удостојили се да приме од Бога 

дар пророштва, као Мојсије и као остали пророци. А ако сам претходно рекао да 

покаткад Бог показује виђења и појединим обичним људима, исто сам тамо 

показао да се то догађа веома ретко, а у Христовој Цркви то не може имати силу 

закона, као што нас уче Свети и божански Оци. 

Брат: Молио бих Вас још да ми кажете, преподобни оче, да ли увек онај ко има 

какав сан или какво виђење од Бога може да га појми сам или му је потребан когод 

други да би му открио њихово тумачење? 

Старешина: Знај и добро схвати, брате Јоване, да скоро увек онај ко има какав сан 

или какво виђење, небеско или обмањујуће, не може га лако појмити, ако не буде 

имао од Бога Дар разлучивања и разликовања духова, и особито ако не буде 

питао онога који има такав дар од Бога. 

Ово видимо доста јасно из више сведочења Светог Писма. На пример, у Старом 

Завету читамо да вавилонски цар Навуходоносор није могао да сам разуме снове 

које му је Бог показао, док није позвао Светог пророка Данила, који је, Духом 

Светим који беше у њему, рекао цару и сан и његово тумачење (Данило 3, 29; 

4,16). 

Исто тако и Валтазару, сину Навуходоносорову, исти Свети пророк Данило тумачи 

виђење са три речи које тајанствена рука беше исписала на зиду његове куће у 

време гозбе, и које је предсказивало пад његовог царства (Данило 5,16). 

Читамо, такође, да Јосиф тумачи у тамници снове Фараоновог пехарника и 

хлебара. А након што га Бог изводи из тамнице, исто он тумачи Фараонове снове 

са седам дебелих крава и седам мршавих крава и са седам класова жита празних 

и пуних, који предсказиваху предстојеће седмогодишње изобиље и глад (Постање 

40,41). 

Али можда ће неко рећи да се то догодило само са неверницима као што су 

Навуходоносор, Валтазар и Фараон, који због свог неверовања нису могли појмити 

тајну својих снова и виђења. Међутим, није тако. Јер нам божанско Писмо јасно 

показује да не само ти нису могли разумети снове и виђења, него чак ни Данило 

пророк, пун дара Духа Светога. Ни њему нису били дати сви кључеви да би 

отворио смислове и тумачења тајинских виђења и откровења која је Бог показао, 

јер је и он имао потребу за тумачем вишим од себе у знању. Тако је било са 

виђењем четири звери које израњаху из мора (Данило 7,1), виђењем јарца и овна 

(Данило 8,1), пророштвом са седамдесет седмица и година (Данило 9,1) и другима. 

Видимо да му је, пошто их не беше разумео, Бог послао арханђела Гаврила да му 

тумачи и да му објасни да разуме што беше видео и чуо. 



Ево, ради уверавања, самих пророкових речи: И када ја Данило видех виђење и 

потрудих се да га појмим, гле, стаде пред мене неко у лику човека, и чух човечији 

глас изнад реке Улаја, који казиваше и викаше: Гаврило, протумачи виђење оном 

тамо (Данило 8,15). И у тумачењу пророштва о седамдесет седмица и година, опет 

чујемо Пророка где казује: Док још говорах у својој молитви, гле, човек Гаврило, 

којега видех у свом почетном виђењу да ми у брзом лету приступа о вечерњој 

жртви; и дошао је и проговорио, говорећи: "Данило, управо сада дођох, да ти 

отворим ум" (Данило 9,21). 

Исто видимо и у Апокалипси, где се сам Господ Бог и Спаситељ наш Исус Христос 

показује у виђењу Светом и божанском апостолу и Јеванђелисти Јовану и затим му 

шаље анђела који му обзнањује тајне божанских откровења која му се беху 

показала (Јн 1,1). 

Исто тако и божански апостол Петар није појмио тајну виђења са сасудом који 

силажаше с неба, док није чуо с неба глас који му је раздрешио недоумицу, и док 

анђео Господњи није био послат капетану Корнилију да би му саопштио што је за 

његово спасење! 

Значи, брате Јоване, из довде показанога, и из других места Светог и божанскога 

Писма можемо појмити да ко има какво виђење или откровење не може увек да га 

сам појми. Због тога не треба да му журно поверује, сматрајући да га може сам 

појмити, него му је потребан когод искуснији од њега. Јер буде ли неко имао такву 

надменост ума, уздајући се у своје расуђивање и мишљење, тај ће несумњиво 

бити поруган од ђавола, као што се и догађало да многи од тих буду обманути и 

поругани од ђавола. 

У таквим случајевима веома нам је потребно да много испитујемо и да питамо 

искусне, да не бисмо како појмили погрешно и себе довели у опасност. 

Божански апостол и Јеванђелист Јован саветује нас у том погледу, казујући: 

Љубљени, не верујте свакоме духу, него испитујте духове јесу ли од Бога (1. Јн 

4,1). 

А ако онај који је имао виђење или сан не буде нашао никога у стању да му 

разјасни, боље је и безопасно по њега да им не обрати никакву пажњу и да уопште 

не поверује у њих, него ли да пребрзо поверује, да их тумачи по својој моћи и тако 

себе доведе у опасност. 

Брат: Захваљујем Вам, преподобни оче, са потпуним смирењем и благодарношћу 

за објашњења која сте ми изложили. Појмио сам да је својство сна једно, покрет 

ума за време виђења - друго, и за време откровења - друго. 

Молим Вас, дакле, да ми кажете још и ово: Како бисмо могли јасно познати ту 

разлику између снова, виђења и откровења? Јер би веома лако могло бити да 

когод у свом сну има једноставан сан, а да он, због неискусности, верује да је имао 

виђење. Или опет: да је когод имао какво једноставно виђење и да верује да се 



удостојио великога откровења од Бога. И тако да заблуде и један и други, бркајући 

своја поимања о оном што су видели и снили! 

Старешина: Ниси учинио лоше, брате Јоване, што си намислио да иштеш од мене 

и то да ти разлучим, јер заиста, многи заблуде узимајући једноставне снове за 

виђења и сматрајући виђења божанским откровењима. 

Али ти на то питање нећу одговорити ја грешни и неискусни, него Преподобни 

Никита Ститат, који јасно разлучује управо то што си ти, брате, питао, те каже: "Од 

онога што се утвара (привиђа) током спавања једно су снови, друго виђења и 

треће откровења. Снови су оно што не остаје у утвари (представама, прим.изд) 

ума непромењено и непомућено, него се претвара из једног у друго. Од онога што 

се тако утвара (привиђа) не долази никаква корист, и сама утвара (представа) 

ишчезава по буђењу из сна. Због тога и треба да их пренебрегавамо. Виђења су 

оно што остаје непромењено и не претвара се из једног у друго, него пребива 

представљено у уму и дуго незаборављено. И представљањем ствари (Суда и 

мука, прим.изд) показују што ће бити, светлошћу проузрокују корист души, 

устрашују и потресају онога који види и тиме усавршавају онога који их види. 

А откровења су оно што се твори код преподобне и озарене душе, које даје тајно 

учење о ономе што је скривено Божије, и доносе нам преозарена казивања и 

преображавају нас потпуно у односу на световно и људско". 

Мислим, брате Јоване, да ти се из сведочења овог Оца довољно појаснило која је 

разлика измећу снова, виђења и откровења. Као што видиш, снови нису друго, до 

ликови мисли и једноставни покрети ума, који се замишљају различито и 

непостојано током спавања, утваре које се брзо претварају једна у другу, не трају 

дуго и доносе смућења у уму, а понекад и у осећањима, након што се човек 

пробуди из сна. 

Виђења су оно што се човеку показује током спавања, понекад између сна и будног 

стања, или током усхићења. 

Она се не мењају пребрзо, него остају у памћењу током више година и често 

показују човеку представе будућег, користе души својим показивањем, доводећи је 

у велику забринутост због њених грехова, доводећи је у велики страх Божији и у 

понизност, доводећи је у смирење и љубав према Богу и према ближњем. 

А откровења су виђења која Бог показује души савршеној у смирењу и у сваком 

добром делу, и увек настају над осећањем и поимањем чисте душе, јер она у себи 

носе чудне и велике тајне Божије. 

И човек, током откровења, не схвата да ли се налази у телу или ван тела, као што 

о томе сведочи велики и божански апостол Павле (2. Кор 12, 4). 

Брат: Захваљујем Вам, преподобни оче, из свег срца и са потпуним смирењем што 

сте ми потпуно разјаснили, али бих ипак имао још нешто да питам. 



Старешина: Питај, брате Јоване. 

Брат: Преподобни оче, која од откровења која су творена и до данас се творе, 

после Господа Христа и Светих апостола, припадају божанском открићу и 

Откровењу садржаном у Светом Писму и Светом предању? И да ли и ова 

откровења имају исту моћ и значај у домостроју спасења људског рода? 

Старешина: Знај, брате Јоване, да сва откровења која су творена после Господа 

Христа и Светих апостола не припадају више божанском открићу и Откровењу 

садржаном у Светом Писму и Светом предању. И ова више не употпуњују 

домострој спасења, као она, него само појашњавају посебна питања појединих 

особа или група особа у оквиру божанског Откровења (Напомена оца проф. др 

Димитрија Станилоајеа, који је проверио овај рад). 

Брат: Захваљујем Вам још једном, преподобни оче, са потпуним смирењем и 

благодарношћу, за труд који сте уложили са мном, грешником, током толико 

часова, да бисте ми дали разјашњења на све што сам Вас питао. Благословите и 

опростите мени грешном. 

Старешина: Бог нека прости и нека те благослови, брате Јоване; иди у миру. 

  

  

Разговор пети 

  

О СНОВИМА И ВИЂЕЊИМА[2] 

  садржај 

Шта каже Свето Писмо о сновима и о виђењима • Како ђаво обмањује људе 

сновима и виђењима • Да не верујемо сновима и виђењима • Како се препознају 

истинска виђења и предсказања, и када ђаволи највише кушају виђењима • Како се 

можемо спасти обмањујућих виђења. 

Као који се хвата за сен и гони ветрове,  

такав је и који верује сновима. 

(Исус Сирахов 34, 2) 

  

Старешина: Шта се догодило, брате Јоване, да тако касно долазиш мени? 



Брат: Молим вас да ми опростите, преподобни оче, ништа се није догодило, али 

моја лењост и небрига учиниле су да стално одлажем долазак к вама, преподобни. 

Понекад ми се чинило да сте презаузети пословима, понекад ја нисам имао 

времена и затим су мноме овладале заборавност и нехат, и тако, овог пута је 

прошло више од три месеца од када нисам био код Вас преподобни. 

Сада, међутим, вољно и невољно, одлучио сам се да дођем, пошто опет имам 

мноштво недоумица у вези са оним што смо говорили прошли пут. 

Старешина: Е, и шта желиш сада да ми кажеш, брате Јоване? 

Брат: Преподобни оче, у прошлом разговору о сновима, виђењима и откровењима, 

навели сте ми сведочења и објашњења, пре свега, Светих Отаца, али ја бих хтео 

да знам шта каже и божанско Писмо о сновима и виђењима? 

Старешина: Истина је, брате Јоване, да сам ти у нашем прошлом разговору, на 

оно што си ме питао, навео више сведочења из Светих и божанских Отаца, него ли 

из Светог Писма. Можда је то тако одредила Блага Промисао Божија, да би оним 

што сада будемо говорили било јаче утврђено и боље појмљено оно из прошлости, 

а да се твој ум, брате, уздигне од онога што је најмање до онога што је највеће, и 

увери. Пошто ћеш сам појмити и уверити се да учења Светих и божанских Отаца 

извиру из Светог Писма и ничим се не противе Вечноме из божанског Писма. 

Јер су се Свети Оци напајали истом живом водом Логоса Божијег, и Исти Дух 

Свети, који је говорио кроз Пророка, озарио је и њих, по мери благодати Божије. 

У вези са сновима, виђењима и откровењима, како Свето Писмо Старог Завета, 

тако и Новог Завета, даје нам мноштво сведочења из којих се види да су многи 

изабрани и свети људи Божији имали божанске снове, виђења и откровења. Тако, 

читамо у Светом и божанском Писму Старог Завета да се Бог показао Аврааму у 

виду три личности - три анђела - код Мамвријског храста (Постање 18,13), да је 

Јаков имао божанско виђење на путу ка Месопотамији (Постање 21,12), да је 

Јосиф имао сан од Бога (Постање 7,6), да је пророк Мојсије имао божанско виђење 

(Излазак 3,11).  

Исто тако су имали виђења од Бога Свети пророци: Исаија (6,15), Јеремија (24,1), 

Језекиљ (10,1), Илија Тесвићанин, који дисаше огњем (3. Цареви 1,15), Амос (7,1). 

Више виђења имао је пророк Данило (7,11); виђење је имао и Свети пророк 

Захарија (2,1). 

О сновима и виђењима од Бога говори Свети и праведни Јаков, говорећи; Он, Бог, 

ми говори кроз сан и кроз ноћна виђења, када се сан спушта на људе и они спавају 

на својим постељама (33,4); на другом месту исто он каже: Ти ме застрашујеш 

сновима и виђењима ме ужасаваш (Зах. 7,14). 

На другом месту Свето Писмо вели: Буде ли међу вама Пророк Господњи, у 

виђењу ћу му се објавити и у сну ћу му говорити (Бројеви 12, 6). 



О виђењима и о сновима говори Бог и кроз уста Светог пророка Јоила, говорећи: И 

биће затим, и излићу од духа свога на свако тело, и прорицаће синови ваши и 

кћери ваше, и стари ће ваши сањати сне, и младићи ће ваши имати виђења (2,28). 

У закону благодати, имао је виђења од Бога Свети и у свему хваљени апостол 

Петар (Дап 11,5), као и Св. апостол Павле (Дап 9,3; 2. Кор 12,1). 

Виђења и велика откривења од Бога имао је и свехвални апостол и јеванђелист 

Јован Богослов (Отк 1,10); сан од Бога имао је Св. и праведни Јосиф, заручник 

Пречисте Пресвете Богородице и увек Дјеве Марије; виђење од Бога имао је Св. 

апостол и првомученик архиђакон Стефан (Дап 7,55). 

И на многим другим местима Светог Писма налазимо небројана сведочења о 

сновима, виђењима и откровењима пророка, патријараха, апостола и других 

Светих и изабраних људи Његових, кроз које је Он благоизволео да покаже своју 

славу, вољу и своје заповести, на свеопшту корист људског рода. 

Брат: Преподобни оче, а шта вели Свето и божанско Писмо о обмањујућим 

сновима и виђењима? 

Старешина: Учење Светог и божанскога Писма о обмањујућим сновима и 

виђењима, брате Јоване, увек је у вези са лажним пророцима; због тога се не може 

ни говорити о првима (обмањујућим сновима, прим.изд), а да се не помену лажни и 

лукави пророци који су их саздали. 

Ови лажни пророци, не будући Богом послати (Јеремија 14,14), него будући синови 

ђаволови, испуњени свеколиким лицемерством и злом, и непријатељи свеколике 

правде (Дап 13, 8) и као какве ругобе пред Богом, усудили су се лукавствима и 

лудостима да говоре у име Господње, о лажним виђењима која беху лукаве 

творевине и измишљотине њиховог срца (Језекиљ 18), обмањујући и водећи у 

прелест народ Божији. Бог је излио Свој гнев над овим лажљивцима и против 

њихових лажних виђења, говорећи: Ево, вели Господ, ја сам против лажних 

пророка и њихових лажних снова, које они објављују и воде народ мој у заблуду и 

прелест (Јеремија 23, 31). 

И у Јеремијином плачу, читамо о обмањујућим виђењима лажних пророка овако: 

Твоји пророци имали су за тебе лажна виђења и нису разоткрили твоје безакоње 

да би променио пут свој, и показали су Ти обмањујућа виђења, која доносе пропаст 

(Плач Јеремијин 2,14). 

Кроз Светог пророка Језекиља Бог прети лажним пророцима, који су залуђивали 

народ својим лажима и обмањујућим виђењима, говорећи: Тешко лудим 

пророцима који иду за својим духом а ништа не виде; и затим, показујући лукави 

народ, каже: Пророци су Твоји, Израиљу, као лисице по пустињама (Језекиљ 13, 3-

4). 



Исти пророк Божији, на другом месту, показује испразност лажних виђења, 

говорећи: Овако вели Господ Бог: зато што говорите таштину, и виђења су ваша 

лажна, зато ево мене на вас, вели Господ Бог. Рука ће моја бити против пророка 

који виде таштину и говоре лаж (Језекиљ 13, 8). 

И мудри Исус, син Сирахов, говори о испразности лажних снова, казујући овако: 

Таште су и лажне наде неразумном човеку, и снови дају неразумнима крила; затим 

додаје: Као који се хвата за сен и гони ветрове, такав је и који верује сновима; и 

опет: Многе су снови обманули, и пали су сви који су се у њих уздали (Исус 

Сирахов 34,1-7). 

Ето, брате Јоване, од многих сведочења која се налазе у Светом и божанском 

Писму у вези са обмањујућим сновима и виђењима ја сам ти, због краткоће, привео 

ово мало, којима сам ти показао колико много мрзи Бог лажне пророке, као и 

њихове обмањујуће снове и виђења. 

Дакле, темељно пази, брате Јоване, и чувај се са свим старањем, да не будеш, 

због незнања, опчаран таквим лажним пророцима, верујући њиховим лукавим 

пророштвима и њиховим обмањујућим и лажним виђењима. Јер су се данас, више 

но икад, појавиле сваковрсне јереси и лажни пророци, који се труде да заведу у 

прелест благоверне и да их отргну од послушања канонској јерархији Православне 

Цркве Христове. 

Брат: Признајем вам, преподобни оче, са свом искреношћу, да ми је и овога пута 

веома много користило, и уверио сам се, чувши ова сведочења Светог и божанског 

Писма у вези са лажним пророцима и њиховим испразним и обмањујућим сновима 

и виђењима. Јер су мени, грешном и недостојном, били веома потребни, ови 

савети и разјашњења. Пошто сам и ја чуо, као што сте Ви рекли, преподобни оче, 

да је свет пун лажних пророка, који проповедају лаж уместо истине, и виделаца 

који, будући обманути од ђавола, кажу да имају виђења и снове од Бога, и тако 

многе неискусне воде у прелест и одметништво од руковођења Цркве и у пропаст, 

као оне који се цепају од догматских закона и канонских и литургијских поредака, и 

дакле, цепају се од Христа, Који је Глава Цркве. 

Али имао бих, преподобни оче, још нешто да питам. 

Старешина: Шта брате Јоване? 

Брат: Хтео бих, преподобни оче, да ми кажете могу ли се ђаволи из виђења и из 

снова показати у лику Господа нашег или у лику анђела или светитеља? 

Старешина: Брате Јоване, ако будеш с пажњом слушао што ти будем казивао, 

јасно ћеш појмити оно што ме питаш. 

У Отачнику читамо да је: "Неки старац, пребивајући у келији и подвизавајући се за 

своје спасење, виђао ђаволе на јави и корео их. А ђаво, видећи да га је овај старац 

много пута прекорео, показао му се, говорећи: "Ја сам Христос", а старац, видећи 



га, скренуо је поглед. Рече му ђаво: "Зашто жмуриш? Гледај и види ме, јер ја сам 

Христос". Одговорио му је старац: "Ја не могу видети Христа у овоме свету". То 

чувши ђаво, постао је невидљив". (Отачник, гл. 8) 

Исто у Отачнику пише да су ђаволи рекли неком старцу: "Хоћеш ли да видиш 

Христа?", на шта је старац одговорио: " Анатема на вас и на оне о којима говорите, 

јер ја верујем своме Христу, који је рекао: Ако вам ко рече: Ево, овде је Христос 

или онде, не верујте (уп. са Мт 24,23), и ђаволи су постали невидљиви". (Отачник, 

гл. 8) 

У Прологу стоји писано да је неки Преподобни, по имену Јаков, напустивши свет и 

свој иметак, отишао у пустињу, где је проводио живот у бдењима, постовима и 

молитвама. Али пошто се гордио својим строгим живљењем, обмануо га је ђаво на 

овај начин: 

Једнога дана дошао је к њему неки ђаво у лику анђела и саветовао му да се стара 

о својој келији, да пали свеће и да кади, како би примио Христа, који ће му доћи 

ноћу, да многим даровима награди његов труд. Монах је поверовао ђаволу и 

учинио је тако. Око поноћи, дошао је антихрист са славом и многим сјајем. Јаков, 

отворивши врата келије, поклонио му се, али ђаво, ударивши га по челу, постао је 

невидљив. Сутрадан Јаков је похитао к неком старцу да му саопшти догађај, али 

пре но што му је ишта рекао, старац му је казао: "Бежи одавде, јер ти се сатана 

наругао". А пошто је Јаков дуго оплакивао свој грех, отац га је послао у неки 

манастир са општежићем, где се трудио у кухињи и у другим послушањима, 

испуњавајући своје правило са много вере, а на крају му је свише био подарен дар 

чудотворства, и спасао се у Господу (Пролог, 13. април). 

И Ава Арсеније Велики је чуо ђавола како говори: "Ја сам Христос", али Светитељ 

му је одговорио: "Ја не желим да видим Христа на овоме свету". Такође и Великом 

Пахомију се показао ђаво у Христовом лику, говорећи му: " Пахомије, ја сам 

Христос и дошао сам код тебе, мој пријатељу", а Пахомије му је одговорио: 

"Христос је мир, а ти си ме сасвим испунио смутњом". Затим, пошто се Светитељ 

прекрстио, ђаво је постао невидљив. 

Исто у Отачнику читамо да је неки брат, по имену Аврамије, живео у пустињи и био 

врло дрзак, непослушан и непокоран, идући само за својом помишљу и 

мишљењем. Овај је много желео свето свештенство, а обмањивач му је ноћу у сну 

показивао многа виђења и утваре, за које је брат, разматрајући их подробно, 

веровао да су истинска. И пошто му се много од онога што је видео у сну 

оствариваше на јави, уздао се веома у своје снове. Једном је к њему дошао ђаво у 

лику Христа, са анђелима, и рекао му: "Видео сам твоју многу и велику жељу, коју 

одавно имаш, за светим свештенством. Добру и изабрану ствар желиш, јер се у 

ова времена свештенство стиче с великом муком, и само богати и славнога рода 

могу стећи свештенство. Јер су сада сви архијереји постали лукави, горди, 

поносити частољупци. Дакле, због тога сам ја лично дошао к теби, видећи твоју 

многу и велику жељу, да те рукоположим да бих те учинио свештеником". И након 



што је то рекао, отпочели су "анђели" певати веселу песму: Аксиос, то јест 

Достојин... И тако су га "рукоположили" иучинилига "свештеником". И након што га 

је рукоположио, оставио га је и узнео се са "анђелима" на небо. 

Након што се ово завршило, пробудио се брат из свога сна и чудио се и радовао 

веома том чудесном сну. И благодарио је Христу што га је рукоположио за 

свештеника и почео је читати своје правило са свештеничким уводом. Затим је 

отишао у храм у који су се сабирали Оци, да би одслужио Литургију, будући да је 

била недеља. И беху се тамо сакупили оци из пустиње у тој цркви. И дошао је и он, 

и ступивши у цркву, отишао је право к олтару и са великом смелошћу је узео свете 

одежде, да би се обукао, не питајући никога. А свештеници Цркве, који беху тамо у 

олтару, видећи га да узима свете одежде свештеничке, питали су га рекавши му: 

"Шта хоћеш да чиниш? Због чега узимаш одежде?". А он је одговорио: " Ја хоћу да 

се обучем да служим данас Литургију". Рекли су му: " Али како то желиш да учиниш 

а ниси свештеник, и како се усуђујеш да уђеш у олтар, где само свештеници 

улазе? И како се усуђујеш да узимаш свештеничке одежде, када теби не пристоји 

ни да их такнеш? Зар си полудео?". Он им је одговорио, рекавши: "Не, ја нисам 

полудео, него сам свештеник као и ви". А они, знајући да није свештеник, истерали 

су га из светог олтара. А он се отпочео јако препирати и викати на сав глас, 

говорећи: "Зашто да ме избаце из светог олтара, кад сам ја свештеник, и 

рукоположио ме је Сам Господ Христос заједно са Светим анђелима". А оци 

видећи и чувши то од њега, познали су да је прелешћен и обманут од 

непријатеља, ђавола. И спознали су оци да му се због његове дрскости и 

непотчињености и непокорности то догодило. И наредили су оци, те су му ставили 

велике окове на ноге и послали су га у неки манастир ван пустиње, да буде тамо 

чуван, и да га смирују тешким послушањима без одмора, док се не буде смирио и 

не буде спознао своје немоћи и своју обману. 

И тако је чинио док није дошао до спознања и спознао обману, и смирио се и 

покајао се (Отачник, стр. 321)." 

Оним што је до сада речено, брате Јоване, показао сам ти да се ђаво претвара у 

Христов лик; показаћу ти сада да се он претвара и у лик Богомајке. 

Један италијански писац, Доменико Марђиато, који је живео ближе нашем времену 

и био масон највиших степена, прича о многим показивањима и представама 

ђавола. На некој сеанси где су учествовали многи учени и чувени људи, долазио је 

сатана у лику Богомајке и саопштавао им чудне ствари. Неки свештеник, чувши за 

то, отишао је и сам на ту сеансу, да би видео утвару. Међутим, узео је Свето 

Причешће са Светог Престола и, не казујући ником о томе, сакрио га испод одеће. 

Дух (ђаво) дошао је као обично под ликом Свете Дјеве са дететом у наручју. 

Тада, је свештеник устао и, извадивши Свето Причешће из недара, рекао утвари: 

"Душе, да си уистину лик Мајке Господа нашег Исуса Христа, требало би да 

паднемо к твојим ногама и да се поклонимо теби и твом Светом детету; али пошто 

ми хришћани не верујемо то - да Дух Свете Дјеве долази на призив неких грешних 



људи и да се проводи с њима - у име овог Светог Причешћа, које је само Тело и 

Крв Сина њеног, заклињем те да нестанеш испред нас и да више не заблуђујеш 

свет својим обманама". На ове речи зао дух је одмах нестао, оставивши у соби 

пламен који се брзо угасио, претворивши се у маглу и задах смоле. 

Овај и други догађаји учинили су да се аутор остави спиритизма и масонства и да 

се врати Христовој вери, обзнанивши све сатанске прелести масонства и 

спиритиста. 

Из досадашњег, брате Јоване, мислим да си се уверио да се ђаволи претварају у 

лик Христа и Богомајке, да би обманули људе; а да се сатана претвара у анђела 

светлости, то нам је рекао Св. и божански апостол Павле: И никакво чудо; јер се 

сам сатана претвара у анђела Светлости (2. Кор 11,14). 

А да би још боље појмио ову истину, брате Јоване, казаћу ти једну причу из 

Отачника: "Неки брат вели да му се догодило једне ноћи да му се показао ђаво, у 

лику светлог анђела и рекао му:" Ја сам Гаврило и послан сам теби да ти донесем 

благу вест". А брат му је одговорио: "Види, можда си послат другом, јер ја сам 

човек грешан и нисам достојан да видим анђела светлости". Чим је то рекао, 

нестао је намах лукави и постао је невидљив (Отачник, стр. 318). 

Једном монаху по имену Валент показао се ђаво у лику анђела и видевши да га 

монах прима са радошћу, једне ноћи ђаво је узео лик Христов, и дошавши с 

мноштвом сјајних демона,рекао му је: "Валенте,ето, дошао је Христос к теби", а 

подли Валент му се поклонио. Отишавши затим у цркву, и кад је дошло време да 

се оци причесте Пречистим Христовим Тајнама, они су га упитали да ли жели да 

се причести, на што је Валент одговорио: "Не желим да се причестим, јер сам ја 

видео Христа." Чувши то, оци су га свезали као лудака и суманутога. 

Читамо такође у Житију Светог Симеона Столпника да се ђаво, узевши лик светлог 

анђела, показао Симеону у колима са огњеним коњима, рекавши му: "Пази, 

Симеоне и слушај шта ћу ти рећи: Водио си до сада живот угодан Богу, који познаје 

сва уздржања твоја. Због тога ево шта ћу ти рећи. Он те је изабрао, преблажени, 

да твориш чудеса: да исцељујеш болеснике, да просветљујеш невернике, да 

тешиш ожалошћене, јер си сјајан добрим делима и речју". Св. Симеон је 

одговорио: "Нека буде воља Божија". Сатана је придодао: "Дакле, узимајући све у 

обзир, дошао је за тебе, о, непорочни, дан последње награде, јер Бог неба и 

земље, Онај који је поставио дане и године под Своју власт и свима дели Своја 

добра, послао ме је теби, као што видиш, да те узнесем на небо као некада Илију, 

будући да си те части". Св. Симеон је опет рекао: "Нека буде воља Господња". 

"Дођи дакле - рекао му је опет сатана - и не оклевајући баци се одозго у ову кочију, 

да би се у слави поклонио Ономе Који те је саздао по Своме лику и подобију; да би 

те изблиза видели херувими и серафими, пророци, апостоли и сви Свети мученици 

с неба". А Св. Симеон, не спознавши обману непријатеља, рекао је понизно: 

Тосподе, нека буде воља Твоја са мном, грешником", и подигавши ногу да би 



закорачао у кочију, руком се осенио знаком Светог Крста. И намах је ђаво згаснуо 

нестао са колима и са огњеним коњима, распрштавши се као прах на ветру. 

Видевши Св. Симеон ђаволску обману, ужаснуо се и плакао, сматрајући да је 

Божија благодат отишла од њега. А ногу којом је хтео да закорачи у кочију казнио 

је, стојећи целу годину дана само на њој. Ђаво, видевши такву строгост, ранио му 

је чланак ужасном раном, и месо му је трулело, уцрвљало се, како пише његов 

ученик Антоније. 

И управо у то време дошао је к њему Св. Василиск, поглавар Сарацена, који је, 

беседећи много са Симеоном, поверовао у Христа. Како је седео тамо доле крај 

стуба, један црв је пао на земљу и он је, узевши га у руку, отишао. Дакле пославши 

Симеон за њим, упитао га је: "Зашто си узео црва палог из мог трулог тела?". А 

Василиск, отворивши шаку, нашао је у њој скупоцени бисер! (Житије Светог 

Симеона, 1. септембар). 

Из онога што следи, брате Јоване, видећеш да се ђаво претвара и у лик 

Светитеља. Читамо у Житију Светог Григорија Декаполита да ђаволи, у време када 

је Преподобни творио своје правило и молитву, наваљиваху на њега и уједаху га 

за ноге, а када је творио метаније, обвијаху се као змије о његове руке и вешаху се 

о њега, како се не би подигао, и убадаху га својим језиком као каквим отровним 

иглама, проузрокујући му велике болове! То су чинили лукави ђаволи: видевши да 

га искушењима слева не могу поразити, тада су покушавали онима с десна, да га 

тако обману! 

У ноћи 9. марта, то јест на помен 40 Мученика Христових, ђаволи су отишли к 

њему у пећину, имајући на својим главама венце који сјаје као сунце, и рекли су му: 

"Ми смо 40 Мученика Христових и дошли смо да ти дамо моћ над ђаволима", али 

он, познавши их даром Божијим који обитаваше у њему, укорио их је, и постали су 

невидљиви (Житије Светитеља, 20. новембар). 

И божански отац Јован Лествичник, показујући да се ђаволи претварају у лик 

светлих анђела и у лик славе светитеља, вели: "Ђаволи се често претварају у 

анђеле светлости и у лик мученика и показују нам се у сну као да су дошли к нама, 

а када се пробудимо, испуњавамо се радошћу и вазношењем. Ово нека ти буде 

знак да си обманут. Јер прави анђели нам показују страшне муке, суд и разлучење 

од тела, а након што се пробуДимо, испуњавамо се страхом и ожалошћеношћу 

(због посмртне судбине непокајане душе, нап.изд)! 

Ако се будемо покорили ђаволима у сну, онда ће нам се они ругати и на јави" 

(Лествица). 

Ето, брате Јоване, привео сам ти мало сведочења, од многих која се налазе у 

Отачнику, Житијама Светих, и у учењима Светих Отаца, из којих се јасно види да 

се ђаволи претварају у лик Христа, Богомајке, анђела и светитеља, да би 

обманули људе. 



Због тога није добро веровати ниједном сну или виђењу, пре него што их откријеш 

оцима искусним у животу и добро путевођеним у учењу Светих и божанских Отаца. 

Брат: Благи Бог нека вам награди труд, преподобни оче, јер сте имали 

благовољење да се трудите да ми нашироко изложите и о овим лукавствима 

ђавола. Молим вас да ми опростите, ако вам будем поставио још једно питање, у 

вези с оним што смо до сада говорили. 

Старешина: Реци, брате Јоване! 

Брат: Преподобни оче, да ли ђаволи, сновима и виђењима, могу учити човека да 

чини добра дела и показивати му и истините ствари, или му показују само лажне 

ствари и уче га да чини само зла? 

Старешина: Брате Јоване, када лукави ђаволи желе да обману кога у сну или у 

виђењу, док спава или кад је будан, имају обичај да га не подстичу од почетка да 

чини зла, да не би појмио човек њихову обману, него му најпре показују истините 

ствари и уче га да твори добра дела. А када виде да се човек савршено поузда у 

снове и виђења, тада га с лакоћом воде у прелест и пропаст! 

И пошто сада више немам довољно времена да ти нашире кажем о овоме, буди 

задовољан повешћу која следи: 

У Отачнику пише да је неки брат боравио са много спокојног тиховања у својој 

келији. А непријатељ ђаво, желећи да га обмане и превари, једне ноћи, када је 

брат легао у својој келији, преобразио се у лик светлог анђела, и отишавши њему, 

пробудио га је говорећи: "Устани, рабе Божији, на своју молитву и правило"; а брат, 

пробудивши се из сна, видео га је како светло сјаји, али намах је постао невидљив! 

И, уставши, брат се прихватио молитве и свог уобичајеног правила, сматрајући да 

је анђео Господњи тај који га је пробудио. А када је наступила следећа ноћ, пошто 

је брат легао, дошао је лукави и пробудио га и рекао: "Устани рабе Божији, на своју 

молитву и правило"; и чинећи му тако много пута у многим ноћима, одмах како би 

заспао долазио је и будио га. 

А једном је брат отишао неком старцу који не беше сувише далеко од њега и рекао 

му: "Оче, мени сада од неког времена, сваке ноћи, ако легнем и заспим, долази 

анђео и буди ме на молитву". И упитао га је старац: " Али на који начин долази он 

теби и буди те?" 

Одговорио је брат: "Након што легнем и заспим, одмах долази мени, и 

приближивши ми се, буди ме, говорећи: "Пробуди се, рабе Божији, на своју 

молитву и правило", а ја, пробудивши се и отворивши очи, видим га како светло 

сјаји, и намах бежи и постаје невидљив! И тако ми чини у свим ноћима, и нимало 

ме не оставља да спавам". 



Рече му старац: "Сине, то није анђео Господњи који ти жели добро и твоје 

спасење, него лукави ђаво, који жели твоју погибељ и жели да те обмане док те не 

погуби, као што је погубио и друге. Дакле ти, сине, не слушај њега, него када буде 

дошао да те пробуди, реци му овако: "Када ми буде дошло време за устајање и 

буде ми воља да устанем, устаћу и без тебе, а тебе не слушам, нити ћу те 

слушати!" 

Примивши брат ову поуку од старца, отишао је у своју келију. А када је наступила 

ноћ, легао је брат да спава. Лукави, одмах како је брат заспао, већ је дошао код 

њега и пробудио га, казујући му: "Устани, рабе Божији, на своју молитву и 

правило"; а брат му је одговорио како га беше научио старац:" Када ми буде дошло 

време за устајање, устаћу и без твога буђења, а тебе не слушам, нити ћу те 

слушати". Чувши то лукави, уздахнуо је рекавши: "Монаху луди и безумни и 

проклети, ишао си к злом и лажљивом старцу, и обмануо те је, јер к томе старцу је 

ишао јуче неки брат који га је веома молио да му учини добро и да му позајми 

златник, будући да му је био од велике потребе, и није хтео да му позајми, него је 

слагао да нема, а ипак је имао један златник. Дакле, из тога знај и спознај да је то 

зао и лажљив старац, и обмануо је и тебе, зато што си глуп и безуман." 

Ово рекавши лукави, постао је невидљив, а брат, након што се разданило, отишао 

је оном старцу и казао му шта му је рекао лукави ђаво... 

Дакле, упитао је старца: " Да ли је то тако, Оче?". Одговорио му је старац: 

"Ваистину тако је, сине, јер дошао је мени неки брат и тражио да му дам у зајам 

један златник, и ја имам златник, али сам рекао да немам, знајући да му оно због 

чега је тражио златник није на корист, него више на повреду његове душе. Због 

тога сам сматрао за боље лаж, па да избавим свог сабрата од повреде душе, и 

зато нисам дао златник, него сам рекао да немам. 

Него ти, сине, чувај се и познај лукавог непријатеља, који ходи да те обмане." 

И брат, будући много поучен и окрепљен од старца, отишао је у своју келију 

(Отачник, стр. 319). 

Из ове повести и из многих других које се могу прочитати у Отачнику и у Житијима 

Светих можеш доста јасно појмити, брате Јоване, да ђаво, када се коме показује у 

сновима или виђењима, поред других својих лукавстава, учи најпре човека да 

твори добра дела и да казује истините ствари, као што си чуо из горње повести. 

Али ово не чини на корист спасења човека или на славу Божију, него под видом 

истине или доброг дела скрива лукавство, замку и обману. И ако човек не буде 

пажљив, лови га онима здесна и води га у погибију. 

Брат: Преподобни оче, да ли су Свети и божански Оци лако веровали у снове и 

виђења која су им се показивала? 

Старешина: Ово, брате Јоване, не би више требало да питаш после толико 

сведочења колико си до сада чуо. Зар ниси чуо да су Светитељи Отачника 



зажмуривали, да не би видели ђаволска виђења? Ниси ли чуо како је одлучно 

одбио Ава Арсеније онај глас који га је питао да ли жели да види Христа? Ниси ли 

видео Великог Пахомија како је изагнао ђавола који му се показао у Христовом 

лику? Ниси ли видео Светог Григорија Декаполита, који је даром Божијим изагнао 

40 ђавола који су му се показали у лику 40 Мученика? 

Ако си, брате Јоване, све ово чуо, како то да ниси схватио да Светитељи Божији 

нису лако веровали у снове и виђења? Јер да су олако веровали у ђаволске 

утваре, пропали би жалосно. 

Значи, брате Јоване, добро упамти што ти казујем: Свети и божански Оци не само 

да нису олако веровали у сваки сан или виђење, које су сматрали да су од ђавола, 

него су они, преблажени, чак и виђења која су сматрали да су добра и од Бога, 

одбацивали и нису им веровали. 

Брат: Преподобни оче, а да ли се Бог љути на оне који не поверују у добре снове и 

виђења, које Он шаље? 

Старешина: Брате Јоване, ради веће користи и напретка у ономе што је духовно, и 

да бисмо били без опасности у ономе што је за спасење, боље је да човек не 

верује ниједном сну или виђењу. 

И ако ће ово чинити од страха да га ђаволи не обману, нека ништа не брине, јер 

Бог се неће на њега наљутити и неће га због тога казнити. Благи Бог, Који познаје 

срца свих људи, ако види кога како се чува да не види какво сумњиво чудо или 

какво виђење, од страха да не буде обманут и да не би учинио штогод што би га 

удаљило од праве вере, умеће да га просветли и да му очисти поимање, како би 

човек спознао истину. Ни у каквом случају неће га оставити да сумња до краја у 

оно што му је показао. 

То показује и Преподобни отац Никодим Светогорац, који вели: "Чак ако са много 

непоказаних разлога будеш спознао да виђења која су ти се показала јесу 

истинита и долазе од Бога, ипак, бежи увек од њих колико можеш, одгони их 

далеко од себе. Не бој се да Бог не воли ово одвраћање. Јер ако ова виђења буду 

била од Бога, тада ће Он знати да ти их преда, и неће Му бити жао ако их ти не 

примаш. Који даје благодат смиренима не узима је од њих, за све што они чине из 

смирења." 

И Св. Григорије Синаит, велики исихаста и велики хришћански животник са истока, 

каже овако: "Немој никако примати као откровење и оличење оно што долази од 

осећаја или разума, било споља, било изнутра, било сам лик Христов, или којег 

анђела, или облик којег светитеља, или светлост да ти се утвара (представља) у 

уму и да узима нечији лик, јер сам ум, по својој сопственој природи, има моћ 

маште, и лако може да представи себи ликове које жели. Који не воде рачуна о 

томе, озлеђују себе. Због тога пази и немој веома брзо поверовати у нешто, чак 

ако би то било добро, пре но што посетиш оне који су опробани, и пре много 



испитивања, како се не би оштетио; него буди са много пажње, чувајући свој ум 

увек бистрим и без икаквог лика или облика. Јер оно што је Бог слао ради кушања 

често је многе озледило, пошто Господ жели да испита камо нагиње наша 

слобода. 

Ко је видео штогод својим умом или чулима, чак ако би и било божанског порекла, 

буде ли примио без испитивања опробаних, лако се обмањује, или ће се обманути, 

као лаковеран! Јер Бог се не гневи на оне који подробно пазе на себе од страха да 

не заблуде, чак ако и не приме, без питања и без много испитивања, оно што 

долази од Њега, него их пре хвали као мудре. 

Такође, не треба да питаш било кога, него само онога коме је поверено и духовно 

руковођење другима и који животом сјаји. Јер су многи неопробани озледили многе 

неопробане и неумешне, чију ће осуду имати после смрти. Јер не могу сви 

путеводити друге; сваки је добио лично спознање и природно или практично 

поимање, али не стичу сви поимање Духа Светога". 

Због тога је рекао и мудри Сирах: Нека их буде много који с тобом у миру живе, а 

саветник нека Ти буде од хиљаде један (6,6). 

И божански оци Калист и Игњатије уче у том погледу овако: "Смиривши се и хотећи 

да будеш сам заједно са Богом, немој примити никада било шта будеш видео 

чулно или мислено (духовно), или материјално, унутар себе или споља, чак и лик 

Христов, или лик анђела или светитеља, или уображавање светлости које ти се 

утвара (представља, умишља) у уму, него остани верујући, или још теже пристај на 

то, макар било и добро, пре но питаш искусне, зато што је то веома корисно и 

веома љубљено од Бога и предобро примљено. Увек чувај ум неповређен". 

А у закључку сматрам за погодно да изложим и сведочење Светог Дијадоха 

Фотичког, који учи овако: "Чак ако би нам се кадгод Божијом добротом и послало 

какво виђење, ако га не будемо примили, неће се наљутити на нас Прежељени 

Господ Исус Христос. Јер Он зна да то чинимо како нас не би обмануло лукавство 

ђавола". Затим додаје: "Узмимо следећи пример ради целовитости: Господар је 

ноћу, после дугог одсуствовања, дошао на капију свог двора и позвао слугу, али 

он, не препознавши га са сигурношћу, не отвара му врата, јер се боји да како не 

буде обманут сличношћу гласа, постане расточитељ добара која су му била 

поверена. 

Домаћин и господар тога слуге не само да се не љути на слугу када се раздани, 

него ће га удостојити многе хвале, зато што је сматрао да је глас његовог 

господара обмана и није хтео да упропасти његова добра." (Добротољубље, том И, 

стр. 348). 

Из сведочења која си, брате Јоване, чуо из Светих и божанских Отаца, мислим да 

си се сада у потпуности уверио да се Бог не љути на онога који, због старања да не 

буде обманут ђаволима, не поверује олако у сваки сан или виђење. 



Брат: Имам још једну недоумицу, преподобни оче, и то: хтео бих да знам да ли зли 

људи могу видети анђеле, светитеље или ђаволе, или само свети људи имају 

такав дар? 

Старешина: Знај, брате Јоване, да је једно вид злих и нечистих људи, а друго моћ 

виђења ума чистих, духовних људи. 

Истина је да и зли и нечисти људи могу видети анђеле, светитеље и ђаволе, али 

то могу чинити само телесним очима. У то нас уверава и Св. и божански Отац 

Исаак Сиријски, казујући: "И нечистима се показују анђели и ђаволи, али они их 

виде само телесним очима". А чисти и духовни људи гледају мисленим оком, које 

је ум, као што нас учи исти Св. Отац Исаак Сиријски. " Али очишћена душа није 

таква, него духовно види природним оком које је мислено" (Слово 67). 

Знај ово, брате Јоване, да ђаволи, будући помрачени и отпали од благодати 

Божије, једни друге могу видети, али не могу видети чете које су изнад њих, јер је 

то духовно гледање, а ђаволима је страно овакво гледање. А душе људи, све док 

су упрљане гресима и помрачењем, не могу духовно видети ни шта је изнад њих, 

нити шта је испод њих, ни једне друге, нити себе. А ако се буду очистиле и 

обратиле пређашњем стању, тада јасно виде па чак и ако су у телу: оно што је 

испод, то су ђаволи, што је изнад, то су анђели, и још једна другу може видети. Не 

привиђањем, него чудесним духовним гледањем (Слово 67). 

А о чињеници да се душе виде међусобно исти Св. Исаак Сиријски вели: "Немој се 

томе чудити да се душе међусобно виде, чак и ако су у телу, јер ћу ти то показати 

светлим доказом, сведочењем Светог Атанасија Великог, који у Житију Светог 

Антонија казује: "Једном, док је Велики Антоније био на молитви, видео је нечију 

душу како се вазноси са много части и назвао је тога блаженим што се удостојио 

да прими такву славу! И беше то Блажени Амун Нитријски, а Нитријска Гора беше 

удаљена од Светог Антонија 13 дана хода. Дакле показало се из ове приче да се 

духовне природе виде међусобно, чак и ако би биле далеко једна од друге, и да их 

телесне раздаљине и осећаји не спречавају да се виде! Исто тако и душе које се 

очисте: не виде телесно, него духовно" (Слово 67). 

Значи, брате Јоване, чисте и светле душе виде духовним и унутрашњим гледањем 

анђеле, светитеље и ђаволе, и виде се међусобно. А зли и нечисти виде само 

телесним очима, и само што је пред њима, а од тајни духовног гледања ништа не 

могу обухватити, због своје нечистоте! 

Брат: Хтео бих да сазнам још нешто, преподобни оче! 

Старешина: Шта брате Јоване? 

Брат: Много бих желео, преподобни оче, да знам на колико начина може људска 

природа видети природу бестелесних? 



Старешина: На ово питање, брате Јоване, одговарам ти исто речју Светог и 

божанског Оца Исаака Сиријског, који показује да: "на три начина може људска 

природа гледати нематеријална бића. 

Први начин је телесни, као што је био случај Патријарха Авраама, који је на 

телесни начин видео три личности код Мамвријског храста, и случај Лотов, који је 

примио изасланике у Содому. Такође патријарх Јаков, који се борио са анђелом, 

као и Гедеон, Маноје, Товија, пророк Захарија, Пресвета Дјева Марија, Свете 

Мироносице и апостол Петар, који су телесно виДели анђеле. 

Други начин којим људска природа може осетити оно што Је нематеријално, јесте 

гледање душом. Као што је Св. Пророк Исаија видео Оног Који сеђаше на 

највишем Престолу, и шестокриле који летијаху унаоколо, и Серафиме; и исто тако 

је Данило видео Старог данима. 

А трећи начин јесте силом ума. Овај начин, по мишљењу неких, није друго, до 

мислено (духовно) гледање и гледање умом, којим онај који стигне до мере доброг 

дела и који се навикао да вазноси свој ум са земље и од земаљског, види понекад 

духове праведника, а понекад анђеоске јерархије или Самог Цара Славе: "Било 

као Бога, слављеног; било као Промислитеља Који се стара; било као Благога, 

Добротвора; било као Судију, како суди". (Слово 84). 

Брат: А да ли могу и ђаволи на ова три начина да се приближе људској природи, 

како би је обманули, преподобни оче? 

Старешина: Брате Јоване, ђаволи нам се само на први и други начин могу 

приближити да би нас обманули и одвели у погибију, али и мисленом силом ума не 

могу. 

Ово нам показује исти Св. Отац Исаак Сиријски, који вели: "Нечисти ђаволи, 

међутим, не могу покренути у нама, сем на ова два начина на која се приближују 

нама, да би нас обманули. Јер ђаволи никада немају моћ да покрену у нама 

природне мисли, јер је немогуће синовима таме да се приближе светлости; а 

Свети анђели могу ово: и да покрену и да озаре. Јер ђаволи су господари и 

саздатељи лажних поимања о рађању таме. 

Тако да од светлозарних примамо светлост, а од помрачених мрак" (Слово 84). 

Брат: Преподобни оче, у које нас доба нашег живота кушају ђаволи лукавим и 

обмањујућим виђењима? 

Старешина: Сво време живота нашег, брате Јоване, али особито у време наше 

кончине, тада ђаволи уобичајавају да нас нападају утварањем (представљањем) 

лажних привиђења. Ову истину нам показују многи од Светих и божанских Отаца, 

међу којима је и Преподобни Никодим Светогорац, који вели овако: "Ако се наш 

лукави непријатељ, јак у процењивању, кадгод и не труди да нас куша, али у време 



смрти долази с лажним представама, с виђењима и претварањима у светлосне 

анђеле" (Невидљива борба, гл. 13). 

Брат: Али, преподобни оче, на који се начин човек може спасти обмане ђаволских 

виђења, која наваљују на њега у време смрти? 

Старешина: Брате Јоване, прво оружје које треба да имамо против виђења која 

нам приводе ђаволи, особито у време смрти, јесте смирење и самопознавање. Јер 

ко буде имао ум и срце смирено истинским самопознавањем тај, умујући свагда о 

својим немоћима и гресима, као и о безданој дубини своје ништавности, никада 

неће сматрати себе достојним да види анђеле, светитеље или друга виђења. Па 

чак ако и буде видео тако што, одбиће их свом силом и противљењем, сматрајући 

себе сасвим недостојним њих, не желећи друго, до само да у задњем часу живота 

стекне милост и самилост Премилостивог Бога, као и брзу помоћ молитава 

Пресвете Богородице. 

У ово нас уверава исти Св. отац Никодим Светогорац, казујући: "Када лукави ђаво 

у време твоје смрти буде навалио на тебе својим утварама, да би се спасао њега и 

обмањујућих утвара, реци му овако: "Преобрази се, подлаче, у своју таму, јер мени 

нису потребна виђења, нити ми је што друго потребно, сем самилости мога Исуса 

и молитава и посредништва Пречисте Дјеве Марије и свих Светитеља Његових". 

Поред тога пребивај чврсто у свом расуђивању које имаш о својој ништавности и 

подлаштву" (Невидљива борба, гл. 13). 

Значи, брате Јоване, упамти: да не бисмо пали као плен ђаволским утварама и 

виђењима која наваљују на нас у животу и особито у часу смрти, веома је потребно 

смирење, спознање грехова и свети гнев против ђавола и веома је потребно 

желети и искати из свег срца милост и помоћ Благог Бога, као и посредништво 

Пречисте Мајке Његове и свих Светитеља Божијих. 

Брат: Још нешто бих Вас питао, преподобни оче. 

Старешина: Нема више времена, брате Јоване, пошто су, ето, дошли неки верници 

из далека, који ме чекају, а имају и они своје невоље, и треба да одвојим времена 

и за њих. Остајемо само с оним што смо до сада говорили, а за остало дођи опет 

овамо, када ме видиш мање заузетог. 

Брат: Захваљујем Вам веома са смирењем и благодарношћу, преподобни оче, за 

труд који сте уложили, да би ме саветовали и разјаснили мени грешном све о чему 

сам Вас питао. Молим Вас да ми опростите и да ме благословите. 

Право вам велим, преподобни оче, да и овог пута одлазим од Вас с великом 

радошћу у души. 

Старешина: Бог нек прости и нека те благослови, брате Јоване; иди с миром! 

 



 

ТРИ СТЕПЕНА ГНЕВА[1] 

  садржај 

  

Гнев нас све савлађује! Тешко нашој глави! Али да говоримо, по Светом Јовану 

Лествичнику, који су степени гнева. 

Гнев се дели на три врсте. 

Постоји гнев који је на грчком назван холос, што значи брзо - када се човек брзо 

разгневи и такође брзо прође. То није опасан гнев. То је оно што Дух Свети каже у 

Псалтиру: Гневите се и не грешите. 

То је природни гнев. Погрешио је једном, заискао је опроштај, мири се. Човеково 

срце је подељено на три дела: гневни део, рационални део и желатељни део. То је 

божански гнев, јер је по природи усађен у човекову душу, да се гневи на грех. Св. 

Јован Златоуст вели: Гнев твој нека не буде на брата, него на змију којом си пао". 

Када видиш човека да те кори или ти чини зло, немој се љутити на њега, јер није 

он крив. Да је било тако, не би био постављен закон љубави према 

непријатељима. Мрзи његову болест, не човека, јер није крив човек, ђаво га 

подстиче. Мрзи болест, јер болест је од ђавола, тиме га натерају да те мрзи, да те 

кори, да ти штети, да те бије. Он није крив, јер човек је створен по лику и подобију 

Божијем, али онај кога ђаво подстиче чини тако. 

Праведни гнев не мрзи, него испуњава заповест Божију, која каже: Љубите 

непријатеље своје. Благосиљајте оне који вас куну (Упор. са Мт 5, 44). 

Овај гнев, холос, јесте први степен гнева. 

Други степен гнева јесте гнев који се назива катос, или злоба на румунском. То је 

зла змија. Када ова угризе наше срце, не само да се гневимо, него задржавамо 

гнев по недељу, две, на онога који нам је учинио зло. Ово је тежак (гнев). 

Када човек задржава гнев и размишља: "Нека, претурићу ја њему план; нека, рећи 

ћу му ја; нека, удесићу га ја"; и када будеш то видео у свом уму, знај да си прешао 

на други степен гнева. Угризла те је за срце већа аждаја. И иди да тражиш 

опроштај, да се помириш с братом, казујући: "Опрости ми, супруже; опрости ми, 

супруго!", јер ако не прође тај гнев, не можемо читати "Оче наш". 

Онда би требало да се молимо овако: "... и немој нам опростити, Господе, грехе 

наше, као што ни ми не опраштамо..." Тако би требало да се молимо, јер ако не 

опростимо, не можемо иначе читати "Оче наш". Ни у једној врсти гнева не можемо 

читати "Оче наш". Услов је поставила мудрост Бога Логоса. 



Апостол вели: Сунце да не зађе у гневу вашему (Упор. са Еф 4, 26), а ко је прешао 

на други степен гнева, не затиче га само сунце у гневу, затичу га и два, три дана, и 

седмица, и месец дана. 

Затим постоји гнев најтежи од свих, закос, који се на румунском зове срџба. Овај је 

гори од ђавола. То је ђаво гори од свих ђавола: срџба. Нека нас Бог сачува таквога 

гнева! Али због чега се назива закос? Због тога што дуго пребива у човековом 

срцу. Када је човек стигао на трећи степен гнева, не задржава гнев само два-три 

дана или седмицу, него годинама. 

Било је људи болесних овом болешћу, срџбом, који ни на својој самрти нису 

опростили брату. Тле, тај и тај је умро, и на самртном одру тражила му је опроштај 

ћерка или унука, и није хтео да јој опрости". Да Бог сачува! То је аждаја закос или 

срџба, и божански Јован Златоуст, у Слову о Саулу и о Давиду, казује о њој да је 

гора од сатане. 

Саул беше Цар Израиљев и беше болестан од епилепсије, од нечистога духа, јер 

често падаше на земљу и ствараше му се пена на устима, јер га беше напустио 

Бог, од када беше убио цара Ахава. Давид долажаше и певаше му псалме уз 

харфу, и изгањаше злог духа од Саула, и исцељиваше га, и он се смириваше. 

Но да ли је Саул благодарио Давиду што је изагнао ђавола из њега? Не. Ђаво, 

чујући силу псалама, напуштао је Саула и бежао. А Саул се смиривао, али завист у 

њему - не. 

Јер девојке Јерусалимљанке, након што су чуле да је Давид, једно дете, поразио 

Филистејца Голијата и одрубио му главу и скинуо увреду са синова Израиљевих, 

ударале су у бубњеве и викале овако: Саул згуби хиљаде, и Давид десетине 

хиљада, То јест, више су прослављале Давида него Саула. И од тада Саула је 

обузела мржња, исто из славољубља, обузела га је велика срџба, и плашио се да 

ће од сада Давид бити цар. 

И толико је срџбе имао, иако га је Давид исцељивао и одгонио ђавола од њега, да 

је, када би устао, питао:" Где је Давид, Да га убијем?" И три пута се бацио копљем 

за Давидом. Кога је хтео да убије? Свога лекара, који га је исцељивао. 

Јеси ли видео да је ђаво одлазио од Саула, због псалама, али срџба из његовог 

срца није одлазила? Хтео је да убије Давида, да овај не би постао цар. 

Због тога кажу Свети оци, и особито Св. Василије Велики: 'Завист је гора од 

ђавола". То је гнев закос, и када човек буде помућен срџбом, жуч излива отров око 

срца, јер је словесни део душе у срцу. Тада се помрачи разум, и мозак, и 

сентиментални део човекове душе, и узалуд му кажеш да је овде бело, јер он види 

црно. Више не види добро, јер су му се од зависти помрачили ум и срце. 

Закос, пребива дуго у човековој души. Срџба је гора од свих. Само је ђаво срџбен 

и има срџбу од почетка света према људима и према Богу, а човекова (срџба), 



каже Св. Јован Златоуст, гора је од ђавола. Нека нас Бог сачува, јер срџба је ђаво 

који истрајава у човековом срцу, и ако се човек не исповеда и не моли се Богу да 

га изагна, има многих који ни на самртном одру неће да опросте ономе који им је 

згрешио. 

Ово је трећи степен гнева, који је најопаснији; а то је ђаво срџбе, који је гори од 

свих ђавола. 

Дакле, није довољно да кажеш само уснама: "Бог нека ти опрости", а твоје срце да 

буде пуно зависти и гнева; то није опраштање. Бог гледа на срце. Узалуд се 

молимо, када је наше срце пуно злобе, срџбе, отимачине и свеколике зле 

ревности. 

Дакле, да се трудимо својим срцем, да га убедимо да треба да љубимо свога 

брата и тражимо помоћ Божију да то чинимо, и онда имајмо смелости у својим 

молитвама к Богу. Ако ли не, има да се збуде што вели Св. Исаак Сиријски: "Семе 

на камену јесте молитва онога који има гнев према своме брату". 

Нека нас Бог сачува сваке врсте гнева, али особито гнева закос. 

Амин. 

  

  

Разговор први 

О ГОРДОСТИ И О СМИРЕЊУ 

садржај 

Седам околности при којима човека обмањују виђења и снови • Шта је гордост и из 

чега се рађа • Како је Бог кажњава • Колико је врсти • Гордост ума и гордост воље • 

Како се спасавамо гордости • Шта је смирење • Смирење Светитеља, Богомајке, 

Спаситеља Христа • Из чега се рађа смирење и корист од њега • Искушења која 

долазе на горде • Самопознање у смирење • Знаци истинског смирења 

Путеви безумника прави су пред њима,  

а мудри слуша савете (Приче 12,16) 

Старешина: Шта је, брате Јоване, шта ти је? Јер те од неког времена стално видим 

потиштеног; ти, брате, ниси био такав. На шта си налетео, да си тако суморан и 

замишљен? И због чега не дођеш да ми кажеш које су мисли и незадовољства што 

ти притискају душу, те си стигао до овог огорчења (ожалошћења)? 

Брат: Као што видим, преподобни оче старешино, спознали сте некако и само по 

виђењу моје душевно стање. И пошто видим да сте данас мање заузети, молим 



Вас да ми дате благослов да останем код Вас, преподобни оче, да бих открио 

своје мисли које ме муче и смућују. 

Старешина: Добро, брате Јоване, а да ли си одлучан и спреман сада да се 

исповедиш? 

Брат: Да, преподобни оче! И молим Вас, јер је требало да учиним то још одавно, 

али јако сам био овладан лењошћу и нисам се усудио да дођем да откријем своју 

савест и да вам тражим разјашњење о ономе што ме смућује. 

Старешина: А какве те мисли море, брате Јоване, и какве недоумице имаш на 

души? 

Брат: Ево, преподобни оче, које ме мисли море: од неког времена, стално чујем да 

су се појавили по свету људи који су се удостојили од Бога да имају небеска 

виђења и да су неки примили дар пророштва и казују оно што ће се догодити у 

будућности. Чујем још и то, да су се неки удостојили да виде светлосне Анђеле, 

Богомајку и чак Спаситеља нашег Исуса Христа. Чуо сам да су многи људи већ 

почели да се поводе за њима и да их сматрају за пророке и изасланике Божије у 

свету за проповедање покајања. Када то чујем, веома се жалостим, зато што од 

толико година, од своје ране младости, јесам и служим у манастирском послушању 

и ничим нисам узнапредовао у духовном, јер ме није удостојио Бог ниједног 

виђења. То је узрок мога ожалошћења, преподобни оче, што се нисам удостојио да 

и ја имам такву утеху. Веома молим да ми разјасните и да ми дате савет како да се 

избавим тих мисли које ме веома смућују. 

Старешина: Знај, брате Јоване, да по учењима Светих и божанских Отаца има 

седам најзначајнијих прилаза којима душегубна обмана ђаволских виђења и 

утвара улази у човеков ум и срце. 

Брат: Молим вас, преподобни оче, да кажете и мени које су то околности. 

Старешина: Брате Јоване, прва и најчувенија мајсторија којом ђаво делотвори 

обману ђаволских виђења и утвара у човековом уму и срцу јесте велики и погубни 

грех гордости, по сведочењу Светог и божанског оца Јована Лествичника, 

достојном свеколиког поверења, који каже: "Када се ђаво гордости утврдио у 

својим служитељима, јавља се у сну или у виђењима у виду светлосног анђела или 

мученика и даје им откривање тајни, да би нас ови, поставши подлаци, сасвим 

лишили ума" (Лествица 23,15). 

Друга мајсторија којом ђаво делотвори обману својих виђења и утвара, јесте ташта 

слава (славољубље), која је прва кћи и грана проклетог стабла гордости (Спасење 

грешних, гл. 7). То потврђује и божански отац Исаак Сиријски, када саветује Светог 

Симеона са Чудесне Горе, говорећи: "Преподобни оче, као онај који се сећаш ових 

слабости виђења, чувај се од утваре (представа, прим.изд) ђаволских помисли. Јер 

ово постаје особито обичај монаха који имају оштроумност и љубитељи су таште 

славе" (Слово 4, М. Њамц 446). 



Трећи прилаз којим у човекову душу улази превара обмањујућих виђења и снова 

јесте слаби и неискусни ум. Ову истину показује такође Св. и божански отац Јован 

Лествичник, казујући овако: "Ђаволи таште славе кушају неискусне" (Лествица 3, 

27). 

Четврти узрок јесте луда и непромишљена ревност, којом се неки слабоумници 

подвргавају строгом и дугом посту и иним тешким подвизима, са циљем да приме 

од Бога дар чудотворства или да им се покажу Анђели или небеска виђења и 

откривења, или да би им се дао дар да се уподобе којем од светитеља. О оваквој 

лудој ревности писао је божански Отац Исаак Сиријски казујући овако: "Од тешке 

болести болује ко има злу ревност" (Сл. 58). И на ином месту исти отац Исаак 

Сиријски, излажући о оном који се подвизава са ревношћу а са злим циљем, казује 

овако: "Који се усуди да моли Бога и жели да твори чудеса и силе својим рукама, 

бива у свом уму кушан од ђавола ругача" (Сл. 36). Овакву луду ревност је имао 

монах о којем се казује у Отачнику да се молио Богу да га удостоји да буде сличан 

праоцу Исаку и кога је, због ове непромишљене молбе, ђаво исмејао на страшан 

начин (Гл. 7,10). 

Пета околност пада у замку ђаволских виђења и утвара јесте непослушност и 

тврдоглавост, као што се о овоме показује у Отачнику, о оном брату Аврамију, и о 

његовом ученику Ави Ираклиту (Гл.7,8). 

Шеста околност која води човека да падне у понор ђаволских виђења и утвара и у 

друге душегубне обмане, јесте проклето саморуковођење и неисповедање мисли 

духовним оцима (Лествица 4,46 - 48 - 53). 

Седма и последња од околности које чине човека да склизне у душегубну опасност 

ђаволских виђења, јесте непознавање себе и непознавање Божанског Писма. 

Пошто човек који не познаје себе, нити Божанско Писмо, одмах клизи ка 

самомњењу и из овога лако пада у обману. А ко је темељито достигао 

самопознање и дубину своје ништавности, тај ће тешко сматрати себе достојним 

да има небеска виђења. Зато и Св. Исаак Сиријски вели о ономе који познаје себе: 

"Ко се удостојио да види себе, бољи је од онога који се удостојио да види анђеле" 

(Слово 34). Ваистину велика је и силна помоћ за човека познавање сопствене 

немоћи, јер му то не допушта да падне у замку ђаволских утвара и у друге велике 

грехе. Исто Св. Исаак Сиријски назива самопознање темељом свеколиког доброг 

дела: "Блажен је човек који познаје своју немоћ", и вели: "јер ово знање постаје 

њему темељ свеколике доброте" (Слово 21). И божански отац Петар Дамаскин 

вели о самопознању: "Ништа није боље него да когод познаје своју немоћ и 

незнање, и ништа није горе него да то не познаје" (Невидљива борба, Слово 2)  

Ето, брате Јоване, то су седам главних прилаза којима ђаво провлачи у човеков ум 

и срце душегубну обману снова и виђења. Ти си, брате, добро учинио што си 

искрено отворио своје срце према Богу и према мојој недостојности, и одлучио се 

да дођеш и исповедиш ове душегубне помисли. Чинећи то, брате мој, успео си 

помоћу Божијом да избациш из јазбине ума мислену змију, која се беше угњездила 



тамо, и из дубине свога срца, брате, да избациш онога који те је стално нагризао и 

тровао ти душу смртоносним отровом свог лукавства и обмане. 

Знај и памти, брате Јоване, да је наша душа подобна лађи која плови по 

узбурканим таласима овога века, а ум, који је око душе, одредио је Бог да буде 

кормилар ове лађе. И знај још да се пред нашом лађом налазе многе и велике 

опасности. Ове опасности полазе из узбурканог мора овог света, јаки и веома 

противни ветрови, то јест напади нашега тела, који долазе споља и улазе кроз 

отворену капију пет чула; подижу се бесни валови из дубине наше душе, то јест 

мисли зле и разноврсне које из срца извиру, као што је Бог рекао: Из срца излазе 

зле помисли: убиства, прељубе, блуд, крађе, лажна сведочења, хуле (Мт. 15,19); 

вребају нас мислени разбојници, то јест свелукави ђаволи; наилазимо на дубоке 

мочваре и вртлоге, који су слепило нашег незнања, који ненадно искрсавају на 

путу, претећи опасношћу да нам се лађа разбије, и све је то духовна 

неприпремљеност наше душе. А када кормилар лађе, то јест ум, дрема, пуни се 

водом лађа и прети јој тоњењем у дубину, а то је неисповедање наших грехова. 

Дакле, брате мој, ако се ниси журио да дођеш овамо, пред Господа и моју 

недостојност, да би исповешћу избацио из своје душе отровну воду грехова, онда 

сматрам да није остало још много времена па да твоја духовна лађа потоне у 

дубину пакла. Брате Јоване, оно што хоћу да ти кажем да би знао добро и био 

тврдо уверен, јесте да су мисли које су те мориле и које си ми сада исповедио, 

изникле у твоме уму и срцу, из проклетог корена великог греха гордости. 

Брат: Преподобни оче, молим вас да ми кажете шта је гордост и каква је? 

Старешина: Знај, брате Јоване, да је гордост почетак, корен и извор свеколиког 

греха и свеколиког безакоња. И пошто си питао и каква је, сазнај да Св. Григорије 

Двојеслов каже: "Гордост има пет степеница, а да би појмио ове степенице, 

потребно је најпре да знаш да и добра којима се гордељивац горди има такође пет 

врста, и то: 

Природна добра, то јест оштроумност, лепота, мужевност и њима слично. 

Друго су стечена добра, као: знање, мудрост, занат и слично. 

Треће су случајна добра, као што су богатство, слава, власти и слично. 

Четврто су добра воље. 

Пето су духовна добра, то јест дар пророштва, чудотворства и слично". 

Дакле, брате Јоване, на првој степеници гордости је човек који, имајући које од 

ових добара, не признаје да их има од Бога, него сматра да их има од самог себе, 

на природан начин. 

Друга степеница гордости јесте када човек признаје да ова добра има од Бога, али 

не примљена на дар, него зато што њему припадају, као достојном њих. 



Трећа степеница гордости јесте када когод умује да има какве дарове, које, 

међутим, нема. 

Четврта степеница гордости јесте када когод ниподаштава друге и жели да га сви 

поштују, као достојнијег но што су они. 

Пета и последња степеница гордости јесте када човек достигне да ниподаштава 

свете законе и да им се не подвргава онако како су узаконили Свети Оци. 

Знај још, брате Јоване, и памти да гордост има ове кћери: ташту славу, ухођење, 

гордоумље, колебање, лицемерно исповедање, одрицање од вере, разуздану 

вољу и потпуно навикавање на грех. 

Брат: Али како се, преподобни оче, рађа гордост у човековом уму? 

Старешина: Гордост, брате Јоване, има обичај да се рађа у човековом уму 

особито из ових околности: из самољубља, из таште славе, из самомњења 

(умишљености), из непознања себе, из нерасудног и непримереног поста, то јест 

из саморуковођења, када човек иде по својој глави и не тражи савет другога. 

Брат: Преподобни оче, да ли постоји једна врста гордости или више врсти? 

Старешина: Гордости, брате Јоване, има две врсте, и то: гордост наше воље и 

гордост ума. 

Брат: А која би од ових гордости била гора или опаснија? 

Старешина: Знај, брате Јоване, да је много гора гордост ума. 

Брат: Али због чега је гордост ума гора од гордости воље? 

Старешина: Ево због чега, брате Јоване: будући да ум лакше познаје гордост 

воље, она ће се моћи лакше исцелити, будући лакше подвргнута оном што доличи; 

али када ум има гордост и чврсто верује да је његов суд бољи него код других, 

како ће се моћи исцелити? Пошто нема ко да га подвргне суду осталих, он не 

сматра друге бољим од себе. Ако је око душе, а то је ум којим човек препознаје и 

очишћује гордост воље, немоћно, слепо и пуно гордости, ко ли ће га онда моћи 

исцелити? И ако је светлост тама и путеводитељ погрешан, како ће онда 

осветљавати и исправљати остало? Због тога, брате Јоване, доликује да бдимо са 

више пажње и са више чврстине против те опасне гордости ума. И стојећи с 

великом чврстином против ње, да обуздамо брзоплетост свог ума, а своје 

мишљење да подвргнемо мишљењу осталих и постанемо луди Христове љубави 

ради, да бисмо могли постати мудри као што је написано: Ако неко међу вама 

мисли да је мудар у овоме веку, нека буде луд да би био мудар (1 Кор 3,18). Значи, 

брате Јоване, појми да је гордост ума ђаволска болест, пошто она чини да човек 

верује да је велик, да је мудрији од других, и да њему више нису потребни савети и 

помоћ другога. 



Преблаги Бог нека нас избави ове ђаволске страсти и болести! 

Сам Бог кроз пророка Исаију назива подлацима оне који болују од тога, говорећи 

им: Тешко онима који су мудри себи, и пред собом разумни (Исаија 5, 21). Још нам 

и велики апостол Павле заповеда овако: Не сматрајте сами себе мудрим (Рим 

12,16). И Соломон такође вели: Не мисли сам о себи да си мудар (Приче 3, 7). 

Сматрам, дакле, брате Јоване, да си из реченога и доста јасно појмљенога схватио 

због чега је гордост ума гора и опаснија од гордости воље. Знај и ово: да је и 

гордост ума, и гордост воље веома разноврсна злоба. И ту разноврсну злобу греха 

гордости дивно показује Св. и божански отац Јован Лествичник овако: "Гордост је 

одрицање Бога, проналазак демона, чедо похвала, знак душевне јаловости, мајка 

осуђивања, протеривање помоћи Божије, претеча безумља, виновник падова, 

извор гнева, врата лицемерства, бедем демона, чување грехова, узрок 

немилосрђа, сурови иследник, нечовечни судија, противник Бога, корен хуле" 

(Лествица 83,1). 

Видиш ли, брате Јоване, колико је разноврсна злоба грехова гордости? Због тога 

Божанско Писмо назива гордог нечистим пред Господом, казујући: Нечист је пред 

Господом ко је год поносита срца (Приче 16, 5). И онога ко се спријатељи с гордим 

такође нечистим назива, казујући: Ко додирне смолу уподобиће се њој (Исус Сирах 

13,1). Зато је, брате Јоване, овај грех веома ружан пред Богом, који га веома 

строго кажњава. 

Брат: Молим вас, преподобни оче, да ми кажете како Бог кажњава грех гордости? 

Старешина: Слушај, брате Јоване! Да бисмо могли увидети колико је грех гордости 

ружан пред Богом и како га Он кажњава, довољно је да се сетимо да је само због 

овог греха пао и био изгнан с неба сатана са свим својим анђелима (Отк 12,8 - 9). А 

да бисмо појмили колико је велик понор у који пада овладани нечистом гордошћу, 

узмимо у обзир из које је славе и светлости пао сатана и анђели његови 

једномишљеници, у коју су се нечест (беду) спустили и коликог су мучења 

виновници постали. 

И да би то још боље схватио, знај, брате, да сатана, пре свог пада из вишње 

светлости и славе, не беше какво безначајно створење Божије, него беше једно од 

најлепших, најсјајнијих, најукрашенијих и најодабранијих саздања најближих Богу. 

Као што нам казује Свето Писмо, он беше светла зорњача међу разумним четама с 

неба. Беше син невечерње зоре и херувим неба, веома леп, сјајан и украшен од 

свог Саздатеља, Бога. О томе на символичан начин говори Божанско Писмо кроз 

уста Светог пророка Језекиља, који казује цару Тирском, овако:... Био си у Едему 

врту Божијем; хаљине твоје беху украшене сваковрсним драгим камењем: 

рубинима, топазима и дијамантима, хрисолитом, онихом и јаспидом, сафиром, 

смарагдом, карбункулом и златом; све беху припремљене и с мајсторством 

сложене у гнездашца и стављене на тебе у дан када си створен... и опет:... Ти си 



био херувим заклањач, и ја те поставих за то; ти си био на Светој гори Божијој и 

ходио посред камења огњенога (Језекиљ 28,13 -14). 

Исто тако и пророк Исаија назива сатану сјајном звездом и сином зориним (Исаија 

14,12). 

Видиш, брате Јоване, колико је славе, колико лепоте и колико украса имао ђаво 

пре но што је пао великим падом? А због чега је он пао из овог великог блаженства 

и лепоте? Питајмо опет Божанско Писмо, и оно ће нам то показати, казујући: Био 

си непорочан у дан твога стварања, док се не угнезди у тебе безакоње (Језекиљ 

28,17). И објашњавајући које је било то безакоње што се угнездило у сатани, 

Божанско Писмо вели: ... Ти који си говорио у свом уму: уздигнућу се на небеса и 

сешћу на свој престо више звезда Бога Силнога; поставићу седиште своје на гори 

Светој у дну међе северне и попећу се над облаке и бићу као Превишњи (Исаија 

14,13-14). Затим, показујући да је он због тога високог умовања пао с неба, вели 

овако: Како паде с неба звездо сјајна, сине зорин, како си био бачен на земљу ти, 

који си народе укроћавао (Исаија 14,12). Показујући затим још јасније узрок 

ђаволовог пада, Божанско Писмо вели: Због лепоте твоје погорди се срце твоје и 

због поноситости твоје изгубио си мудрост. Зато сам те бацио на земљу и 

поставићу те за ругло пред царевима (Исаија 28, 17). И опет Божанско Писмо, 

показујући надменост сатане и његово стремљење умом ка обухватању 

недостижне славе Божије, каже: Од распрострањености трговине своје напунио си 

се неправде, и грешио си, и Ја сам те изагнао, херувиме који хођаше међу 

варничавим камењем, и као нечистога збацио сам Те са Горе Свете Божије 

(Језекиљ 28,16-17). Затим, показавши камо је био бачен и изгнан сатана из велике 

славе коју беше имао на небу, Свето Писмо вели: Спусти се у пакао слава твоја и 

много весеље твоје, под тебе ће се црви прострти и црви ће ти бити покривало 

(Исаија 14,11). А мало даље додаје: И сада се ти спушташ у пакао, у дубину 

преисподњу (Исаија 14,15). 

Значи, брате Јоване, из ово мало сведочења Божанског Писма верујем да си 

појмио како Бог кажњава гордост и какву она штету наноси ономе ко је има. 

Брат: Ваистину, преподобни оче, појмио сам доста јасно, али мислим да је Бог дао 

ову казну за гордост само сатани и његовим анђелима, зато што су они, као 

анђели, могли да не згреше тако лако као ми; него бих Вас молио да ми кажете 

како Бог кажњава гордост у људском роду. 

Старешина: Знај, брате, да би на ово питање било много тога да се каже. Али да 

бих говорио краће, да бисмо схватили како строго кажњава Бог гордост код људи, 

предочићу исто Божанско Писмо, из којег видимо како је Бог казнио због гордости 

праоце наше Адама и Еву. 

Брат: Али какву ли су гордост имали праоци наши Адам и Ева, преподобни оче, јер 

ја знам да је њих Бог казнио не због гордости, него због непослушања, због тога 

што су они преступили заповест Божију и јели са забрањеног дрвета! 



Старешина: Знај, брате Јоване, да су наши праоци Адам и Ева исто од гордости 

боловали и били су обманути пре непослушања и преступања заповести, пошто је 

пренебрегавање послушања први знак гордости (Лествица 23, 6 - 7). 

То се видело и код наших праотаца, када су ниподаштавали послушност Богу и 

преступили Његову Свету Заповест. Да би им испробао послушност Бог им беше 

заповедио: Са свих дрвећа у рају можете јести, само с дрвета познања добра и зла 

немојте јести, јер у који дан будете јели с њега, смрћу ћете умрети (Постање 2,17). 

Али ђаво их је подстицао да једу са овог дрвета, говорећи да не само да неће 

умрети, него ће постати као какви богови, познајући добро и зло (Постање 3,5). А 

они, послушавши змију, усудили су се да преступе заповест Божију и да једу са 

забрањеног дрвета, умисливши тако да ће и они постати богови! Зато и божански 

отац Максим Исповедник казује: "Као што је ђаво пао због утваре (привида), исто 

тако је навео и Адама и Еву да у своме уму утворе (умисле) да ће бити сасвим као 

Бог, и због тог привида да падну" (Слово 65). 

Видиш, дакле, брате Јоване, да наши прародитељи, тек након што су пали и 

умислили да ће бити подобни Богу, тек онда су омаловажили послушност свом 

Саздатељу, и преступили Његову заповест. Дакле, нека нам буде веома јасно у 

овом погледу. А како је Бог казнио њихову гордост и њихово преступање 

заповести, слушај брате Јоване: најпре, они су наследили двоструку смрт: смрт 

тела и смрт душе, то јест одлазак њихових душа у ад. Друго, били су изгнани из 

Раја Божијег. Треће, и земљу је Бог проклео у њиховим делима због њиховог греха. 

И четврто, Бог и Саздатељ њихов их је казнио, да се трудом и знојем хране на 

земљи у све дане свога живота. Земља да им рађа трње, а на крају да се врате у 

земљу од које беху створени (Постање 3, 18-19). Еви је дао затим и двоструку 

казну, да у боловима рађа децу и да њена воља буде под влашћу мужа, то јест 

њему да буде потчињена вавек. Али највећа казна и епитимија је била духовна 

смрт, тј. да буду у аду и муче се 5508 година, то јест до доласка Искупитеља и 

Васкрсења из мртвих - Новога Адама, ХРИСТА. 

Ето, брате Јоване, како је строга била казна Божија за грех гордости у људском 

роду. Кроз грех наших прародитеља Адама и Еве цео људски род је био под 

епитимијом до доласка Господа нашег Исуса Христа, Који је својим неизмерним 

смирењем и својим послушањем до смрти на Крсту, исцелио њихову гордост и 

непослушање и уклонио осуду смрти с целог људског рода. 

То нека буде речено само о казни за грех гордости код наших праотаца Адама и 

Еве, а ако хоћеш да знаш о казни за овај греха и код других људи, прочитај у 

Светом Писму. Тамо ћеш видети како је Бог казнио синове Израиљеве 

(Поновљени закони 1,43-44), како је казнио гордост оних који беху започели да 

зидају Вавилонску кулу (Постање 11,4), како је казнио гордост Навуходоносора, 

цара Вавилонског (Данило 4,22), као и о казни цара Манасије (2. Дневника 25, 19). 

И још ћеш на многим другим местима из Светог Писма, Старог и Новог (Завета) 

дознати како јако мрзи Бог људе који су горди. 



Брат: Потпуно сам појмио, преподобни оче, колико је штетан грех гордости. Због 

тога вас молим да ми кажете: како се Можемо ми спасти велике опасности греха 

гордости? 

Старешина: Брате Јоване, највеће добро дело, које нас избавља греха гордости, 

јесте смирење! 

Брат: Али шта је смирење, преподобни оче старешино? 

Старешина: Овог пута, брате Јоване, поставио си ми веома тешко питање. 

Брат: Али због чега је ово питање тако тешко, преподобни оче? 

Старешина: Ево због чега, брате Јоване: због тога што ову свеузвишену врлину не 

може јасно показати, до само блажени човек који је много узнапредовао на своме 

путу ка Богу, и који је остварио свеколико добро дело. Јер ова свеузвишена 

доброта, то јест смирење, јесте тајинска сила коју Бог даје човеку као крунисање 

свих добрих дела, дакле само најсавршенијима! А ја, грешни и троми, који до сада 

нисам ни отпочео какво добро дело, како да говорим и да покажем шта је смирење 

којег Бог удостојава само савршене? 

Брат: Преподобни оче, ако велите да ми из делања не можете казати шта је 

смирење, молим вас да ми кажете бар оно што знате о њему из учења Светих 

Отаца и из Божанског Писма. 

Старешина: Брате ако си ме тако упитао, то јест да кажем шта о смирењу знам од 

Светих Отаца, на тај начин дао си мени грешном одређену смелост да ма и 

најмање говорим о сјајној и свеузвишеној врлини смирења. Слушај, дакле, брате 

Јоване, неколико сведочења Светих Отаца о блаженом смирењу: 

Свети Исаак Сиријски назива смирење божанском одећом, пошто се Логос, када 

Се ваплотио, њим оденуо (Слово 20). Исто то каже о смирењу и Божански отац 

Јефрем Сиријски, говорећи: "Смиреноумље је одећа Божија" (Слово 8). Св. Јован 

Лествичник назива смирење благом у земљаним судовима и вели да ниједна реч 

не може потпуно објаснити својства тог духовног блага (Лествица 2, 25). Исти овај 

Свети и Божански Отац вели да је смиреноумље безимена благодат душе, и да 

само који су га познали из сопственога делања, то јест из живљења, ти му знају 

име (Лествица 4); да оно јесте Божије духовно учење, које достојни примају у клет 

(дом) своје душе путем ума, а речима је то немогуће објаснити (Лествица 41). 

Пази, дакле, брате Јоване, јер ако један тако велик и Божански Отац као Св. Јован 

Лествичник каже да смирење не може бити објашњено речима, онда како бих 

могао ја, грешни и неумешни да ти кажем шта је смирење. Ипак, из сведочења 

ових божанских Отаца, ми можемо да увидимо у одређеној мери колико је велика и 

непроцењива свеузвишена и свечесна врлина смиреноумља. И добро је да се 

задовољимо значењем које нам је Благи Бог открио кроз Светитеље своје, о 

неизрецивој доброти смирења и да не испитујемо што је изнад нас, да не бисмо 



добили штету уместо користи, по речи божанског Григорија Богослова, који вели: 

"Необуздано гледање онога што је узвишено може и у понор да нас баци" 

(Шестоднев). 

Брат: Преподобни оче, пошто сам човек једноставан и плитак у поимању, чини ми 

се да ови Свети Оци говоре сувише узвишено и сувише танано о смирењу. Зато, 

преподобни оче, молим Вас, ако се може, да ми кажете неколико једноставнијих, и 

моме поимању ближих, учења о смирењу. 

Старешина: Брате Јоване, ако су ти се сведочења ове тројице Светих Отаца о 

смирењу учинила сувише тешким и сувише тананим, и ако желиш лакша и 

приступачнија учења о смирењу, онда читај у Отачнику, поготову главе 4 и 10, где 

ћеш наћи, између осталог, и ово: Један брат је упитао старца, говорећи: "Оче, шта 

је смирење?". И одговорио је старац: "Смирење јесте да човек сматра себе 

недостојнијим и грешнијим од свих и да буде нижи од свих". И упитао је брат: "Како 

је то бити свима потчињен (нижи од свих)?" - Рече старац: "Да не тражиш да видиш 

туђе грехе, него да видиш своје грехе и зла и непрестано да се молиш Богу да ти 

опрости" (Глава 10,13). 

Ето, брате Јоване, једно учење о смирењу, доста једноставно и лако. Само нека 

нам Бог помогне да га не заборавимо и да творимо како нас учи овај блажени 

старац, то јест да увек имамо пред очима свог ума тежину својих грехова, да их 

оплакујемо и никога да не осуђујемо. 

Брат: Питао бих вас још нешто, преподобни оче, ако се не љутите. 

Старешина: Не љутим се, брате Јоване, питај све што желиш. 

Брат: Преподобни оче, а да ли су Светитељи имали смирење? 

Старешина: То, брате Јоване, мислим да је сувишно да питаш. Али пошто си 

мислио на њих, од почетка света па до сада, поред осталих својих добрих дела, 

имали су и смирење. Јер без ове велике врлине нико није могао стећи спасење, 

нити постоје друге двери, сем ових (двери) смирења, кроз које би могао когод ући у 

Царство небеско. Зато је и Св. Јован Лествичник назвао смирење: "Вратима 

Царства небеског" (Лествица 25,23). А ради потврде онога што је овде речено, 

навешћу неколико сведочења из Светог и божанског Писма. 

Да отпочнемо са Светим и Блаженим праоцем Авраамом. он је био велики 

светитељ и велики пријатељ Божији, због вере своје (15,16). Јер он беше тако 

послушан Богу, да је на Његову заповест пожурио да принесе на жртву свог 

јединог сина, Исаака (Постање 22, 1-10). Због тога, због његове праве вере и због 

савршеног послушања, Бог га је благословио да се његов род умножи на земљи 

као звезде небеске и као песак морски и да кроз њега буду благословени сви 

народи на земљи (Постање 15, 5; 22,16). И много пута се он удостојио да беседи с 

Богом и да Га пита о уништењу Содоме и Гоморе (Постање 18, 23). Дакле, 

удостојивши се толике благодати и божанских благослова, преблажени праотац 



Авраам није се надмео (надуо) својим срцем, него се с великим смирењем 

исповеда пред Богом и сматра себе да је прах и пепео (Постање 18, 27). 

Али не видимо ми смирење само код преблаженог Авраама, него и код његових 

потомака. На пример Исаак, син његов, који показује много смирења и 

послушности, носећи на својим раменима дрва на којима је требао да буде 

принесен као жртва Богу (Постање 7,9). И кроз послушност и смирење био је икона 

Сина Божијег, који је носио на раменима дрво Крста с којим је принета жртва 

искупљења за цео људски род. 

Много смирења видимо и код унука Авраамовог, код блаженог праоца Јакова, 

видиоца божанских тајни, који се називао и Израиљ, то јест изабраник Божији 

(Постање 32, 24); јер и њега чујемо како казује и смирује се да је недостојан 

самилости и доброчинстава Божијих (Постање 32, 10). Велико смирење видимо и 

код Јосифа, прелепог и премудрог. Јер када су га браћа продала као роба 

(Постање 37, 27), није им се супротставио. А касније, када је протумачио сан 

Фараонов, није се хвалио мудрошћу и благодаћу коју му је Бог дао, него је рекао 

себи: "Не ја, него ће Бог одговорити за Фараона" (Постање 46,16). А када га је Бог 

уздигао на велику славу и поставио га за највећег над свом земљом египатском, и 

када су његова браћа, која су га продала, дошла да купе жита, он не само да се 

није погордио нити им се осветио злом, него их је примио с великом љубављу и 

великим их даровима обрадовао (Постање 35,1-18). Велико смирење је имао и 

многочудесни и многоокушани Јов, који видећи Бога, назива себе земљом и 

пепелом (Јов 42, 5-6). Смирење видимо још и код Мојсија, који се удостојио да 

види Бога у пламену огњеном, како гораше купина и не сагореваше, и који је био 

послат да изведе народ Израиљев из ропства Фараоновог, а он, није се надмео 

(надуо) умом због тога што је видео Бога и због свог позива и изабрања, него, 

сматрајући себе сасвим недостојним таквог позива, каже са смирењем: Ко сам ја 

да идем к фараону, краљу египатском, и да изведем из ропства синове 

Израиљеве? Чак износи и своју немоћ пред Бога, казујући за себе да је муцав и 

неумешан за тако велику службу (Излазак 3,11; 4,10), и моли се Богу да пошаље 

другог уместо њега. Велико смирење видимо и код тројице младића који су били 

заробљени у Вавилону заједно са пророком Данилом и са израиљским народом. 

Иако беху царског рода, они су пребивали у уздржању и девствености и хранили су 

се само семењем (Данило 1,16). А када су видели преславно чудо које је Бог 

учинио с њима, сачувавши их неозлеђене од огња, усред пећи зажарене седам 

пута (Данило 1,19), нису се надмели (надули) умом због овога преславног чуда и 

избављења, него су с великим смирењем сматрали за себе да су вредни срама и 

прекора и недостојни да отворе уста и хвале Бога, као што је написано: И сада, не 

можемо отворити уста своја; посрамљење и поруга настаде слугама Твојим, и 

онима који Тебе поштују, затим, молећи се, кажу: Нека са понизношћу и духом 

смирења будемо примљени (Песма тројице младића 1, 9-15). Исто тако видимо 

велико смирење и код Светог и праведног Гедеона, који будући послат од Бога, 

посредством анђела, да избави Израиљ из руку Мадијанаца, каже анђелу: 

Господе, како да ја спасем Израиљ? Ето, род је мој најсиромашнији у племену 



Манасијину, а ја сам најмањи у дому оца својега (Судије 6,15). Такође, Свети и 

божански цар и пророк Давид, с великим смирењем ниподаштава себе, називајући 

себе скотом и црвом, казујући: А ја сам скот пред Тобом (Пс 72, 22); а на ином 

месту: Ја сам црв а не човек, подсмех људима и руг народу (Пс 21, 6). Исто тако и 

син Давидов, чувени и мудри Соломон, смирује себе пред Богом, казујући: А ја сам 

млад и глуп (3. Цареви 3, 7). Тако, велики пророк и ревнитељ Божији Илија 

Тесвићанин, који је спуштао ватру, који је својом врелом молитвом закључао небо 

да не пусти дажд три и по године (Лк 4,85) и такође молитвом и жртвом откључао 

небо, и пао је дажд на земљу (3. Цареви 18, 41-46); који је трипут спустио огањ с 

неба (3. Цареви 5,18, 38); који је молитвом васкрсавао мртве (3. Цареви 17, 19); 

који је својим гуњем разделио воду Јордана (4. Цареви 2, 8) и који се уздигао небу 

у огњеним кочијама и са коњима; он се, после толико чуда, с великим смирењем 

мољаше Богу и говораше: Сада ми је већ доста, Господе! Узми од мене душу моју, 

јер нисам бољи од отаца својих (3. Цареви 19, 4). Исто тако, Јосија, цар 

израиљски, о коме Божанско Писмо каже да је творио дела добра и угодна Богу и 

да је у свему ишао путем Давида, оца његова, не скретајући ни десно, ни лево (4. 

Царевима 1, 2), и њега видимо да се веома смирио пред Богом, због чега је и 

примио обећање мира и благослов од Господа (4. Цареви 22, 29). Велико смирење 

је имао и Св. пророк Исаија. Удостојивши се да види славу Божију и Серафиме 

који стајаху пред Њим, он се није надмео срцем због ових великих и преславних 

откровења, него је веома смирио себе и с великим страхом рекао: Јаох мени, 

погибох! Јер човек будући и скврне усне имајући и живећи усред народа нечистих 

усана, Господа Саваота видех! (Исаија 6,5). 

И пророк Јеремија, од Бога изабрани и освештани за пророка од утробе мајке 

своје, показао је велико смирење када је рекао Богу: О, Господе Боже мој, не умем 

говорити, јер сам млад (Јеремија 1, 6). Великим смирењем је био украшен и пророк 

Данило, жељени муж, испуњен даром Божијим. Јер будући упитан од 

Навуходоносора, цара вавилонског, да ли је у стању да обзнани сан који је сањао и 

истовремено да му каже и његово тумачење, он, након што је казао цару сан и 

његово тумачење, рекао је с великим смирењем: А мени се ова тајна није открила 

мудрошћу која би у мени била мимо све живе, него да се јави цару тумачење, и да 

можеш спознати мисли свога срца (Данило 2, 30). Опет преобилно видимо велико 

смирење код онога који је био врхунац пророка, код великог Претече и Крститеља 

Христовог, који је, по самом сведочењу Господњем, највећи међу рођенима од 

жена и више но Пророк (Мт. 11, 9-11). Колико је благодаћу Божијом и светошћу 

свог живота он надишао остале пророке и праведнике, толико је веће смирење 

показао пред људима и Богом. Јер онима што долажаху к њему да се крсте, каже, 

унизујући се: Ја вас крштавам водом за покајање; а онај што долази за мном јачи је 

од мене: ја нисам достојан одрешити ремена на обући његовој (Мт 3,11). 

Видиш ли како је велико смирење Светог и божанског Претече и Крститеља 

Господа Христа? Сваки слуга, ма како непотребан био, и ма како га господар 

сматрао незнатним, опет ће сматрати о себи да ће моћи учинити макар толико, то 

јест да одреши ремена на обући његовој, то јест да служи своме господару, када 



би овај хтео да изује своју обућу. Али овај божански и велики пророк Јован није се 

сматрао достојним ни ову смирену службу да чини своме господару, Христу. 

Ваистину, где је благодат претекла, тамо се и смирење јаче умножило. 

У Закону благодати ко се неће дивити превеликом смирењу блаженог и 

свехваљеног апостола Павла, сасуда изабраног (Дап 9,15), који се трудио више но 

сви Апостоли и био узнет до трећег неба? (2. Кор 12, 32). Јер га, после толико 

великих виђења, видимо како се смирује и каже: Ја сам најмањи од Апостола, и 

нисам достојан назвати се апостол (1. Кор 15, 9). Други пут назива себе 

непотребним сметлиштем:... постадох као сметилиште света (1. Кор 4,13); а други 

пут је рекао: Христос Исус дође у свет да спасе грешнике од којих сам први ја (1 

Тим 1,15). 

Видиш, брате Јоване, колико је велики Павле мудрошћу и трудом био узвишенији 

од осталих Апостола, толико је био и дубљи смирењем свога ума. Али, брате 

Јоване, након што смо изнели ова сведочења Светог Писма о смирењу неких 

Светитеља, мислим да је добро и од велике користи да се усудимо рећи нешто и о 

свеузвишеном смирењу Царице свих Светитеља, то јест о смирењу Пречисте и 

свагда Дјеве Марије. Али најпре мислим да је добро размислити има ли још кога 

међу словесним саздањима људи и анђела, који се удостојио толиких великих и 

духовних дарова као Пречиста и Пресвета Дјева Марија. Ваистину, ниједно од 

земаљских и небеских саздања Божијих није достигло толику славу и благодат као 

Пресвета и Пречиста Мајка Божија. О њој је Бог предјавио праоцима нашим Адаму 

и Еви и прасликом им показао да ће кроз њу доћи спасење и смрскати се глава 

змијина (Постање 3,15). Свети Дух, кроз уста великог пророка Исаије, показао је о 

њој да ће бити Дјева која ће родити Емануила (Исаија 7,14); њу је Свети Дух 

показао да као даровима преукрашена и царица седи с десне стране Бога (Пс 45, 

10). Њој се поклонила и блаженом је назвала Јелисавета, мајка божанског Јована 

Пророка, Претече и Крститеља Господа нашег Исуса Христа, именујући је Мајком 

Господа (Лк 1,28; 1, 40). 

Она је потпуно непорочна Мајка и Дјева, коју ће блаженом звати сви нараштаји (Лк. 

1,48-49); она је та која је нашла благодат од Бога (Лк. 1, 30). О њој је пророковано 

да ће остати и по рођењу Дјева (Језекиљ 44, 12). Она се удостојила највеће части 

од свих саздања Божијих, будући названа од Православне Цркве "Богородицом", 

зато што је Онај који се из ње родио зацело био ваистину и Бог и Човек. Њу хвали 

цела Црква Божија и назива је: "Часнијом од Херувима и неупоредиво славнијом 

од Серафима". Ову преславну част је примила Пречиста и Пресвета Дјева Марија, 

јер је Бог кроз њу делотворио од вечности скривену и анђелима незнану Тајну 

спасења људског рода, и кроз њу се остварило најчвршће сједињење Бога с 

људима. Не сједињење по благодати, нити по вољи, него најузвишеније и 

најсавршеније, то јест сједињење Логоса Божијег са људском природом. 



Дакле, види, брате мој, колико се дарова и колико части удостојила од Бога 

Пресвета и Пречиста Дјева Марија. И сада се рађа питање: "Који је био узрок ове 

славе и достојности?". 

Да ли њена пречиста девственост? Да ли добри царски род Давидов из којег је она 

потицала? Да ли светост њеног живота, јер пребиваше свагда у молитвама и у 

уздржању и у размишљању о Божанском Писму? Да ли њено анђеоско пребивање 

у Светињи над светињама 12 година? Да ли је само због ових врлина њу изабрао 

Бог међу свим нараштајима? НЕ! Ваистину не! Добре су биле све ове врлине 

Пречисте Дјеве и достојне хвале код Бога и код људи. Али знај и буди добро 

уверен да највећа и најсветија врлина коју је носила Пречиста Дјева у своме срцу 

беше многоцени и непроцењиви драгуљ смиреноумља. Јер је њено смирење било, 

више од свих осталих врлина, узрок њеног избрања и позива. И можемо га појмити 

из самог пророштва Пресвете Дјеве, која је рекла Духом Светим:... Што погледа 

Бог на смерност слушкиње своје;јер гле, од сада ће ме звати блаженом сви 

нараштаји; што ми учини величину Силни, и свето име његово (Лк 1, 48-49). 

Ово велико смирење Свете и Пречисте Дјеве Марије видимо и пред арханђелом 

Гаврилом, где она назива себе "слушкињом", иако је, из онога што јој беше 

благовештено, разумела да је нашла благодат од Бога, да је благословена међу 

женама и испуњена благодаћу Божијом, и да ће се Младенац који ће се родити из 

ње назвати Сином Божијим (Лк 28, 35). 

Крај свих ових узвишених Арханђелових благовести и називања блаженом, она се 

није надмела (погордила) срцем, него је са смирењем рекла Анђелу: "Ево 

слушкиње Господње - нека ми буде по речи Твојој" (Лк 1, 38). 

Значи, брате Јоване, још једном те подсећам да би појмио и да би добро знао да је 

најузвишенија врлина која је красила живот Пресвете и Пречисте Дјеве Марије 

било смирење. Због њеног превеликог смирења погледао је на њу Благи Бог, и 

изабрао је да буде Мајка Његовом Сину Који је Једносуштан и Једне Славе с Њим. 

Ваистину, где је било велике дубине и смирења, тамо је претекла и преславна 

висина Благодати. Јер колико је срце Пречисте Свете Дјеве било дубље 

смирењем, толико се више у њој узвисила благодат Божија, да би испунила слово, 

које вели: У дубоком срцу узвисиће се Бог (Пс. 63, 7). 

Ето, брате Јоване, у досадашњем сам ти показао неколико сведочења, на твоје 

питање, да би знао да су се сви Светитељи и праведници Божији, као и Царица 

свих Светитеља, Пресвета и Пречиста Богомајка, поред свих осталих својих 

добрих дела, као скупоценим венцем украсили преузвишеним и пречесним 

смирењем, и кроз њега су задобили од Бога благодат и милост у овдашњем 

животу и у безграничном. 

Брат: Преподобни оче, а о смирењу Господа нашег Исуса Христа нећете ништа да 

ми кажете? 



Старешина: О неизмерном смирењу Господа и Спаситеља нашег Исуса Христа, 

брате Јоване, нико не може имати довољно речи да говори, пошто је Његово 

смирење обилно превазишло смирење свих Светитеља. Међутим иако ми 

грешници не можемо да проценимо дубину тог смирења, пошто оно превазилази 

сваки ум, ипак ћу о њему навести неколико сведочења из Божанског Писма и рећи 

ма и најмање, уместо колико би требало да кажем. 

Најпре чујмо шта каже велики апостол Павле о силаску Бога до људске природе: А 

кад дође пуноћа времена, посла Бог Сина својега Јединороднога, који се роди од 

жене Дјеве, који би под законом (Гал 4,4). Исто о смирењу Господњем вели Свето 

Писмо: Он узе на себе наше природне и непорочне немоћи, као што су: глад, жеђ, 

труд, бол, суза, тљеност, бојазан од смрти, страх, уздржање, зној, капи крви, помоћ 

анђела за природне немоћи. Затим Он се родио у великом смирењу (2, 46-47); био 

је послушан Својим родитељима (Лк 2, 31); био је убог у материјалном на земљи, 

као што сам вели: Лисице имају јаме и птице небеске гнезда, а Син Човечији нема 

где главу заклонити (Мт 8, 20; Лк 8, 3). Из свога неизмерног смирења Он је опрао 

ноге својим ученицима (Јн 5, 41; 6, 15), затим, подвргао се верском поретку Старог 

Закона, и немајући потребе за покајањем, примио крштење покајања од Јована, у 

Јордану; потчинио се људским законима, плативши порез, и покорио се Богу, 

чинећи у свему Његову вољу. Добровољно се предао патњи (Јн 5, 30; 6, 38; 8,27; 

14, 51). Препустио се ниподаштавању (Пс 21, 6); умро је срамном смрћу (Мт 27, 

38), био ниподаштаван од људи због Свог смирења (Мт 13,54); смирио је Себе до 

смрти, а смрт му је била на Крсту (Фил 2, 8). 

Ето, брате Јоване, навео сам ти неколико од многих сведочења Божанског Писма о 

свеузвишеном и неизмерном смирењу Господа и Спаситеља нашег Исуса Христа. 

Дакле, ако се наш Владика и Творац смирио тако много ради нас и ради нашега 

спасења, колико ли је смирења потребно нама, грешнима, који смо прах и пепео и 

који у свако време огорчавамо Преблагог Бога својим гресима и злобама? И колико 

безумља има у нашем уму када ми, смрдљиви црви, сматрамо за себе да смо 

нешто и идемо с главом у облацима, не размишљајући о ништавности своје 

променљиве и кварне (трулежне) природе, која пролази као трава и као сенка и 

распршује се као дим, и о кратком времену овог века! 

Брат: Захваљујем Вам, преподобни оче, са свом благодарношћу што сте имали 

много добре воље да ми изнесете толико сведочења о свеузвишеном смирењу 

Пречисте и Пресвете Дјеве Марије, као и о великом смирењу Светитеља и 

изабраника Божијих. Али да ми опростите ако вас још нешто питам. 

Старешина: Питај, брате Јоване, и рећи ћу ти што ми Бог буде дао у уму. 

Брат: Хтео бих да знам, преподобни оче, како се рађа смирење у човечијој души, и 

које су околности које нас воде смирењу? 

Старешина: По сведочењу Светих Отаца, брате Јоване, смирење има више мајки: 

неки од њих су појмили да се смирење рађа из истинског самопознања, други је 



рекао да се смирење рађа из размишљања о смрти и о Страшном суду. Св. Јован 

Лествичник каже да је пут ка смирењу телесни труд, послушање и правда срца 

(Лествица 25, 62), а Св. Исаак Сиријски вели да се смирење рађа из туге и 

ожалошћења (по Богу) (Слово 58). Исто Св. Исаак Сиријски вели да се смирење 

рађа из страха Божијег (Слово 58) или из искушења, из промисаоне 

богоостављености, из љутих ратова природе и ђавола и из много молитве (Слово 

21). 

Значи, брате Јоване, као што видиш из сведочења тих Светих и Божанских Отаца, 

има више околности из којих се рађа смирење. Зато сам пре рекао да смирење 

има више мајки. А ако будеш питао и о оцу смирења, одговорићу ти да га нећеш 

спознати док не будеш стекао Бога у себи (Лествица 25, 69). 

Брат: Преподобни оче, појмио сам да се смирење рађа из самопознања, из 

послушања, из страха Божијег, из љутих ратова са сопственом природом, из 

искушења, из невоље, из ожалошћења, из ратова који су од ђавола и из много 

молитве, али пошто сте рекли да нико неће достићи блаженство да стекне Бога у 

својој души, остао сам и даље у недоумици и ипак не знам ко је истинити родитељ 

смирења. 

Старешина: Брате Јоване, када су нам Свети Оци рекли да само ко има Бога у 

својој души може познати истинског родитеља смирења, хтели су да нам покажу да 

спознање истинског родитеља смирења могу достићи само савршени, а не ми који 

имамо млечне зубе у ономе што је духовно. Нама је довољно да слушамо учења 

Светих Отаца и да се трудимо да са много стрпљења деламо врлине које нас, као 

што смо видели, воде највећој врлини смиреноумља, а што је више од нас да 

оставимо онима који су узрастом виши у ономе што је духовно. 

Брат: Рекли сте ми претходно, преподобни оче, и појмио сам из досадашњег да је 

смирење највеће добро дело, које нас спасава од греха гордости. А да ли смирење 

доноси и друге користи човеку? 

Старешина: Знај, брате Јоване, да је од смирења тако много користи, да је 

немогуће говорити о њима у мало речи. Ипак, из онога чега се сећам, покушаћу да 

макар делом одговорим на твоје питање. 

Смирење је тако велико, да нам и само, и без ине врлине, може отворити двери 

Царства Небеског, као што је написано: "Покајање подиже палога, плач куца на 

Небеске двери, а свето смирење их отвара" (Лествица 25, 16). Смирење је једино 

добро дело које ђаволи не могу подражавати (Лествица 17). Оно је источник 

самониподаштавања, које чува човека да не падне (Лествица 17). Смирење, брате 

Јоване, има силу да избавља човека од праведног гнева Божијег, јер је написано: 

Срце скрушено и смерно Бог неће одбацити (Пс 50,18). Смирење има силу да 

сабере наше срце у страху Божијем и да га не остави да лети с погубном гордошћу 

(Св. Исаак Сиријски, Слово 31). 



Знај још, брате Јоване, да су, од свих спасоносних дела које човек твори, смирење 

и љубав најугодније жртве пред Богом. То још јасније поимамо из Божанског 

Писма, које вели: Показао сам ти, човече, шта је добро и шта Бог захтева од тебе: 

правду, љубав и милост и да са смирењем идеш пред Господом Богом својим 

(Михеј 6, 8). Такође, не заборављајмо да су смирење и многе сузе веома потребне 

ономе ко је у служби Божијој, као што нас учи велики апостол Павле, јер је сам он 

служио Господу са сваким смирењем, са многим сузама и искушењима која су му 

дошла због роварења Јудејаца (Дап 20,19). Знај, такође, брате Јоване, да је 

смирење свеизбрана и скупоцена одећа у коју треба да се обуку Светитељи и 

изабраници Божији (Кол 3,12). 

Смирење је Света и божанска лествица којом поглед Божији силази ка човеку, као 

што је написано: На кога ћу погледати, до само на смиренога и кроткога, и који 

стрепи од мојих речи? Смирење има силу да однесе Богу наше речи и да од Њега 

призове опроштај наших грехова. То видимо код свих који су згрешили Богу и 

затим су се са смирењем покајали, али најречитији доказ нам даје цар Манасија, 

који беше згрешио више но многи људи оног времена и беше оскрнавио храм 

Божији, а свете службе које се служаху на славу Божију беше исмејао 

идолопоклонством! Да је цео свет постио за њега, па ипак не би могао умолити за 

његова безакоња. Али пошто се он веома смирио пред Богом, Бог га је чуо и 

услишио му молитву, доводећи га поново из ропства у Јерусалим (2. Дневника, 

33,12-13). Смирење је спасло Ровоама од гнева Господњег, који долажаше на њега 

и на цео народ (3. Цареви 21,10). Исто се тако цар Ахав, који беше разгневио 

Господа својим безакоњима, само смирењем спасао гнева Божијег. Јер Бог вели 

Илији Тесвићанину: Видиш ли како се Ахав смирио преда мном? Зато нећу пустити 

невоље за његова живота, него у дане сина његова пустићу невоље на дом његов 

(3. Цареви 21,29). 

Значи, који имају смирење избављени су од многих опасности. То можемо појмити 

из речи: Бог смирује горде и њихова гордост спасава оне који обарају поглед свој к 

земљи (Јн 22, 29). Који имају смирење узвисују се у Богу, јер је написано: 

Понизише се под моћну руку Божију, да вас узвиси кад дође време (1. Пт 1, 5-6). 

Смирење је наука од Бога, пошто је написано: ...камо год уђе гордост уђе и 

карање, а уста смиренога умују мудрост. Смирени су наследници Царства 

Небеског, јер Господ вели: Блажени сиромашни духом, јер је њихово Царство 

небеско (Мт 5, 3). Смиренима Бог даје дар, као што пише: Бог се противи 

поноситима, а смиренима даје благодат (Јак 4,6). Смирење у време наше кончине 

може заменити свеколико добро дело и само може спасти човека! То показује и 

један Светитељ у Добротољубљу, када вели: "Чудну ти реч казујем, и немој се 

чудити. Чак ако и ниси задобио бестрашће, због навике која влада тобом, ако се у 

време исхода будеш налазио у дубини смирења, вазнећеш се не мање но 

бестрасни, над облацима. Јер мада је благо бестрасних сабрано из свих врлина, 

скупоцена кап смирења вреднија је од свих. Ономе који је има она не изазива само 

помирење с Богом, него и улазак заједно са изабранима у свадбене одаје Његовог 

Царства" (Теогност 62). То потврђује и један Преподобни Отац из Отачника, 



говорећи: "Синови, знајте да је смирење многе, без икаквог труда, спасло" (Слово 

4). Смирење је оправдало цариника само са неколико речи (Лк 18,14), блудног 

сина је оденуло у првобитну хаљину (Лк 15, 22), разбојника са крста увело је у Рај 

пре свих праведника и Светитеља (Лк 23,42). Смирењу одувек следи милост 

Божија, као што то показује Св. Исаак Сиријски, говорећи: "Као што сенка следи 

телу, тако милост Божија смиреноумљу" (Слово 19). Исти Свети Отац вели: "Многи 

су добили спасење душе а да нису имали дар пророковања, а да нису имали знаке 

и чудеса, а да нису имали виђења и да нису видели анђеле. Али без смирења нико 

неће ући у небеску клет (одају)" (Слово 25). 

Знај и ово, брате Јоване, да пошто су смиреноумни - пријатељи Божији, Бог не 

допушта да они буду искушани преко својих моћи. О томе нас учи исти отац Исаак 

Сиријски, говорећи: "Искушења од духовничког штапа творе се на поспешење и 

раст душе, а искушења којима се испитује и вежба душа смирених -ова су: леност, 

помућење ума, утисак телесне слабости, умањење наде, помрачење мисли, 

помањкање људске помоћи, помањкање оног што је потребно телу и слична њима. 

Из овог кушања задобија човек беспомоћну душу и срце скрушено у многом 

смирењу. И ако од овога неко испашта, дошло је по жељи његовог Саздатеља. А 

то је помешано: утеха и нада, светлост и тама, ратови и потпоре и - укратко речено 

- тескоба и размаженост. И то је знак напредовања човекова помоћу Божијом" 

(Слово 46). 

Брат: Преподобни оче, а на које од гордељиваца не долазе искушења? 

Старешина: Брате Јоване, искушења која Бог допушта да дођу на горде много су 

бројнија и тежа од искушења која долазе на смирене. И да би спознао то, чуј истог 

оца Исаака Сиријског, који вели овако: "А искушења која бивају по допуштењу 

Божијем над бестидницима и над онима што се узвисују у својим умовима јесу: 

искушења ђавола и која су изнад граница душе: помањкање снаге, мудрости која је 

у њима, љуто осећање умовања о блуду који је допуштен на њих ради смиравања 

њихове гордости, брза љутња, жеља за испуњавањем сопствене воље, укоравање 

речима, свађа, потцењивање, потпуна прелест, хула против Божијег имена, 

безумне мисли које те чине да се смејеш када би требало да плачеш, 

ниподаштавање од стране људи, губљење поштовања код ближњих, многоврсно 

срамоћење и поруга од стране ђавола, јавно и тајно; жудња за мешањем са светом 

и за враћањем у њега; безумно говорење и оговарање на сваком кораку; стално 

налажење у себи лажних пророка, обећавање онога што је над нашим моћима. 

То су душевна искушења. 

А у ономе што је телесно догађа им се ово: болни догађаји од којих се не могу 

спасти; свагдашње мешање и догађаји са злим и безбожним људима, падају у руке 

злих људи који их муче; њихово срце често без разлога и неочекивано почиње да 

лупа од страха; често на њих наилази ужасни страх; такође падају са стена и са 

високих места, мањка им било каква помоћ срца кроз божанску силу и кроз наду 



њихове вере. И да кажем укратко, све што је немогуће и изнад моћи, све то долази 

на њих, и све што је овде набројано јесу врсте искушења гордости" (Слово 46). 

Ето, брате Јоване, милошћу и помоћу Божијом привео сам ти овде мало 

сведочења из Божанског Писма и од Светих Отаца, о великим користима од 

смирења, из којих се види да који проводе живот у смирењу немају ни тако велика 

и тешка искушења као непријатељи Божији, који су горди и поносити. Зато смо, 

брате, ми грешници дужни да се непрестано молимо Благом Богу да удостоји и нас 

дара смирења, да бисмо до последњег даха корачали путем смиреноумних. Јер 

само пут смирења је тих и спокојан и са душевним одмором у овом веку. То нас 

учи Господ Бог и Спаситељ наш Исус Христос, говорећи: Узмите јарам мој на себе 

и научите се од мене; јер сам ја кротак и смирен срцем, и наћи ћете покој душама 

својим (Мт 11,29). 

Брат: Молим Вас, преподобни оче, још нешто, ако Вам не причињавам сувише 

невоља. 

Старешина: Реци, брате Јоване, шта си намислио да кажеш. 

Брат: Сећам се, преподобни оче, да сам Вас некада чуо где казујете да је смирење 

једно а самопознање - друго. Због тога бих Вас веома молио да ми кажете, ако 

имате још времена, која је разлика између самопознања и смирења, пошто се 

мени чини да су једно исто. 

Старешина: Пошто си се сетио и тога, знај да самопознање није исто што и 

смирење, него је оно само један степен смирења. Да би то још боље појмио, 

слушај Светог Исаака Сиријског, који вели: "Није свако ко је благ по природи или 

разуман или кротак достигао и степен смиреноумља. Али ни ко се налази у сећању 

на своје падове и своје грехове и сматра да је смирен умом и сећа их се, док не 

буде скрушио срце и не буде спустио своје срце и ум са висине гордости, нећемо 

га сматрати смиреноумним, мада је и ово достојно хвале. Јер још има мисао 

гордости и није стекао смирење, него му се са мајсторством приближује. А 

истинити смиреноумник је онај који има скривено у себи штогод достојно гордости, 

па ипак се не горди, него сматра себе земљом и прахом и пепелом". 

Значи, брате Јоване, као што видиш, једно је смирење а друго - самопознање. Ко 

је достигао да познаје своје грехе и немоћи, тај се смирује због грехова и немоћи. 

А то није смирење, него самопознање! Док се истински смирени смирује у 

праведности. То јест, имајући свеколико добро дело, сматра себе ништавним. 

Брат: Молим Вас, преподобни оче, да ми објасните како се когод смирује у гресима 

а како у праведности. 

Старешина: Па још ниси појмио, брате Јоване? Та о томе смо говорили. 

Брат: Појмио сам, преподобни оче, али не баш тако добро. Због тога Вас молим да 

ми то кажете још једном. 



Старешина: Ево, брате Јоване, како се когод смирује због греха: када се човек 

сећа својих грехова којима је ожалостио Бога, и у том сећању дође му кајање и 

велико ожалошћење, и почне уздисати и плакати са болом срца пред Богом, и од 

тог кајања и плача смирују му се ум и срце. Тако се смирио цариник из Јеванђеља, 

сећајући се својих грехова; стајаше далеко од олтара, то јест иза свих, није се 

усудио ни очи да подигне к небу, и ударајући своја прса говораше: Боже, милостив 

буди мени грешноме! (Лк 18,13). 

Значи, као што видиш, брате, цариник није савршеним смирењем био угодан Богу, 

него се пред Њим оправдао самопознањем (Том. ИИИ, стр. 89). Међутим, као што 

сам и пређе рекао, то самопознање није истинско смирење, него само један од 

његових степена. А истинско смирење имају само који се смирују у праведности, то 

јест само који су испунили Божије заповести и свеколика добра дела, а ипак себе 

сматрају недостојним слугама, као што је рекао Господ (Мт 10). Такав је био велики 

апостол Павле, који је био узнет до трећег неба, а сматрао је себе мањим од свих 

Светих (Еф 3,8). Такав је био Преблажени праотац Авраам, који после толиких 

добрих дела сматра себе земљом и пепелом (Постање 18,27). Исто тако многи 

други од Светитеља и праведника Божијих. Дакле, сада мислим да си појмио, 

брате Јоване, како се когод смирује у праведности и какав је који се смирује у 

греху. 

Брат: Преподобни оче, молио бих Вас да ми кажете који су знаци по којима би се 

познао човек који има истинско смирење? 

Старешина: На ово твоје питање, брате, слушај одговор - не мој, него Светог и 

божанског оца Јефрема Сиријског, који овако говори о знацима човека који има 

истинско смирење: Сматра себе подлацем горим од свих грешника и да никакво 

добро није учинио пред Богом; куди себе у свако време и на сваком месту и делу; 

никога не осуђује, нити мисли да на свету постоји когод грешнији и лењији од њега; 

свагда свакога хвали и слави; он не суди, не ниподаштава и не оговара никога 

никад; без потребе, без заповести или нужде не говори и свагда ћути; а када га 

питају, ако хоће да што говори или одговори, чини то мирно и ретко, као да је 

присиљен, и стидећи се говори; не свађа се ни с ким, ни због вере, ни због другог 

чега, и ако когод каже добро, казује и он тако, а ако каже зло, казује и он тако, 

затим вели: Ти знаш; свагда је спуштена погледа; има смрт пред очима; не умује 

узалудно нити у таштинама, нити икад лаже; не говори против већега од себе; 

подноси са радошћу укоре и ниподаштавања и штете; мрзи одмор и воли труд, не 

раздражује кога и не мрзи ничију науку. То су знаци и познања истинског смирења. 

И блажен је који их има, јер је дом и Црква Божија постао, и Бог се настанио у 

њему, и постао је војник Царства Небеског. Амин" (Том ИИИ, 216). 

Дакле, брате Јоване, из ових сведочења Светог и Божанског оца Јефрема 

Сиријског, достојних свакога поверења, можемо сасвим детаљно спознати који су 

знаци онога који има истинско смирење. И блажен је онај кога Благи Бог буде 



удостојио у овом животу тога блаженог духовног стања, јер такав је још сада 

прешао из смрти у живот. 

Брат: Признајем Вам искрено, преподобни оче, да сам имао много користи од свих 

учења која сам ја грешни имао срећу да слушам од Вас, и појмио сам много учења 

потребних за спасење и просвећење моје подле и неупућене душе. 

Старешина: Ето, брате Јоване, да је, милошћу и помоћу Преблагог Бога, од када 

ми говоримо, протекло скоро четири сата. И ја сам се, колико ми је Бог помогао, 

старао да и краће одговорим на твоја питања по свом слабом и малом поимању. 

Можда бих имао још штогод да ти кажем, али ето долази отац еклисијарх по 

благослов да би клепао за вечерње и треба да идем на црквено правило. Буди 

пажљив, јер ћеш још бити испитиван искушењима. 

Брат: Молим Вас, преподобни оче, да опростите мени грешном што сам Вам 

својим искушењима и недоумицама проузроковао толико сметњи и труда и што 

сам Вам одузео толико времена. Идем и ја у келију да узмем расу и да дођем у 

цркву на службу. Благословите и, молим Вас, опростите мени грешном. 

Старешина: Бог да прости, брате Јоване, и не заборави шта смо говорили. Запиши 

гдегод што ти је још остало у памћењу, јер ћу те кадгод питати о томе. 

  

  

О КРОТОСТИ, СМИРЕЊУ И ДУГОТРПЉЕЊУ[2] 

  садржај 

"Живот без речи више користи но реч без живота.  

Јер живот и ћутећи користи, а реч, ако је и викана, смета". 

  

Почевши одавде, колико ми милост Господа и Спаситеља нашег Исуса Христа и 

помоћ Пречисте Мајке Његове буду помогли и дали разумевања, говорићу о овом 

тројству врлина, које су три вериге духовног ланца, и којим свако ко се нада 

спасењу своје душе треба да се веже за Христа. 

А повод због којег сам мислио да говорим у овом слову о овим трима врлинама 

јесте то што оне чине јединство, будући међусобно тесно повезане, и чак сливајући 

се једна у другу, јер ко је, даром Христовим, стекао једну, није стран ни осталим 

двема. Јер ко има нелицемерно смирење јесте и кротак; а кротки дуго трпи, јер 

њега одмара кротост његовог срца у свим невољама, и тако достиже да испуни 

написану реч: Узмите јарам мој на себе и научите се од мене; јер сам ја кротак и 

смирен срцем, и наћи ћете покој душама својим (Мт 11,29). 



Ове се врлине рађају из исте мајке, која је преблажена љубав. И као што је љубав 

плод духа, тако је и смирење плод љубави. Јер је најпре била љубав, и затим, 

љубављу према нама унизио је себе Бог и био послушан до смрти, до смрти на 

Крсту (Фил 2, 8). 

И ако је смирење оно што узноси, онда је љубав она што не допушта да се падне 

са висине. 

А како су смирење, кротост и дуготрпљење такође чеда љубави, то се може 

појмити из оног што говори Велики Апостол: Плод Духа јесте љубав, затим када 

набраја шта се из ње рађа, између осталог казује: кротост и дуготрпљење (Гал 5, 

22), и на другом месту, показујући опет плодове љубави, каже: Љубав дуго трпи, и 

пуна је доброте (1. Кор 13, 4). 

Истина је да бешчестим и срамотим себе, покушавајући да говорим о овим 

великим врлинама, којима сам ја убог и стран. Јер нико није сиромашнији од онога 

који учи а не твори. Јер као што је сликар који слика воду по зидовима и она га у 

време жеђи не може освежити, тако је и онај који учи добром делу а не дела га. Не 

може само реч без делања утолити жеђ душе онога који речима хвале слика 

доброту, а да је не окуси знојем и трудом делања. 

Мудар је, дакле, који не говори великим речима, него делима достојним хвале, и 

блажен је који ћути и пушта да говоре његова дела. Опет, добар говорник је онај 

који кори и учи силом делања, не многим говорењем. 

Дакле, за мене који дела немам, било би корисније ћутање које је безопасно. И 

знам да, чак ако будем и говорио, моје слово неће покренути ревност слушалаца 

ка делању, јер слово онога пред ким су претходила дела има силу и достојно је 

поверења. Јер је појмљиво да је једно лепа реч, и друго реч од искуства. Реч која 

је плод делања јесте клет (дом) наде, и теши трудом делања онога који је 

изговара. А лепа реч без делања остаје увек залог срамоте, јер срамоти онога који 

ју је говорио и није испунио. Због тога верујем да нам и божанско Јеванђеље 

ставља на прво место делање, казујући: Ко буде творио и учио зваће се великим у 

Царству небеском. Тако да имам многа сведочења која ми бране да исказујем и 

хвалим блага других. 

Али на неки начин хоћу да утешим и себе убогог и мислим да ћу се можда 

уподобити бар слепцу, који држи светлост ради других, мада му лепота светлости 

не користи, али онима који виде пружа извесну корист. Са том смелошћу, колико 

ми милост Господња буде помогла и буде ми дала разумевања, хоћу у наставку да 

говорим о поменутим врлинама. Али пошто врлина нема међу (границу), као што и 

Св. Григорије Нисијки вели да је граница врлине - неограниченост (бескрај) 

(Созерцања на Мојсијев живот, гл. 1); и ако је истина таква, као што и јесте, онда ја 

у речима које следе нећу моћи казати ко је од људи, сем Бога, имао кадгод ове три 

врлине у савршеној мери. Јер безгранично савршенство ових трију, као и свих 

врлина, налази се само у Беспочетном Богу. Значи, у ономе што хоћу да кажем, 



нећу устремити своје слово ка Ономе Који их све савршено има и обухвата, него се 

слово усмерава ка тројици Његових изабраних раба: ка Мојсију, велим, ка Давиду и 

ка великом Павлу. 

И показаћу да, иако су ова тројица угодника Божијих божанским даром били 

украшени свим добрим делима, али су више сјајили овим трима, то јест: 

смирењем, кротошћу и дуготрпљењем. 

  

О КРОТОСТИ 

  садржај 

Најпре ћу отпочети слово о Светом и великом пророку Мојсију, о коме Свето 

Писмо каже да беше врло кротак човек, кроткији од сваког човека на земљи 

(Бројеви 12, 5). А да ли је овом великом пророку, који је тако кротак, недостајало 

смирење? Никако, јер се ове врлине, као што сам пређе казао, држе једна за другу 

и налазе једна у другој. Јер ко има истинску кротост има и смирење, и ко је смирен 

покрива се кротошћу. Мојсијево смирење јасно показује Свето Писмо, и ево шта 

вели: Када Мојсије напасаше овце свога таста Јотора, на гори Божијој Хориву, Бог 

се јави Мојсију у купини која гораше пламеном огњеним али не сагореваше, и рече 

му: Дођи сада. Послаћу те к Фараону, и извешћеш из Египта народ мој, синове 

Израиљеве (Излазак, 3, 10). На ове Божије речи срцем смирени и кротки Мојсије, 

умујући о овом великом задатку (служби) који му Бог беше поверио, и сматрајући 

себе сасвим недостојним таквог високог позива, рекао је: Ко сам ја да идем к 

Фараону, да изведем синове Израиљеве из Мисира? (Излазак 3,11). 

А након што му Бог потврђује да ће неизоставно бити с њим и да ће му помагати, и 

након што му показује чудо с његовим штапом који се претвори у змију и затим 

опет у штап, и с руком, коју - на заповест Божију - Мојсије ставља у недра и затим 

вади белу од губе, и поново је чисти, Мојсије се опет смирује пред Богом и показује 

му своју немоћ, говорећи: О, Господе, ја нисам речит човек, и та ми немоћ није од 

јуче ни од прекјуче, нити од када Ти говориш с рабом својим; јер говором и језиком 

заплићем. И затим се молио Богу да пошаље другога, и казиваше: О, Господе, 

пошљи онога кога хоћеш да пошаљеш (Излазак 4,13). Истина је да Свето Писмо 

каже да се Бог наљутио због овога Мојсијевог колебања. Али познавалац срца, 

Бог, који испитује срца, видео је да Мојсије говори ове речи не из зле воље и 

непослушања, него из премногог смирења и самопознања, указује на себе као на 

недостојног и неумешног за ову велику службу на коју је послат. Јер иако се 

Преблаги Бог наљутио због овог малог Мојсијевог колебања, није га казнио, него - 

видећи да он себе сматра недостојним и немоћним - још више га је охрабрио. И 

чувши га да се жали да је муцав и да зато не може да говори народу, рекао му је: 

Ко је дао уста човеку? Или ко чини да човек буде нем или глув, или с видом или 

без вида? Зар не ја, Господ? (Излазак 4,11). Затим као кротки отац говори са 

својим слугом и охрабрује га, казујући му: Гле, Тамо је брат твој Арон левит. Знам 



да он говори добро и лако. Ти ћеш му говорити и стављаћеш Моје речи у његова 

уста, и Ја ћу бити с твојим устима и с његовим устима и учићу вас шта вам је 

чинити. Он ће уместо Тебе говорити народу и биће твоја уста, и ти ћеш бити њему 

уместо Бога (Излазак 4, 16). И тако је овим благим и очинским речима охрабрио 

Свог смиреног раба и послао га је да изведе Његов народ из Фараоновог ропства. 

Али зар не треба, браћо моја, да нам одавде остане штогод на ползу (корист) и 

назидање? Због чега ли Бог за ову велику службу није изабрао другог из свог 

народа Израиља, којега беше стотине хиљада у Египту, у Фараоновом ропству? И 

због чега је изабрао Мојсија, који беше побегао од Фараона и утуђио се тамо, како 

сам каже: Живим као дошљак у земљи туђој (Излазак 2,22). Због којег ли је разлога 

изабрао онога који беше туђинац и напасаше стада по пустињи далеко од своје 

браће из Египта, а сада, како показује Свето Писмо, беше прешао с овцама с оне 

стране пустиње и стигао на Гору Божију Хорив (Излазак 3,1). 

По моме мишљењу и поимању, ако будемо тражили да се и одавде духовно 

окористимо, и ако будемо желели да пређашњим речима дамо мало дубље 

тумачење но што је у слову изложено, могло би се појмити и овако: да Бог, 

понекад, ради циљева који су велики и на општу корист Његовом народу, изабира 

оне који себе у свом уму сматрају свагда недостојним, као Мојсије, који - смирујући 

се и исповедајући пред Богом своју немоћ - казиваше: Господе, ко сам ја? Оне - 

велим - изабира за велике службе, који не желе да служе египатским страстима и 

да буду у ропству бестелесног фараона, него беже далеко и отуђују се од служења 

и робовања невидљивом фараону, напасајући незлобиве овце врлина по местима 

где нити је страсти нити зала, успињући се строгим путем подвига, окружени 

врлинама, као Мојсије овцама, до висине савршенства, и стигавши тамо на Гору 

Богопознања, беседе с Њим лицем к лицу погледом чистоте ума; који су сада 

достигли стање да им се повере велике службе и да им се открију божанске тајне 

од Онога Који гори и обасјава али не сажиже на уништење кротке и смирене 

срцем, као што је Мојсије. Јер Св. Исаак Сиријски вели да је онај ко је достигао 

чистоту ума достојан да му се открију тајне. А што је изабрао Мојсија, који има 

природну немоћ, то јест муцавост језика, и то нека се сматра такође на Божију 

славу, коју ниједан језик неће достићи да икада довољно искаже. И друго што 

треба појмити одавде јесте да се Он, када има да твори велике ствари, користи 

малим стварима и слабим сасудима, да би се показало да је сила Његова, а не 

људска. 

Јер ако је тада, посредством смиреног пастира оваца, с муцавим језиком, изволео 

да изведе из фараоновог ропства скоро шест стотина хиљада особа, не рачунајући 

децу (Излазак 12, 37), видимо да касније изабира себи другог од овчијих стада, и 

посведочава да га је нашао по срцу (1. Цареви 13,14; Дап 12, 22). И с њим склапа 

вечни завет да кроз Оног Који ће му бити потомак по телу заснује Своје бескрајно 

духовно царство (Пс 88, 20; Пс 88, 33-36; 2. Цареви 7, 16). А када дође пунота 

времена, када је заветом Обећани Давиду (Пс 131,11) дошао и изволео да извади 

све народе из сатаниног ропства, изабрао је Себи за ову велику службу смирене и 



незнатне, и посредством дванаесторице људи, највећим делом једноставнијих и 

неуких, показао је истину свету, а мудрост овог света показао је као лудост пред 

Собом. 

Кроз ове духовне рибаре уловио је за спасење све који су поверовали у име 

Његово, и тако је лудим и слабим стварима посрамио оно што је мудро и јако (1 

Кор 1, 27). 

А ако видимо да је Свемогући оставио Мојсију муцав језик чак и након што га је 

поставио за посредника између Себе и Свог народа Израиља, треба појмити да и 

том икономијом поштеђује Мојсија, да кадгод у животу не заборави да Бог дела 

толико сила и знакова кроз немоћног и несавршеног у ономе што је природно. И 

путујући даље животом, да се он, Мојсије, још више смири пред Господом. 

Као што је великом Павлу, сасуду изабраном, који је послат да изнесе име Његово 

пред незнабошцима и царевима и синовима Израиљевим (Дап 9, 15), поред 

богатства дара Божијег и поред узвишености виђења и откровења којима је 

украшен, био послат и један сатанин анђео као жалац телу, који га бије по образу, 

како не би заборавио да сила Божија делотвори тамо где је немоћ (2. Кор 12, 7), 

тако и Мојсију остаје надаље немоћ језика, да би га држала у правој мери 

самопознања, и да би се достојни хвале смирио. 

А што му је због ове немоћи језика послат у помоћ брат, и каже му се да ће Арон 

бити његова уста, то показује да су дарови подељени. И ако је Мојсије кроткији од 

свих људи, како за њега сведочи Свето Писмо, ако је крепак што носи у руци штап 

Божији (Излазак 4, 20), нека ипак не заборави да и њему недостаје речитост Арона, 

брата његова. И такав нека остане и надаље, служећи Богу у познању и смирењу, 

славећи Онога Који укрепљује што је немоћно и употпуњује оно што има 

недостатак. 

А да не бисмо заборавили оно о чему је реч, и да би се јасније показала кротост, 

смирење и дуготрпљење овог великог пророка Божијег, доликује нам да пратимо 

кротког Мојсија не само у Египту, него - прошавши с њим Црвено Море - да видимо 

кротког пророка колико незлобивости и колико дуготрпљења показује према свом 

народу Израиљу током 40 година колико је лутао с њим по пустињи. Колико 

горчине, колико невоља и колико гадости су му наносили, када су, након толико 

преславних чудеса која су видели, скретали у роптање и непослушање према Богу. 

Јер само три дана беше од како их је Бог провео по Црвеном Мору као по суху; 

само три дана беше од како видеше руку Свевишњега којом је утопио у море 

Фараона са свом силом његовом; само три дана беше од како их је Бог ослободио 

из горког и дуготрајног, четири стотине тридесетогодишњег ропства, и пошто сада 

беху мало ожеднели у пустињи, они заборавише све, и роптајући викаху на 

Мојсија: Шта ћемо пити? (Излазак 15, 24). Стигоше тада у Меру, и не могоше пити 

воде оданде, јер беше горка; због тога су прозвали оно место Горчином (Излазак 

15, 23). 



Али кротки Мојсије, видећи њихову узнемиреност и роптање, завапио је ка Богу, и 

Бог хитри помоћник своме рабу, показао му је неко дрво, које је када га је Мојсије 

ставио у воду, осладило воду. И тако је Бог, руком раба Свог Мојсија, утолио жеђ 

роптачима. 

Овде сам се сетио једног размишљања Светог Григорија Нисијког о Мојсијевом 

животу, које казује како синови Израиљеви, који скоро беху изашли из Фараоновог 

ропства, нису могли поднети мало жеђи, нити горчину воде из Мере, док је Мојсије 

није осладио дрветом; тако се и деци Христовој, која иду ка земљи обећаној и која 

су од скоро изашла из ропства невидљивог фараона и спасла се египатских 

страсти и путују далеко од њих, чини горак овај пут, али када се сете Оног Који је 

био разапет на дрвету и у жеђи Својој био напојен оцтом и жучи, услађује им се 

донекле ова горчина која их сусреће на путу Његових заповести. 

Сада да се поново вратимо на слово о Мојсију. 

Након што су отишли из Мере, синови Израиљеви су се спустили у пустињу Син. И 

тамо су се опет вратили роптању против Мојсија и Арона, и говораху: Што не 

помресмо од руке Господње кад сеђасмо код лонаца с месом и јеђасмо хлеба до 

ситости? Због чега нас изведосте у ову пустињу да поморите сав овај збор глађу ? 

(Излазак 16, 2-3). 

Али ето, кротки Мојсије, видећи да опет ропћу, рекао им је с кротошћу: Шта смо ми, 

те ропћете на нас? (Излазак 16,7), као да им говори: Због чега устајете и ропћете 

против нас? 

Зар сте заборавили ко је Онај Који је нама заповедио да вас изведемо у ову 

пустињу? Због чега немате вере и због чега се не молите Ономе Који је учинио 

толико чудеса и сила с вама и извео вас из Фараоновог ропства и довео вас 

довде? 

Затим, као кротки родитељ, и не обазирући се на невоље које му чињаху, почео их 

је тешити и казивати им: Немојте се узрујавати и немојте губити трпљење своје. 

Ево данас ће вам дати Господ меса, и ујутру ћете се наситити хлеба (Излазак 16, 

8). Након што их тиме теши, опет хита кротки отац ради њих на молитву Богу, и 

Бог, саслушавши молитву Свог раба, шаље им хлеба с неба и препелице (Излазак 

16, 13-14). Али ето, невоље и ожалошћења Мојсијева не окончавају се, јер народ, 

након што је био храњен маном с неба и јео меса, идући даље, стигао је у 

Рафидинску пустињу, и тамо, не нашавши воде, поново почиње да ропће и 

жалости снисходљивог Мојсија, који с кротошћу говори: Зашто тражите то од 

мене? Што кушате Господа? (Излазак 17,1-2). 

И видећи да они губе трпљење, опет хита на молитву, и будући у недоумици, пита 

Бога: Шта да чиним, Господе, с овим народом? Још мало, па ће ме засути 

камењем (Излазак 17,4). И по заповести и савету Господњем удара стену штапом 

и изводи воду ради утољавања жеђи оних који га огорчаваху и ожалошћаваху. 



Затим, још више но до сада, видеће се кротост и дуготрпљење Мојсијево из 

следећег: када су стигли на Гору Синајску и он је постио 40 дана да би примио 

Таблице Закона из руке Господње, народ је на подножју горе присилио Арона да 

им начини каквог бога од злата; и направили су златно теле, и поклонили су му се. 

Тада је Бог рекао Мојсију: Видим да је овај народ тврдоврат народ. Пусти ме сада, 

гнев мој ће се распалити на њих и истребићу их. А тебе ћу учинити праоцем 

великог народа (Излазак 32,2-10). Чујете ли, браћо, доброту и милост 

Пресамилосног Бога над рабом Његовим Мојсијем? Види да је народ направио 

себи златног бога и заменио своју славу подобијем телета које једе траву (Пс 105, 

19-20). Његова правда Га приморава да их погуби, али ипак не жели да пређе 

преко воље свеугодника Свог Мојсија, него му казује: Пусти ме! Када ли је још Бог 

тражио допуштење од којег човека, када је имао штогод Да уради, као што чујемо 

да каже Мојсију: Пусти ме сада! 

О доброто и милости Небеског Оца! 

О љубави и самилости Премилостивог нашег Саздатеља! 

О безгранично дуготрпљење и кротости Божија, показана над Његовим љубљеним 

слугом! 

Јер не жели да погуби толико стотина хиљада виновника, зарад једног који пости и 

моли се за њих, зарад једног који Га се боји и чува Његове заповести. Ваистину 

овде одговара написано: Као што отац милује синове, помилова Господ оне који га 

се боје. Јер милост је Његова од века и до века на онима који Га се боје, и правда 

Његова на ономе који чува Његов завет (Пс 102,13,17-18). 

Сада да видимо шта чини кротки Пророк, када види да се праведни гнев Божији 

распалио на њих и да му казује: Пусти ме да их истребим! Да видимо: да ли пушта 

да их погуби као што беху заслужили? Не, него видећи опасност, одлази народу, и 

након што их укорава због овог тако великог одступања, и након што су, зарад 

ревности према слави Божијој, погубили скоро три хиљаде одступника мачем 

Левијевих синова, принели их Богу као жртву помирења, следећег дана је рекао 

народу: Учинили сте велики грех. Попећу се сада ка Господу, можда ћу примити 

опроштај за ваш грех. Затим, отишавши ка Господу, са срцем скрушеним од бола, 

исповеда и моли се за њих, говорећи: О Господе, народ овај учини велик грех; 

направио је себи бога од злата. Опрости им сада грех; ако ли не, избриши ме из 

своје књиге, коју си написао! (Излазак 32,28-32). 

Ко ли неће појмити одавде колико љубави и незлобивости беше у души кротког 

Пророка! Овај га је народ толико пута огорчио, роптао је и подизао се против њега 

и Бога; толико пута га је жалостио својим залима. А сада, када је учинио највећи 

грех пред Богом, видевши да су достојни погубљења и да им прети праведни 

Божији гнев, он у незлобивости свога срца као кротки родитељ заборавља сва зла 

којима су га жалостили и са великом скрушеношћу срца моли се за њих и полаже 



душу своју за њих и каже: Опрости им грех; а ако ли не, избриши и мене из књиге 

своје, коју си написао! 

Ето, дакле, истинског оца синова Израиљевих! Ето пророка који је пре толико 

векова испуњавао изречену реч Спаситеља нашег Исуса Христа да се молимо за 

непријатеље. Ето, на крају, изабраника Божијег, који је био спреман да положи 

душу своју за браћу своју. Бог му је рекао: Пусти ме да их погубим, и тебе ћу 

начинити праоцем великог народа; то јест, ако ме пустиш да их погубим, тебе ћу 

уздићи на велику част. Али кроткоме оцу синова Израиљевих није потребна 

никаква част, када је реч да децу његову погуби праведни гнев Господњи. Он се 

моли са много скрушености и с великом понизношћу Премилосном Богу да им 

одмах опрости, а ако не, онда заједно с њима нека погуби и њега и нека га 

избрише из Своје књиге, у коју га је записао. 

Видевши Бог да се он моли и говори ове речи, потврђује му да неће погубити њега, 

него њих, и казује му: Ко је згрешио против мене онога ћу избрисати из књиге Своје 

(Излазак 32,33). 

Свесамилосни Саздатељ и Небесни Отац му потврђује да му је њега жао, јер га 

види да пости и скрушава срце за њих, и потврђује му да неће погубити њега, него 

оне који су згрешили. Али кротки отац синова Израиљевих казује Оцу Творцу: "Шта 

хоћеш да чиниш, Господе милости и сила, хоћеш мене да поштедиш, да ме 

уздигнеш на велику част и да ме учиниш праоцем великог народа, и децу моју и 

Своју да погубиш због тога што су учинили грех достојан погубљења? Не, Оче и 

Господе, Боже мој. Ти си ме поставио за посредника између себе и свог народа. Ти 

си ме саздао у материци мајке моје и дао си ми срце кротко, пуно самилости и 

милости, и сада ја не могу то учинити: да видим њих погубљене а себе 

прослављеног. Не, Оче и Господе, не могу то чинити: да те пустим да их погубиш, 

него са великом силом и скрушеношћу срца, са много понизности и са сузама 

молим се Твојој милостивости: опрости им грех. Опомени се, о Оче и Господе, 

својих љубљених: Авраама, Исаака и Јакова, којима си обећао под заклетвом да 

ћеш им умножити семе као звезде небеске и да ћеш њиховим наследницима дати 

земљу из које тече мед и млеко, и да ће владати њом до века". 

Чувши то Свемилостиви Бог из уста смиреног и понизног раба свог Мојсија, би 

савладан Својом самилошћу, и обрати Свој праведни гнев и праведну љутњу, и 

одуста од зла за које рече да хоће да нанесе Свом народу (Излазак 32,12-14). 

Други пут каже Свето Писмо да је Марија пророчица, сестра Мојсијева, заједно са 

својим братом Ароном оговарала Мојсија, и рекли су: Зар само кроз Мојсија говори 

Господ? Не говори ли и кроз нас? И Господ ју је чуо и казнио, те се испунила губе и 

беше бела као снег. Али кротки и незлобиви Мојсије, не узимајући у обзир то зло, 

намах је похитао на молитву Господу за њу и рекао је: Боже, молим те, исцели је! 

Бог, услишавши молитву раба Свог, дао јој је због овог греха малу казну: да буде 

одлучена изван табора седам дана; и исцелио ју је (Бројеви 12, 14). 



А када су Кореј и Датан устали против Мојсија и заједно с њима две стотине 

педесет људи између синова Израиљевих, па је чак и цео збор прешао на њихову 

страну, тада се слава Господња показала целом збору, и рекао је Мојсију и Арону: 

Одвојте се из тога збора, и сатрћу их за трен. А кротки и незлобиви Мојсије, видећи 

да се гнев Господњи распалио и хоће да их погуби све због њихове побуне и 

непокорности, бацио се ничице заједно са својим братом Ароном, и са много 

скрушености срца мољаше се говорећи: Боже, Боже Духова и свакога тела, један 

једини човек је згрешио, и на сав ли ћеш се збор гневити? И тада се праведни гнев 

Господњи усмерио само на Кореја и Датана и Авирона, који беху челници 

пометње, и прождре их земља са кућама њиховим и са свим иметком њиховим. А 

на оних две стотине педесет који ношаху кадионице и кађаху изашао је огањ од 

Господа и сажегао их је (Бројеви 16,1-35). 

Али ето после ове велике невоље и огорчења које се надвило над кротким 

Пророком због Кореја и оних што се удружише с њим, чекало га је друго, још теже 

искушење. Јер је следећег дана један сам из целог збора устао против њега и 

Арона брата његова, и отпочеше сви скупа викати: Ви сте побили народ Господњи! 

(Бројеви 16,41). И ето, показала се слава Господња, и облак је покрио Мојсија, и 

поново се гнев Господњи распалио на сав народ, и хтеде их све погубити, и опет 

каза Мојсију и Арону: Одвојте се из тога збора, и сатрћу их за трен! Тада је Мојсије, 

видећи да је погибељ целог народа близу, поново пао ничице, молећи се са 

великом скрушеношћу срца да ублажи праведни гнев Божији. И пошто је помор 

делом већ био отпочео у народу, рекао је Арону: Узми кадионицу, и метни у њу 

огња с олтара, метни тамјана, и иди брзо у збор и помоли се за њих; јер је дошао 

гнев Господњи, и помор је отпочео. Арон је брзо узео кадионицу и отишао је и стао 

између живих и мртвих, и преста помор Господњи. Оних што помреше беше 

четрнаест хиљада седамсто људи, сем оних што помреше због Кореја (Бројеви 16, 

42-50). 

Ето, дакле, и овога пута, да није кротки посредник Мојсије пао ничице да се моли 

Богу са много понизности и скрушености срца и да није похитао да принесе жртву 

искупљења за њихове грехе, Господ би их све био погубио, као што беху 

заслужили. 

О овој истини јасно говори Свето Писмо када каже: И рече да их истреби, да није 

Мојсије, изабрани Његов, стао молећи се пред Њега, да одврати гнев Цвој у да их 

не истреби (Пс 105,23). Значи, из онога што се довде говорило о Мојсију може се 

појмити колико је невоља и огорчења претрпео овај велики пророк Божији због 

побуњеног и роптавог народа и са колико кротости, смирења и дуготрпљења беше 

он посредник између њих и Бога, Кога су огорчавали и покретали на гнев својим 

безакоњима, роптањима и непокорношћу својом према Његовим Светим 

заповестима. А кротки и снисходљиви Мојсије четрдесет година је трпео сва 

њихова зла, не узимајући у обзир невоље које му наношаху толико година. Када би 

их видео у било каквој опасности, мољаше се са много понизности и скрушености 



срца за њих Пресветом и Милостивом Богу, који много пута хтеде да их погуби због 

њихових безакоња. 

И тако Мојсије, током свих ових четрдесет година беше кротки, смирени и са много 

дуготрпљења посредник између Бога и синова Израиљевих. Види се да је Бог 

познавао раба свог Мојсија и изабрао га са овим врлинама, да буде на свеопшту 

корист Његовом народу Израиљу. Ове врлине су га прославиле пред Богом и 

људима. Због тога је стигао да о њему сам Бог посведочи да је већи од осталих 

пророка и веран у свему дому Његовом, као што каже Бог Арону и пророчици 

Марији, сестри Мојсијевој: Слушајте, вели, добро шта вам казујем: када буде међу 

вама пророк, Ја, Господ, открићу му се у виђењу или ћу му говорити у сну. Али није 

тако са мојим рабом Мојсијем. Ја му говорим уста к устима, откривам му се лако 

појмљивим стварима, и он види лик Господњи и веран је у свему дому Мојем 

(Бројеви 12,7-8). 

Види се, дакле, да је велики изабраник Божији био пророк Мојсије, о коме сам Бог 

сведочи да је био веран у свему дому Његовом. Мојсије је био символ верности, 

претеча Спаситеља нашег Исуса Христа, јер се показао веран у свему дому 

Божијем као слуга. А Христос, као што показује велики Апостол, веран је над 

домом Божијим не као слуга, већ као Син (Јевр. 3, 2-6). Још и Свето Писмо казује 

да беше најкроткији човек на земљи (Бројеви 12, 3). 

Блажени ће, дакле, бити они који ће се у свом животу сећати Мојсијеве кротости и 

дуготрпљења и по својој ће моћи ревновати да стекну ову велику врлину кротости, 

на коју и Спаситељ наш позива казујући: Узмите јарам мој на себе и научите се од 

мене, јер сам ја кротак и смирен, и наћи ћете покој душама својим (Мт 11, 29). 

Ваистину, браћо, истинска кротост много одмара душу, јер је она кћер љубави и 

мајка незлобивости. 

Кротког и смиреног сви љубе и он све одмара ликом своје кротости. Кротки и 

смирени не гневи се брзо и гневне кротошћу својих речи смирује и блажи, као што 

је написано: Кротки одговор одвраћа гнев, а жестока реч га распирује (Приче 

Соломонове 15,1). 

Кротком је страно лукавство, и он обитава далеко од злопамћења, пун је милости и 

увек се жалости и пати, када види брата у невољи. 

Кротки и смирени постају достојни великих тајни и од Господа се уче Његовим 

путевима, по речи која је написана: Научиће кротке путевима Својим (Пс 24,9). 

Кротке и смирене срцем у овом свету, због њихове кротости и незлобивости, љубе 

и помажу сви људи. И не примају милост само од људи, него тим више од Бога; 

велике ће се славе и дара удостојити у дан када ће се свему судити огњем и 

муком. Као што сам показао, о овом говори Свето Писмо: Када устане на суд Бог, 

да спасе све кротке на земљи (Пс 75, 9). И опет вели: Упутиће кротке на суду (Пс 

24,9). Кротки су по подобију Господњем и помиловаће их у онај дан Кротки и 



Смирени срцем, и они ће се спасти осуде пакла и неисказаних мука, јер срце 

скрушено и смерно Бог неће одбацити (Пс 50,17). 

Кротки и смирени срцем у бескрајности векова ће се тешити духовном сладошћу 

Раја Божијег и наследиће она добра која око не виде и ухо не чу и у срце човеку не 

дође. И биће тамо у многом одмору и миру. Ово показује Божанско Писмо када 

вели: А кротки ће наследити земљу и уживаће у мноштву мира (Пс 36,11). 

И Спаситељ показује да је ова духовна и нетрулежна земља њихова отаџбина, 

када вели: Блажени кротки, јер ће наследити земљу (Мт 5,4). Значи, тамо, у тој 

небеској земљи биће станиште кротких, и наслађиваће се тамо у мноштву мира у 

векове векова. 

Али ти, љубљени, чувши о сладости, немој мислити ни на какве сладости сличне 

овдашњим. Јер Царство Божије није јело ни пиће, него праведност и мир и радост 

у Духу Светоме (Рим 14,17). 

Немој умовати о наслађивању храном, него се наслађуј у Господу, даноноћним 

размишљањем о закону Његовом (Пс 1, 2). Његовим речима храни своју душу, јер 

су оне у твојим устима слађе од меда и саћа (Пс 118,103). 

Немој умовати о сладости пролазних добара, него се моли Богу да те напоји вином 

понизности (Пс 59, 3), и будеш ли се овим вином појио свакога дана и ноћи, 

достићи ћеш да појмиш који је укус духовних пића, и још у овом веку појиће те 

водом живом, која уздиже, Онај који је рекао: Ко је жедан нека дође мени и пије (Јн 

4,10; 7, 37). 

А ако благодаћу Христовом будеш достигао то блаженство да будеш напојен овом 

водом живота, онда ћеш појмити шта значи наслађивати се у Господу и шта беше 

Рај засађен у Едему, јер се реч Едем, по Великом Василију, тумачи као 

наслађивање (Шестоднев, Слово о Рају, стр. 60-63). 

Чувши и о земљи о којој Свето Писмо каже да ће је наследити кротки, немој 

сматрати о њој што год слично земаљском, чак ако кад год и у овом овдашњем 

будеш видео какав украс или лепоту. Не заборављај, брате, да је друга слава 

небеских, а друга земаљских (1. Кор 15, 40). 

Сети се, брате, да тамо речни токови веселе град Божији (Пс 45,4). И духовно 

појми с Великим Василијем да тамо нису чувствене (чулне) воде, него изливи река 

Духа Утешитеља, што неизрецивом утехом веселе душе које су се, благодаћу 

Божијом, удостојиле ући у тај град Божији, који је небески Јерусалим и Невеста 

Јагњетова (Отк 21, 9-10; 27). 

Сети се, љубљени брате, да у баштама тог града и у земљи кротких неће бити овог 

чувственог (чулима доступног, нап.изд) дрвећа, јер ће се тамо духовно дрвеће 

веселити и наслађивати. 



Тамо ће њих воде живе Духа Утешитеља напајати. 

Тамо ће праведници као палме процветати и као кедри на Ливану умножиће се (Пс 

91,13). 

Тамо су горе небеског Сиона, тамо су падине северне, град Цара великога (Пс 47, 

2). 

Тамо ће Бог све кротке и смирене срцем и све који су чували Његове заповести 

наслађивати својим духовним добрима до ситости њиховог срца, као што пише: 

Наситићу се када угледам славу Твоју (Пс 16,15). 

Тамо ће их хладити вода живота, и у опојности Духа Светог наслађиваће се. 

То опет Псалмопевац показује Духом казујући: Опиће се од обиља дома Твога, и 

извором сладости напојићеш их (Пс 35,8). 

Блажени, дакле, и треблажени (троструко блажени, нап.изд) ће бити они који ће 

ревновати да постану кротки и смирени у овом веку, јер ће се у векове векова 

наслађивати тамо где је мир и светлост невечерња. 

То, али и више било би да се каже о кротости Мојсијевој и о блаженству које 

очекује кротке и смирене. 

Рекла је мати Синклитикија: "Следи цариниково смирење, да се не би осудио 

заједно са фарисејем. Изабери кротост Мојсијеву, да би своје срце, које је грубо, 

преобразио у изворе вода" (Отачник, Мати Синклитикија 11). 

 

О СМИРЕЊУ 

  садржај 

А ми ћемо сада усмерити ток беседе ка другом изабранику Божијем, који је кроз 

цео живот имао за сапутнике смирење, кротост и дуготрпљење. Онај о коме 

хоћемо да отпочнемо јесте Св. и велики пророк и цар Давид. 

Кротост и смирење били су овом Пророку и Цару два крила душе, којима је летео 

на толику висину славе и дара пред Богом и људима. А дуготрпљење му је било 

сјајни покров душе у свим искушењима кроз која је пролазио. 

Украсивши своје срце овим великим врлинама, достигао је да буде по срцу 

Божијем, као што пише: Нађох Давида - вели - сина Јесејева, човека по срцу 

Мојему, који ће испунити сваку вољу Моју (1. Цареви 13, 14; 15, 26; 15, 28; 16,1; 

Дап 13, 22; 2. Цареви 2, 4; 5, 3; Пс 88, 20). 

Овог великог пророка Божијег и цара Израиљевог Бог је призвао на царовање од 

пастирствовања оваца, исто као и Боговидца Мојсија, као што показује псалам 



говорећи: И изабра Давида слугу Свога, и узе га од стада овчијих, од јагњилишта 

узе њега, да он напаса Јакова слугу Свога, и Израиља наслеђе Своје (Пс 77,70-71). 

И како је место погодно да покажемо како и на који начин је изабрао и призвао Бог 

раба свог Давида и поставио га царем над Израиљем, ево шта о томе казује Свето 

Писмо: Након што је Бог уклонио Саула с престола, зато што беше одступио од 

послушања Његовим заповестима, Господ је рекао Самуилу: Када ћеш престати 

да оплакујеш Саула, што сам га одбацио да више не влада над Израиљем? 

Напуни рог свој уљем и иди к Јесеју Витлејемцу, јер једног од његових синова 

изабрао сам за цара над Израиљем (1. Цареви 16,1). 

Самуило је послушао заповест Господњу и отишао је, и када је ушао у дом Јесејев, 

видео је најпре Елијава, старијег брата Давидова и првенца Јесејева, и видевши га 

високог стаса и лепог изгледа, рекао је у свом срцу да је ту пред Њим несумњиво 

помазаник Господњи. А Господ рече Самуилу: Не гледај на изглед његов ни на 

висину раста његова, јер сам га одбацио. Затим је рекао: Господ не гледа на што 

човек гледа, јер човек гледа на оно што му виде очи, а Господ гледа на срце. Јесеј 

је затим позвао Авинадава, затим Саму, и тако је пред Самуилом прошло седам 

синова Јесејевих, и Самуило је рекао Јесеју: Господ није изабрао ниједнога од 

њих. Затим је Самуило упитао Јесеја: Јесу ли ти то сви синови? Јесеј је одговорио: 

Остао је још најмлађи, али он напаса овце. И Самуило је рекао: Пошаљи да га 

доведу, јер нећемо седати ни за сто, док не дође овамо. Јесеј је послао и 

доведоше га и - вели Свето Писмо - младо дете беше плавокосо и лепих очију и 

лепог лица. А када је стигао, Господ је рекао Самуилу: Устани, помажи га, јер он је! 

Самуило узе рог са уљем и помаза га усред браће његове. Дух Господњи дође на 

Давида од тога дана и потом (1. Цареви 16,1-13). 

У овим наводима из Светог Писма јасно се види како је био изабран и помазан за 

царовање Давид, син Јесејев. 

Сада ваља да застанемо и да се запитамо зашто Бог није погледао ни на једног од 

седморо старије браће Давидове, као што показује псалам који казује: Браћа су 

моја добра и велика, и не благоволе њима Господ (Пс 151, 5), и због чега је Бог 

погледао на Давида, који беше неугледан и најмлађи син Јесејев? Знам да ћете ми 

одговорити пређашњом речју: да Бог не гледа на спољашњи изглед, него, како је 

Сам рекао Самуилу, Он гледа на срце. 

Али зар нам Свето Писмо не показује на какву врсту срца гледа Бог? Ако се 

будемо мало потрудили и будемо мало испитали, исто ћемо уз помоћ Светог 

Писма појмити на какву врсту људи и на какву врсту срца гледа Бог. И ево неких од 

многих сведочења Светог Писма која о томе казују. У псалмима, Пророк вели: 

Погледа на молитву смирених и не понизи мољење њихово (Пс 101, 8). На другом 

месту вели: Он не гледа на лице великих и не одвраћа поглед од непорочних (Јов 

34,19; 35, 7). Пречиста Богородица и свагда Дјева Марија, у својој пророчкој песми 

коју је изговорила када беше у кући Јелисаветиној, каже: Погледа на смерност 

слушкиње своје (Лука 1.48). На ином месту Светог Писма Сам Бог сведочи на кога 



гледа, казујући: На кога ћу погледати, до само на кроткога и на смиренога срцем и 

на онога који стрепи од моје речи (Исаија 66,2). 

Из ових сведочења Светог Писма може се појмити да Бог, више но на било ког 

другог, гледа на смирене и кротке који испуњавају Његове заповести. Види се, 

дакле, да је познавалац срца, Бог, предзнајући смирење и незлобивост срца овог 

сина Јесејевог, изабрао га и овенчао славом и благодаћу. О овом испробавању и 

изабирању од Бога сам Давид исповеда Духом Светим говорећи: Господе, 

испробао си ме, и познао си ме; Ти си познао седање моје и устајање моје; Ти си 

разумео помисли моје издалека; стазу моју и моју животну нит испитао си, и све 

путеве моје предвидео си, јер нема лукавства у срцу моме (Пс 138, 1-4). Појмимо 

још и то да је Давид, посведочени да је по срцу Божијем, у овом животу имао за 

сапутнике смирење и незлобивост. 

Ако будемо узели на ум многа казивања из његових псалама, сетићемо се да уста 

говоре од сувишка срца (Лука 6. 45), као што се може видети и код овог Пророка 

Божијег, који из ризнице свог смиреног срца, својим устима, у сваком животном 

догађању, помиње смирење; и као што је велики Павле, у чијем је срцу живео 

Христос, као што он сам сведочи говорећи: А живим - не више ја, него живи у мени 

Христос (Гал. 2,20), а пошто живљаше Христос у његовом срцу, његова уста нису 

престајала да много пута помињу Његово Преславно име, као што се може то 

спознати, јер само у његовим писаним делима и посланицима помиње се Исусово 

име две стотине тридесет и осам пута а име Христос три стотине седамдесет и три 

пута; исто тако и у псалмима блажени Давид неретко спомиње смирење. И 

понекад, када устајаху на њега непријатељи, и када пророковаше о смирењу 

Спаситељевом у време Његових страшних страдања, казиваше: Помилуј ме, 

Господе; види понижење моје од непријатеља мојих (Пс 9, 14); и опет: Суди сироти 

и пониженоме, да се не хвали више човек на земљи (Пс 9,38). 

Други пут казује: Јер је узвишен Господ, и на смирене погледа (Пс 137, 6). Када 

бежаше од Сауловог лица и бејаше у пећини молећи се, говорио је: Слушај 

молитву моју, јер се понизих веома (Пс 141,6). Када је бежао у Нов, и Саул га 

пратио, опет се са смирењем тешио казујући: Близу је Господ скрушених срцем, и 

смирене духом спасиће (Пс 33,17). У дан када га је Бог избавио од руке Саулове и 

свих његових непријатеља, помиње смирење говорећи: Јер ћеш Ти спасти народ 

понижени, и очи гордих понизићеш (Пс 17,30). Када га окружују друге невоље и 

огорчења, опет побеђује смирењем и ћутањем казујући: Злостављан бих и 

понижен веома, риках од уздаха срца мојега (Пс 37,9). И опет вели: Занемех и 

смирих се у несрећи својој (Пс 38,3). А када је к њему ушао пророк Натан и 

прекорео га због жене Урија Хетејина, признавши своју грешку, опет смирењу хита 

и речима пуним понизности вапи ка Господу говорећи: Помилуј ме, Боже, по 

великој милости Својој (Пс 50,1). И опет: Даћеш ми да слушам радост и весеље, 

обрадоваће се кости потрвене (Пс 50, 9). Затим показује да срце смерно и 

скрушено Бог неће одбацити (Пс 50,18). Још показује да је много смирења и 

велики труд имао све време свог живота због свог греха и да је строгим постом и 



многим сузама спрао свој грех. Јер каже: Бише ми сузе моје хлеб мој дан и ноћ (Пс 

41,3). И опет: Уморих се у уздисању мојем, сваку ноћ квасићу одар свој, сузама 

својим постељу своју обливаћу (Пс 6, 6). И опет: Јер ишчиле у муци живот мој, и 

године моје у уздасима (Пс 30, 11); Колена моја изнемогоше од поста (Пс 108,23). 

Јер прашину као хлеб једох, и пиће своје са плачем мешах (Пс 101,10). Као онај 

који плаче и тугује, тако се смиривах (Пс 34,13). И опет о посту и смирењу казује: А 

ја, када ми они (непријатељи ђаволи, страстима и искушењима) досађиваху, 

одевах се у врећу (жалости) и постом смиравах душу моју (Пс 34,12). 

Затим, после овог труда великог и кајања, вапијаше ка Пресамилосном Богу 

казујући: Види смирење моје и труд мој, и опрости све грехе моје (Пс 24,19). И 

тешећи нас надом спасења своје душе кроз смирење и труд, придодаје говорећи: 

Радоваћу се и веселићу се милости Твојој. Јер си погледао на понижење моје (Пс 

30, 7). 

Ово нека буде речено о смирењу Давидовом. 

А о његовој кротости и незлобивости, ево шта се казује: Опомени се, Господе, 

Давида и све кротости његове (Пс 131,1). Није рекао једне или двеју, него 

свеколике кротости његове; тиме Дух Свети показује да је Давид у целом свом 

животу био кротак и незлобив, јер незлобивост је плод кротости, као што је и 

кротост плод духа и кћи љубави. 

Ову своју незлобивост посведочује Давид сам Духом Светим, када казује: Суди ми, 

Господе, јер у незлобивости мојој ходих (Пс 25,1). И опет: Суди ми по 

незлобивости мојој (Пс 7,8), и опет: А ја у безазлености својој ходих; избави ме, 

Господе, и помилуј ме (Пс 25,11). И на ином месту каже: Прохођах у незлобивости 

срца мога (Пс 100, 3). Свето Писмо још показује да је незлобиво напасао словесне 

овце дома Израиљевог, над којим га је Бог поставио за цара. И напасаше их у 

безазлености срца свог (Пс 77,76-78). 

Сва ова сведочења Духа Светог којима се показује смирење, кротост и 

незлобивост Давидова, јасније ће се појмити из онога што следи. Свето Писмо 

казује да након што је Саул скренуо од заповести Господњих, Дух Божији се 

удаљио од њега, и мучио га је дух који је долазио од Господа, по допуштењу 

Његовом. Служитељи Израиљеви су рекли: Гле, зли дух од Бога те мучи. Само 

заповеди, господару наш. Слуге твоје су пред тобом и оне ће потражити човека 

који уме да свира на харфи. И када дух од Бога послати буде над тобом, он ће 

свирати руком својом, и биће ти лакше. И по савету његових служитеља био је 

доведен Давид, син Јесејев, к њима, и свираше Саулу у псалтир. И када му 

свираше Давид, дух којег Бог беше послао удаљаваше се од Саула, и он је осећао 

олакшање (1. Цареви 16, 14-23). 

Али управо у ово време када је Саула мучио тај дух, заратили су Филистејци на 

Израиљ. Они су довели са собом човека горостаса, наиме Голијата, који је велики 

страх унео у срце Саулово и целог Израиља, јер се нико није усуђивао да се бори 



са њим. Тога Голијата, који се беше хвалисао својом снагом и хулио на Бога и на 

Његов народ Израиљ, млади Давид, кога је Бог покренуо ревношћу, убио је једним 

јединим каменом баченим из праћке, јер Бог беше у помоћи рабу Свом Давиду. А 

када се враћаху Израиљци из рата са Филистејцима, жене из свих Израиљских 

градова почеше свирати у бубњеве и гусле од радости победе и казиваху: Саул 

згуби хиљаде, али Давид десетине хиљада. То чувши Саул - да је више хваљен 

Давид него он, разгневи се врло, и од тога дана гледаше попреко Давида (1. 

Цареви 18, 6-9). 

Наведеним речима Светог Писма показује се како је Давид доспео на Саулов двор, 

како је изгонио злог духа од њега ударајући у псалтир, како је Давид помоћу 

Господњом убио Голијата, смртног непријатеља Сауловог и целога Израиља, и 

због чега је Саул почео да мрзи Давида, свога доброчинитеља. 

Али гле, Свето Писмо казује да је дан након што се Саул вратио из рата, зли дух 

почео опет да га мучи. А невини Давид, не обазирући се на јучерашњу злобу 

цареву, коју беше спознао, и видећи да цар страда од злог духа који га мучи, беше 

му жао и узевши псалтир, опет је свирао и изагнао злог духа од њега. И Саул се 

осећао добро, и одахнуо је с олакшањем, али видећи Давида близу себе, и пошто 

му се ум помрачио од зависти коју имађаше у срцу, узео је копље и хтео је да 

прикује Давида копљем за зид и да га убије. И Давид се измакао два пута (1. 

Цареви 18,10-11). 

Овде сам се сетио речи Светог Јована Златоуста, који каже: "Завист је гора од 

ђавола". Велика је то истина, и јасније но било где може се овде видети. Јер Свето 

Писмо показује да је Давид, свирајући у псалтир, одгонио злог духа од Саула, али 

завист није могао избацити из његовог срца. Зли дух би одлазио од њега, али 

злоба зависти и након његовог одласка су остајале са Саулом; и када би осетио 

олакшање од мука злог духа, још више га је мучила његова завист, и тражио је да 

убије Давида, свог доброчинитеља. 

Али Бог, Чије очи гледају на праведнога и невинога (Пс 33,4), чувао је слугу Свог 

од беса Сауловог, и због своје незлобивости Давид је достигао да га љуби сав 

народ. То појмивши Саул, још више је почео да му завиди и да га се боји и другу 

замку је хтео да му постави зарад његове погибије. Срачунао је, дакле, да учини 

Давида својим зетом, али да му постави тешке услове, да Давид води све ратове 

са Филистејцима, јер тако, мишљаше он, Давид, несумњиво неће утећи жив од 

руке Филистејаца. И по овом лукавом плану рекао је Давиду: Ево, кћер своју 

старију Мераву даћу ти за жену, само ми служи храбро и води ратове Господње (1. 

Цареви 18, 17). А смирени и невини Давид, чувши ову вест из Саулових уста, са 

смирењем и благодарношћу је одговорио Саулу и рекао: Ко сам ја и шта је дом оца 

мојега у Израиљу, да будем зет царев? (1. Цареви 18). 

А након што је Давид постао зет Саулов и у свим ратовима извојевао велике 

победе, и након што је Давидово име постало веома чувено пред иноплеменицима 

и целим Израиљем због његовог витештва и победа, Саул, видећи да ни овом 



врстом замки није могао да га погуби, и не могући више да га гледа у толикој части, 

показао је своју злобу зависти и отпочео је отворено гоњење Давида. И рекао је 

својим служитељима и своме сину Јонатану да ухвате и убију Давида. Али је 

Јонатан много љубио Давида због витештва и чистоте његовог срца и јавио му је 

ту заповест свога оца. А Давид, сазнавши на време, чувао се Сауловог беса. Саул 

је послао своје људе кући к Давиду, да га убију, али Бог га је избавио преко 

Михале, ћерке Саулове, која је спустила Давида кроз прозор. Давид је затим 

побегао к иноплеменицима, у Гат, да би се спасао, али видећи да му и тамо 

дотични припремају замку, отишао је и сакрио се у пећину Одаламску, одакле је 

отишао у Миспу у земљу Моавску и одатле, по савету пророка Гада, отишао је и 

сакрио се у шуми Арет. 

У то је време Доик Идумејац, један од Саулових пастира, оклеветао свештеника 

Авимелеха Саулу да је примао Давида и помагао му. И Саул је погубио 

свештеника Авимелеха с целим домом његовим и са осамдесет и пет свештеника; 

још је посекао оштрицом мача цео свештенички град Нов и тражио је на сваки 

начин да ухвати и убије Давида. 

Давид, појмивши са колико га беса Саул тражи да би га погубио, отишао је у 

пустињу Зиф, у шуму. Ти Зифљани, будући зли људи, дошли су и рекли Саулу да 

је Давид по тим крајевима, а Саул је пошао са својим људима у потеру за 

Давидом. Али управо када се Саул приближавао месту где је био Давид, дошла му 

је вест да су Филистејци упали у земљу. И Саул, мимо своје воље, вратио се тада 

из потере за Давидом. Због тога се назвало то место Камен раздељења. Али гле, 

Саулов бес и злоба не престају настојати да убију невиног Давида, јер вративши се 

из рата с Филистејцима и разумевши да је Давид са својим људима скривен у 

Енгадској пустињи, узео је са собом три хиљаде људи из Израиља и отишао је да 

тражи Давида, до врлети где су дивокозе (1. Цареви 24, 3). 

Из овог до сада види се са колико беса и злобе тражи Саул да погуби Давида. А у 

ономе што следи ће се показати са колико незлобивости и кротости се опходио 

Давид према Саулу, своме смртном непријатељу. 

Прогањајући Давида, Саул са својим људима стигао је код неких бачија овчарских 

које беху поред пута, и тамо беше нека пећина, у коју је Саул ушао да спава. А 

Давид са својим људима беше у дну пећине. И људи Давидови, видећи Саула како 

спава у пећини, рекли су Давиду: Ево дана у који ти Господ вели: Предајем ти 

непријатеља твојега у руке! Док је Саул спавао у пећини, Давид је отишао полако и 

одсекао скут Саулове хаљине. Затим је рекао својим људима: Не дао ми Бог да 

учиним што против помазаника Господњег! И тим речима је спречио своје људе да 

навале на Саула. Затим се Давид повлачио са својим људима ка све удаљенијим 

местима. А Саул није престајао да га прати и чувши да је Давид сакривен са својим 

људима на Брду Ехели, пред пустињом, отишао је да га ухвати. И пошто беху 

уморни од пута, легао је са својим табором и спавао. У то време Давид је рекао 

својим људима: Ко хоће да иде са мном у Саулов табор? И Ависај син Серујин је 



рекао: Ја ћу сићи с тобом. И будући ноћ и мрак, Давид и Ависај су сишли у Саулов 

табор. И гле Саул спаваше у своме шатору усред свога табора, и копље му беше 

пободено у земљу крај његове главе. Авенир, војсковођа Саулов спаваше са 

народом око њега. Тада је Ависај, војсковођа Давидов, рекао Давиду: Бог ти сада 

даде непријатеља твојега у руке. Пусти ме, молим те, да га ударим својим копљем 

и да га прибодем једним ударцем, да не буде више потребе за други! Али Давид је 

рекао Ависају: Немој га убити, јер ко би могао подићи руку на помазаника 

Господњег и остати некажњен? Затим је рекао: Не дао ми Бог да дигнем руку на 

помазаника Господњег! Узми само копље и крчаг с водом што су му чело главе. 

Затим, поневши само копље и крчаг, изашли су из Сауловог табора, и нико их не 

виде, јер их Бог све урони у дубок сан. И након што су се много удаљили од табора 

и прешли на супротну страну брда, Давид је дозвао по имену Саула и Авенира 

војсковођу његовог, и ови, пробудивши се из сна, чули су Давидов глас и 

престравили су се. И Саул је рекао: Је ли то твој глас, сине Давиде? А Давид је 

одговорио: Мој је глас, царе господару! И рекао је: Зашто, царе, гониш слугу 

својега? Шта сам учинио и чиме сам крив? 

Затим је рекао: Благоизволи, царе, господару мој, и послушај речи слуге својега. 

Ако те Господ дражи против мене, нека прими од нас мирис жртве; али ако те 

људи драже, проклети нека буду пред Господом, јер ме они изгоне данас да не 

припадам наследству Господњем. 

Затим је рекао: Ево копља твог, царе, нека дође који од људи да га узме. Господ ће 

платити свакоме по правди и вери његовој. Јер те Господ даде данас у руке моје, 

али не хтедох дигнути руку своју на Помазаника Господњег (1. Цареви 26, 23). 

Након тога, видећи Давид да бес Саулов не престаје, рекао је у себи: Погинућу кад 

год од руке Саулове; нема боље за мене него да побегнем у земљу Филистејску, те 

ће ме се Саул оканити и неће ме више тражити по крајевима Израиљским. И Давид 

је узео својих шест стотина људи и одвео их Ахису, сину Маохову, цару гатском, 

где су остали годину и четири месеца, док Саул није погинуо у рату са 

Филистејцима. 

Из овог што је довде речено може се појмити са колико је мржње Саул тражио да 

ухвати и погуби Давида, и са колико се кротости опходио Давид према Саулу. 

Двапут је Бог дао Саула у руке његове, и његови људи су га подстицали да га 

убије, а кротки и смирени Давид, имајући страх Божији и препуштајући све освети 

Господњој, није хтео да дигне руке своје на Саула. 

Радије је хтео да оде у туђу земљу и да препусти место Сауловој мржњи и гневу, 

него ли да га убије и наљути Бога. Јер он је знао да је Саула помазао Самуило на 

царевање, по заповести Господњој, и по савету Господњем није хтео да му нанесе 

никакво зло. 

Али се Давидова незлобивост још више показала када је праведни гнев и суд 

Божији сустигао Саула, те је пао погубљен од свога мача пред Филистејцима. 



Будући обавештен Давид о његовој смрти, било му је веома жао, и раздрао је своје 

хаљине заједно са свим својим људима, плачући због смрти свог непријатеља; 

постили су до вечери и жалили су са болом (2. Цареви 1,11-12). 

Након овога плача и жалошћења саставио је и тужбалицу за царем Саулом, за коју 

је дао заповест да је науче сва деца Јудина и да је певају у знак сећања на 

Саулову смрт (2. Цареви 1, 27-27). 

Ето дакле, браћо моја, незлобивости Давидовог срца, показане у своје време 

делом. Ето заповести Јеванђеља Христовог коју је оделотворио онај што је имао 

да буде Његов предак по телу. Ето заповести савршенства из закона Господњег, 

која нас учи да љубимо непријатеље, како ју је испунио онај који је рекао: Уклони 

се од зла, и чини добро; тражи мира и иди за њим (Пс 33,14). Како се јасно види 

испуњена овде реч Спаситељева 

Који каже: Љубите непријатеље, чините добро онима који вас гоне (Лк 6, 35; Мт 

5,39-44). Затим, ко не зна колико је милости и доброте показао Давид према 

потомцима свога прогонитеља, Саула. Јер када је дошао да буде цар над целим 

домом Јудиним и Израиљевим, и победио, помоћу Господњом, све своје 

непријатеље, рекао је својим служитељима: Оста ли јоште ко од дома Саулова да 

му учиним добро и да се опходим према њему с добротом која је као доброта 

Божија? А Сива, један од бивших слугу Саулових рече: Још има син Јонатанов, 

хром ногама. И чувши цар Давид, заповедио је да га доведу преда њ. А дотични, 

знајући колико је пропатио Давид од Саула, чувши да је позван да дође пред цара, 

веома се уплашио, сматрајући да ће га горком смрћу погубити. И када је био 

доведен пред њ, видећи га кротки цар у великом страху, рекао му је са кротошћу: 

Не бој се, јер хоћу да ти учиним добро! Даћу ти натраг сво земљиште Саула оца 

твојега, и ти ћеш свагда јести за мојим столом. И од тог дана, по царевој 

заповести, Мефивостеј, јер му то беше име, поста господар над свим имањима 

која остадоше од Саула и сваког дана сеђаше са царем за трпезом (2. Цареви 

9,13). 

А колико је незлобивости показао Давид према Авесалому, сину своме, који 

гледаше да му одузме живот и царство и беше се ратом побунио против њега, 

послушавши савет Ахитофела, непријатеља Давидовог. Чувши о овој побуни свог 

сина, био је приморан да напусти Јерусалим и да бежи с народом по пустињи и 

планинама од беса и злобе свог сина. Још му не мали беше стид и огорчење које 

на њега дође, чувши да је Авесалом, послушавши савет Ахитофелов, ушао к 

његовим супругама без икаквог срама или страха Божијег, чинећи ово безакоње 

пред целим Израиљем. 

А када је праведни гнев сустигао Авесалома, и он је пао у рату погубљен од руке 

Јоава, његовог војсковође, чувши о синовљевој смрти, који му беше смртни 

непријатељ, уместо да се радује што га Бог избави да не буде погубљен управо од 

руке свог сина, он је отпочео нарицати и горко плакати и са великим болом срца 



вапио је на сав глас: Сине мој Авесаломе, Авесаломе сине мој, зашто нисам умро 

ја уместо тебе! (2. Цареви 18, 31-33). 

Ето дакле, браћо моја, и овде показане незлобивости Давидовог срца. Ето срца 

истинског родитеља који заборавља сва безакоња свог злог сина и с болом плаче 

због његове погибије. Ко ли ће моћи речима исказати колико несличности беше 

између његовог срца и срца његовог сина. Син пун мржње према ономе који га је 

родио, свим бићем је тражио да му одузме живот и царство. Давид мужаствене 

душе подноси да га прогони његов син, и жели и да умре уместо њега, само да би 

он остао у животу и био поштеђен. Син жели да пролије крв свог оца и да 

царствује уместо њега. Истинског родитеља, међутим, не радује победа над сином, 

не жели да царствује без свог сина, мада га овај прогони и постаје му смртни 

непријатељ. Он заборавља сва зла која је претрпео од свог сина, сво бешчашће, и 

вапи на сав глас са много бола: Сине мој Авесаломе, зашто нисам умро ја уместо 

тебе? 

Али какво ћемо још поређење наћи између срца Давидова и Саулова? Ко ће 

измерити удаљеност, ко ће моћи појмити различитост између ових срца? Саул 

прогони и тражи да по сваку цену убије свог доброчинитеља Давида. Давид 

опрашта своме прогонитељу, плаче горко и нариче због смрти свог непријатеља и 

жао му је због тога што није умро уместо њега. Ваистину, велика различитост срца! 

Велика је и недостижна раздаљина између љубави која дуго трпи и милостива је 

(1. Кор 13, 4) и између срца које мрзи свога брата и завиди му. 

Још мислим да није баш добро да пренебрегнемо незлобивост и кротост коју је 

Давид показао према другом свом непријатељу, наиме према Симеју, који беше из 

Сауловог дома и рода и који је, када је цар Давид бежао од лица свог сина 

Авесалома, изашавши пред њега, почео га клети и пред целим народом бацати се 

на њега камењем и викати: Одлази, одлази, крвниче, зликовче (2. Цареви 16,7). А 

када се Цар Давид победоносно враћао из рата у Јерусалим, овај Симеј, сетивши 

се колико је бешчашћа и горчине нанео цару у присуству његових људи, и не 

налазећи другог начина да се спасе ове тешке, достојне смрти, кривице, намислио 

је да падне ничице и да тражи опроштај од цара. И управо у трену када се цару 

постављаше чамац да пређе Јордан, дошао је Симеј и, бацивши се пред цара, 

молио га је говорећи: Нека не узима у обзир господар мој цар безакоње моје. Нека 

заборави да га је раб његов вређао у дан када цар беше изишао из Јерусалима и 

нека цар не узима то у обзир, јер раб твој исповеда да је згрешио (2. Цареви 19, 

18-19). Чувши ове Симејеве речи, Ависај, један од Давидових војсковођа, рекао је 

цару: Еда ли тога ради не треба да погине Симеј што је клео помазаника 

Господњег? А цар незлопамтиви рекао је Ависају: Зар ће данас погинути ко у 

Израиљу? Зар не знам да сам данас постао цар над Израиљем? Ето доброте 

кротког цара показане делом у дан када му Бог беше дао његовог непријатеља у 

руке, као и некада Саула. 



Ето чиме се показује Давидова благодарност и одавање признања Богу! Јер шта 

вели: "Ако си Ти Господе, учинио милост са мном и избавио ме од опасности и 

смрти, и данас се враћам здрав и победоносан да опет царујем над Израиљем, зар 

да ја не учиним милост ономе који ми је сагрешио? Ти си ме самилосно прекорео 

за оно што сам Ти згрешио и затим си ми опет обрнуо тугу у весеље, а зар ја да 

управо у дан моје радости чиним жалост и да убијем оног који је хулио на мене? 

Нећу то чинити. Не, да не би моју данашњу радост осетио са тугом и са горчином и 

са страхом смрти. Твоје сам се милости удостојио и желим милости да удостојим 

онога који ми је сагрешио. За оно што сам Теби згрешио Ти ми се ниси осветио до 

краја. И због тога моја освета над Симејом, који ме је клео и бешчастио, ово је - да 

му кажем: Нећеш умрети, и заклетвом те уверавам да те нећу убити (2. Цареви 

19,23). 

Да ли, браћо моја, који познајете више светску историју и који сте прочитали више 

о прошлости царева овог века, реците ми, молим вас, да ли светска историја 

памти још који сличан случај о било којем земаљском цару, који је у кротости и 

незлобивости достигао Цара Давида и да је толико љубио своје непријатеље, као 

он. Покажите, молим вас, мени глупом и неуком, да ли сте прочитали или чули где 

год о којем цару који је плакао и са толиким болом срца жалио због смрти својих 

непријатеља, као што је Давид оплакао смрт својих прогонитеља и смртних 

непријатеља, Саула и Авесалома? Да ли је, опет ћу запитати, још који од царева 

учинио толико милости и доброте потомцима својих непријатеља - да им да имања 

и слуге и да им одреди да буду за трпезом с њим у све дане, као што је Цар Давид 

учинио са Мефивостејом, унуком Сауловим? 

Који би од царева, имајући каквог непријатеља што му се ругао пред дворјанима 

његовим и бацао се камењем на њега пред целим народом, томе затим опростио и 

уверио га заклетвом да га неће погубити, као што је учинио Цар Давид са Симејом 

из дома Сауловог, о којем сам пређе говорио? 

Значи, из овог до сада, мислим да ће се доста јасно појмити смирење, кротост и 

незлобивост Цара Давида. 

Долично је показати да се овај велики пророк и цар показао кротким и смиреним не 

само када је био прогањан и у опасности од својих непријатеља, него, тим је више 

показао своје смирење и незлобивост када је побеђивао непријатеље, и чак када 

га је Сам Бог известио да ће га уздићи до велике славе и благодати. Када је Бог 

послао к њему пророка Натана и рекао му: Овако вели Господ над војскама: Ја те 

узех од напасања оваца, да будеш цар над Израиљем. Бих с тобом куда си год 

ходио. Истребих све непријатеље твоје испред тебе. Стекох ти име као што је име 

највећих људи који су на земљи. И затим му казује: Дом твој и царство твоје остаће 

вечно преда Мном, утврдићу престо царства твога довека (2. Цареви 7, 8-16)! Када 

је чуо ове речи које му говори Бог преко пророка Натана, смирени Давид није се 

надмео срцем због ове велике славе и дара за који му се објављује да ће га 

примити од Господа, него је, с великим смирењем ставши пред Господа, рекао: Ко 



сам ја, Господе Боже, и шта је мој дом, те си учинио да доспем где сам (2. Цареви 

7, 8-19)? 

Ето речи које су потекле из смирења Давидовог срца. Ето смирене благодарности 

и одавања признања које је блажени цар показао пред Богом. Бог је некада 

говорио из огња смиреном пастиру оваца са Хоривске горе и поверио му велику 

службу да га постави као посредника за Свој народ Израиљ. И казиваше му да ће 

његовим рукама учинити велике знаке и чудеса над целом египатском земљом и 

да ће њиме извући Свој народ из фараоновог ропства, а смирени Мојсије, 

сматрајући се сувише малим за тако велику службу, казиваше: Ко сам ја, Господе, 

да идем к Фараону и да изведем синове Израиљеве из Египта? (Излазак 3,11). 

Затим је са много смирења и самопознања исповедао за себе да је недостојан и 

неумешан за тако велико дело и, показавши своју немоћ пред Господом, казиваше: 

О Господе, ја сам мутав и заплићем језиком (Излазак 4,10)! 

Исте речи смирења и самопознања видимо сада и код Давида, кротког пастира 

словесних оваца дома Израиљевог, јер казује: Ко сам ја, Господе Боже, и шта је 

мој дом, те си ме довео довде? Пита се затим по правди и диви се толикој милости 

и дару Божијем изливеном на њега. Не заборавља Божије старање о њему, 

старање Бога, Који је био с њим, те га је изабрао из сиромашне и неугледне 

породице, и како га је узео од стада оваца и поставио за цара над Израиљем. 

Затим, појмивши и оно највеће што му се обећава, казује Богу: Па и то ти се још 

чини мало, Господе Боже. Ти говориш о дому раба својега и за будуће. То јест: 

Није ли довољно колико си са мном учинио до сада, што си ме од пастира оваца 

учинио Својим пророком и Царем над Израиљем? И ово Ти се чини да је мало 

према рабу Твоме; хоћеш да донесеш још већу благодат и славу на мој дом и 

породицу? Видите, браћо моја, са коликим смирењем и благодарношћу се 

пројављује пред Господом велики и хвале достојни цар? Због тога сам рекао да је 

смирење и незлобивост срца оно што га је узвисило до толиког дара и славе. 

Види се да колико Бог жели да га узвиси, толико се он више смирује срцем и 

речима пред Господом и Његовом благодаћу. И као што воћка крцата плодовима, 

како јој плодови расту, тако све више спушта гране ка земљи, тако се и ова 

духовна воћка, израсла из корена Јесејева, по мери раста дарова Светог Духа, све 

више, са смирењем срца, преклањала пред Благодаћу. 

А ако је истина да се све што је сазидано високо и лепо ослања на оно што је 

испод, тако и овде, узвишеност славе и лепота светости на које је био узвишен 

велики Пророк и Цар биле су постављене на дубоки темељ његовог срца, као што 

је написано да ће се у дубоком срцу узвисити Бог (Пс 63,7); требало је још да се 

обистини и речено: Рог његов уздићи ће се у слави (Пс 111, 9). И опет: Тамо ћу 

уздигнути рог Давиду, припремих светилник Помазанику моме. Непријатеље 

његове обући ћу у срамоту, а на њему ће процветати светиња моја (Пс 131,17-18). 

И то видимо да је на делу испунио Бог на рабу Своме. Јер је Голијата, који беше 

утерао страх у сав Израиљ и хвалио се и својом силом и својим стасом, смирени 



Давид убио једним јединим каменом баченим из праћке, и њихове непријатеље 

Филистејце посрамила је гордост. Још је и Моавце и Едомце Господ потро. А 

тројицу великих непријатеља Израиљевих ужасном је смрћу покосио, јер су се 

Авесалом и Ахитофел сами обесили, а Саул се својим мачем пробо. И тако, по 

пређе казаној речи, Бог је све непријатеље Свог смиреног раба великим срамом 

оденуо и рог Свог смиреног раба силом деснице Своје узвисио је, да не би остала 

(непосведочена) изречена истина да: Именом Мојим узвисиће се рог моћи његове 

(Пс 88,24). 

Сви ови дарови и доброчинства Божија дошла су на Давида само због смирења и 

незлобивости његовога срца, као што сам, Духом Светим исповеда казујући: А 

мене си због безазлености (моје) прихватио, и утврдио си ме пред Тобом до века 

(Пс 40,12). И ако је негде записано да Бог смиренима даје благодат (1. Петрова 5, 

5), онда какав већи дар може бити дат човеку, него ли да од пастира оваца 

достигне да буде пророк Божији и цар над Израиљем? 

Ако опет пише да: Који себе понизује узвисиће се (Мт 13, 12; Лк 14,11; 1. Пт 5,6; Јов 

22,29; Јак 4,10), онда се може појмити да ће малом броју смртних људи ова истина 

Божија више пристајати но Давиду, који је од пастира оваца постао не само пророк 

и цар, него је достигао да буде праотац Онога Који је саздао праоце. Значи, види 

се да је Господ умножио Своју славу на смиреном рабу Свом, као што Духом 

исповеда казујући: Умножио си на мени величанство Твоје (Пс 70,24). И ову вечну 

славу на коју је Бог уздигао Свог смиреног раба са заклетвом, утврдио је као што 

пише: Закле се Господ истином, и неће се одпећу ње: Од плода утробе твоје 

посадићу на престолу твоме (Пс 131,11). Који ли дар може бити драгоценији и која 

слава већа од ове коју је са заклетвом дао Бог смиреноме рабу Свом Давиду, да 

царство његово остане вечно, и његов владарски престо духовно да сија и светли 

као сунце пред Господом? На коју ли је висину славе било могуће да Бог уздигне 

смиреног раба Свог Давида, до ли на ову на коју га је узвисио, да буде отац по 

телу Ономе Који се пре свих векова родио од Оца и Чијем Царству неће бити краја, 

као што је благовесник Арханђео, када је дошла пунота времена, потврђујући 

Пречистој унуци Давидовој, казао: И даће му Господ Бог престо Давида оца 

његова; и цароваће над домом Јаковљевим вавек, и царству његову неће бити 

краја (Лука 1,30-33). Ваистину се овде испунила она реч да који себе понизује 

узвисиће се, и друга која каже да Господ понизује, и узвишује; подиже са земље 

сиромаха, и са ђубришта уздиже смиренога, да би га посадио са вођама народа, и 

дао му у наследство престо славе (1. Цареви 2,7; Пс 112,6-8). 

А да ли је, браћо моја, Давид, када је примио вест преко пророка Натана о том 

вечном завету и великој слави, био свестан овог великог блаженства? Да ли је он 

тада поимао кроз кога ће се благословити и остати вечно царство његово? Да ли 

се њему Духом Светим открило о духовном царству које неће имати краја кроз 

Онога који ће се родити од њега по телу? Да ли је он пређе спознао на који ће се 

начин испунити ова тајна и завет? Ја мислим да јесте, и доликује да и 

сведочењима из Светог Писма покажем да јесте. 



Најпре сматрам да је добро да чујемо великог апостола Петра који каже: Давид је 

био пророк, и знао је да му је Бог обећао са заклетвом да ће једног од Његових 

потомака подићи на Његов престо (Дап 2, 30). Из овог сведочења великог 

Апостола јасно се види да је знао. Али можда ће когод рећи да је само толико 

знао: да ће Бог уздићи неког из његовог рода на његов владарски престо, али да 

више од тога није знао. Треба, међутим, показати да је Давид, преблажени пророк 

и праотац Христов по телу, знао Духом Светим много, и оно најузвишеније о овој 

великој тајни силаска Бога к нама. Јер Свето Писмо показује да је Давид пре но 

други пророци и пре но Исаија, много о Христу пророковао. Зато што је он тај који 

је показао духовно и безвремено имађаше Оца говорећи: Из утробе пре зорњаче 

(Пс 109, 3), показујући тиме да пре анђела и целога мисленог света, безвремено 

имађаше Оца. Давид је тај који је показао Спаситељево свештенство по чину 

Мелхиседекову рекавши: Ти си Свештеник до века, по чину Мелхиседекову (Пс 

109,4); то јест бескрвно, хлебом и вином, без рода, као што је и Исаија рекао: А род 

Његов ко ће исказати (Исаија 53, 8)? 

Још је и о начину причешћивања овом Пресветом Жртвом, која је по материји 

слична Мелхиседековој, у наговештају говорио казујући: Чашу спасења примићу и 

Име Господње призваћу (Пс 115,4). И опет: Окусите и видите да је добар Господ 

(Пс 33, 8). 

Давид је показао Преображење Господње на Таворској гори говорећи: Тавор и 

Ермон Имену Твоме обрадоваће се (Пс 88, 13). 

Давид, је показао продавање Спаситеља од стране једног ученика рекавши: Који 

једе Мој хлеб ковао је лукавство против Мене (уп. са Пс 40, 10), и опет: И заволе 

проклетство, у доћу ће му; у не хтеде благослов, у удаљиће се од њега (Пс 108, 7-

16). И опет: Нека дани његови буду малобројни, и епископство (достојанство) 

његово да узме други (уп. са Пс 108,8). 

Давид је показао пометњу Јудеја и пагана у време страшних Христових страдања 

рекавши: Зашто се узбунише народи и племена смислише залудне ствари? 

Сабраше се цареви земаљски, и кнезови се окупише заједно на Господа и на 

Помазаника[1] Његовог (Пс 2,1-2). 

Давид је прорекао о страшним страдањима и Распећу Господњем рекавши: 

Везаше Моје руке и ноге (Пс 21,18-20). Још је и о жалосном призору у којем је имао 

да буде на Крсту Владика наш, када је изливао сву Своју пречисту крв, и када ће 

Му остати кости голе, тако да ће моћи когод да Му их изброји, показавши рекао: 

Избројаше кости Моје, а они Ме посматраху и гледаху Ме (Пс 21,19). 

Давид је прорекао о раздељивању одеће од стране војника: Разделише одећу моју 

међу собом, и за хаљину моју бацаху коцку (Пс 21,20). 

Давид је прорекао о појењу оцтом у време Светих страдања, казујући: Дадоше ми 

за храну жуч, и у жеђи мојој напојише ме оцтом (Пс 68, 22). 



Давид је прорекао Силазак Спаситеља нашег у ад и разбијање врата адових 

рекавши: Подигните кнезови, врата ваша, и уздигните се, врата вечна, и ући ће 

Цар славе (Пс 23,9). 

Давид је јасно прорекао о Васкрсењу Господњем говорећи: Душа ће Његова сићи у 

ад, у тело Његово неће видети труљења (Пс 15,10). 

О Вазнесењу је показао говорећи: Узнеси се на небеса, Боже, и по свој земљи 

слава Твоја (Пс 56, 6; 56,12). 

Давид је пророковао о седењу с десне стране Оца говорећи: Рече Господ Господу 

моме: Седи Мени с десне стране, док положим непријатеље Твоје за подножје 

ногама Твојим (Пс 109,1). 

Давид је пророковао о Силаску Светог Духа на Свете апостоле и о проповедању 

Јеванђеља Христовог по целом свету рекавши: Послаћеш Духа Твога (Пс 103,30). 

И опет: По свој ће земљи изићи глас њихов, и до крајева васељене речи њихове 

(Пс 18,5). 

Давид је многим сведочењима показао Страшни Суд и Други долазак Господњи, 

говорећи: Бог ће јавно доћи, Бог наш, и неће прећутати. Огањ ће пред Њим 

разгорети се, и око Њега бура јака. Призваће небо свише и земљу, да изабере 

народ Свој (Пс 49, 2-5). И опет: Облаци и примрак су око Њега (Пс 96, 2); Правда и 

суд припрема су престола Твога (Пс 88,15); Милост и истина претходе пред лицем 

Твојим (Пс 88,15); Огањ ће пред Њим претходити и пламени око непријатеља 

Његових; осветлише муње Његове васељену, виде у потресе се земља. Горе као 

восак истопише се од лица Господњег, од лица Господа све земље. Објавише 

небеса правду Његову, и видеше сви народи славу Његову (Пс 96, 3-6); Судиће 

васељени у правду у народима у правости (Пс 97, 9). 

Још је о Христу прорекао да ће Он бити камен који одбацише зидари, то јест 

јудејски књижевници и архијереји, и рекао је да ће Он постати крајеугаоник (Пс 117, 

22; Еф 2, 20). 

О спасењу света кроз Исуса Христа, Који је Син и Логос Божији, прорекао је 

говорећи: Посла Реч Своју и исцели их, и избави их из трулежи њихових (Пс 

106,20). 

О слави Пречисте Дјеве и Богородице Марије јасно је показао да ће стајати с 

десне стране Свете Тројице, јер је пророковао говорећи: Предста царица с десне 

стране Теби (Пс 44, 

Христа, Кога је она родила по телу, Сина Божијег, показао је рекавши Духом 

Светим: Син мој јеси Ти, Ја Те данас родих (Пс 2, 7). 

Ко ли ће, дакле, после толиких сведочења још оспоравати да је пророк Давид кроз 

Духа Светог, подробно знао велику тајну ваплоћења Бога Логоса? А ако је Давид 



тако јасно појмио да ће Онај Који ће се родити од њега по телу бити Син Божији и 

Цар славе, ко ли ће кадгод моћи речима исказати шта се збило у пророчком уму и 

у души смиреног Пророка? Ко ли ће моћи да замисли духовну утеху и узлете 

његовог духа? Ко ли ће описати понизност и љубав Преблаженог цара према Богу? 

О, кротки и смирени оче Давиде! 

О, блажени сине Јесејев! 

О, ластаре Јудин! 

Велике те је славе и благодати удостојио Господ Бог, који узноси смирене и не 

понижава мољење њихово. Ваистину, сетио се Бог твојих кротости, као што си се 

молио говорећи: Сети се, Господе, Давида и свих кротости његових. Јер Бог који 

теши понижене (2. Кор 7, 6) удостојио те је велике и неисказане утехе. Многа су 

била твоја огорчења у овом свету, живот се твој угасио у боловима, и године твоје 

у уздисањима. Када су се умножили твоји болови у твом срцу, утехе Божије 

веселиле су твоју душу. Када си плакао и туговао, тако си се смиривао. И целог си 

дана сетан ходио. Узвеселио си се, међутим, сада, за дане у којима си био унижен 

и за године у којима си видео зла. Злостављан си био и унижен веома, вапио си од 

уздаха срца свога. И, гле, уздах се није скрио од Господа. Господ те је утешио и 

услишао, и Он је био твој помоћник. Обратио је твој плач у радост, одагнао твоју 

жалост и испунио те веселошћу (Пс 20, 10-11). Трпећи потрпе Господа, и обрати на 

те поглед (Пс 39, 2). Јер очи су Господње на праведнима, и уши Његове на 

молитву њихову (Пс 33,15; Приче 15, 8-29). У вечни помен биће твој род кроз Онога 

Који ће се родити по телу из твоје породице. Зато што ће Га и Исаија у своје време 

поменути, рекавши: Из Јесеја ће изаћи корен, који ће устати да влада над 

народима, и народи ће се уздати у Њега (Исаија 11, 1-10). Ни писање књиге Закона 

благодати неће отпочети а да не буде поменуто твоје име, казивањем: Родослов 

Исуса Христа, сина Давидова, Авраамова сина (Мт 1,1). 

И овде ратари Јеванђеља благодати неће отпочети сетву семена Логоса, док не 

буду показали твоје име казујући: Од семена Давидовог, по обећању, подиже Бог 

Израиљу Спаситеља Исуса (Дап 13, 23). 

Још ће и сасуд изабрани кликнути: Објављујем вам Јеванђеље Исуса Христа који 

је по телу рођен од семена Давидова (Рим 1,1-3). И опет Тимотеју вели: Памти 

Господа Исуса Христа васкрслога из мртвих, од семена Давидова, по јеванђељу 

мојему (2. Тим 2, 8; Дап 2, 30; 13, 23; 1. Кор 15,14). 

Знајући ово о теби, о треблажени оче Давиде, и поимајући да су те смирење и 

кротости твоје учинили достојним толиких дарова Божијих, и да те је Он назвао 

човеком по Свом срцу, молимо те понизно да посредујеш код Премилосног Бога и 

Спаситеља нашег Исуса Христа, рођеног по телу од твога рода, да буде милостив 

ономе који покушава да по своме разумевању написмено покаже славу и благодат 

Божију којих си се удостојио зарад смирења срца свога, и због чега су били с тобом 



благодат и помоћ Његова, као што су и неки од Светитеља сведочили казујући: 

"Давид је био смирен, и Бог беше с њим" (Отачник, 164, Ава Нистерос 2); и опет 

други вели: "Смиреноумник као Давид постадох" (Ава Јован Персијанац, Отачник, 

123). 

*** 

Један брат је питао некога старца: "Реци ми, оче, шта да неко чини себи да би 

стекао смирење"? Одговорио му је старац: "Смирење је, сине, венац од монаховог 

драгог камења. И ко хоће да стекне смирење нека се свагда труди да навикне своју 

природу да види само своје тешкоће и грехе и да их спозна, да се жалости и да се 

прекорева и да се постара за њих. А грехе других да не испитује, нити да осуђује 

кога од браће" (Отачник, Гл. 10, стр. 342). 

*** 

Један брат је питао неког старца: "Шта је човеково напредовање ка Богу?" И 

старац је одговорио: "Напредовање човеково ка Богу јесте смирење, јер колико се 

неко спушта у смирењу, толико се узвисује у напредовању". 

*** 

Рекао је неки старац: "Ако смиравајући себе будеш коме рекао: Опрости ми! - 

сажећићеш ђаволе" (Отачник, стр. 358). 

  

О ДУГОТРПЉЕЊУ 

  садржај 

И сада, након што сам у мало речи показао славу и дар Божији на који се уздигао 

Давид смирењем и дуготрпљењем, доликује да покажемо да као што су Давид и 

Мојсије у Старом закону више но други овим великим врлинама блистали, тако и у 

закону јеванђелске благодати они који су следили нашег кротког Спаситеља 

ревновали су, по својој моћи, да постану кротки и смирени срцем, по учењу 

Господа, који вели: Узмите јарам мој на себе и научите се од мене; јер сам ја 

кротак и смирен срцем, и наћи ћете покој душама својим (Мт 11, 29). Ради потврде 

онога што велим, отпочећу у наставку слово о следбенику Христовом апостолу 

Павлу. 

Пошто је он носио у свом срцу мајку врлина, то јест - велим - блажену љубав, она 

га је подстицала да на читавом животном путовању по овдашњем животу има за 

сапутнике смирење, кротост и дуготрпљење. Јер то су њене истинске кћери, пошто 

се смирење рађа из љубави, по речи: "Љубављу према нама смирио је Бог себе", 

показујући најпре љубав, родитељку свих врлина, и затим смирење, из којег се 

рађа кротост и дуготрпљење, којима је Преблажени Апостол више но другим 



врлинама хитао путем заповести Божијих и наслађивао се њима као свеколиким 

богатством. 

Овај велики учитељ света и неуморни следбеник Христов, кога Бог изабра од 

утробе матере његове (Гал 1,15), назван је сасудом изабраним и поверена му је 

апостолска власт (Дап 9, 4-15). А он, Преблажени, пред благодаћу и узвишеним 

призвањем, с великим смирењем у целом се животу показао, окривљујући себе и 

сматрајући се недостојним овог изабрања и преблаженог позива. Себе је називао 

најмањим, говорећи: Мени, најмањему од свих Светих, даде се ова благодат да 

благовестим међу незнабошцима неистраживо богатство Христово (Еф 3, 8). И 

може се видети и појмити из његових речи да колико га је Бог више својим даром 

обдаривао, толико је он сматрао себе за сиромашнијега духом и још је више 

смиривао себе умом и срцем пред ризницом благодати. Јер мада до трећега неба 

би узет (2. Кор 12, 2-4), опет је и ову велику тајну и откровење показао не као о 

себи, него као о другом, говорећи: Знам човека у Христу, који пре четрнаест година 

би однесен до трећега неба (2. Кор 12,2). Ми луди Христа ради, а ви мудри у 

Христу; ми слаби, а ви јаки (1. Кор 4,10). 

Павле је онај што се више од свих апостола потрудио и делао зарад Јеванђеља 

Христовог (1. Кор 15, 10). А он, због многог смирења окривљујући се, назива себе 

недоношчетом, гонитељем Цркве и најмањим од свих Апостола, говорећи: Ја сам 

најмањи од апостола, као недоношче, и нисам достојан назвати се апостол, зато 

што гоних Цркву Божију (1. Кор 15, 8-9) 

Павле је онај што се заједно са Христом разапео, и у коме је живео Христос, и који 

је на свом телу носио ране Христове (Гал 2, 20; Еф 6,17) и достигавши ово 

блажено стање Христових страдања, већма се смирује зарад Његове љубави, 

казујући: Христос Исус дође у свет да спасе грешнике од којих сам први ја(1. 

Тим1,15). 

Павле је онај који, мада живљаше у телу, не беше потчињен телесноме, будући 

разапет свету (Гал 6,14). Затим исто је он тај који се, из љубави да подигне пале и 

окрепи слабе, смирује окривљујући се и каже: Ко ослаби, а да и ја не ослабим? Ко 

се саблажњава, а ја да не горим? (2. Кор 11,29). 

Павле је онај који је изобилно ширио Јеванђеље Христово од Јерусалима кроз све 

околне земље и до Илирика, и који је својим речима и делима праћеним силом 

знакова и чудеса привео незнабошце на послушност вери у Христа (Рим 15,18-19). 

И затим, након толиких подухвата вредних хвале, смирујући се пред Богом и 

људима, каже: Знам да добро не живи у мени, и окривљујући себе вели: Добро што 

хоћу не чиним, него зло, што нећу, оно чиним (Рим 7,18). 

Павле је онај који је постао свима све љубављу да их спасе, и такође он је тај који 

не уме да се хвали, до само Крстом Христовим (Гал 6,14). 



Павле је онај што се свагда радоваше када беше поруган, када беше у невољама и 

у гоњењима и у тескобама, мрзећи славу од људи и тражећи да у свему буде 

угодан Богу, као што истином сведочи казујући: Јер кад бих још људима угађао, не 

бих био слуга Христов (2. Кор 12,10; Гал 1,10). Да би научио смирењу оне који се 

горде мудрошћу овога века, још каже: Ако има кога међу вама да се сматра 

мудрим по мудрости овога века, нека постане луд, да би достигао да буде мудар, 

показујући да је мудрост овога света лудост пред Богом (1. Кор 1, 20). 

Павле учи своје ученике да буду смирени, и ма које дело творили, да га не творе с 

циљем да их људи хвале, него само зарад славе Божије, и каже им: Ако једете, ако 

ли пијете, ако ли што друго чините, све на славу Божију чините (1. Кор 10, 31). 

Када он беше у Милиту, посла у Ефес и дозва свештенике Цркве и каза им: Ви 

знате да првога дана када дођох у Азију, да бејах са вама све време, служећи 

Господу са сваким смирењем и многим сузама и напастима које ме снађоше од 

завера Јудеја (Дап 20,17-19). 

Преблажени Павле није заборављао да подсећа и ученике из Рима на Христово 

смирење, позвавши их да не иду за високим стварима, него да остану при оном 

што је смирено, и да себе сами не сматрају мудрим (Рим 12,16), а онима из 

Коринта, показујући да Бог изабира и дела кроз смирене, казује: Него што је лудо 

пред светом оно изабра Бог да посрами мудре; и што је слабо пред светом оно 

изабра Бог да посрами јаке (1. Кор 1, 27). Још и Филипљанима, подсећајући их на 

смирење, каже: Ништа не чините из пркоса, нити за празну славу, него смирењем 

сматрајте један другога већим од себе (Фил 2, 3). И као живу икону најузвишенијег 

и најсавршенијег смирења поставља пред њих смирење Христа Спаситеља нашег, 

Који је спустио небеса и сишао до наше немоћне природе, и све што припада 

нашој природи узео је, сем греха, и у свему се показао смирен, у овом животу 

овде, у делу и у речи. Јер због Свог неизрецивог смирења и љубави да спасе све, 

није му било одвратно да улази у куће грешних и неугледних и да седа за трпезу с 

њима, да беседи с њима. Још се показује смирен и покоран према људским 

властима и приклањао се да даје порез ћесару као сваки земан човек; иђаше бос и 

гологлав као сваки сиромах, није имао где да спусти своју главу, идући из места у 

место као странац и учећи путу Истине, творећи послушање Оцу Небеском, који га 

је послао у свет да исцели наше давнашње ране и да извуче Божије створење из 

трулежности и сенке смрти, и да га поново доведе у отачаство из којег је пао 

непослушањем. И то смирено послушање Премилосног Спаситеља било је до 

смрти, до смрти на Крсту (Фил 2, 7-8). Затим, показујући им да ће Спаситељ наш 

при Свом другом доласку преобразити у славу смирење наше људске природе и 

да је истински град и отачаство хришћана на небесима, каже им: Наша тврђава је 

на небесима, откуда очекујемо и Спаситеља Господа Исуса Христа, који ће 

преобразити наше понижено тело, тако да буде саобразно телу славе Његове 

(Фил 3,20-21). 



Овде сам изнео само мало од многих сведочења која показују смирење великог 

Апостола незнабожаца, као и неке савете које је дао својим ученицима и 

хришћанима прве Цркве. 

Али Павле који вапијаше: Угледајте се на мене, као и ја на Христа (1. Кор 11,1), 

показује својим ученицима да поред смирења, доликује да са много кротости и 

дуготрпљења идемо путем Христових заповести. Јер га чујемо како вели: Браћо, 

ако и упадне човек у какво сагрешење, ви духовни исправљајте таквога духом 

кротости (Гал 6,1). И Тимотеју каже: Слуга пак Господњи не треба да се свађа, него 

да буде тих према свима, поучан, незлобив, који са кротошћу кара оне који се 

противе (2. Тим 2,24-25). Показујући своје опхођење према Солуњанима, каже им: 

Бејасмо благи међу вама као дојиља када негује своју децу (1. Сол 2,7). И Титу 

вели: Напомињи им да се не свађају, да буду благи, да показују своју кротост 

према свим људима (Тит 3,2). 

У Другој посланици Тимотеју пише: Проповедај реч Господњу, настој у време и 

невреме, покарај, запрети, поучи. Али му показује на који начин да покара и поучи, 

јер каже: са сваком стрпљивошћу и кротошћу (2, Тим 4,2). Још му напомиње и 

добра дела у којима он борављаше: А ти си следовао мојој науци, живљењу, 

настројењу, вери, дуготрпљењу, љубави, истрајности (2.Тим 3,10). 

Инога пута, саветујући му да се чува гордих, оних што болују од бесмисленог 

препирања, од среброљубља и богатствољубља, казује му: А ти, о човече Божији, 

бежи од тога, а иди за правдом, побожношћу, вером, љубављу, трпљењем и 

кротошћу (1. Тим 6,11). А када му показује какав треба да буде епископ, каже му: 

Не пијаница, не убојица, не лихвар, него кротак (1. Тим 3,3). 

Колошане учи да се, као вазљубљени изабраници Божији, обуку у срце испуњено 

самилости, у доброту, у смирење, у кротост и у дуготрпљење (Кол 3,12). Исто о 

овим великим врлинама пише и Ефесцима, казујући: Молим вас, дакле, ја сужањ у 

Господу, да се владате достојно звања на које сте позвани, са сваком смиреношћу 

и кротошћу, са дуготрпљењем (Еф 4,1-2). Ни Филипљанима не заборавља да каже: 

нека кротост њихова буде позната свима људима (Фил 4, 5). 

Са ово мало сведочанстава хтео сам да покажем да је следбеник Христов Велики 

Павле, смирењем, кротошћу и дуготрпљењем, више но другим средствима и 

делима, ревновао да приведе Христу своју децу, коју је рађао проповедањем 

слова Јеванђеља. Овом сасуду изабрања, који је био испуњен љубављу 

Христовом, нису могли недостајати њени ластари, а то су: смирење, кротост и 

дуготрпљење. Ове врлине, више но друге, красиле су и чиниле ревносног 

Апостола неуморним у хитању на проповедање Јеванђеља Христовог дуго 

времена (тридесет и пет година), док није завршио борбу и окончао путовање (2. 

Тим 4, 7). 

Још је потребно да појмимо да се тај велики Апостол, показао у свом животу као 

икона свеколиког мудрољубља, и смирењу, кротости и дуготрпљењу више нас је 



делом него ли речју учио. Зато што је то Апостол Христов који је премногим 

трудовима и дуготрпљивим подношењем невоља више но сви други од Светих 

апостола следио пут Крста Христовог и показао Дела пре но што је о њима учио. 

Он је у граду Филипу свучене одеће и након много удараца шибама, лежао у 

тамници с ногама у кладама (Дап 16,22-23). Он је у Коринту, уз сво гоњење и 

противљење Јелина и Јудејаца, годину и шест месеци учио тамо речи Јеванђеља 

(Дап 18,11). Он је у азијском Ефесу претрпео много невоља и опасности од 

златара Димитрија и од неверујућих и окамењених срцем. А он је са многим и 

дугим трпљењем, с кротошћу и са смирењем и са многим сузама три године 

проповедао Јеванђеље и није престајао саветовати свакога (Дап 19, 8; 19, 24-41; 

20,17-31). Он је у Јерусалиму и у Кесарији претрпео од Јудејаца и Римљана 

прогонства, оптуживања, клеветања, грдње, подсмехе, бијења, и смртне опасности 

је претрпео и дуго времена, две године, био је тамо у тамници (Дап 24,17; 23,2-13). 

Он је на мору с великом мужевношћу душе трпео опасност буре и заједно са онима 

из лађе будући у ишчекивању смрти, четрдесет дана је провео не једући (Дап 

27,33-34). Он је, стигавши у Рим крај свеколиког противљења Римљана и претњи 

Јудејаца, две године с великом смелошћу учио слову Јеванђеља Христовог (Дап 

28, 30-31). Њега ниједно од тешких искушења није удаљило од љубави Христове. 

Он је с великом љубављу и радошћу носио Крст Христов и с великом смелошћу 

клицао: Ко ће нас раставити од љубави Христове? Жалост или тескоба, или 

гоњење, или глад, или голотиња, или опасност, или ропство? (Рим 8, 35). 

Посведочавајући затим да ништа од тога неће бити у стању да га растави од 

љубави Христове, каже: Јер сам уверен да нас ни смрт, ни живот, ни анђели, ни 

поглаварства, ни силе, ни садашњост, ни будућност, ни висина, ни дубина, нити 

икаква друга твар неће моћи одвојити од љубави Божије, која је у Христу Исусу 

Господу нашем (Рим 8, 35-39). Оно што овде каже: ни висина, ни дубина - мислим 

да се може појмити и овако: висина - када нас ђаво узноси умом да бисмо се 

гордили због својих подухвата или природних особина. Тада који љуби Бога више 

од свега смирује се из љубави према Њему, да Га не би наљутио, и тако долази до 

мере самопознања и свако своје добро дело приписује Његовој благодати, 

опомињући се да ништа не може делати без Њега, и тако остаје и надаље 

нераздвојан од љубави Његове. А ако је рекао: ни дубина - мислим да је ова 

дубина мера очаја, у који ђаво баца душу више пута, али особито после каквог 

тешког пада, да би је раставио од љубави Христове. А душа, будући у тој дубини, 

опомињући се љубави Онога Који нас је љубио, Који се предао смрти за нас и 

Чијом смо се раном сви ми исцелили, подиже се из понора очаја истинским 

покајањем и остаје надаље нераздвојна од љубави Онога Који ју је помиловао и 

подигао. 

Али пођимо даље трагом повести о делима преблаженог Павла и чујмо опет о 

његовом живљењу. Ево шта каже: До овога часа подносимо и глад и жеђ и 

голотињу и ударце, и потуцамо се, и трудимо се радећи својим рукама. Кад нас 

грде, благосиљамо; кад нас гоне, трпимо; кад хуле на нас, молимо; постасмо као 

сметлиште света, свима смеће до данас (1. Кор 4, 11-14). 



И опет каже: Више сам се трудио, одвише боја поднео, више пута био у тамници, 

често у смртној опасности; од Јудејаца сам примио пет пута по четрдесет мање 

један ударац, три пута сам био шибан, једном каменован, три бродолома 

претрпео, ноћ и дан провео на морској пучини; често сам путовао, био у опасности 

на рекама, у опасности од разбојника, у опасности од свога рода, у опасности од 

незнабожаца, у опасности у граду, у опасности у пустињи, у опасности на мору, у 

опасности међу лажном браћом; у труду и напору, често у неспавању, у гладовању 

и жеђи, често у постовима, у зими и голотињи; поред свега осталога, брига за све 

цркве (2. Кор 11, 23-28). 

Дакле, браћо моја, која би нам сведочења могла више но ова показати 

дуготрпељива страдања и патње преблаженог Павла?! Ко ли ће још порицати да је 

овај светлосни стуб и светионик Цркве Христове светлео у животу више делима 

него ли речју? Ко ли ће још кадгод достићи меру његовог делања? И затим, после 

толико труда и дуготрпљења, да сматра да је мало делао у нади будућих добара и, 

да као Павле, са смирењем узвикне: Страдања садашњег времена нису ништа 

према слави која ће нам се открити (Рим 8,18)? 

*** 

Написао сам довде мало речи о овом тројству врлина, то јест о смирењу, кротости 

и дуготрпљењу, које сам у овом слову показао делотворене у животу и у делима 

три велика изабраника Божија: Боговидца Мојсија, Давида пророка и цара по суду 

Божијем, и сасуда изабраног, преблаженог Павла. 

И ако о Мојсију можемо рећи да је био непревазиђен у кротости, као и Давид у 

смирењу, онда ћемо о Павлу, светлозарнику незнабожаца, показати да је све 

надмашио дуготрпљењем. И ко жели то да појми нека чешће чита о делима и 

труду његовом, кроз које је не мало времена пролазио и како је неуморан у свему 

остао зарад Христове љубави. А пошто ме мисао подстиче да понизно кажем још 

нешто, нећу окончати ток слова о сасуду изабрања, док не ускликнем: 

О, преблажени Апостоле! 

О, делатељу свеколике доброте! 

О, сасуде пун љубави Божанства и пуното свих дарова Духа! 

Ти си љубављу сав труд с дуготрпљењем пропатио. Ти си љубављу све духовно 

назидао и према свима си имао милост. Ти си се љубављу смирио и њом си се 

свему надао. Ти си љубављу све трпео и љубав си показао као вишу од свега (1. 

Кор 13, 13). Теби је смирење претекло, и духом кротости све си саветовао (1. Сол 

2, 5-7; Гал 6,1). Ти си дуготрпљењем све одморио. Ти си се као свеизабрани сасуд 

свеколике мудрости и девичанства показао и савете за девичанство свима си дао 

(1. Кор 7, 38). Ти си девичанство показао као узвишеније од брака и све на 

девичанство подстицао (1. Кор 7,7). Теби дар пророковања није недостајао и дар 

говорења језицима ти је претицао (1. Кор 14,39). Ти си Јеванђеље Христово без 



плате благовестио и својим се правом ниси користио (1. Кор 9,15-18). Ти си се на 

висину виђења и откровења уздигао, и до трећега неба био си отет (2. Кор 12,1-3). 

Ти си јединство Светог Духа показао и о царству Дарова Духа јасно учио (1. Кор 

12,18-31). Ко ли ће, дакле, моћи да опише разноврсност твоје мудрости? Ко ће 

икада моћи да спозна и процени ризницу Дара којом те је Бог обдарио? Ко ће 

достићи да осети твоју чежњу за Христом? Чије ли ће се још срце купати са толико 

љубави у утехама Његове благодати, да би разумео зашто си клицао: Јер је мени 

живот Христос и смрт добитак (уп. са Фил 1,21). Чији ли ће ум ма и издалека у 

заносу угледати дубину тајни и висину откровења, као што се твој преблажени ум 

томе приближио (2. Кор 12,7)? У коме ли ће још живети Христос, као што живљаше 

у теби (Гал 2,20), и кроз то преблажено сједињење да се слади Његовом љубављу, 

безграничним мноштвом Његовога поимања? 

О, Преблажени Павле, сасуде благодати и светлости Христове, зашто си себе 

смиривао, казујући да сад видимо као у огледалу, нејасно (1. Кор 13,12), јер то 

недостизање виђења ума пристоји малима, а не теби. 

Теби су се созерцања Духом расветлила. Ти си Сунцу Правде приступио, у 

Његовој си се светлости купао. Ти си зарад Његове љубави правде огладнео (Мт 

5, 6), и Он те је на месту испаше и на води одмора отхранио (Пс 22, 2). Твоја је 

душа за Богом крепким и живим жеђала (Пс 41, 2) и Он те је источником сладости 

напојио (Пс 35,8; Отк 21,6). Ти си највишу чежњу достигао и сином Вишњега 

Јерусалима си се показао (Отк 21, 2) 

Ти ћеш на Страшном суду на једном од престола седети и заједно са осталим 

Апостолима, саборно и по својој вољи, благодаћу Христовом, од правог суда 

Божијег узимајући, анђелима, ђаволима и људима судити (1. Кор 6, 2-3; Лк 11, 31). 

Опомињући се овога ја грешни и троми, слеђен у греховима, с понизношћу срца и 

са уздисајима усмеравајући уздање према теби, о Преблажени Апостоле, долазим 

да те молим да својим силним молитвама Премилостивом Богу и Спаситељу 

нашем Исусу Христу посредујеш да Својом милошћу посети оне што се сећају 

твога труда, који си зарад Његове љубави претрпео, и да и нама недостојнима 

пошаље Своју благодат, да бисмо кроз Њега и ми узнапредовали у смирењу, 

кротости и дуготрпљењу. 

Амин! 

*** 

Неки брат је упитао старца, говорећи: - Аво, шта је смирење? 

Одговори старац: - Ово је смирење, сине: да у своме мишљењу никада немаш 

свест да си учинио што добро и Богоугодно; него да свагда себе што више 

сматраш без иједнога доброг и Богоугодног дела, и будући међу људима да себе 

сматраш и видиш као грешнијег и недостојнијег од свих људи. И ономе који ти чини 



зло да се трудиш чинити му добро по својој моћи. Ето, сине, рекао сам ти шта је 

смирење; иди, дакле, и твори тако, и спашћеш се (Отачник Гл. X, стр. 342). 

*** 

Казиваше Ава Зенон да му је причао Блажени Сергије, игуман педикатски, овакву 

причу: 

Једном - вели - док смо путовали са неким светим старцем, а била су и друга 

браћа заједно с нама, залутали смо путем, и не знајући куда идемо, обрели смо се 

у усевима. А ратар, осетивши да се тамо нешто збило, почео је да нас грди и да 

нам говори гневно: 

- Зар се ви бојите Бога? Да имате страх Божији пред очима, не бисте то учинили! 

Тада нам каза онај Свети старац: - Господа ради, нико да не говори. 

И мољаше се ратару с кротошћу, говорећи: - Добро кажеш, сине, да смо имали 

страх Божији, не бисмо то учинили, него, Господа ради, опрости нам, јер смо 

згрешили! 

А онај, уплашивши се због старчеве незлобивости и смирења, похитавши к нама, 

пао је к старчевим ногама, говорећи: - Опрости ми, Господа ради, и поведи ме с 

вама! 

И додаваше блажени Сергије: - Ево шта су Светитељева кротост и доброта могле 

да учине с помоћу Божијом! 

И спасао је душу створену по лику и подобију Божијем, коју Бог жели више но 

безброј радости (Отачник, Ава Зенон 10, стр. 81). 

*** 

Казиваше Ава Данило о Ави Дули да је најпре био у општежићу четрдесет година и 

затим је у подвижничкој пустињи безмолвовао (тиховао) и међу највеће оце га 

убрајаше. Дакле, ово казиваше: да је, на много начина испитујући, сазнао да који 

пребивају у општежићу више и брже напредују у творењу добрих дела од оних што 

безмолствују (тихују), ако буду имали и употребљавали покорност из чистога срца. 

Јер неки брат беше у неком општежићу простодушан и ниподаштаван више но сви 

који беху тамо, а умом беше велик и поштен. Овај, будући од свих укораван и 

ниподаштаван, а много пута и неправедно бијен, трпео је храбро, не казујући 

ником ништа; а ини од браће што беху тамо, будући подстакнут од ђавола, украо је 

свете сасуде из цркве, скривајући их од свих. Затим, пошто се обавила истрага за 

украденим, сви су приписали кривицу оном брату који себе ниподаштаваше, и њега 

су осудили по претпоставци да је украо Светиње. А пошто он казиваше да о томе 

ни најмање не зна, на подстицај игуманов узели су му анђеоски лик, и оковавши га 

у гвожђе, предали га економу лавре ради истраге. 



Овај, након што га је и волујским жилама доста био и другим га казнама подвргао, 

пошто овај није имао ништа да призна, него напротив, показујући да не зна то 

дело, послао га је заповеднику тога места, да би га још више казнио. А овај, 

показавши му врсте мучења и ватром му пекући тело и казнивши га и неједењем 

много дана и тамним загушљивим затвором, након што је исто тако сазнао да 

пориче крађу Светиња, уз дозволу игумана и братства, осудио га је на смрт, како 

правило одређује, јер смрт је казна за крађу Светиња; и дакле ишао је да му 

одрубе главу. 

А брат који беше украо Светиње, видећи и патећи душом, дошавши к ави, рекао је: 

Дознао сам да су се нашли Свети сасуди; због тога похитај да се не одруби брату 

главу. 

А он јави заповеднику, и брат, након што је ослобођен, вратио се у општежиће. И 

поживевши још три дана, отишао је Господу, предавши душу своју за време док се 

мољаше и беше коленима. 

Дакле, дошавши сви из манастира и нашавши његово теЛо у таквом покајном 

положају (то јест на коленима), узели су га и однели у цркву, док све не поспреме. 

И пошто ударише у клепала, сабрала се цела лавра, и сви хитаху том телу, сваки 

хотећи да за благослов узме део одеће или власи. А пошто се ава бојао да се како 

не растргне и тело, унели су га у олтар и закључали катанцем, очекујући да дође и 

ава лавре. А након мало времена, дошавши и он, и пошто су сви упалили свеће, и 

ставили тамјана, тражили су да се тело изнесе из олтара и настојали су да 

манастирски кључар хитно отвори. А када је он отворио, и многи ушли унутра, 

хаљине и обућу су нашли, а тела не беше нигде. Дакле, почели су да славе Бога и 

клицали су једни другима са сузама и казивали: 

- Видите, браћо, какве нам дарове доноси дуготрпљење и смирење! 

Дакле, да се и ми подвизавамо, да трпимо искушење и понижење Господа ради, и 

бићемо слављени и чествовани, и заједно с Њим бићемо цареви (Отачник, Ава 

Данило 15). 

*** 

Ово је слово било написано у некој штали за телад код Јона Молдована у месту 

Манастира Хумор[2], када је (аутор, отац Клеопа) био прогоњен због проповеди, и 

када је имао и искушење од непријатеља ђавола, који је, када је (отац Клеопа) 

почео да исписује прве речи, у поноћ, затресао шталу, просуо мастило и лампу, 

оставивши га у мраку. Чак је имао и утисак да је огромна змија прошла врло близу 

њега, проузрокујући му велики страх. Молећи се са много суза Богу, с великом је 

тешкоћом успео да нађе шибице и упали свећу, али није могао да настави или да 

се одмори до сутрашњег дана (Напомена румунског приређивача). 

   



ЧЕТИРИ ЧОВЕКОВА ИСКУШЕЊА У ВРЕМЕ СМРТИ[3] 

  садржај 

Браћо, долази последњи час, када ће свако од нас имати Да пређе праг овога 

живота. Доћи ће смрт данас, сутра, прексутра; не знамо када ће доћи тај дан. 

Тешко нама у време смрти! 

Ужас ће бити велики, јер се сатана, као што се показује у Невидљивој борби, 

целога живота бори да нас кроз грех одведе у пакао, у муку вечну, али никада не 

напада тако, као у време смрти. 

Нека се зна да постоје четири најопаснија искушења којима нас ђаво напада у 

време смрти: 

а) најпре је борба против вере; 

б) друго, против наде; 

в) треће, против смирења, таштом славом и гордошћу; 

г) и четврто, многоврсним утварама /утварама/ и претварањем служитеља 

неправде у анђеле светлости. 

Свети Никодим Светогорац нас учи како треба когод да се бори против ових 

великих напада и тешких искушења у време смрти. И ево како: 

а) Када непријатељ буде отпочео да нас напада својим лажним спопадањима, 

мислима безверја у нашем уму, тада треба да се хитро повучемо од ума ка вољи, 

говорећи: "Врати се, сатано, оче лажи, јер тебе не желим чак ни да чујем, пошто ми 

је довољно да верујем у оно у што верује Света Црква Христова". 

И да не уступимо у свом срцу места мислима безверја, као што је написао 

премудри Соломон: Буде ли надолазио на тебе дух моћнога - тј. (дух) непријатеља 

- немој уступати своје место. И ако ти непријатељ, змија, буде привео сумњу у оно 

што верује Црква, немој га узимати у обзир и немој му одговарати, него, видевши 

његову лаж и лукавство, чувај га се веома. 

А ако си јак вером и мишљу и хоћеш да посрамиш непријатеља, одговори му: 

"Црква верује у истину". И ако ти буде рекао: "Шта је истина?", реци му: "У коју 

верује Црква". - "И у шта верује Црква?" - "У истину". - "Коју истину?" - "Коју 

исповеда Црква"; и свагда буди у мислима са молитвом Спаситељу нашем Исусу 

Христу. 

б) А када нас непријатељ напада очајем, сетимо се милости и доброте Бога, Који је 

дошао у свет да умре за нас, грешнике. 

в) Када нас буде напао таштом славом и гордошћу, сматрајмо да смо прах и пепео, 

и сва своја постигнућа припишимо Богу. Спознајмо ваистину тежину својих грехова 



и зала, али не губимо наду у милост Божију, јер чуј шта каже Свети Дух кроз уста 

пророка Давида: Спашће Господ душе својих раба, и неће погрешити нико ко се 

узда у њега (уп. са Пс. 33, 22). 

г) А ако нас ђаволи буду напали својим утварама и претварањима у лик 

светлосних анђела, будимо чврсто утврђени у смирењу свог ума и рецимо: "Губите 

се, подлаци, у своју таму, јер мени нису потребна виђења. У овом часу ми је 

потребна само милост Божија и Његово милосрђе". 

И чак ако би спознао да би многи од показаних знакова били од Бога, окрени се од 

њих и одагнај их од себе колико можеш далеко. И немој се бојати да Богу није 

угодно то што чиниш, ако то будеш чинио сматрајући себе недостојним виђења. 

Значи, памтите, браћо моја, да су ово општа оружја која наши непријатељи ђаволи 

уобичавају да користе против нас у последњем часу смрти. И свакога нападају 

сходно уживањима и страстима за које знају да им је више подвлашћен. 

И немој заборавити да у том часу свим срцем тражиш помоћ молитава Пресвете и 

Пречисте Мајке Божије, и њена хитра помоћ ће те избавити и закрилиће твоју душу 

њеном милошћу и самилошћу Свесилнога Бога. 

Амин. 

  

  

СТЕПЕНИЦЕ ДУХОВНОГ УСПОНА ИЛИ "ВАЗНЕСЕЊЕ НА НЕБО"[4] 

  садржај 

Како се могу људи вазносити на небо? Благодаћу Светог Духа, благодаћу и 

милошћу Божијом. Када је човек у смртном греху и млак, налази се душом у паклу. 

Ниже је од свих пољских животиња, од свих птица небеских, од свеколике 

творевине. Он се тада налази душом у паклу. 

Али истинским покајањем и даром /благодаћу/ Светог Духа, који раздрешује грехе 

руком духовниковом, уздиже се из пакла у рај, уздиже се из смрти у живот и од 

грешнога човека, који беше подобан ђаволима, постаје подобан анђелима. И не 

само анђелима, него подобан Богу, колико је могуће. Јер чуј шта вели пророк: Ја 

рекох: богови сте и сви сте синови Свевишњега. Али ви као људи умирете (то јест 

кроз грех) и као који од велможа (то јест као ђаволи) падате. 

Сваки грех се назива падом, јер се вели: "Пао је неко у грех блуда, или пао је неко 

у гордост, или у лакомство, или у пијанство, или у среброљубље, или у мржњу". 

Због чега се грех назива падом? Зато што нас греси вуку надоле од Бога и 

спуштају нас са степенице људи и чине нас животињама. Дакле, од људи 



постајемо животиње и гори од животиња. Постајемо ђаволи, чак и гори од њих. Јер 

ни ђаволи не хуле на Бога у лице, а човек својим умом хули на Њега! 

Дакле, ето како нас грех обара. Греси нас стално вуку надоле, а дар Исуса Христа 

и дар Светог Духа стално нас узносе и стално уздижу. Јер пророк вели: Ако ли 

седам пута падне праведник, седам пута ће се подићи. Седам значи број без броја, 

значи вечност, број у бескрај. То јест стално се понавља човеково падање и 

подизање. Дакле, ако буде човек падао целог свог живота, нека не губи наду на 

подизање, него нека се опет вазнесе даром Светог Духа, истинским покајањем. 

Али како ли се твори то вазношење човека из пакла и из животињског поретка и из 

поретка пагана и оних што не познају Бога? Одједном? Никако! 

Тако нас уче Божански Оци. Када се човек уздиже, уздиже се по степеницама. Не 

може одједном постати светитељ, као што не може одједном постати ђаво, него се 

уздиже по степеницама. Који се труде на путу спасења иду из једне мере у другу, 

као што је рекао пророк. Они најпре добијају у свом срцу силу од дара Духа Светог, 

део крепости да пребивају у заповестима Христовим, меру врлине, и затим ступају 

на друге степенице. 

А које су те степенице показују нам Божански Оци. Три су степенице духовног 

успона. Које? 

Чули сте у Светом Писму у књизи Левитској, глава 23,1, 32 (у старим издањима 

Библије), где се говори о суботи, о суботама и о суботама над суботама; и опет о 

жетви, о жетвама и о жетви словесне душе; и опет о обрезању, о обрезању над 

обрезањем и о обрезању срца у духу, као што вели велики апостол Павле[5]. 

То у Старом и у Новом закону тајинствено показује успон душе ка Богу. Сви ти 

символи, сва Писма, по Божанском оцу Максиму Исповеднику, показују успон, или 

како се вазноси душа док не постане бог по дару /благодати/. Све је то 

символизовано, по Светом Писму, шестим, седмим и осмим даном. Све три 

степенице воде ка обожењу по благодати. Оне су морално делање, природно 

созерцање у духу и мистично богословље, то јест тајинско познавање Бога.[6] 

И. Али шта је субота словесне душе? Субота у Старом закону значи одмор. Када 

наша душа, узнемирена гресима, падом, имајући савест умрљану својим гресима, 

благодаћу Исуса Христа постави добар почетак и подигне се из греха и вазнесе се 

мало на степеницу добрих дела, достиже одређени одмор, али не савршенство. 

Дакле, када у Светом Писму будеш чуо о суботи, знај шта то значи. Ево шта каже 

божански отац Максим: Субота је бестрашће словесне душе, која је делањем 

одбацила пројаве греха. 

Да вам дам пример. Неки човек је био пијанац, био развратник, био убица, био 

разбојник, био среброљубац. Ко зна шта је сиромах учинио у животу, јер сви смо 

грешни. Али се он свим срцем исповедио духовнику, очистио се и одлучио да свом 

силом одбаци грехе. На место пијанства поставља уздржање; на место 



стомакоугађања - пост; на место среброљубља и тврдичлука - милостињу; на 

место разврата - чистоту; на место многога сна - бдење. И делањем је засадио 

добра дела на место старих грехова, које раније беше починио. Он се сада налази 

на првој степеници духовног успона, али тек добрим делима, не умом. Јер чуј шта 

вели: "Субота словесне душе је бестрашће словесне душе, која је делањем 

одбацила пројаве греха". 

Није рекао корене, него пројаве греха. Тај човек, који се труди да чини добра дела 

на место злих и поставља добар почетак дела само спољним делањем, достигао 

је тек први одмор своје словесне душе. Он налази одређену утеху, али га још муче 

мисли, још греши умом, још је умом у греху. И његова борба умом је ужасна, јер 

борба са телесним страстима, које се творе, траје до неког времена, а борба умом, 

за напуштање греха умом, траје до смрти. 

ИИ. И о суботама, то јест о удвојеним суботама, ево шта вели Божански Отац 

Максим: "Удвојене суботе значе другу степеницу духовног успона. И тумачи се 

овако: Ослобађање словесне душе, која повлачи свој ум из осећаја, напуштајући 

делање по природи чула природним созерцањем у духу, то јест Божијим умовањем 

кроз саздања, кроз словесност ствари". 

Како се то догађа? Ми грешници углавном смо напустили грех делом. Али мишљу 

се још боримо, умом још грешимо, умом још служимо греху: било разврату, било 

лукавству, било мржњи, зависти, гневу, лицемерству, гордости, славољубљу, 

жељи да се допаднемо људима, неосетљивости, окамењености, злоби и не знам 

још којој од душевних страсти. 

Неке су које се виде, друге које се не виде. Које се не виде горе су и погубније од 

оних које се виде. Јер Христос Спаситељ, када је дошао у свет, није укорео 

блуднице, нити царинике или блуднике, оне који беху творили телесне грехе. Зар 

сте у Јеванђељу чули: Тешко теби, блуднице? Или: Тешко теби, разбојниче? 

Тешко теби, цариниче, јер си грешан и чиниш неправду? Не! Него је рекао: Тешко 

вама, лицемери; тешко вама, фарисеји; тешко вама, књижевници луди и слепи. И 

ко је то рекао? Христос, Логос Божији, Који гледа у нашу душу. 

Милионима пута - као што каже Соломон - Његове су очи светлије од сунца. Он 

беше Бог и народ Га је љубио, јер је осећао силу Његовог Божанства. Љубили су 

Га, али и Он, видећи њихову искрену веру, љубио их је од срца, када су ишли за 

Њим, по планинама и пешице, гладни, када је умножио хлебове у пустињи. Јер је 

рекао: Жао ме је народа, јер се као овце које немају пастира, разагнаше (уп. са Мт 

9,36). 

Али оне из редова великих књижевника, фарисеје и садукеје, корео је, јер је видео 

у њима сва њихова лукавства и лицемерства. Код разбојника, код цариника и 

блудница, чак и да је видео тешке грехе, видео је код њих и кајање и понизност и 

одлуку за исправљањем. А књижевнике и фарисеје, код којих је видео тешке 

душевне страсти, као: мржњу, завист, лицемерство, злобу, лукавство и друго, које 



су теже но телесне страсти, свагда је корео и казивао им: Тешко вама!, као Бог, 

који познаје срца. 

Дакле, ето има грехова мишљу, који се не виде, али су много тежи него греси 

телом. 

Стигли смо, дакле, на другу степеницу духовног успона. Ево у чему се састоји та 

степеница: Суботе значе ослобађање словесне душе, која је природним 

созерцањем у духу, напустила чак и делање чула по природи. То је друга 

степеница за душу. 

Али како се успиње на њу? Кроз борбу умом. Умом се достиже природно 

созерцање у духу. Раније га је лепа жена саблажњавала, сада га више не 

саблажњава. Када види лепо биће, помера се умом и вели: Ако је то биће тако 

лепо, колико ли је тек лепши анђео? А Херувими? А Серафими? А Који их је 

саздао? Помера свој ум са овдашње лепоте на небеску лепоту и уместо да се 

саблажњава, користи му. 

Раније, када би чуо музику за игру, узнемиравала му је ум и душу. А на другој 

степеници духовног успона више га не узнемирава, него му чак користи. Јер вели: " 

Ако људи могу тако лепо на инструментима да свирају и органима певају, шта ли 

треба да буде на небесима? Како певају Анђели? Каква ли је тамо радост?". Јер у 

Псалтиру се вели: Вазнесе се Бог у клицању, Господ у гласу труба. 

Дакле, тако умује ко је стигао на другу степеницу духовног успона, када чује 

световну песму, или човека или жену да пева, или било који други инструмент. А 

када види сунце, умује овако: Ако овде сунце тако обасјава, шта ли треба да буде 

тамо, где обасјава Христос, Сунце правде? 

Тако се човек, на другој степеници духовног успона, природним созерцањем у 

духу, то јест чистим посматрањем Божијег саздања, намах уздиже умом од 

видљивог ка мисленом и невидљивом, и добија ослобођење од искушења, као што 

каже Св. Максим. 

Он се помера умом са онога што се чује овде на земљи на песме с неба, и својим 

умом вели: Ако ови људи од праха земљаног умеју тако да певају, каквих ли 

песама треба да буде тамо на небу? 

Исто тако, буде ли што лепо омирисао, мисли на миомирис рајскога цвећа, и тако 

се умом и осталим осећајима помера, претварајући созерцањем све што се чује 

или види или окуси или омирише и додирне, у духовна умовања. 

ИИИ. А трећа степеница успона, то јест вазношење душе на највишу степеницу, 

назива се у Светом Писму - суботама над суботама. Ко је коракнуо на трећу 

степеницу духовног успона нема више потребе за степеницама. Нема више 

потребе да види овдашњу лепоту, да би се мишљу уздигао на вишњу лепоту, или 



да чује овдашњу песму, да би отишао на вишњу песму, или да овде што лепо 

омирише, да би мислио на миомирис Раја. 

Ко је, даром Исуса Христа, стигао на трећу степеницу духовног успона, постао је 

бог по дару. Он има обожење по дару или мистичко богословље, то јест има 

непосредну заједницу с Богом, није му више потребна степеница саздања. У њему 

живи Христос, као што вели апостол Павле: Више не живим ја, него Христос живи у 

мени (уп. са Гал 2,19-20). Када је Павле рекао да има Христов ум, живео је у 

Христу, и Христос је живео у њему и, дакле, није више говорио његов ум, него 

Христов ум. 

Такав је човек на највишој степеници, на трећој степеници духовног успона, које се 

у наше дане врло мало хришћана и веома ретко још удостојавају - син је Божији по 

дару. *Они су достигли осми дан, као што вели Св. Максим Исповедник: Осми дан 

по Светом Писму једнак је трећој степеници духовног успона". Он се још назива и 

суботама над суботама. Суботе над суботама јесу духовни одмор словесне душе, 

која напушта чак и делање чула по природи и окреће свој ум чак и од најдуховнијих 

умовања из саздања. Чиме? Заносом љубави, који сасвим везује ум само за Бога у 

обиљу љубави". Тај не зна више ништа, до да љуби Бога. Такав достиже да буде 

као Св. Антоније Велики, који је говорио: "Не бојим се више Бога!" И упитао га је 

неко: " А због чега?" - "Зато што га љубим!" 

Осећајући Христову љубав у свом срцу, није се више бојао ни смрти, ни глади, ни 

жеђи, ни труда, ни прекора, ни подсмеха. Али због чега? Зато што је живео у 

Христу, и Христос је живео у њему, и био је веома убеђен да му се без воље 

Божије неће ништа догодити. Такав је човек који се душом вазнео на трећу 

степеницу духовног успона. 

* * * 

Дакле, сваки је човек дужан да се успне на те три степенице и да се преобрази. 

Али како се може преобразити? Ако је јуче био развратник и исповедио се, више да 

не буде! Ако је био лопов, да остави лоповлук! Ако је био псовач или пијанац, да 

остави пијанство и псовање или пушење; да остави злобе, да их исповеди, да их 

оплакује целог живота, да изврши своју епитимију. И тако се човек преображава, 

не спољним, него унутрашњим образом душе. 

И тада, стање човека од пре ослобођења не личи више на стање када уђе у 

блаженство и на духовне степенице савршенства. 

Јуче је био као ђаво, служећи греху, а данас, ако се покајао, исправио живот и 

освештао се, постаје светлост и има духовну светлост у себи и иде из силе у силу, 

из једног савршенства у друго, на трима степеницама духовног успона, које су: 

• Разумно бестрашће душе или морално делање (субота); 



• Духовно ослобађање словесне душе, која повлачи свој ум из осећаја и везује га 

за Бога природним созерцањем у духу (суботе) и 

• Духовни одмор словесне душе (суботе над суботама), која повлачи свој ум чак са 

свих природних созерцања у духу, са највиших умовања из саздања, и сасвим га 

везује за Бога у заносу љубави. 

Амин. 

 

ЛИТУРГИЈСКИ ПУТ ЧОВЕКА 

  

Разговор шести 

  

О СВЕТОЈ ЛИТУРГИЈИ И О СВЕТОМ ПРИЧЕШЋУ[1] 

  садржај 

Установљење Свете евхаристије • Причешћивање у првим вековима • Увођење 

кашичице при причешћивању • Свакодневно причешћивање • Апостолски и 

саборски канони о причешћивању, духовном причешћивању, припрема за 

причешћивање • Девети апостолски канон • Причешћивање у недељни дан • Ретко 

причешћивање. 

Али човек нека испитује себе, и тако од хлеба нека једе 

 и од чаше нека пије.Јер који недостојно једе и пије,  

 суд себи једе и пије,не разликујући Тела Господњега 

(1 Кор 11, 28). 

  

Старешина: Каквим то још пословима долазиш к мени, брате Јоване? 

Брат: Молим Вас да ми опростите, преподобни оче, што се опет усуђујем доћи и 

одузимати Вам времена, јер знам да имате доста посла и брига. Сетио сам се, 

међутим, да сте ми прошлог пута рекли да дођем к Вама, преподобни, кад год 

будем имао какву потребу или недоумицу; и због тога сам дошао. 

Старешина: Не бој се узнемиравања, брате Јоване; има дуже време да сам те 

очекивао, и сада, видећи те да долазиш, обрадовао сам се. Тако да са 

задовољством очекујем да чујем шта ћеш ми казати. 



Брат: Овога пута, преподобни оче, хтео бих да Вас питам више ствари у вези са 

Светим причешћем. 

Старешина: И шта би, отприлике, хтео да знаш, брате, у вези са овом Светом и 

божанском тајном? 

Брат: У првом реду, преподобни оче, хтео бих да знам како је настала та Света и 

божанска тајна. 

Старешина: Брате Јоване, Спаситељ наш Исус Христос, хотећи да установи ту 

Свету и божанску Тајну, претходно је припремио умове људи Својим Светим 

учењем, да би је они могли појмити и примити. 

С тим циљем Спаситељ наш Исус Христос је на чудесни начин наситио мноштво 

народа, и потом им је одржао беседу о Небеском хлебу, показујући јасно велику 

потребу коју имају људи да се причешћују Његовим Телом и Крвљу, да би могли 

задобити живот вечни. И рекао им је: 

Ја сам хлеб живота: који мени долази неће огладнети, и који у мене верује неће 

никад ожеднети... Заиста, заиста вам кажем: Који верује у мене има живот вечни. 

Ја сам хлеб живота. Оци ваши једоше ману у пустињи, и помреше. Ово је хлеб који 

силази с неба: да који од њега једе не умре. 

... Ја сам хлеб живи који сиђе с неба; ако ко једе од овога хлеба живеће вавек; и 

хлеб који ћу ја дати тело је моје, које ћу ја дати за живот света... Заиста, заиста 

вам кажем: ако не једете Тела Сина Човечијега и не пијете крви његове, немате 

живота у себи. Који једе моје тело и пије моју крв има живот вечни; и ја ћу га 

васкрснути у последњи дан. Јер тело моје истинско је јело, а крв је моја истинско 

пиће. Који једе моје тело и пије моју крв у мени пребива, и ја у њему (Јн 6,35-56). 

Ето, брате Јоване, то су речи Господа нашег Исуса Христа, којима је Он 

благоволео да објави људима установљење Свете тајне причешћа. Тим јасним 

речима Он нам је открио да је Хлеб Живота, који је сишао с неба, да је Његово 

тело истинско јело и Његова крв истинско пиће, да ко једе Његово тело има живот 

вечни и да ће га Он васкрснути у последњи дан. 

Наш Спаситељ је открио људима ове велике тајне, да би они могли схватити 

колико је велика та тајна којом се човек сједињује с Богом и Бог се сједињује с 

човеком. 

Брат: Молио бих Вас, преподобни оче, да ми кажете како је установљена ова света 

и божанска Тајна. 

Старешина: Ову свету Тајну, брате Јоване, установио је Спаситељ наш на Тајној 

вечери, дан пре јудејске Пасхе и пре својих Светих страдања. О том установљењу 

синоптички јеванђелисти говоре овако: 



И кад јеђаху, узе Исус хлеб у благословивши преломи га, и даваше ученицима, и 

рече: Узмите, једите, ово је тело моје. И узе чашу у заблагодаривши даде им 

говорећи: Пијте из ње сви; јер ово је крв моја Новога завета која се пролива за 

многе ради отпуштења грехова (Мт 26, 26-28; Мк 14, 22-24; Лк 22,17-20). 

А Свети апостол Павле казује Коринћанима: 

Ја примих од Господа што вам и предадох, да Господ Исус оне ноћи кад беше 

предан, узе хлеб, и захваливши преломи и рече: Ово је тело моје, које се за вас 

ломи; исто тако и чашу, по вечери, говорећи; Ова је чаша Нови завет у мојој крви; 

ово чините, у мој спомен. Јер кад год једете овај хлеб и чашу ову пијете, смрт 

Господњу објављујете, докле не дође (1. Кор 11, 23-26). 

Значи, брате Јоване, као што видиш, и божански Јеванђелисти, и велики апостол 

Павле, показали су да је Света евхаристија била установљена за свагда, да би се 

вршила у спомен Господа нашег Исуса Христа и за опроштај грехова, до Његовог 

Другог доласка. 

То установљење је тако јасно и прецизно, да су и протестанти, који су одбацили 

скоро све тајне, били принуђени да признају Свету Евхаристију као Тајну коју је 

установио сам Господ Исус Христос. 

Брат: Хтео бих да знам, преподобни оче, како је, по установљењу, вршена ова 

Света тајна у Христовој Цркви. 

Старешина: Начин како је Спаситељ наш Исус Христос празновао Пасху потврђује 

догматску основу васељенске православне праксе да се на божанској Литургији 

служи са квасним хлебом, не са бесквасним, као што чине римокатолици. 

Брат: Преподобни оче, ја сам чуо да римокатолици тврде да је Спаситељ наш Исус 

Христос на Тајној вечери празновао јудејску Пасху, па је дакле употребио 

бесквасни, а не квасни хлеб. 

Старешина: Није истина, брате Јоване; Спаситељ наш Господ Исус Христос на 

Вечери није празновао јудејску Пасху, јер још не беше време за то, него је он 

држао посебну Пасху, на којој је јео квасни хлеб, а не бесквасни. 

Римокатолици поткрепљују своје мишљење и праксу синоптичким јеванђељима, по 

којима би изгледало да је Спаситељ, на Тајној вечери, празновао јудејску Пасху. 

Међутим, јеванђелист Јован прецизно казује да је Исус Христос био осуђен и 

распет пре јудејске Пасхе. Противуречност између синоптичара и Јована је само 

привидна, и она нестаје при пажљивом праћењу (Излазак 12, 5; Левитска 22, 5; 

Бројеви 9, 1; Поновљени закони 16, 1); празновање Пасхе, то јест клање 

пасхалнога јагњета, обављано је дана 14. нисана увече, и трајало је 7 дана, то јест 

до 21. нисана. 



Јеванђелисти синоптичари (Мт 26,17-19; Мк 14,12-26; Лк 22,7-13) броје све у свему 

осам дана бесквасних хлебова, рачунајући међу тима и дан 14. нисана, у који се, 

увече, празновала Пасха. 

Дакле, јеванђелисти синоптичари стављају Пасху у први дан бесквасних хлебова. 

По њима, дан 14. нисана, будући дан бесквасних хлебова (а, по јудејском обичају, 

почињући од вечери претходнога дана, то јест од вечери 13. нисана), значи да 

Пасха која се празновала дана 14. нисана увече не беше почетак дана бесквасних 

хлебова, него се налазила у њиховом току. 

Тако први дан бесквасних хлебова, у који је, како веле јеванђелисти синоптичари, 

била Тајна вечера и успостављање Евхаристије, не беше дан Пасхе, него пред 

Пасхом, а управо то показује Св. јеванђелист Јован, када поставља Тајну вечеру 

на дан пре Пасхе (Јн 13,1). 

Значи, Спаситељ није празновао јудејску Пасху и није јео бесквасни хлеб на 

Вечери. Ето, казивање јеванђелиста синоптичара у свему је складно са казивањем 

јеванђелисте Јована, који јасно казује да је Исус другога дана пошто би ухваћен, 

рано јутром доведен к Пилату, а Јудејци нису ушли у судницу, која беше паганско 

место, да се не би оскрнавили, јер је требало да једу пасху (Јн 13,28). 

Дакле, као што видиш, брате Јоване, дан након Тајне вечере Јудејци још не беху 

јели Пасху, дакле не беше стигао празник на којем се једу бесквасни хлебови. 

Исто нам Светитељ и јеванђелист Јован каже да суђење Исусово беше (у) петак 

уочи Пасхе, око шестога часа (у подне) (уп. са Јн 19,14). 

Дакле, привидна противречност између синоптичара и јеванђелиста Јована 

происходи из непажње, јер први говоре о данима бесквасних хлебова, а Јован 

говори о Пасхи, чији се почетак не поклапа са почетком дана бесквасних хлебова. 

Уосталом, да је Спаситељ на Тајној вечери празновао јудејску Пасху, та трпеза би 

требало да се назива Пасхом, а не Вечером, на којој се јео квасни хлеб, а не 

бесквасни (Јн 13,28). 

Брат: Преподобни оче, а како се вршила ова тајна након Вазнесења Господњег на 

небо и у време Светих апостола? 

Старешина: Брате Јоване, након Вазнесења Господњег на небо, Његови Свети и 

божански ученици и апостоли следили су неизмењену праксу божанске 

Евхаристије, према Светом Предању које беху наследили од свога учитеља Исуса 

Христа, употребљавајући у тој Светој тајни хлеб и вино, а не бесквасни хлеб! 

То се јасно види из књиге Дела апостолских, где читамо овако: И беху постојани у 

науци апостолској, и у ломљењу хлеба, и у молитвама (Дап 2,42). И мало даље се 

вели: Сваки дан беху истрајно и једнодушно у храму, и ломећи хлеб по домовима, 

примаху храну с радошћу и у простоти срца (Дап 2,46). 



Исто тако и велики апостол Павле, када говори Коринћанима о причешћивању, 

назива евхаристијски хлеб АРТОСОМ - квасним хлебом, а не бесквасним (1. Кор 

9,16). 

И из старих историја сазнајемо да је у првобитној Цркви за вршење Свете 

Евхаристије употребљаван квасни хлеб, који су хришћани доносили у цркву као 

принос, и који беше обични хлеб у њиховим кућама, то јест пшенични квасни хлеб, 

а не бесквасни. 

Знај и ово, брате Јоване: да Света Евхаристија има двојако својство: својство 

Тајне и својство Жртве. 

Из тог разлога је увек стојала у вези са Светом литургијом. А ако хоћеш да знаш 

опширније како се у време Светих апостола збиваху ствари везане за службу 

свете Литургије и за евхаристијску Жртву, као и за праксу причешћивања 

хришћана Светим и Пречистим Христовим тајнама, слушај ово што следи. 

Када се хришћани окупљаху у својим домовима на молитву, да би вршили Свету 

литургију, најпре су узносили молитве, а то беху химне и псалми, затим се читаше 

из Старог Завета, а потом из Посланица Светих апостола, и из Јеванђеља, као 

што о томе јасно казује историчар Јевсевије. Након Јеванђеља читала се молитва 

за све људе, за цареве, за оне који су у власти, да проживе свој тихи и спокојни 

живот у свакој побожности и чистоти (1. Тим 2,2-3), затим се обављао целив мира, 

символ братства (Рим 16, 16), затим се доношаху дарови приноса (1. Кор 10, 22), 

који се састојаху од хлеба, вина, воћа и других земљиних плодова. На то се 

додавала проповед, као што видимо код Светог апостола Павла, који је, будући у 

Троади, где беху сабрани ученици да ломе хлеб, продужио проповед до поноћи 

(Дап 20, 7). 

Након свега тога долазио је на ред најзначајнији чин, то јест вршење евхаристијске 

Жртве, која је у Светом Писму названа Ломљењем хлеба (Дап 2, 42). 

То се творило по угледу на Спаситеља: изговарала се молитва благодарности, на 

коју је народ одговарао: Амин (1. Кор 10,16). 

Следило је помињање живих и мртвих (Јев 13, 7), изговарана је Молитва Господња 

и затим се обављало причешћивање Светим и Пречистим тајнама Господа нашег 

Исуса Христа; и након благодарења и завршне молитве отпуштан је народ да у 

миру иде својим кућама (Дап 2, 42). 

Ето, дакле, брате Јоване, како се вршила служба Свете литургије и причешћивање 

Пречистим Христовим тајнама након Вазнесења Господа на небо, то јест у време 

Светих апостола (Литургијско благо, том ИИИ, стр. 61-62). 

Брат: Али, преподобни оче, где су се вршиле све те службе, јер не верујем да је 

тада било тако великих цркава као у наше дане? 



Старешина: Истина је, брате Јоване, да у првобитној Цркви не беше тако великих 

храмова као у наше дане, јер не беше времена да се изграде храмови, јер Црква 

беше прогоњена и неутврђена; него су се у то време божанска служба Свете 

литургије и друге религијске службе вршиле по кућама побожнијих хришћана. У то 

нас уверавају Света Јеванђеља и Дела апостолска. Тако из Светог Јеванђеља по 

Јовану сазнајемо да се Апостоли окупљаху на молитву и сеђаху са закључаним 

вратима због страха од Јудејаца (Јн 20, 19), и да једна од хришћанских кућа у којој 

се Апостоли окупљаху ради ломљења хлеба беше кућа Марије, мајке Светог 

апостола и јеванђелиста Марка (Дап 12,12). Исто тако беше и кућа Симона Кожара 

из града Јопе (данашње Јафе) на обали Средоземног мора, где се велики апостол 

Петар скриваше због страха од Јудејаца (Дап 10,6). Такве су се куће налазиле ван 

Палестине по многим градовима: У Филипима беше кућа трговкиње Лидије, коју је 

вероучио велики апостол Павле (Дап 16,14); у Солуну беше кућа Јустова, коју 

Јудејци умало нису срушили због мржње (Дап 18, 17); у Ефесу - кућа Акиле и 

Прискиле (1. Кор 16,19); у Лаодикији кућа Нимфанова (Кол 4,15). 

У тим, и у другим сличним кућама, вршила се у оно време Света литургија и 

ломљење хлеба, на олтару који не беше друго што, до обични сто (Литургијско 

благо, том ИИ, стр. 58). 

И велики апостол Павле нам доста јасно показује да су се у његово време цркве 

хришћана налазиле у њиховим кућама, у кућама добрих хришћана: Поздрављају 

вас - вели - цркве азијске. Поздрављају вас много Акила и Прискила са домаћом 

својом црквом (1. Кор 16,19). И опет: Поздравите браћу у Лаодикији, и Нимфана и 

домаћу цркву његову (Кол 4,15). 

Из до сада показанога, брате Јоване, може се јасно појмити да је у време Светих 

апостола и место окупљања хришћана ради саветовања, као и место молитве за 

службу Свете литургије (евхаристијска Жртва или ломљење хлеба) било по кућама 

добрих хришћана. 

Брат: Преподобни оче, каква ли беше побожност хришћана, када се окупљаху по 

тим кућама да би слушали божанску Литургију, учења Светих апостола и ради 

ломљења хлеба, то јест ради Светог причешћивања? 

Старешина: О побожности и богобојажљивости са којом се хришћани окупљаху и 

причешћиваху Пречистим тајнама Исуса Христа - Бога, са великим дивљењем 

говори велики учитељ света, божански отац Јован Златоуст, овако: 

"Шта су чинили Апостоли, када су јели Свету вечеру - Евхаристију? Зар је нису јели 

у молитвама и песмама? Зар не у дуготрајном учењу и многој мудрости" (Омилија 

26,1. Кор). И Тертулијан казује: "Како у време Светих апостола, тако и у време 

великих гоњења, Свето причешћивање се вршило пре подне, са великом духовном 

припремом, са постом, са уздржањем, са трезвеношћу и са молитвама, са свом 

чистотом и побожношћу". 



Ето, укратко, брате Јоване, како је упражњавана света Литургија и свето 

причешћивање у време Светих апостола. Из тога се може лако појмити да су, од 

установљења ове Свете тајне па до наших дана, благоверни хришћани увек имали 

велико поштовање према Светој и божанској тајни Евхаристије, и са великом 

духовном припремом приступали су причешћивању Светим и Пречистим 

Христовим тајнама. 

Брат: А у време великих гоњења, преподобни оче, како су могли хришћани да 

врше верске службе, и који беше поредак Свете литургије и пракса Светог 

причешћивања Светим и Пречистим Христовим тајнама? 

Старешина: Брате Јоване, још од времена Светих апостола и њихових 

следбеника, хришћанска вера, даром и силом Господа нашега Исуса Христа, Бога 

и Спаситеља нашег, њеног Утемељивача, почела је расти и ширити се на 

задивљујући начин на све стране света. 

То је забринуло скврне /нечисте/ паганске цареве, идолослужитеље па чак и 

идолопоклонике, пошто су сви добро схватали да им исповедањем Исуса долази 

нестанак и гашење њихове паганске вере. Због тога су сви покренули велико 

гоњење против исповедника Христа Исуса. 

Та гоњења су била тако сурова, да ни историчари из тих времена, са свом својом 

вештином записивања онога што се догађало, нису могли да у свему прикажу умом 

незамисливе муке које су невини хришћани подносили за исповедање Исуса 

Христа и за проповедање истине у свету (Јевсевије, Црквена историја, гл. 8, 9). 

Сироти хришћани и њихови учитељи - епископи и свештеници - који би утекли од 

убилачке руке пагана, скриваху се по пустим местима и по тајним хришћанским 

кућама, где су веома брижљиво, али и са много побожности и пламене вере, 

вршили своје верске службе за ломљење хлеба, то јест божанску Литургију 

(Евхаристију). 

Исто у то време великога испитивања и потврђивања свете вере хришћани се још 

окупљаху по катакомбама у околини Рима. Слична сведочанства налазимо у 

списима Лукијана Самостатског, око 200. године, који прича да је "Случајно ушао у 

непознату кућу, у којој се, нашавши дуге лестве, попео у горњу собу, урешену 

позлаћеним украсима, као и Менелајова кућа коју је описао Хомер, и овде је 

затекао људе на коленима и бледа лица". 

А Св. Климент Александријски, под крај ИИ века, вели у својим Строматама: " Сада 

се (црквом) назива свако место где се окупљају изабрани" (Стромата ВИИИ). И 

историчар Јевсевије, који је живео у време великих гоњења, вели: "На пољима, у 

усамљеништву, у лађама, на води, у тамницама и свуда беше њихова црква" 

(Црквена историја, гл. 7, стр. 22). 



Брат: Благодарим Вам са свом смиреношћу, преподобни оче, што сте 

благоизволели да ми саопштите те ствари. Али нећете ли се љутити, ако вас 

питам и друге ствари? 

Старешина: Питај, брате Јоване! 

Брат: Из онога што сте ми рекли, преподобни оче, јасно сам разумео да се у време 

Светих апостола и великих гоњења света Литургија и Свето причешћивање 

вршило по кућама верника, по катакомбама, по лађама и где год се могло. Али ја 

сам од некога чуо да су у време великих гоњења епископи и свештеници 

допуштали хришћанима да имају Свете Тајне по својим кућама и чак да се њима 

сами причешћују у време нужде! Зар није тако било? 

Старешина: Није само у време гоњења био тај обичај, брате Јоване, него и 

касније. О томе говори и Црквена историја, и поједини црквени Оци, као што су 

историчар Тертулијан и Св. Кипријан, као и Св. Климент Александријски. А Св. 

Василије Велики, у свом писму патрицији Кесарији, говорећи о томе, вели овако: "А 

ако је у време гоњења когод принуђен да узме Свето причешће својом руком, када 

нема свештеника или ђакона, сувишно је објашњавати да то није опасно, због 

чињенице да се то налази потврђено као дуготрајни обичај, самим стањем ствари. 

Јер се сви монаси, житељи пустиње, где нема свештеника, чувајући код себе 

причешће, сами причешћују. А у Александрији и у Египту, чак и сваки од верника 

мирјана, најчешће има код себе код куће Свето причешће и причешћује се сам, 

када жели". Такође у Црквеној историји налазимо да је Тертулијан, онима који су 

постили до вечери и не би хтели да прекину потпуни пост, препоручивао да узму 

кући Свето причешће, да би се причестили након што буду прекинули потпуни 

пост. 

И велики Григорије Богослов, у слову на сахрани своје сестре Горгоније, казује да 

је она једном, будући болесна и очајна, са сузама похитала к Светом олтару и, 

квасећи га њима - својим сузама - као ноге Христове, и причестивши се: "Чудо! 

Вратила се здрава! А ако би јој остајала у руци мрвица Тела Господњег, са сузама 

би је мешала". 

А Јевсевије у својој Црквеној историји пише овако: "Неки свештеник, не могући да 

иде да причести једног болесника (можда због страха од гоњења која беху у то 

време), послао је ноћу неко дете са Пречистим тајнама Христа Исуса, да причести 

болесника. Стигавши у кућу болесника, дете је потопило Свету Евхаристију у воду 

и затим ју је дало болеснику" (Јевсевије, Црквена историја, гл. 6,44). 

Али видимо да до времена Светог Амвросија, епископа медиоланског (год. 397), 

још беше обичај да хришћани носе са собом Свете тајне, особито у време 

опасности. То показује јасно овај Св. Амвросије, када саветује своме брату 

Сатирику, који је требало да предузме путовање по мору, да узме са собом мрвицу 

Светог причешћа, да би му била заштитница у опасностима, говорећи овако: 

"Мрвица Евхаристије нека виси о твом врату, и спашћеш се морскога вихора". 



Поред досадашњих сведочанстава додајем и повест о чуду Свете Евхаристије коју 

је неки хришћанин држао код своје куће. Ову чудесну дивну повест излаже епископ 

антиохијски Теодосије епископу селевкијском Дионисију, казујући овако: "Ово се 

догодило Блаженом Дионисију, епископу овога града пре мене. Био је овде неки 

трговац, врло побожан и богат, који је међутим био јеретик, примајући јеретичка 

учења Севирова. Тај трговац је имао поверљивог човека који је припадао Светој и 

Саборној православној цркви, сходно обичају те земље. Тај поверљиви човек узео 

је Свето причешће на Свети и Велики четвртак. Догодило се да после Светог 

Васкрса буде упућен у Цариград ради послова, а заборавио је Свето причешће у 

орману, након што је кључ од ормана дао свом господару. Једнога дана господар 

је отворио орман и нашао Свето причешће у некој марамици. То је ожалостило 

господара, и није знао шта да с њим уради, јер оно беше из Саборне цркве, а он 

беше јеретик од Севирових. Тада га је оставио у орману, с мишљу да ће се њим 

причестити његов човек по повратку с путовања. 

Када је приспео Свети и Велики четвртак, а његов поверљиви човек се још не 

беше вратио, трговац је намислио да спали Свете тајне из марамице, да не би 

остале опет и следеће године. Отворивши орман, виде да су све Свете частице 

класале! Обузет великим страхом и трепетом због новог и необичног призора, узео 

је Свете частице и заједно са целим својим домом похитао к Саборној цркви, к 

Светом оцу Дионисију, кличући: Господе помилуј!". 

То велико и страшно чудо, које превазилази сваку реч, и јесте надумно и 

надразумно, нису видела два или три човека, ни мало људи које је лако 

пребројати, него га је видела цела црква, грађани, сељаци, домаћи и странци, сви 

који иду по суву и путују по мору, мушки и женски, млади и стари, мудри и глупи, 

клирици и монаси, пустињаци, удовице и супружници, владари и моћници. Једни 

клицаху: Господе помилуј", други хваљаху Бога на други начин. Сви су, међутим, 

благодарили Богу за његова неисказана и необична чудеса. 

Многи су због овога чуда поверовали и приступили Светој саборној и апостолској 

цркви православној (Духовна градина, гл. 79). 

Значи, брате Јоване, из свих пређе наведених сведочанстава - а има још и других 

која се могу навести у њихову потврду - из свих, велим, може се доста јасно 

појмити да је у старини и тај обичај био у Цркви: да се допушта добрим 

хришћанима да имају Пречисте тајне Христове по својим обичним кућама, и чак да 

се сами њима причешћују, по потреби. 

Брат: Али колико је, преподобни оче, трајао овај обичај у Цркви, да буде 

хришћанима допуштено да држе Свете Тајне по својим кућама и да се сами њима 

причешћују, када је потребно? 

Старешина: Тај обичај, брате Јоване, држан је у Цркви са икономијом 

(снисхођењем), особито у време великих гоњења, то јест од године 54. после 

Христа, до краја владавине тиранина Диоклецијана. Обичај се наставио и касније, 



по престанку гоњења, то јест до времена великог Светитеља Василија, год. 379, и 

чак до времена Светог Амвросија Медиоланског године 397, као што сам пређе 

показао, али не у целој Цркви, него само помесно, у Египту, Александрији и на 

другим странама. Али и у тим местима обичај се допуштао по икономији 

/снисхођењу/ и акривији /дословним држањем канона/, и то само након што се 

боље утврдио Црквени канонски поредак под хришћанским царевима, који су 

уследили после великог цара Константина. 

А након што је у Цркви преовладала акривија /строго придржавање/ апостолских, 

саборских и отачких канона, Црква је укинула обичај који је дозвољавао 

хришћанима да имају Свете тајне по својим кућама и да се могу сами њима 

причешћивати. Особито што се дознало да су неки од хришћана скрнавили Свете 

тајне, употребљавајући их при враџбинама и при другим сујеверјима. 

И у другим списима читамо овако: "А обичаји првих векова да хришћани чувају 

Свето причешће, како би се могли причестити у случају да им прети смрт од 

прогонитеља, престали су једновремено са гоњењима". 

Брат: А не знате ли, преподобни оче, у које је време Црква укинула овај обичај? 

Старешина: Тачну годину, брате Јоване, не бих могао да ти кажем. У сваком 

случају, тај обичај није стигао до ВИИ века, јер видимо да Свети Шести 

васељенски сабор, одржан 680. године, у 58. канону кажњава одлучењем на 

недељу дана мирскога хришћанина који би се усудио да се сам причести, све док 

Црква има епископе, свештенике и ђаконе, који имају власт и дужност да 

причешћују мирјане. 

Пошто по Зонари, тумачу дотичног канона, хришћанин који се усуди да се сам 

причести Светим и Пречистим тајнама има гордост и сам себи незаконито присваја 

свештеничку власт. Јер се само свештеници, не и мирјани, могу сами 

причешћивати. 

Значи, брате Јоване, ако будемо рачунали године колико их је прошло од Шестог 

Сабора, од када у Цркви више није био тај обичај да се хришћани сами причешћују, 

видимо да је прошло више од 1200 година. 

Брат: Преподобни оче, а да ли у погледу Светог причешћивања Пречистим тајнама 

Исуса Христа има од старине и Других обичаја, који данас више не постоје? 

Старешина: Други стари обичај, брате Јоване, у погледу Светог причешћа, био је 

овај: у првим вековима, хришћани, када се причешћиваху, примаху Свето и 

Пречисто Тело Христово на длан, као што ми данас примамо свету нафору. 

У том погледу читамо следеће: "Нека се зна да се у пређашњим временима Свето 

Тело давало у руке хришћанима, како мушкарцима, тако и женама, и тај се обичај 

држао и на Истоку, и на Западу". Давано им је тада Свето причешће као што се 

данас даје нафора, као што о томе пише Св. Василије Велики године 379. у 93. 



Посланици патрицији Кесарији и блаженом Теодориту, епископу кирском, у 

Црквеној историји, где се помиње Слово Светог Амвросија цару Теодосију: "Како 

ћеш на тај начин примити у руке Свето Тело Владикино и како ћеш принети устима 

Пречистога Анђела?"; и као што пише Св. Јован Златоуст у тумачењу 49. Псалма, 

у 26. Слову Серафиму и у 21. Слову Адријану, и Св. Метафраст у житију Светог 

Јована Златоуста. 

А Свети Шести Васељенски сабор у 101. канону одлучује свештеника који би дао и 

мирјанина који би примио Пречисто Тело Господа нашег Исуса Христа у каквом 

суду од злата или друге материје, а не стављајући их у руке склопљене у облику 

крста, као оне што више чествују беживотну материју него лик Господа нашег 

Исуса Христа. 

Јер неки богаташ тога времена, побожан и чествујући божанске Дарове, 

начинивши себи какве сасуде од злата или другог скупог материјала, у њих је 

примао Пречисто Тело Господа Исуса Христа, а не у руке. 

Исто тако учи и Св. Кирило Јерусалимски у 5. Слову, и Св. Јован Дамаскин. 

А у Западној цркви женске не примаху Свето Тело голим рукама, него имађаху 

неке чисте беле марамице, које би рашириле на својим рукама, и тако примале 

Пречисто Тело. То помиње Св. Августин у 252. Слову, и Сабор који се састао у 

граду Антисодори, који у 31. канону решава казујући: "Свака жена, када се 

причешћује, треба да има своју доминицал-у, а која је не буде имала, нека остане 

без причешћа до следеће недеље". А доминицала беше она бела марамица, што 

на румунском значи: "за недељу", јер су се недељом користиле у цркви, да би се у 

њима примало Тело Господње. 

Брат: А колико је трајао тај обичај, преподобни оче, да се Свето причешће даје 

верницима у руке? 

Старешина: Према појединим сведочанствима, брате Јоване, имамо разлог да 

верујемо да је тај обичај трајао у Цркви више од 800 година, пошто Св. Јован 

Дамаскин вели: "Тај обичај је трајао најмање 400 година по смрти Светог Јована 

Златоуста", која је била око 407. године. 

Брат: А коришћење кашичице при причешћивању Светим Тајнама када је уведено, 

преподобни оче? 

Старешина: О времену када је кашичица уведена у давању Светих тајни или 

причешћивању верника, брате Јоване, нису сви истога мишљења. Једни тврде да 

је кашичицу при причешћивању увео Св. Јован Златоуст, други се с правом 

противе, казујући да је кашичица уведена након најмање 400 година од смрти 

Светог Јована Златоуста и приводе као сведочанство 101. канон Шестог 

Васељенског сабора, који, рекао сам ти већ, одлучује хришћане који не примају 

Господње Свето Тело у шаке. Дакле, да је Св. Јован Златоуст увео кашичицу, не 

би Шести Васељенски сабор, након скоро 300 година, одлучивао оне који не 



примају причешће у руке, по старом Предању које у то време беше упражњавано у 

Цркви. 

Брат: А који је био узрок, преподобни оче, због којег је Црква увела кашичицу при 

причешћивању Пречистим Тајнама? 

Старешина: Узрок због којег је кашичица уведена при причешћивању, брате 

Јоване, није недостојност мирјана, него права вера и страх Божији (Св. Јован 

Дамаскин, Догматика, том ИВ). Пошто су се, како каже Јевстатије Аргебитије, неки 

неверници, претварајући се да су хришћани, сјединили с јеретицима или са 

злонаравницима, те узимајући у руке Свето Тело, или га бацали или га скривали, 

или га користили при враџбинама и при другим злим радњама. А коришћењем 

кашичице, пошто се Свето Тело даје у уста, престао је одједном сваки повод 

таквога ниподаштавања (Св. Јован Дамаскин, Догматика, том ИВ). 

Брат: Рекли сте ми, преподобни оче, да Шести Васељенски сабор 58. каноном 

кажњава одлучењем онога ко би се усудио да се сам причести, пошто ко чини тако 

показује да има гордост, присвајајући себи свештеничку власт. А ако се буде 

нашао и који свештеник који би допустио мирјанима да носе са собом Свете Тајне 

и да се њима сами причешћују, какву би канонску казну имао дотични? 

Старешина: Брате Јоване, свештеник који се буде усудио да сам од себе раздреши 

одлуку тога канона пада под исту канонску казну. Дакле, 58. канон Шестог 

Васељенског сабора одлучује мирјанина који се сам причешћује Светим Тајнама. 

То Јасно показује 2. канон Шестог Васељенског сабора, казујући: Ако се когод 

прихвати да измени који канон или да изврће оно што је њиме установљено, биће 

крив и примиће казну, као што исти канон учи, и истим оним у којем греши 

исцелиће се" (Законоправило из Њамца, стр. 149). 

А тумачење дотичнога канона још је јасније, јер вели: "А буде ли се нашао когод да 

се прихвати да поквари или обори који канон, одлучење, рашчињење или анатему 

- то нека прими и ко квари или обара канон" (Законоправило из Њамца, стр. 149-

150). 

И у Великом црквеном правилу читамо овако: "Свештеник који буде дао Свете и 

Пречисте тајне достојном чтецу или једноставном човек, да их они носе овамо и 

онамо, да их носе ради каквога посла, а не да их носе са страхом Божијим, нека се 

каје три године" (Црквено правило из Говоре, стр. 100). 

Брат: А како је уследило са Светом и божанском литургијом, преподобни оче, 

након што су престала велика гоњења? Да ли се још дуго затим вршила по кућама 

хришћана? 

Старешина: Након престанка великих гоњења, брате Јоване, Црква је, са 

икономијом /снисхођењем/, још дозвољавала, у веома ретким случајевима, да се 

Света литургија врши по кућама добрих хришћана. То поимамо из житија Светог 



Амвросија који је, будући у Риму, служио Свету литургију у кући неке побожне 

грађанке, која становаше с оне стране Тибра. 

Такође и Св. Кирил Александријски показује да се у његово време, године 444, још 

сретаху поједини свештеници који служаху Свету литургију по кућама хришћана (9. 

Посланица). 

Брат: Преподобни оче, а у које време је Црква забранила да се Света литургија 

служи у кућама хришћана, и који Свети канони то забрањују? 

Старешина: Брате Јоване, на највише места хришћанскога света, и Света 

литургија, и Свето крштење, престали су да се врше по кућама хришћана 

истовремено са престанком великих гоњења. 

А Свети канони који забрањују да се Света литургија даље служи по кућама 

хришћана ови су: 

58. канон Лаодикијског сабора, године 365, који вели: "Не пристоји по кућама 

рукополагати епископе или свештенике" (Законоправило, стр. 300). Из садржаја 

овога канона видимо да су, не дуго после престанка гоњења, Свети и Божански 

Оци одлучили да се више не служи Света литургија по приватним кућама 

хришћана. Јер гоњења су престала истовремено са доласком цара Константина 

око 303-305. године, а Лаодикијски сабор је одржан 60 година касније. 

Свети Јован Златоуст, на почетку В века, показује се врло незадовољан што су се 

у његово време још сретали свештеници који су се усуђивали да служе Свету 

литургију по кућама људи. Тим поводом он држи омилију у којој показује разлику 

између заједничке и домаће молитве и забрањује да се Света литургија и Свето 

Крштење даље служе по кућама људи без знања епископа (Тумачење Тимотеја). 

Исто и Блажени Августин, који је живео око 430. године, даје за своју епархију 

овакву одлуку: "У кућама хришћана, сем молитава и псалама, други обред да се 

више не врши" (Посланица 121). 

А Свети и Божански Оци Шестог Васељенског сабора не само да забрањују да се 

Света литургија и Свето крштење врше по кућама људи, него чак и кажњавају 

рашчињењем клирика који би се усудио да тако што учини. 

"О клирицима који без дозволе епископа литургишу по богомољама што се налазе 

по кућама побожних људи, одлучујемо да се то чини само са дозволом надлежнога 

епископа, а ако ли који свештеник не буде поштовао ову одлуку, да буде 

рашчињен". 31. и 59. канон Другог Сабора, који је одржан у Цариграду 361. године, 

иде даље: не само да рашчињује свештенике који буду литургисали по кућама 

хришћана без дозволе епископа, него одлучује и саме мирске хришћане који се 

буду причешћивали код тих свештеника (Канони 12,13,14). 



Такође Гангрски сабор, године 430, шестим каноном, баца анатему на оне који би, 

без дозволе епископа, вршили црквене службе ван цркве. 

Значи, брате Јоване, као што си чуо, сви Свети Оци поменутих сабора, сви 

једнодушно, прете рашчињењем клирицима који би се усудили да без дозволе 

надлежнога епископа служе Свету литургију или крштавају по кућама хришћана, а 

мирјане који би се причестили код тих свештеника подвргавају одлучењу. 

Дакле, памти добро ове ствари, јер ће ти бити од користи У животу, да не би пао у 

замку оних који стварају непоредак /неред/ у Цркви Христовој. 

Брат: Преподобни оче, неки свештеник ми је некада рекао да су се на почетку 

хришћанства хришћани свакодневно причешћивали Светим тајнама. Молио бих 

Вас да ми кажете о том обичају у Цркви да се хришћани свакодневно причешћују 

Пресветим тајнама Исуса Христа. 

Старешина: Да, брате Јоване, у првим данима хришћанске Цркве беше обичај да 

се хришћани причешћују свакодневно. То се види из Дела апостолских, где читамо 

овако: И сваки дан беху истрајно и једнодушно у храму, и ломећи хлеб по 

домовима, примаху храну с радошћу и у простоти срца. И беху постојани у науци 

апостолској, и у заједници, и у ломљењу хлеба, и у молитвама (Дап 2, 42-46). 

Брат: Али, преподобни оче, овде је реч о ломљењу хлеба, не о Светом 

причешћивању. Или се под ломљењем хлеба подразумева Свето причешћивање 

Светим Тајнама? 

Старешина: Знај, брате Јоване, да је у првобитној Цркви Свето причешћивање 

често називано ломљењем хлеба (Дап 2, 42-46), много пута се још називаше 

"Трпезом" и "Вечером Господњом" (1. Кор 10, 21 и 11, 22); назива се и 

"Благословеном чашом и хлебом" (1. Кор. 10, 16) или "Духовним јелом и пићем" 

(Литургијско благо, ИИИ, стр. 61). 

Дакле, кад год у Божанском Писму наиђеш на ове називе, знај да је реч о тајни 

Свете и божанске Евхаристије. 

Брат: Благодарим Вам, преподобни оче, за ова тумачења и разјашњења, али као 

да још имам неке нејасноће и сумње, и молио бих Вас да ми опширно изложите о 

свакодневном причешћивању првих хришћана. 

Старешина: Ја сам сматрао, брате Јоване, да ти је довољно разјашњено оним што 

је речено. Ако међутим хоћеш да ти се опширно разјасни, слушај. Свакодневно 

причешћивање Светим Тајнама Христовим у првобитној Цркви трајало је и касније 

у појединим местима и, у изолованим случајевима, приближило се чак и нашим 

данима. 

Свети Василије Велики, велики јерарх и учитељ света, пише око 372. године 

патрицији Кесарији следеће: "Добро је и корисно да се причешћујеш свакодневно, 



примајући Свето Тело и Свету Крв Исуса Христа, јер нам Он јасно каже: Који једе 

моје тело и пије моју крв има живот вечни (Јн 6,54)." 

У пределима Галилеје, Италије и Шпаније, и касније, у време Светог Василија, 

упражњавало се свакодневно причешћивање појединих побожних хришћана. 

Свети Амвросије и други Свети Оци говоре у својим списима о обичају 

свакодневног причешћивања, које су поједини хришћани упражњавали на разним 

странама света. 

Црквени историчар Руфин, који је умро 140. године, пише да је Аполоније, 

старешина једног манастира са 500 монаха у близини града Хермопоља у Египту, 

препоручивао свакодневно причешћивање, са циљем да се не би отуђили од Бога 

(Историја монаха, гл. ИИ). 

Исто и Преподобни Нил Синаит, који је умро 430. године, саветује казујући: "Клони 

се сваке искварености и причешћуј се свакодневно, јер тако ће Тело Христово 

постати наше!". 

А Св. Теодор Студит, који је умро 826. године, саветује своје ученике, казујући: 

"Било би достојно, свакако, да се ми, који живимо у манастирима, причешћујемо 

свакодневно, а не ретко". Затим додаје: "Казујем вам ово не зато што бих желео да 

ви приступате Светом причешћивању олако и непажљиво, јер је написано: Човек 

нека испитује себе (уп. са 1. Кор 11,28)". Читамо такође да се свакодневно 

причешћивање упражњавало међу монасима Свете Горе Атонске у XВИИИ веку и 

на почетку XИX века, а ту праксу су подржавали Преподобни Никодим Светогорац 

и Атанасије Пароски. Преподобни Никодим учи да такво причешћивање "...јесте 

корисно, ако се буде вршило са достојном припремом". А Атанасије Пароски вели: 

"Ми се не причешћујемо свакодневно, нити друге учимо да тако чине, као што нас 

појединци клеветају... А ако се нађе когод да се свакодневно причешћује, то није 

кривица, ако се буде причешћивао чисте савести". 

Ближе нама је архимандрит Спаскога манастира у Русији, један од Пајсијевих 

ученика, о којем се вели да се причешћивао Светим Тајнама свих 18 дана пред 

своју смрт године 1845, не узимајући за то време другу храну, до само неколико 

капи воде. 

Из свих тих сведочанстава, брате Јоване, мислим да ти се довољно разјаснило да, 

иако свакодневно причешћивање није било свеопшти обичај Цркве одувек, од 

почетака Цркве па до нашег времена сретали су се стално побожнији и ревноснији 

монаси и хришћани који су се свакодневно причешћивали Светим и Пречистим 

тајнама Господа нашег Исуса Христа. 

Брат: То ми је, преподобни оче, потпуно разјашњено; међутим хтео бих још да 

знам да ли је Саборна и апостолска црква дала какву заповест, обавезујући 

хришћане да се причешћују свакодневно, и како Црква гледа на праксу 

свакодневног причешћивања Светим Тајнама. 



Старешина: Саборна црква, брате Јоване, није дала никакву заповест којом би 

некога обавезивала на причешћивање Светим Тајнама, јер је тај обичај, то јест 

причешћивање Светим Тајнама, ствар савести, и Црква је оставила свакога да 

следи своју савест. А у погледу свакодневног причешћивања Црква је увек имала 

резерве и одређену сумњу. 

О томе имамо сведочанстава од црквених писаца. Тако Блажени Јероним вели у 

том погледу: "Знам да је то обичај у Риму, да верници свакодневно примају Тело 

Господа нашег Исуса Христа, што ја не осуђујем, али и не хвалим" (Посланица 48, 

15 и 71, 6). 

Скоро исто то говори и Генадије Марсељски, који вели: "Нити хвалим, нити 

критикујем свакодневно причешћивање Светим тајнама. Ја међутим подстичем и 

саветујем да је долично да се причешћујемо сваке недеље, разуме се, ако нам 

душа није помућена грехом" (О Црквеним догмама, гл. ИИИ). 

Дакле, Саборна црква нити препоручује свима свакодневно причешћивање, нити 

забрањује обичај свакодневног причешћивања, него је према том обичају увек 

имала резерве и одређену сумњу, имајући у виду да није лако хришћанској души 

да свакога дана буде спремна за причешће, пошто, по Апостолу, који вели: Сви 

много грешимо, лако посрћемо у многе грешке које нам могу помутити мир савести 

и тиме нас удаљују од достојног приступања и причешћивања Светим и Пречистим 

тајнама Христовим; јер, према сведочанству Светог Јована Златоуста, "Светиње 

се дају Светима". 

Брат: Разумео сам, преподобни оче, да Саборна Црква није дала званично 

правило за свакодневно причешћивање Пречистим тајнама Исуса Христа. Али 

свештеник којег сам Вам пређе поменуо рекао ми је да је Шести Васељенски сабор 

66. каноном дао обавезујућу заповест за све хришћане да се свакодневно 

причешћују. Молим Вас да ми кажете је ли то тако. 

Старешина: Није истина, брате Јоване, што ти је рекао тај свештеник. Шести 

Васељенски сабор није донео никакву обавезујућу одлуку за свакодневно 

причешћивање хришћана Пречистим тајнама, него да би се дао већи значај 

празнику Васкрса, тај сабор је 66. каноном учинио ванредно раздрешење, 

допуштајући свим хришћанима који буду ишли у цркву од дана Васкрса до Недеље 

Томине да се могу причешћивати Светим тајнама у све дане Светле седмице, јер 

се та седмица сматра као продужење Васкрса, као непрекидна Пасха. 

Тумачење тога канона гласи овако: "Пошто се цела Светла седмица сматра као 

дан назван именом Господњим, зато овај канон одређује да сви хришћани током 

ове седмице буду у цркви, веселећи се и празнујући Васкрсење Господње... 

причешћујући се Светим тајнама" (Законоправило, стр. 189). 



Брат: Исто тај свештеник, преподобни оче, рекао ми је да 9. канон Светих 

апостола, као и 2. канон Антиохијскога сабора, године 341, одлучује хришћане који 

се не буду свакодневно причешћивали Светим тајнама. 

Старешина: Ни то није истина, брате Јоване; 9. канон Светих апостола, 2. канон 

Антиохијскога сабора и 3. канон Светог Тимотеја Александријског, говоре о честом 

причешћивању, које се упражњавало у старој Хришћанској цркви, што је показано у 

тумачењима ових канона. Али ниједан од ових канона није за често 

причешћивање, нити одлучује хришћане који се не би свакодневно причешћивали. 

А да бисмо се боље усмерили, читајмо боље 9. канон Светих апостола, који вели 

овако: "Сви верници који улазе у цркву и чују Свето Писмо, али не остају на 

молитви и при Светом причешћу, нека се одлуче као починиоци нереда у Цркви". 

Брат: Колико ја схватам, преподобни оче, канон јасно казује да треба да буду 

одлучени хришћани који улазе у цркву а не причешћују се. Можда нису одлучивани 

који тада иђаху у цркву у дан када се није служила Света литургија. Али ако се 

онда служила, несумњиво, који су долазили у цркву и нису се свакодневно 

причешћивали, требало је да буду одлучени. Али, преподобни оче, да ли се у то 

време свакога дана служила Литургија? 

Старешина: Брате Јоване, као и у наше време, Света литургија се у појединим 

местима служила свакодневно, али у највише места - само суботом и недељом. 

Црквени писци Ориген, Тертулијан, Јевсевије Кесаријски и Св. Кипријан говоре о 

служењу Свете литургије само суботом и недељом. И код других црквених писаца 

налазимо да се Света литургија служила и чешће и ређе. 

Брат: Али ако се Света литургија служила свакодневно, преподобни оче, онда ја 

мислим да се и причешћивање вршило свакодневно. 

Старешина: Није уопште тако, како ти мислиш, брате Јоване. И Св. Амвросије 

Медиолански, године 307, показује да се у његово време Света литургија служила 

свакога дана (90. Посланица), али нам исто он казује да су се у његово време 

хришћани причешћивали једва једанпут годишње: "Бог нам је - вели он - дао тај 

Хлеб за све дане, а ми га узимамо само једанпут годишње" (Законоправило, стр. 

11). 

А Божански отац Јован Златоуст казује да се у његово време у Цариграду Света 

литургија служила свакодневно, али су се како хришћани, тако и монаси, 

причешћивали Светим тајнама веома ретко, јер вели: "Многи се овим Тајнама 

причешћују једанпут годишње, а други двапут... а монаси из пустиња исто се 

једанпут годишње причешћиваху, а често и на две године" (Подела пшенице, стр. 

53). 

Дакле, брате Јоване, није истина што ти мислиш: да се, ако се гдегод свакодневно 

служи Света литургија, и причешћивање Светим и Пречистим тајнама врши 



свакодневно. Ја сам ти и пређе рекао да обичај свакодневнога причешћивања не 

беше општи, није се никада упражњавао у (целој) Хришћанској цркви, нити у сва 

времена, него је имао својство месне и индивидуалне праксе. 

Мада у неким местима није престајало свакодневно служење Свете литургије, као 

што видимо да се чини у манастирима и епископијама, ипак причешћивање 

Светим тајнама није се више вршило свакодневно. Као да је опала ревност према 

Светињи, тако пламена код првих хришћана. 

У то нас уверава и Блажени Августин, који је умро 430. године, а вели овако: "На 

Истоку највише се хришћана не причешћује свакога дана Вечером Господњом" 

(Законоправило, стр. 2). 

Можда управо ова сведочанства беше имао у виду и Теодор Валсамон, један од 

тумача канона, који је живео под крај XИИ века, када вели: "Немогуће је 

хришћанима да се причешћују свакодневно" (Законоправило, стр. 10). 

Брат: То сам разумео, преподобни оче; молим Вас, међутим, да ми објасните како 

стоје ствари са она два канона: са 9. каноном Светих апостола и 2. каноном 

Антиохијскога сабора који, по мом мишљењу, одлучују хришћане који долазе у 

цркву а не причешћују се на свакој Светој литургији, пошто канон јасно каже: "Сви 

хришћани који улазе у цркву и чују Свето Писмо, али не остају на молитви и 

Светом причешћу нека се одлуче". 

Старешина: Само ти се чини, брате Јоване, јер није то истина. Ове су божанске 

каноне дали Свети апостоли и Божански Оци да би пробудили успаване савести и 

ревност хришћана према поретку честога причешћивања, које беше било на 

почетку у Цркви, као што сам ти већ рекао; али ни 9. канон Светих апостола, ни 2. 

канон Антиохијског сабора не одлучују хришћане који се не причешћују Светим 

Тајнама на свакој Светој литургији. Разуме се, ако ови буду имали оправдане 

разлоге да се не причесте. То јест, ако им епископи или њихови духовници не 

допуштају да се причесте, или ако им се уочи причешћа штогод догодило, као што 

би било: ако су пили воде, или су бљували, или су друго што пострадали (видети 

Велико црквено правило, 2. антиохијски канон). 

Дакле, два поменута канона одлучују само оне хришћане који улазе у цркву и чују 

Свето Писмо, али не остају на молитви и на причешћу које је у духу и словесно, то 

јест немају стрпљења да остану у цркви и одслушају све молитве и целу службу 

Свете литургије до краја, него излазе из цркве пре времена и тиме ремете мир 

осталих хришћана који се причешћују духовним причешћем, у коме учествују сви 

остали хришћани који учествују у Светој и божанској литургији. 

Брат: Али како, преподобни оче, зар се у време Свете литургије верници који 

долазе у цркву могу причешћивати на два начина? 

Старешина: Да, брате Јоване, два су причешћа, јер је и човек двојак: једно је 

светотајинско причешћивање са Жртвеника, којим се хришћани причешћују на 



чувствени /осетилни/ начин Телом и Крвљу Господњом, а друго причешћивање је 

духовно, којим се верници, на духовни и мислени начин, причешћују божанском и 

Светом литургијом (Невидљива борба, Предговор). 

Дакле и учествовање у духу на Светој литургији даје верницима начин за 

благодатно духовно причешћивање и њихово сједињење с Богом. 

То сједињење се остварује познањем, поимањем и љубављу, пошто се, 

присуством на Светој литургији, верници налазе под духовним озрачје Тајне 

вечере, и имају моћ да буду учесници у њој духом и умом и срцем, само ако буду 

са свом пажњом пратили службу Свете литургије. 

Тим се причешћем причешћује честицама које су извађене за свакога. Том се 

честицом они причешћују светошћу, као што о томе показује Св. Симеон 

Солунски:" Јер додиром тих честица о евхаристијско Тело Господа нашег Исуса 

Христа, Света Благодат се преноси и душама које су биле извађене на 

Проскомидији. И ако је човек од побожних, или од оних који су згрешили али су се 

покајали, тада се он, невидимо, причешћује Благодаћу, добијајући у много 

случајева и телесну корист". 

А игуман Пајсије вели: "У свако време и на сваком месту сваки од верника може да 

се причести духом, имајући доста велике користи. На тај начин се човек 

причешћује и невидимо храни Господом нашим Исусом Христом, када год побожно 

мисли на тајну Његовог Ваплоћења и страдања испуни се љубављу према Њему" 

(Пајсије из Њамца[2], стр. 334). 

Значи, брате Јоване, упамти да постоје два начина причешћивања, као што сам ти 

рекао: ово друго, то јест духовно и мислено причешћивање, мада није савршено 

као оно тајинско са Жртвеника, понекада је толико плодоносно и благоугодно Богу, 

да превазилази светотајинска причешћивања код многих примљена са 

недостојношћу (Невидљива борба, стр. 201). 

Дакле, брате Јоване, када 9. канон Светих апостола одлучује хришћане (оне што 

улазе у цркву, али не остају на причешћу и на молитви) или јасније, као што вели 

2. канон Антиохијскога сабора: " А не учествују у молитви заједно с народом или се 

одвраћају од причешћа Свете Евхаристије, по каквом непоретку" (Законоправило, 

стр. 276), поима се да се, поред оних што неће да се причесте Светим Тајнама, 

када им то не бране епископи или њихови духовници, одлучују и хришћани који 

улазе у цркву и слушају читање Светог Писма, али не остају на молитви и 

духовном причешћивању, то јест неће да остану до краја и да са свом побожношћу 

и пажњом слушају службу божанске Литургије. 

Брат: Из свега што сте ми довде рекли, преподобни оче, разумео сам да постоје 

две врсте причешћивања: једно осетилно и друго мислено /духовно/; да како 9. 

(апостолски) канон, тако и 2. канон Антиохијскога сабора, не одлучују хришћане 

који се не причешћују Светим Тајнама и на свакој Светој литургији, као што ми 



беше рекао онај свештеник, него дотични канони одлучују оне хришћане што се 

одвраћају од причешћа Свете Евхаристије, немајући благословени разлог или 

забрану од својих духовника, као и хришћане који не остају на духовном 

причешћивању, то јест неће да остану до краја и да побожно слушају службу свете 

и божанске Литургије. 

Старешина: Јеси ли разумео, брате Јоване, или имаш и што друго да питаш? 

Брат: Да, преподобни оче: рекли сте да се речју "причешће" поменути канони не 

односе само на причешћивање Светим тајнама, него и на мислено причешћивање; 

такође сте рекли да се и Света литургија назива причешћем. Да ли је гдегод 

записано да се Света литургија назива причешћем? 

Старешина: Ако хоћеш да се увериш у то, брате Јоване, читај напомену у 9. 

апостолском канону, где је записано управо тако: "Канон не вели свакога дана, 

него одлучује оне што не остају на Светом причешћу, то јест када се служи Света 

литургија" (Законоправило, стр. 11). 

Брат: Али 9. канон Светих апостола, преподобни оче, помиње и молитву, говорећи: 

"Али не остају на молитви и Светом причешћу"; зар се и речју молитва означава 

исто служба божанске Литургије? 

Старешина: Заиста, брате Јоване, и молитву и свето Причешће подразумева канон 

под молитвом и причешћивањем Светим Тајнама, и да би био уверен у то, слушај 

митрополита Гаврила Филаделфијског, који у тумачењу седам Тајни Источне 

цркве, наводећи разне називе божанске Литургије, вели: "Крвна и приносна и 

словесна служба и Евхаристија" и "Чесни дар и молитва и причешће". 

Брат: Али на који се начин, преподобни оче, божанска Литургија још назива и 

молитвом и причешћем? 

Старешина: Ако хоћеш и то да знаш, брате Јоване, слушај даље овог тумача, који 

вели: "Света литургија се назива и молитвом коју ми свагда вршимо за живе и за у 

Христу уснуле православце" (Исто, стр. 33-34). 

А да се Света литургија назива још и причешћем, исти тумач показује, говорећи: 

"Назива се и причешћем и Литургијом, и јесте, заиста, по божанском Дамаскину, 

зато што се кроз њу причешћујемо Христом и постајемо удеоничари Тела 

Божанства, и зато што се причешћујемо и сједињујемо једни с другима. Јер пошто 

се једним хлебом сви причешћујемо, једно Тело Христово и једна Крв и удови 

један другом постајемо" (Исто). 

Као што видиш из овог тумачења, брате Јоване, Света литургија се назива и 

причешћем и молитвом. А оне који излазе из цркве пре времена и неће да 

учествују у том мисленом и духовном причешћивању, то јест неће да побожно 

слушају службу Свете литургије до краја, одлучују поменути канони као и оне 



вернике који се одвраћају од причешћа Свете евхаристије без благословених 

разлога. 

Брат: Преподобни оче, постоје ли и друга сведочанства која су сагласна са 

сведочанством које сте ми навели? 

Старешина: Ако хоћеш и друга сведочанства, брате Јоване, чуј Алексија Аристина, 

једног од тумача Светих канона, који у свом номоканону, у погледу поменутога, 

вели овако: "Ко не остане у цркви, док још није завршена служба Свете литургије, 

тај да се одлучи као када би чинио неред Цркви," (Велико црквено правило, стр. 

312). 

Брат: Сада сам јасно разумео, преподобни оче, да је све што сте ми до сада 

казали у погледу 9. апостолског канона и 2. канона Антиохијског сабора истинито и 

сагласно са саборним тумачењем Цркве. Дакле, сада сам потпуно уверен да није у 

праву онај свештеник што ми је рекао да ова два канона одлучују све хришћане 

који се не причешћују свакога дана Светим и Пречистим тајнама. 

Старешина: Добро што си бар сада разумео, брате Јоване, оно што треба да 

разумеш. 

Брат: Молим Вас да се не љутите, преподобни оче, ако Вас још нешто запитам. 

Старешина: Питај, брате Јоване, јер се не љутим. 

Брат: Исти дотични свештеник ми је рекао, преподобни оче, да је Св. Јован 

Златоуст истеривао из цркве хришћане који се нису причешћивали Светим тајнама 

свакога дана и није их остављао чак ни да се моле заједно са онима који беху 

достојни да се причешћују Светим тајнама свакога дана. Због тога бих Вас веома 

молио да ми кажете је ли истина што ми је рекао тај отац. 

Старешина: Ни то није истина, брате Јоване; Св. Јован Златоуст није истеривао из 

цркве хришћане који се нису причешћивали Светим тајнама свакога дана, него је 

он истеривао из цркве хришћане који беху под епитимијом покајања, и којима, по 

10. канону Светих апостола и према поретку четири степена налагања епитимије, 

који беху у то време у Цркви, не беше допуштено да буду заједно са верницима, ни 

да се моле или да се причешћују заједно с њима. 

Међутим, слушај и речи Светог Јована Златоуста, да би се у то потпуно уверио: 

"Ниси достојан - вели - да се причестиш, ниси достојан ни да се молиш са онима 

који су достојни да се причесте. Чуј ђакона где узвикује: "Који сте у кајању изиђите, 

који се не причешћују у кајању су". Зашто када чујеш ђакона да каже: "Који не 

можете да се молите изиђите", стојиш безобразно и не излазиш?" (Слово ИИИ 

Ефесцима). 

Дакле, као што видиш, брате Јоване, божански Хризостом и не помиње 

свакодневно причешћивање, него он истерује из цркве оне који су на трећем 



степену налагања епитимије и који безобразно остају у цркви заједно са онима који 

су у стању побожности, иако им у оно време није било допуштено да остају, него је 

требало да изиђу из цркве када би ђакон изговарао речи: "Који сте у кајању 

изиђите". Јер након што би они изашли, отпочињала је Света литургија верних 

(Литургијско благо, стр. 71). 

Брат: Поменули сте, преподобни оче, четири степена налагања епитимије који 

беху у то време у Цркви. Веома бих желео да знам шта је с тим степенима и коју су 

улогу имали, да бих могао још боље да разумем оно што је рекао Св. Јован 

Златоуст и истовремено да знам и каква је била пракса налагања епитимије онима 

што су хтели да се причешћују Пречистим Христовим тајнама. 

Старешина: Четири степена налагања епитимије која беху у време Светог Јована 

Златоуста јесу: плакање, слушање, припадање и пребивање с верницима, а 

разлика између њих ова Је: 

Плакање беше стање оних грешника, којима је било забрањено да уђу у цркву, и 

они стајаху и изван црквене порте, и требало је да излазе пред све који су 

долазили у цркву и да их, као избачени из црквене припрате, са сузама моле да се 

моле за њих. И тако је требало да се кају онолико дуго, колико им је било 

заповеђено. 

Слушање беше стање оних грешника, који треба да слушају Божанско Писмо 

стојећи на црквеним вратима, у припрати, а у цркву им не беше дозвољено да 

улазе, док се не би испуниле наложене године. 

Припадање беше стање оних, којима је било допуштено да уђу у цркву до 

амвонских врата, и могли су да остану у цркви до после Светог Јеванђеља, када 

ђакон каже: "Оглашени, изиђите", и тада су излазили, и стајаху напољу до 

свршетка Свете литургије. 

Пребивање са верницима беше стање оних који су могли да буду с верницима у 

цркви до свршетка Свете литургије, али се Светим и Пречистим тајнама Исуса 

Христа нису причешћивали, док се не би навршило време које им је одређено. 

Само се тада удостојаваху причешћа Светим тајнама Пречистога Тела и Пречисте 

Крви Господа нашег Исуса Христа. Тиме се испуњава свеколико покајање. 

Епископи и свештеници духовници требало је да у свако време пазе и да тако 

налажу епитимију онима који су хтели да се очисте од грехова и да се покају 

(Велико црквено правило, Св. Василије Велики, 59. канон). 

Брат: Веома сам се зачудио, преподобни оче, чувши ово. 

Старешина: А због чега си се зачудио, брате Јоване? 

Брат: Ево због чега сам се зачудио, преподобни оче: мислио сам да, ако је у 

старини био обичај да се хришћани тако често причешћују, онда није била тако 



велика строгост и забрана Светог причешћа, као у наше дане. Али како видим, 

дисциплина Цркве према онима који су грешили беше много строжа него ли сада, и 

причешћивање Светим Тајнама Господа нашег Исуса Христа ограђено великом 

акривијом (дословним држањем канона, прим.изд). Ја мислим, преподобни оче, да 

ако би се у наше дане поставио тај поредак налагања епитимије, нико се више не 

би причестио Пречистим тајнама. Јер ко би још од данашњих верника имао толико 

смирења и стрпљења, да годинама буде у црквеној порти, у припрати или на 

црквеним вратима, или заједно са верницима али без могућности да се 

причешћује? Ко би још од данашњих верника имао толико смирења и побожности, 

да стоји на црквеним вратима и да иште опроштај од свих што улазе у црквену 

порту и у цркву? 

Старешина: Радујем се, брате Јоване, што си мислио о томе. Заиста, дисциплина 

Цркве у старини била је врло строга, и са великом су Светошћу чувана учења и 

предања Спаситеља нашег Исуса Христа и Светих апостола у погледу Свете и 

божанске тајне Евхаристије, која је, ваистину, Тело и Крв Господња. Дакле, колико 

нам је чистоте и понизности потребно према толико Светој ризници, ако желимо да 

је примамо? 

О томе би, брате Јоване, требало стално да мисле свештеници који чине сувише 

велико снисхођење и допуштају хришћанима да без икакве достојне припреме 

навале на Свето причешће Пречистим и Светим тајнама. Доликује да они 

хришћанима покажу не само добри обичај који су имали хришћани у ранија 

времена, да се чешће причешћују Светим тајнама, него и ту Свету и строгу 

дисциплину Цркве тога времена и велику акривију (канонску строгост) која беше у 

Цркви у погледу непроцењивих Христових Тајни. 

Брат: Имам још једну недоумицу, преподобни оче. 

Старешина: Коју још недоумицу имаш, брате Јоване? 

Брат: Преподобни оче, из онога што сте ми рекли о степенима налагања епитимије 

разумео сам да су они са четвртог степена налагања епитимије могли бити у цркви 

с верницима до краја Свете литургије, али се нису удостојавали Светог причешћа. 

Али ми се чини да их Св. Јован Златоуст ни тада није остављао да буду у цркви, 

зато што беху под епитимијом кајања; и пошто се не могаху причешћивати Светим 

тајнама, није им било допуштено ни да буду на молитви са верницима. То се види 

из слова Светитељевог, које вели: "Ниси достојан да се причестиш? - Ниси 

достојан ни да се молиш са онима који су достојни причешћа" (Слово ИИИ 

Ефесцима). 

Дакле, као што видите, Св. Јован Златоуст допушта да остану у цркви до краја 

Свете литургије само верници који беху достојни да се причесте Светим тајнама, а 

9. канон Светих апостола, напротив, одлучује хришћане који неће да остану у 

цркви до свршетка Свете литургије; исто тако и 22. и 59. канон Св. Василија 

Великог и 4. канон Св. Григорија Нисијског и други, који прописују да они са 



четвртог степена налагања епитимије буду заједно са верницима до краја Свете 

литургије. Или можда је у време Светих апостола био у Цркви један поредак у 

погледу оних који се причешћиваху, и други поредак у време Св. Василија Великог 

и Св. Јована Златоуста, или је можда овде каква неподударност између одлуке 

коју даје Св. Јован Златоуст и поменутих канона? 

Будући у недоумици у том погледу, не знам шта да мислим. Због тога Вас молим, 

преподобни оче, да ми кажете и објасните поменуто. 

Старешина: Ту твоју недоумицу, брате Јоване, решава 8. канон Светих апостола, 

који јасно каже: " Ако ли се који епископ или свештеник или ђакон, или било ко 

други из свештеничког именика, кад бива Свети принос, не буде причестио и каже 

узрок, нека му је опроштено, а ако ли га не каже, нека се одлучи, као онај што је 

нанео штету народу, као да није правилно принео". А у тумачењу тога канона 

читамо овако: "Овај канон хоће да сви, а особито они рукоположени, буду 

припремљени и достојни да се причесте Светим тајнама, када се то чини, то јест 

пре Свете службе Тела Господњег, а ако се когод од њих не буде причестио, 

будући присутан на божанској Литургији, да каже узрок због којега се није 

причестио, а ако ли узрок буде прав и благословен, да прими опроштај. А ако ли не 

жели да каже, нека се одлучи, јер постаје узрок повређивања народа, пошто даје 

повод да народ сумња да је свештеник који је служио недостојан, и зато му није 

допуштено да се причести"; а у напомени тога канона се каже овако: "Из овог 

канона се раздрешава привидна неподударност која се рађа из следећега, 9. 

канона Светих апостола, и Хризостома и осталих саборских и отачких канона". 

Јер 9. апостолски канон одређује да се одлуче сви они хришћани који улазе у цркву 

на Свету литургију и чују Свето Писмо, али не остају на молитви и причешћу. А 

Хризостом вели да изађу из цркве и да се не моле заједно са верницима они који 

нису припремљени да се причесте. А Свети саборски и отачки канони на много 

места одређују супротно, то јест да буду заједно у време Свете литургије; 

међутим, многи од оних што се кају да се не причешћују... 

Дакле, та привидна супротност раздрешена је и усаглашена 8. каноном Светих 

апостола, који наређује онима што се моле заједно са верницима а не причешћују 

се, да кажу узрок због којег им је забрањено причешћивање. Јер на тај начин и 

моле се заједно до краја, и не причешћују се, али се и не одлучују, јер може бити 

да се догодило штогод људско: или да су пили воде, или да су повраћали, или да 

су друго што чинили" (Законоправило, стр. 10-11). Значи, брате Јоване, мислим да 

си се из садржаја тог канона, као и из његовога тумачења и напомене, уверио да је 

у време Св. Јована Златоуста он истеривао хришћане који беху на трећем степену 

кајања и налагања епитимије и који не могаху бити на молитви са верницима, и 

није истеривао оне са четвртог степена налагања епитимије, који су могли да 

остану у цркви и да се моле заједно са верницима до свршетка Свете литургије, и 

оне који због благословених узрока нису могли да се причесте. 



Ми знамо да је Св. Јован Златоуст живео у ИВ веку, до почетка В века (+407). И 

треба да верујемо да он боље од нас познаје 9. канон Апостолског сабора 

(Законоправило, стр. 12), као и одлуке 22. и 59. канона Св. Василија Великог и 4. 

канона Св. Григорија Нисијког, који беху написани ближе његовом добу, и који 

допуштаху (хришћанима) да буду у цркви до свршетка Свете литургије, али да се 

не причесте (Законоправило, стр. 403). 

Брат: Имам још једну недоумицу, преподобни оче. 

Старешина: Коју недоумицу, брате Јоване? 

Брат: Ево коју, преподобни оче: 8. канон Светих апостола говори само о 

епископима, о свештеницима и о ђаконима, али о хришћанима и о мирјанима не 

помиње ништа. То јест не показује да, ако они буду имали који благословени 

разлог да се не причесте, и сами имају опроштења, да би могли бити заједно са 

верницима у цркви до свршетка Свете литургије. Молим Вас да ми разјасните и у 

том погледу. 

Старешина: Истина је, брате Јоване, да 8. канон Светих апостола говори само о 

епископима и свештеницима и осталима из свештеничкога чина, али видиш, брате, 

да се у тумачењу канона вели овако: "Овај канон хоће да сви...", и под тим "сви" 

тумач је подразумевао и клирике, и хришћане мирјане. Али није само тумач канона 

разумео тако, него и више Светих Отаца са Светих васељенских и помесних 

сабора, као и Свети Оци који су писали засебне каноне, разумели су то исто тако. 

Та се истина може познати из написаног. А Свети саборски и отачки канони на 

много страна одређују супротно, то јест да хришћани који се не могу причестити 

буду заједно са верницима и да се заједно моле у време Свете литургије до краја, 

али да се не причесте. Исто се тако показује и у тумачењу 10. канона Светих 

апостола (Законоправило, стр. 12). 

Ино сведочанство у том погледу налазимо у Црквеном правилу из Говоре, где 

читамо овако: "Ко год улази у цркву да слуша Свету литургију и Свето Писмо а 

неће са свима да се причести Пречистим и Светим тајнама Исуса Христа, тога да 

питају откуда му такво учење; дакле, ако је од његовог духовника, или од 

самовоље или ако се боји грехова, такви нека се боје, и нека питају Оце како да 

поступе. Можда му је духовник његов дао поуку, а ако ли није, него се он тако 

влада у свом празноумљу, нека буде одлучен. А ако ли буде епископ или поп или 

ђакон, и тога исто тако да питају, и да га укоре у представци пред митрополитом." 

(Црквено правило из Говоре, стр. 107) 

Исто се учење налази писано у Великом црквеном правилу (Велико црквено 

правило, стр. 331). 

Дакле, као што видиш, брате Јоване, овде се доста јасно показује да ако когод има 

учење од свога духовника, то јест ако му је забрањено да се причести, дотични - 

био клирик, био мирјанин - може бити у цркви да заједно са свим верницима слуша 



службу Свете литургије, али само да се не причести Светим и Пречистим 

Христовим тајнама. То јест, као што је данашња пракса Свете и Саборне источне 

цркве. Значи, мислим да ти се бар сада, брате Јоване, разјаснила недоумица која 

те је мучила. 

Брат: Заиста, преподобни оче, сада схватам како 8. канон Светих апостола, тако и 

9; као и 22. и 59. канон Св. Василија Великог и (4) канон Св. Григорија Нисијког, да 

као и други канони сабора и Отаца и божанских Законоправила Цркве одређују да 

је свим хришћанима који су у кајању и имају епитимију од епископа или од својих 

духовника да се не причесте Светим и Пречистим тајнама, ако буду казали узрок 

због којег се не могу причестити, допуштено да улазе у цркву и да се моле са 

благоверницима, да слушају Свету литургију до краја, али немају више допуштење 

да се причесте са онима који су достојни причешћа, док не буду испунили 

епитимију коју су им њихови духовници наложили, и не приме од њих раздрешење 

да би се причестили. 

Сада ми је потпуно јасно и мислим да није био у праву онај свештеник који ми је 

рекао да је Св. Јован Златоуст истеривао из цркве све хришћане који се нису 

причешћивали Светим тајнама свакога дана. 

Старешина: Добро је, брате Јоване, што смо с помоћу благога Бога постигли да се 

разумемо и у том погледу. 

Брат: Из онога што сте ми рекли, преподобни оче, потпуно сам се уверио да је 

обичај свакодневног причешћивања био само у првим данима Хришћанске цркве, а 

касније тај обичај је остао само местимично и упражњавали су га само 

најпобожнији хришћани и монаси; и да је на тај обичај Црква гледала са сумњом и 

резервом, пошто је покаткад превазилазио меру благопристојности. 

Сећам се, преподобни оче, шта сте ми раније казали о 8,9. и 10. канону Светих 

апостола, 2. канону Антиохијског сабора и 6. канону Шестог Васељенског сабора: 

да су их прописали Цркви Свети апостоли и Божански Оци, како би пробудили 

савест и ревност верника према честом причешћивању, које је било од почетка у 

Цркви, и да ти канони имају благодат да се разуме и јасно покаже обичај честог 

причешћивања тих времена. Молим Вас, дакле, преподобни оче, да ми кажете да 

ли сем тих канона има још и других сведочанстава о честом причешћивању, које се 

упражњавало у Старој цркви. 

Старешина: Брате Јоване, о обичају честог причешћивања, који је био у Древној 

цркви, не говоре само ти канони, него и црквени историчари и многи од Светих и 

Божанских Отаца. Један од тих Светих Отаца јесте и Св. Јован Златоуст, који на 

више места говори о честом причешћивању, као у Предговору на Тумачење 

Посланице Римљанима - Слово 8. Јеврејима, у Слову 18. на Дела апостолска, у 

Слову 5. Посланице Тимотеју, у Слову 17. Посланице Јеврејима, у Слову онима 

који посте прву Пасху, у Слову 5. Ефесцима, у Слову онима који се лишавају 



божанских скупова, у Слову 22. Коринћанима, у Слову Блаженом Филогонију и у 

Слову о посту. 

У свим наведеним текстовима се труди тај благоглагољиви језик да подстиче 

хришћане да се причешћују често, али и са достојношћу (Законоправило, стр. 11). 

Брат: Заиста, преподобни оче, из наведених сведочанстава јасно сам појмио и 

удостојио се да сазнам о обичају који беше на почетку хришћанства: да се 

хришћани чешће причешћују Светим и Пречистим тајнама. 

Желео бих, међутим, да знам колико се често причешћиваху хришћани у та 

времена и колико пута седмично, и који је био узрок тог честог причешћивања. 

Старешина: Пошто желиш да и то знаш, брате Јоване, знај да дисциплина у 

погледу честог причешћивања није била увек иста ни у хришћанском свету. То нам 

казује Блажени Августин који, говорећи о обичају честог причешћивања у своје 

време, вели: " Једни се причешћују свакодневно, а други само у поједине дане; на 

неким местима не остаје ниједан дан без Свете литургије, док се на другима служи 

Света литургија само суботом и недељом". 

Као што се види, брате Јоване, из овог сведочанства дознајемо да није било једно 

правило, пре свега ни са служењем 

Свете литургије, ни са упражњавањем причешћивања, у оно време. 

Из другога сведочанства, међутим, сазнајемо да се у то време у Малој Азији 

верници причешћиваху четири пута седмично: средом, петком, суботом и недељом 

(Св. Василије Велики, 93. Посланица}. 

На другим странама хришћани се причешћиваху Светим Тајнама средом и петком 

и у друге седмичне дане (Јевсевије Аргентије, стр. 284). 

И пошто си, брате, питао и који је био разлог те праксе да се хришћани причешћују 

више пута седмично, знај да се у ИИИ веку Света литургија почела служити сем 

недеље - и петком, као у Јерусалиму, у антиохијским црквама, у Северној Африци, 

или суботом, као у Риму, Малој Азији, Сирији итд. 

Дакле, једновремено са умножавањем дана за Литургију, на појединим странама 

су се умножили и дани за причешћивање хришћана тога времена. 

Брат: Преподобни оче, а колико је трајао тај обичај да се хришћани причешћују 

више пута седмично? 

Старешина: Ни тај обичај није трајао дуго, јер од појединих Светих Отаца 

дознајемо да је у класичној епоси египатског монаштва правило било да се како 

Света литургија, тако и причешћивање Светим Тајнама, врши суботом и недељом 

за све монахе из тих крајева. А за монахиње и за поједине монахе причешћивање 

да буде само у недељни дан, мада се у то време сретаху појединци који су се 



причешћивали само једанпут годишње (Преподобни Касијан, Монашка правила, гл. 

ИИИ). 

Још једно сведочанство о причешћивању суботом и недељом налазимо у Житију 

Светог Саве Освештаног, који је живео у В веку. Он се сваке године у време 

Великог поста повлачио у Палестинску пустињу, узимајући са собом Пречисте 

Христове тајне, да би се причешћивао сваке суботе и недеље (Герасим Тимуш, 

Светачки речник, стр. 783). 

Али, исто као и пређе показани обичај, и овај обичај монаха и хришћана: да се 

причешћују сваке суботе и недеље, није трајао сувише дуго, пошто из 

сведочанстава црквених историчара дознајемо да се причешћивање Пречистим 

Христовим тајнама, почев од времена Светих апостола и од времена великих 

гоњења, као и касније, на највећем броју места вршило једанпут седмично, и то 

недељом. 

Тај дан су хришћани изабрали још од најстаријих времена и дали му посебно 

првенство и чест, зато што је тога дана васкрсао Господ наш Исус Христос. 

Брат: Преподобни оче, а где се могу наћи та сведочанства која доказују да је 

недељни дан у старини уживао посебну чест код хришћана, и особито да су се тога 

дана хришћани причешћивали Светим и Пречистим тајнама? 

Старешина: Прво сведочанство налазимо у свештеној повести Дела Светих 

апостола, где читамо овако: А у први дан недеље, кад се сабраше ученици да 

ломе хлеб, бесеђаше им Павле, јер намераваше сутрадан да отиде, и продужи 

беседу до поноћи (Дап 20,7). 

Исто тако речито сведочанство налазимо у писму Плинија Млађег, проконзула 

Витиније, послатом око 104. године цару Трајану и који, између осталог, казиваше 

цару: "Хришћани се састају у недељни дан, у освит зоре, и певају песме хвале 

Христу као Богу, и обавезују се заклетвом да не чине никакво зло". 

Исто на почетку ИИИ века чујемо Св. Игњатија Богоносца како говори 

Магнежанима: "Никако немојте празновати суботу, него живите по дану 

Господњем", а Св. Мученик Јустин, исто из ИИИ века, вели овако: "У дан сунца, 

недељу, сви се окупљају на једном месту ради Ломљења Хлеба" (/ Апологија). А у 

својој Другој апологији каже овако: "И у такозвани дан сунца Бог нас окупља на 

једно место све који пребивамо по градовима и селима, и читамо, колико време 

допушта, успомене Апостола и књиге пророка. Након што заврши читање, 

презвитер држи проповед, у којој подстиче и позива на следовање том добром 

учењу. Затим устајемо сви заједно и, пошто се заврши молитва, донесе се хлеб, 

вино и вода, и презвитер узноси молитве, такође и благодарности, колико му је 

могуће. А народ му одговара казујући: Амин, амин. 

И после тога даје се сваком да се причести благословенима, и онима који нису 

присутни шаље се посредством ђакона". 



Исти апологет Јустин Мученик, казујући да се у његово време дан недеље 

прослављао с посебним чествовањем, вели овако: "А дан сунца - недеља, у који се 

сви окупљамо, изабран је пошто је то дан у који је Бог све створио, и Исус Христос 

је васкрсао из мртвих, јер Се у дан пре суботе, који је дан сунца - недеља, показао 

апостолима и научио их је оно што сам вам казао" (Друга Апологија). 

И у Варнавиној посланици пише овако: "Зато се окупљамо у осми дан - недељу, у 

који је Исус васкрсао из мртвих" (Литургијско благо, ИИИ, стр. 67). 

А у ИИИ веку посебно поштовање које су хришћани имали према дану недеље 

показује Климент Александријски (ВИИ Стромата). Исто тако и историчар 

Тертулијан (Апологетикум, гл. XВИ) показује да се у дан недеље празнично и са 

великим чествовањем и побожношћу служила Света литургија, и да су се тога 

дана творила добра хришћанска дела. 

И затим, говорећи са дивљењем, вели: "Како ћемо се окупљати на молитву, како 

ћемо боље празновати недељу!". 

У ИВ веку видимо да први хришћански цар, Константин Велики, придаје велику 

чест и посебну пажњу дану недеље. Јер на захтев Цркве, он је забранио да се тога 

дана држе судски процеси, заповедио је да војници одлазе у цркву тога дана, дао 

је наређење да се обуставе пољски радови у дан недеље (Јевсевије Кесаријски, 

Житије Константина Великог, гл. ИВ, 18-19). 

А цареви Теодосије Старији и Млађи забранили су да се тога дана сакупљају 

дажбине, то јест порези од хришћана (грађана), и истовремено су забранили и 

трговину (Теодоцујев Кодекс, књига 15). Забранили су затим и јавне представе: 

позоришта, игре, циркусе, кловнове, пантомиме, као и сваку врсту овакве 

разоноде. И чак да се догодило да царев дан буде у недељу, он је слављен другог 

дана (Теодосијев Кодекс, књига 15). 

А Свети Шести Васељенски сабор у 9. канону наређује: "Предстојатељи Цркве 

свакога дана, а особито у дан недеље, нека уче вернике речима побожности", а у 

80. канону одлучује: "Епископ, свештеник или ђакон и мирјанин, буду ли изостали 

из цркве три недеље заредом без икакве велике потребе, ако ли буде клирик, да се 

одлучи, а ако ли буде мирјанин, да му се забрани Свето причешће!". 

И велики Григорије Солунски одлучује: "Хришћани да се причешћују сваке недеље 

и на сваки велики празник" (Добротољубље). 

Исто тако вели и Св. Симеон Солунски: "Нека се хришћани не остављају без 

Причешћа 40 дана, него колико им је могуће и раније, и сваке недеље, ако је 

могуће, и особито који су стари и болесни" (Симеон Солунски, гл. 360). А епископ 

Генадије Марсељски вели: "Подстичем и саветујем да доликује да се 

причешћујемо сваке недеље, ако, разуме се, душа није помућена грехом" (О 

црквеним догмама, гл. ИИИ). 



У време Св. Теодора Студита монаси из манастира Студиона из Цариграда 

причешћиваху се Пречистим тајнама само недељом (Катихезе). 3. канон Св. 

Тимотеја Александријског допушта и бесомучноме, ако не хули, да се може 

причестити Светим тајнама у недељни дан (Законоправило). 

Видимо такође да се и у В веку Света литургија служила само недељом и на 

велике празнике, када је било и причешћивање хришћана Светим и Пречистим 

Христовим тајнама. 

Брат: Заиста, преподобни оче, из многих сведочанстава која сте ми показали, јасно 

сам разумео да је, заиста, недеља била дан изабран и у особитој чести код свих 

хришћана, због Васкрсења Господњег, које се збило у тај дан. И истовремено сам 

разумео да је обичај да се хришћани причешћују Светим и Пречистим Христовим 

тајнама у дан недеље био некада најраспрострањенији обичај у васколиком 

хришћанском свету. Хтео бих још да знам, преподобни оче, да ли постоје 

сведочанства и о ређем причешћивању Светим и божанским тајнама у дан 

недеље. 

Старешина: Брате Јоване, постоји довољно сведочанстава која казују и о 

причешћивању ређем него ли једанпут седмично, које се врши у дан недеље. На 

пример, било је и време када су хришћани били саветовани од својих духовних 

пастира да се причешћују макар једном на три, четири недеље. 

Православно исповедање учи овако: "Хришћани који су узнапредовали у 

побожности и подобности да се исповедају сваког месеца и да се причешћују 

Светим и Пречистим Тајнама бар једном у четрдесет дана " (Православно 

исповедање, стр. 360). 

У Западној цркви причешћивање Светим тајнама некада беше обавезно да се чини 

бар трипут годишње. Тако Сабор одржан у Агди године 506. у Галији, одлучује да 

више не буду хришћани који се не буду причестили Светим тајнама бар на Божић, 

на Васкрс и на Педесетницу. У древној Православној цркви Енглеске, као што 

показује Пречасни Беда, причешћивање Светим тајнама у ВИИИ веку вршило се 

обично на Божић, на Епифанију (Богојављење) и на Васкрс. Ту меру 

причешћивања Светим тајнама трипут годишње поновио је касније и Сабор 

одржан у Пуру године 813. Али много пре тих сабора Св. Патрикије (година 450-

452), у Ирској, одлучује да буде испитано стање оних који се не причешћују бар 

једанпут годишње, на дан Светог Васкрсења. 

Но и на Истоку, као и на Западу, у та времена неки монаси, као и неки од мирјана, 

причешћиваху се Светим тајнама двапут годишње. У то нас уверава велики 

Учитељ и Божански отац Св. Јован Златоуст, који вели овако: "Многи се овим 

тајнама причешћују једанпут годишње, а неки двапут, а неки више пута" (Подела 

пшенице, стр. 449-450). 



Затим, показујући да тај обичај - да се ретко причешћују - нису у то време имали 

само неки хришћани, него чак и монаси из пустиње, вели овако: " Дакле, свима нам 

је упућено слово, не само овима одавде (то јест мирјанима), него и онима што 

пребивају у пустињи (монасима пустињацима), јер се и они причешћују једанпут 

годишње, а много пута и на две године" (Подела пшенице, стр. 449-450). 

А Православно исповедање Петра Могиле даје званично правило у погледу 

исповести и причешћа и, сходно четвртој црквеној заповести, то исповедање учи 

да су хришћани дужни да се исповедају и да се причешћују /макар/ четири пута 

годишње, у четири поста, или /барем/ најмање једанпут годишње, током Свете 

четрдесетнице. 

Брат: Преподобни оче, из пређе изложених сведочанстава уверио сам се да је 

заиста, у хришћанском свету, како у Источној, тако и у Западној цркви, у појединим 

временима и местима био обичај да се упражњава Света исповест и Свето 

причешћивање много ређе, него ли обичај који је трајао у време када се 

причешћиваху сваке недеље; пошто се, као што сте казали, у појединим местима и 

временима причешћивање Светим тајнама вршило и на неколико седмица, и 

једанпут месечно, и на четрдесет дана, и трипут годишње, и чак једанпут на две 

године. А као званично правило је одређено да се врши /макар/ четири пута 

годишње или /бар/ најмање једанпут годишње, у Великом посту. Али, преподобни 

оче, имао бих и друга многа питања у погледу Светог причешћа, само ако Вас не 

љутим својим многим питањима. 

Старешина: Брате Јоване, не љутиш ме, као што и сам видиш, али нас је ухватила 

ноћ од кад беседимо, и сада треба да се смиримо, јер сам и ја уморан, а и ти 

брате. И затим, треба да се одморимо неколико часова, да не изгубимо јутрење у 

поноћ, јер сам ја с нашим разговором изгубио и вечеру. Дакле, иди и смири се, да 

би могао доћи на јутрење, а што си још имао на уму да ме питаш, запиши на 

хартији, и када сматраш да је погодно време, дођи поново овамо. 

Брат: Молим Вас из све душе да ми опростите, преподобни оче игумане, што сам 

Вам ја, грешник, својим питањима и својим недоумицама причинио толико труда. 

Захваљујем Вам са свеколиким смирењем и свеколиком благодарношћу за сва 

разјашњења и савете које сте ми данас дали, током толико часова. 

Старешина: Бог да прости и нека те благослови, брате Јоване; иди у миру и не 

заборави што си чуо, јер ће ти бити од користи у животу. 

   

ЧЕТРНАЕСТ ПРАВИЛА ЗА ОДЛАЖЕЊЕ У ЦРКВУ[3] 

  садржај 



Браћо, треба да знате да хришћанин који одлази у цркву има 14 канонских 

благодоличних правила, ако жели да му буде на корист Света црква. Ако их не 

испуњава, одлази у храм на осуду. 

Изложићу вам благодолична правила за хришћанина који одлази у Свету цркву. 

Ако хоћете да ваистину будете синови Христове Православне цркве, која нас скоро 

2.000 година рађа водом и Духом на Крштењу, у Цркви Христовој која је стуб и 

тврђава истине, знајте правила за одлажење у Цркву, као што следи: 

1. Први канонски услов да би одлазио у свету цркву јесте да се са свима помириш. 

Ако иде мајка у цркву или отац, нека каже: "Опростите ми, децо! Опрости ми, 

супруго!" 

2. Други канонски услов. Када одлазиш у цркву, однеси мали дар из своје куће. 

Макар свећицу, макар новчић, просфору, чашу вина, шта можеш. Јер кроз тај мали 

дар који носиш у цркву благосиља се цео твој иметак, јер га дајеш на жртву Богу. 

3. Трећи канонски услов. У цркву је добро да одлазиш јутром раније, да би могао 

ухватити Васкрсно јеванђеље јутрења и Славословље. И истовремено, ако одеш 

раније, можеш се у миру поклонити, нема много света у цркви, одеш на своје место 

и тако не реметиш богослужење. 

4. Четврти канонски услов. Мушкарци треба увек да стоје у цркви на десној страни, 

а жене на левој страни. И овим редоследом треба да стоје у цркви: стари људи на 

челу, средовечни иза њих, најмлађи иза њих, младићи и дечаци исто тако. Такође 

и жене. А између мушкараца и жена оставите стазу у цркви, да би прошао ко дође 

да се поклони и да однесе дар светом олтару. 

5. Пети канонски услов јесте да не разговарате у цркви, јер је то велики грех. Ако је 

велика потреба да говориш, говори шапатом или знацима. 

6. Шести канонски услов. Ако одеш у цркву, немој излазити док се не заврши 

богослужење. Само, Боже сачувај, ако си болестан или ако што пострадаш. Али 

иначе немој излазити, јер ако изађеш пре завршетка Литургије, подобан си Јуди, 

који је изашао са Тајне вечере, где беху за трпезом Спаситељ са апостолима, и 

отишао је и продао Христа. Тако поучава Св. Јован Златоуст. 

7. Седми канонски услов за оне који одлазе у цркву. Када се клањате светим 

иконама, немојте целивати Светитеље у лице, јер је грех. Није допуштено. Ако је 

Светитељ осликан у стојећем положају, целиваш му ноге; ако је осликан до појаса, 

целиваш доњи део иконе. 

8. Осми канонски услов. Знајте да након што свештеник изрекне благослов почетка 

Свете литургије, ником више није допуштено да се клања у цркви или да још носи 

дарове олтару, јер је то велики грех. 



Када чујеш да свештеник каже: "Благословено Царство Оца и Сина и Светога 

Духа, сада и увек и у векове векова" - готово је! Од тада свако стоји мирно на свом 

месту, не одлази више да се клања. Чак и ако си дошао с даром у цркву, са свећом 

и са просфором, предаћеш их на крају. 

Јер од тога часа свештеник ступа у Свету литургију и нема више времена да узме 

дар. Јер ако одеш, и он престане са литургисањем, остаје му мноштво молитава, и 

има грех. Дакле, дарови се предају у цркви до благослова Свете литургије. 

Од тада надаље није више допуштено ни да се клањаш, зато што узнемираваш 

оне који желе да слушају Свету литургију. 

9. Девети канонски услов. Хришћани треба да клече када се освећују Пречисти 

дарови, када се поје: "Тебе певамо, Тебе благосиљамо...!". Други клече и на 

Јеванђељу. Није грешка. На Достојно и на Оче наш, тада се клечи. И након што се 

отпоје Оче наш, врши се целив мира. Тако се раније поступало. Сада се у 

појединим црквама то заборавило. (Ово је обичај Румунске Цркве, нап.изд.) 

Који имају раздрешење и желе да се причесте Пречистим тајнама треба да траже 

опроштај од свих, од најстаријих до најмлађих. Ако су мушкарци, одлазе 

најстаријим људима са чела. И од којих су имали какво ожалошћење, Боже 

сачувај, нека траже опроштај: "Опрости ми, брате! Опрости ми роде, или суседе!". 

Исто тако и жене нека иду најстаријим женама и нека узму опроштај, нека им 

целивају руку, а ове нека их пољубе у чело. Тај поредак се врши пре но што се 

одлази на Свето причешће. И потом узимаш упаљену свећицу и код иконостаса је 

дајеш Црквењаку у руке; не идеш с њом пред свештеника, пред Свети путир. 

Зато што кад идете пред Свети путир није допуштено да будете са упаљеном 

свећом, нити да се још осењујете Светим крстом, јер је велика опасност. Догађало 

се многима да су, крстећи се, ударили Свети путир, свештеника, и просули 

Светиње. Догодило се у многим црквама. 

Ја сам тако пострадао. Дошао је један из Велике Саске на причешће; бејах 

старешина у манастиру Слатини, и ударио ме је по Светом путиру, и - да га не 

бејах држао - пао би насред цркве. Имао сам Светиње у њему. И ипак ми је просуо 

део Светиња. Имао сам да творим епитимију и правило. 

Неки момчић, када се прекрстио, гурнуо је Свети путир. И да га не бејах чврсто 

држао, целог би ми га просуо, и из тог разлога не бих више могао да будем 

свештеник. Скаменио се и он. А бејах им рекао, јер беху стотине људи са 

упаљеним свећама: "Немојте се више крстити када стигнете пред Свети путир, и 

свеће оставите тамо код иконостаса!" 

Када одеш пред Свети путир, прекрстиш руке на грудима. И тада свештеник узима 

кашичицом Пресвете и Пречисте тајне и даје ти да их примиш. 



10. Десети канонски услов. Након што си примио Пречисте тајне Исуса Христа, 

пређи ка ђаконским дверима, да би ти тамо дали нафору и чашицу вина. Затим 

одите до певнице или у припрату, да бисте очитали молитву благодарења након 

Светог причешћа. 

Треба да знате да нико не сме да се причести, ако није прочитао молитве за 

причешће. Затим - захвалне. 

Ко се причестио не сме више да целива руку свештенику. Док не будеш јео, не 

смеш више да целиваш ни свете иконе, ништа; јер си тада примио Христа. Након 

јела можеш да целиваш руку и свете иконе. 

Након причешћа није ти допуштено да пљунеш три дана и три ноћи. Тако је по 

канонском поретку. Али бар до сутрашњег дана; макар 24 сата, упамтите. Али 

књига казује три дана. Тако је након Светог причешћа. 

Који су у браку и желе да се причесте Пречистим тајнама треба да чувају чистоту у 

породици бар три дана; а након што су се причестили да је одрже бар два дана. А 

у постовима треба у све дане да живе у чистоти. 

11. Једанаести канонски услов. Који је дошао у цркву из неке породице назива се 

апостолом породице. Он треба да узме свету нафору за све укућане. 

Укућанима није допуштено, Боже сачувај, недељом и празником да поједу штогод 

док не дође онај из свете цркве да им донесе свету нафору, да узму свету нафору 

уместо Пречистих Тајни. Јер се на грчком света нафора назива антидорон, то јест - 

уместо дарова, замењује Пречисте тајне за оне који не могу да се причесте. 

Недељом и празником, у време свете Литургије, није допуштено да припремаш 

јело, јер је то велик грех. Припреми јело од суботе увече и стави га гдегод на 

хладном, јер имате сада фрижидере, и подгрејеш га када дођете из цркве. У 

случају неодложне потребе, након што изађеш са Свете литургије, допуштено ти је 

да припремаш јело. Али у време свете Литургије, када свештеник везује небо са 

земљом и вади частице за милионе душа, немој да се лаћаш припремања хране, 

јер је велики грех! 

Тако је било код наших предака. Питајте старе, јер су тако држали раније! Није се 

припремала храна недељом. Велики је грех. Није допуштено да ложиш ватру и да 

припремаш храну када свештеник служи божанску Литургију за толико милиона 

хришћана, где посредује опраштању за толике душе, и за оне из пакла, и за оне с 

небеса, и за оне са земље. 

12. Дванаести канонски услов. Ко је био у Светој цркви, када је свештеник рекао: "У 

миру изиђимо! У име Господње" и извршио отпуст, то јест крај Свете литургије, 

чини три поклона посред цркве и одлази кући. 



Од цркве нека се не зауставља до својих врата. Да га како не одведе ђаво од 

цркве у крчму или на игранку, јер онда тешко њему. Отпочео је с Богом и завршава 

с ђаволом. Јер тако чини непријатељ: "А да ли да одем том рођаку; али, да одем 

ономе томе; али, да одем мало у крчму!" 

Радост ђаволова што те је извео из раја Божијег и одводи те у пакао, јер крчма је 

чељуст пакла. Тако је називају сви Свети Оци. 

Када си ушао у крчму, ђаво ти укуцава три клина. Први клин када си ставио ногу на 

праг крчме, други - када си сео на столицу за столом у крчми; и трећи - када си 

узео прву чашу. Затим си његов: држи те он тамо, не избављаш се брзо. Укуцао ти 

је три клина. 

Дакле, с врата цркве иди право кући! 

13. Тринаести канонски услов. Када одеш кући, очитај молитву код Светих икона, и 

када сви седну за трпезу, ти им испричај шта је и теби остало у глави из цркве: 

"Гле, био је тај и тај Апостол, то и то Јеванђеље; свештеник је одржао ту и ту 

проповед; гле овако је појао појац; тако је лепо било!", да би чули и они који, из 

благословених разлога, нису могли да иду у цркву. 

14. Четрнаести канонски услов. Након што си и ти јео, одмори се два сата. Затим 

треба недељом и празником да идеш у посете и да посећујеш болесне и убоге. 

Ако знаш којег болесног старца или коју болесну жену или дете, или кога ко лежи у 

постељи много година, иди и посети га, јер чуј шта говори Христос у дан Суда: 

Болестан бејах и не посетисте ме (Мт 25,43). 

Ако не можеш однети ма и најмањи дар болесноме, отиди и реци му реч утехе: 

"Трпи, брате! Моли се Богу, јер те љуби! Кога Бог љуби тога и кори. И ако будеш 

трпео на овом свету, нећеш више трпети загробно. Тако је трпео Јов, тако је трпео 

Лазар!" 

Дакле, четрнаесто правило јесте да посећујемо старе и болесне недељом и 

празником. 

Ово су укратко 14 правила благодостојности за хришћане који одлазе у Свету 

цркву недељом и празницима. 

  

КАКО ДА ДУХОВНО ПРАЗНУЈЕМО[4] 

  садржај 

Бог нас учи како доликује проводити Његове празнике, говорећи: Немој радити 

никаквога телесног дела у њима (Закони поновљени 5,14; Левитска 23,3). 



Желите ли да знате и појмите која су дела тела и делања његова? Питајте великог 

апостола Павла, и он ће вам казати, говорећи: А позната су дела тела, која су: 

прељуба, блуд, нечистота, бесрамност, идолопоклонство, чарање, 

непријатељство, свађе, пакости, гњев, пркоси, раздори, јереси, зависти, убиства, 

пијанства, раскалашности и слично овима (Гал 5,19-21). 

Желиш ли да знаш и шта је слично претходно набројаном? Чуј, дакле, дела 

безбожног човека, која твори против Сведржитељевог Закона: лудачки плесови, 

обраћање гатарама, недопуштене шетње, ташто губљење времена по кафанама и 

ресторанима, на мобама, свадбама; слушање и гледање свега што ти објављује 

оно што руши морал и светост твога живота, а не духовну корист за спасење душе. 

Значи, ова и слична овима јесу зла која Бог објављује и кажњава вечном муком, 

ако их будемо чинили у све дане свога живота. Јер ако будемо славили творећи 

ова безакоња, чућемо Бога како казује: Празнике ваше мрзи душа моја. И на 

другом месту вели: Омрзнуо сам, одбаиџо сам ваше празнике и нећу мирисати 

ваше жртве (Исаија 1,14). 

Видиш ли да их не назива Својим празницима, него вашим? То јест, ваши су, јер их 

ви празнујете пагански, не хришћански. Моји празници, Моји благдани нису као 

ваши оскврњени празници и као ваша безакоња. Моји су празници Свети и 

духовни; треба, дакле, да буду празновани духовно и са Светошћу. 

Али ћеш рећи: Како се духовно празнује? Ако желиш да то појмиш, слушај: 

• Ко у дан празника и великог благдана оставља посао из руку и одлази у цркву, 

мири се са свима с којима је у свађи, из породице или суседства, и у цркви слуша 

божанску службу с побожношћу и страхом Божијим - тај духовно празнује. 

• Ко проводи постове и празничне дане у чистоти са својом супругом - духовно 

празнује. 

• Ко учи другога да не твори зла и да опрашта ономе ко је згрешио - тај духовно 

празнује. 

• Ко у празнични дан чита божанско Писмо и чини милост сиромасима - тај духовно 

празнује. 

• Ко неупућеног учи добром путу Божијем и теши ожалошћене, оне што су пали у 

какве опасности и невоље, и помаже им свим што се може - тај духовно празнује. 

• Ко у празнични дан одлази да посећује болесне и старе и немоћне и помаже им у 

њиховој невољи - тај духовно празнује. 

• Они који у празнични дан уче своју децу или друге да буду ваљани, да уче 

молитве Преблагом Богу, да не краду и не чине друго зло - сви ти духовно празнују 

и с радошћу Божијом проводе Његове Свете празнике. 



Ето, браћо моја, кроз ово мало речи сам вам обзнанио чега треба да се чувамо о 

нашим празницима и светковинама и како треба духовно да празнујемо као 

истински хришћани и синови Цркве Христове. 

А ако когод, и након што је чуо ова учења, буде делао противно, тај неће имати реч 

одговора у дан своје смрти и на страшном Христовом суду. 

 

 

ПУТ КА ЧОВЕКУ 

 

О ВРЕДНОСТИ ЧОВЕЧИЈЕ ДУШЕ[1] 

  садржај 

...Каква је корист човеку ако задобије сав свет  

а души својој науди? Или какав ће откуп дати  

 човек за душу своју? (Мк 8, 36-37) 

Љубљени верни, 

У проповеди са тумачењем данашњег Светог Јеванђеља биће речи, колико нас 

Преблаги Бог буде озарио, о човечијој чести и о вредности човечије душе. Чули 

сте у данашњем Светом Јеванђељу речи Спаситеља нашег Исуса Христа, који је 

рекао: Какав ће откуп дати човек за душу своју? (Мк 8,37). 

Али зар да тако велику вредност има наша душа, да не може бити откупљена 

целим овим светом? Јер чујемо шта каже Спаситељ даље: Ако човек задобије сав 

свет, а души својој науди, каква му је корист? (Мк 8,36). 

Чујете ли, браћо моја, колико велику и неизмерну вредност има наша душа и на 

колику ју је част и вредност уздигао сам Господ Бог и Спаситељ наш Исус 

Христос? И ако је то истина, ко ли ће икада моћи да се супростави тој великој 

истини, да може рећи да је наша душа јефтинија и не вреди колико цели свет? 

Управо зато Свето и божанско Писмо више пута уобичајава да назива човека " 

душом". Чуј шта каже у Постању: А свега душа што дођоше с Јаковом у Мисир, а 

изађоше од бедара његових, осим жена синова Јаковљевих, свега душа беше 

шездесет и шест (Постање 46,26-27). Ето - Свето Писмо овде назива човека 

"душом", не вели да је толико људи изашло од Јакова, него толико душа. И због 

чега Свето Писмо назива много пута човека "душом"?... Ево због чега: због велике 

вредности коју душа има у односу на тело. А може ли когод да души каже човек?... 

Не. Човек се може назвати душом, али душа се не може назвати човеком. Зашто? 



Зато што душа има невидљиву природу, а тело има природу која је видљива и 

подлеже чулима, и када се душа и тело сједине у једину ипостас, тада се назива 

човек. Али ни душа се не назива човеком, без тела, ни тело се не назива човеком, 

без душе. Јер човек је ипостас сједињена од двеју природа: и душа, и тело. А ако 

се ипак на неколико места у Светом Писму човек назива душом, то је, као што сам 

показао, због велике чести /почасти/ душе у односу на тело. Али шта је човек? 

Човек је језгро и целина свеколиког света који је Благи Бог саздао на небу и на 

земљи. Човек је биће које је у вези са четири врсте света које је Бог саздао у 

васељени. Он општи са свим постојећим што има душу и што нема душу: а) с 

минералним царством; б) с биљним светом; в) са животињским светом и затим са 

невидљивим анђеоским светом, то јест са мисленим /духовним/ светом. 

Дакле, човек је целина видљивог и невидљивог света, и зато Свето и божанско 

Писмо назива човека Великим (Исус Сирах 3, 18) и на другом месту вели: Велик је 

човек и цењен милостиви муж (Приче 20, 6). Али зашто га назива великим? Зато 

што се у човеку сједињују сви Богом створени светови, и зато што над свима њима 

он је лик и подобије Божије (Постање 1, 27). Али да видимо како човек одржава 

везу са две врсте света: духовним и оним који подлеже чулима, који сачињавају 

свет у његовој свеукупности. Св. Григорије Назијански вели: "...Човек у својој 

ипостаси има од минералног царства (то јест од света који нема душу) гвожђе, со, 

фосфор, камен, воду, земљу и укратко скоро све материје које помиње хемија. 

Такође, човек у свом саставу има много врста од биљнога царства, од онога што 

расте и опада, рађа се и гине. Затим човек одржава везу и са животињским 

светом, и то преко четири течности, као: црна жуч, жута жуч, крв и вода (видети Св. 

Јован Дамаскин, Догматика, гл. 12). 

Имајући те четири врсте течности од којих је претежно саздано тело животиња, он 

одржава везу са несловеснима, то јест са животињама. Дакле, ето како човек 

делотвори везу са три света: минералним, биљним и животињским. Али зар се 

само на томе зауставља човек?... Никако! Човек, као што сам вам већ рекао, 

одржава везу и са невидљивим и разумним и словесним светом небеса; човек је 

изнад света који је видљив и подлеже чулима, будући у вези са невидљивим и 

мисленим /духовним/ светом анђела (Св. Јован Дамаскин, Догматика, књига И, гл. 

12). Дакле, пошто обједињује у себи четири света у малом, човек се назива 

"микрокосмосом", то јест малим светом. Али зар се човек назива само малим 

светом? Не. По великом богослову Григорију и по другим Светим Оцима и великим 

философима Цркве Христове, човек се још назива и макрокосмосом, јер је већи од 

свих светова, то јест он је велики свет у малом свету, јер обједињује у себи не 

само свет који подлеже чулима и види се, него и невидљиви, и изнад свега он је по 

лику Божијем и по подобију Његовом (Постање 1, 26-27). 

Али оставимо то што се односи на видљиви елеменат човековог бића, то јест на 

његов састав од онога што је видљиво и подлеже чулима, и кренимо даље своје 

слово о највишим способностима наше душе, које се напајају духовним својствима 

невидљивога света. Познато је да се невидљиви и духовни свет анђела састоји од 



девет чета хијерархизованим у три тријаде, и то: 1) Тријада И - Анђела, Арханђела 

и Начела; 2) Тријада ИИ, средња - Власти, Сила и Господства; а 3) Тријада ИИИ, 

највиша -Преблажених Престола, Херувима и Серафима (Св. Дионисије 

Ареопагит, Небеска јерархија, гл. ИИИ, стр. 15, Кишињев, 1932). 

Да видимо сада како човек прима од својстава тих преблажених анђеоских чета. 

  

 

Анђели 

садржај 

Тумачи се да су анђели служитељи Божији, по написаноме: Који чиниш Анђеле 

Своје духовима, и служитеље Своје пламеном огњеним (Пс 103, 5). Анђели су ти 

који нама помажу у невољама, у страдањима /жалостима/ и у искушењима, и они 

се свагда радују онима што узрастају у врлини, и свагда их жалосте који падају у 

грехе, и овима помажу да се подигну из грехова и тешкоћа. Анђели служе спасењу 

људских душа и никада нас не напуштају, (служе) до изласка нашег из овог живота 

и до времена наше кончине. Анђели сачињавају чин најближи нама; њима је дата 

на чување ова земља, и они служе ближе нама за спасење људских душа. Зато је 

велики апостол Павле рекао: Нису ли сви они духови за служење, који се шаљу да 

служе онима који ће наследити спасење (Јев 1,14). 

И људска душа има од Бога то делање као и анђео. Она има веру и љубав према 

Богу и служи Богу са страхом и трепетом. Људска душа има и сама моћ да служи, 

да помаже својој браћи, да их теши у невољама и огорчењима, да их утврђује речју 

и да увек хита на помоћ браћи својој разним средствима; зато је, дакле, и човек 

нека врста анђела састављеног од две природе, како га назива Св. Јован 

Дамаскин (Догматика). 

Анђео лети као муња кроз небеса и кроз поднебесје; за трен силази у пакао, за 

трен обилази земљу, и не спречава га ни литосфера, ни атмосфера, ни 

стратосфера, ништа га не спутава (Св. Јован Дамаскин, Догматика, Књига ИИ, гл. 

3). 

Исто тако и душа човекова са својим умом. Душа својим созерцателним делом, 

који је ум што за трен ока пропутује небо, силази у пакао, ствара себи представу о 

тамошњим мукама, хита куда жели, и нико је не може спречити, јер куда жели 

онамо иде. 

Ето сличности наше душе с анђелом. Што анђео има у телу човек једва својим 

умом има. Зато велики духовни философ Св. Григорије Нисијки каже: "Човек је 

брат с анђелом по словесности" (Коментар на Мојсијево житије, стр. 831). 



Све силе, особине и дарови сваке чете описани су по Слову на Сабор 

архистратига анђеоских чета Михаила и Гаврила, из Житија Светих, 8. новембра. 

Али треба да знамо да је савршено бестелесан једино Бог, јер сви анђели имају 

своја тела. Али су њихова тела претанка и претанана, од огња небеског, и називају 

се "бестелесним" у списима Цркве. 

  

Арханђели 

садржај 

Ова је чета друга из најниже јерархије, и арханђели имају следећи задатак од Бога: 

примају наређења од Бога и откривају пророштва од Бога и на време благовесте 

тајне Божије људима и свим народима на земљи (Св. Дионисије Светогорац, тв. 

дело, гл. ВИИ, стр. 28; гл. 9, стр. 37). 

Знате како су благовестили Арханђео Гаврил и други анђели из ове чете послати 

од Бога на рођење Светог Јована Крститеља и на Рођење нашег Спаситеља, на 

Благовести Богомајке. 

Дакле, Арханђели имају тај задатак од Бога, који им се открива посредством виших 

чинова, и они чувају та наређења до трена када мислено /духовно/ приме заповест 

да их донесу на земљу, свакој души понаособ. Наша душа није ни сама туђа 

арханђелском делању. Она има памћење, које јој је Бог дао, све памти, а њен ум, 

ако је озарен Пресветим Духом поверава и благовести људима Јеванђеље и Реч 

Божију и сва за душе спасоносна учења, да би их привела на пут спасења. Као што 

знамо да је велики апостол Петар проповедао у Јерусалиму, и за један једини дан 

поверовало је око 3.000 људи, а следећег дана број људи просвећених речју 

Апостоловом нарастао је до 5.000, тако су Свети апостоли благовестили Реч 

Божију до свих крајева васељене, као што је написано: По свој земљи изиђе глас 

њихов, и до крајева васељене речи њихове (Пс 18, 4). Ето да су Свети апостоли, 

благовесници Христовог Јеванђеља, били и арханђели у телу. 

Ето, дакле, као и Арханђели, људи имају и благодат благовештења и пророштва. 

Јер су врло многи од Светитеља Божијих имали дар да унапред знају шта ће се 

догодити њима и другима. Такви су били свети патријарси, пророци, апостоли, 

јерарси, мученици и преподобни оци из пустиња. Ето, дакле, да и човечија душа 

силом Божијом прима и дар Арханђела. 

Човек може да благовести, да проповеда, да учи и да разјашњава неупућенима и 

да умножава веру Божију на земљи на славу Божију. 

  

Начела 



садржај 

Власт ове чете јесте да чува све границе светских царстава, све земље, све 

градове, сва села и пределе, све области света. Начела имају велику власт од 

Преблагог Бога да не бивају ратови међу људима. Или, ако Бог допусти да бивају, 

онда они чувају сваки народ и сваки језик под небом (Св. Дионисије Ареопагит, 

нав. дело, гл. 9, стр. 41). 

И људска душа има то својство, како показују Свети Оци. Човеку је Благи Бог дао 

да има поимање, да саставља законе којима може да влада великим царствима и 

снажним државама, да саставља војне законе, грађанске законе, управне законе, 

законе о поретку и дисциплинске законе. Ето мноштва сила које (људска душа) има 

слично Начелима. И човек влада градовима, земљама и царствима и пределима; 

те силе су дате човеку од почетка, када је Бог рекао: Растите и множите се и 

владајте земљом и птицама небеским, рибама морским и осталим (Постање Г, 28). 

Дакле, ову силу владања и царовања има и човечија душа и уопште човек, узет 

заједно са душом. 

  

Власти 

садржај 

Ова пресилна чета, будући изнад прве тријаде, има задатак да влада над 

ђаволима. Веома много би штете ђаволи наносили људима, када не би било овог 

чина, обдарене великом силом од Свемогућег Бога да влада над њима. Милијарде 

ђавола има у поднебесју, на земљи, у води и под земљом и у ваздуху који окружује 

земљу и свеколику васељену, како је речено и у Књизи о Јову: Обиђох земљу и 

свеколико поднебесје и ево ме ту (Јов 1, 7), или као што каже и велики апостол 

Павле, да ...ратујемо против поглаварства, и власти, и господара таме овога света, 

против духова злобе у поднебесју (Еф 6,12); дакле, на сваком месту се налазе 

ђаволи, и они би веома наносили штету саздању Божијем, јер сатана има толико 

силе, да - ако би му Бог допустио - ноктом би обрнуо земљу на другу страну, као 

што каже Св. Серафим Саровски. Али је сила сатане и његових служитеља 

ограђена и омеђена безграничном силом Божијом, и Бог овом четом, четом 

Власти, влада њима, не дозвољавајући им да творе какво зло људима или другим 

Његовим саздањима. 

А вољом и допуштењем Божијим, могу да творе велико зло. Видимо у светом 

Јеванђељу, да ни у свиње нису смели да уђу, док им Бог није допустио (Мт 8,12; 

Јов 1,12). 

Дакле, чин Власти има овај задатак да влада над ђаволима и да их не пушта да 

повреде које саздање Божије (видети: Св. Дионисије Ареопагит, нав. дело, гл. 8, 

стр. 32). Дакле, нека се зна да и човечија душа има тај дар од Бога да влада над 



ђаволима и да влада над страстима тела и душе, јер Св. Јефрем Сиријски вели: 

"Колико страсти има човек, толико ђавола има у себи". 

Дакле, душа чиста и озарена даром Божијим /благодаћу/ влада над овим ђаволима 

и неће да твори њихову вољу и особито се не даје да буде поражена од страсти 

тела и душе, јер има у себи дар Божији да се супротстави ђаволима када је 

нападају (Мт 10,18; Мк 3,15; Лк 9,1). 

  

Силе 

садржај  

Изнад чете Власти јесте чета Сила, која је друга чета из Друге тријаде. Та чета има 

следећи задатак: велику силу има од Преблагог и Свемогућег Бога да твори 

велика чудеса на свој земљи; али тим даром од Бога су обдарени и људи које је 

Бог изабрао и којима Он жели да да тај дар /благодат/. Сви Светитељи чудотворци 

удостојавају се да кроз ову чету Сила приме од Бога дар чудотворства. Чета Сила 

има још и други задатак: она управља и покреће небеска тела, планете сунчевог 

система и небеске звезде, тако прецизно, веома задивљујуће, и неисказиво тачно. 

Ова иста чета Сила управља поднебесјем и мења дување ветрова, мери њихову 

јачину и тежину, да не би дошли с превеликим налетом на коју земљу и повредили 

људе, њихове градове и села. Или ако допусти Свемогући Бог, шаље на поједина 

места урагане, циклоне, тајфуне са сваковрсним опасностима, и тако посредством 

ове чете Бог кажњава људе грешнике са појединих делова земље. 

И сам човек има од Бога дар који има ова чета Сила, јер човек, молећи се Богу, са 

даром /благодаћу/ и силом коју прима од Њега, може да твори чудеса. Колико ли је 

Светих пророка творило велика чудеса и васкрсавало и мртве, као Илија и Јелисеј! 

Колико ли је апостола творило велика чудеса и васкрсавало и мртве, као Петар, 

Павле и Свети Јован Јеванђелист! Колико ли је Светих јерараха и мученика 

творило велика чудеса и васкрсавало и мртве, као Св. Великомученик Георгије и 

други! 

Значи, човек има од Бога дар да твори велика чудеса, и уместо да управља 

ветровима и променама времена, он управља удовима свога тела, управља 

врлинама и страстима свога тела и све ставља у поредак на службу и на славу 

Божију, по ономе што је написано: Нека твоје око право види и твоје ухо чује што је 

право (Приче 4,27-27). 

  

 

 



Господства 

  садржај 

Ова се чета назива Господствима, јер она господствује над ђаволима и такође над 

свим земаљским царствима и над свим земљама које јој је Бог поверио. Такође 

ова чета Господстава влада над свим четама које су ниже од ње, и којих је пет на 

броју. Они су Господства и служе Господу Богу не због страха, него из љубави и 

слободне воље, али особито су из љубави сасвим одбацили из себе ропски страх. 

Друге чете служе од страха, имајући непорочан страх, по ономе што је написано: 

"Непорочни страх Господњи који пребива у векове векова" и опет: "Страх 

Господњи који озарује очи" (Рим 8, 15; Јн 4,18); и Господства имају велику силу да 

владају над силама сатаниним и над силама земаљских народа и над силама 

стихија, као и над осталим силама које су ниже од њих. 

Дакле, човек има Богомдану силу да влада или царствује над једним градом, над 

једном државом или над више држава. Ко мислите да поставља цареве и владаре 

на земљи, владаоце и судије, ако ли не сам Бог. 

Чујте шта каже Божанско Писмо: Чујте који владате мноштвима и који се гордите 

међу незнабожачким народима да вам је сила дата од Господа и власт од 

Свевишњега (Премудрости Соломонове 6,1-8). 

Дакле, посредством чете Господстава Бог поставља цареве, краљеве, вође 

народа на свој земљи. О тој истини говори и велики апостол Павле када вели: 

Свака душа да се покорава властима које владају, јер нема власти да није од Бога 

(Рим 13, 1-6). Дакле, све власти које су на управи народа, сви државни вођи 

постављени су од Бога преко чина Господстава; они имају, дакле, тај задатак да 

владају над ђаволима и да постављају владаре и цареве на земљи. 

Чети Господстава много је подобна и човечија душа, која благодаћу Божијом 

достиже да влада над страстима свога тела и душе. Чули сте за Светог Симеона, 

Христа ради јуродивог, који иђаше наг улицама града Емесе и носаше ловоров 

венац на глави, а беше блатњав, претварајући се да је луд, и викаше: "Празник је 

цара победоносца и града његовог"; и упитан од ђакона, који је знао тајну његовог 

живота, зашто казује тако, он је рекао: "Милошћу и даром Христа мога мој ум 

царствује над страстима, и душа је моја постала град Божији" (Житија Светих, 21. 

јул), и тако Јуродиви Бога ради, као што вели велики апостол Павле (1. Кор 

1,19,25) беше мудрији од целога света, јер царствоваше над свим људским 

страстима. Он иђаше наг, са овешталом подерином на себи и није марио за оне 

који су му се смејали, јер вели велики апостол Павле: Кад би још људима угађао 

не би био слуга Христов (уп. са Гал 1,10). Ето, дакле, примера да човек са даром 

Божијим може постати владар и царствовати над страстима, и владајући над 

страстима, царствује и над ђаволима и над свим што је светско, јер је он тада 

ваистину постао по Божијем лику и подобију (Постање, 1, 26-27). 



  

Престоли 

  садржај 

Назива се тако, пошто на овој чети почива Преблаги и Пресамилосни Бог, не 

Суштином, јер је Суштином сасвим необухватан, него Благодаћу. Дакле, Благи Бог 

почива на посебан начин, Својом Благодаћу, на том чину Престола; зато се они и 

називају, по Светим богословима, "Богоносни" (Св. Дионисије Ареопагит, нав. 

дело, гл. 7, стр. 31). 

И човечија душа има тај дар од Бога, који имају Преблажени Престоли, те и она 

може у врло великој мери да прима и носи Бога, по ономе што је написано: Ово 

говори Свевишњи, који живи на висини вавек, Свети у Светима, име му је Господ 

Свевишњи, који у Светима почива (Исаија 57,15); и на другом месту вели: Какав ће 

те ми дом сазидати, говори Господ, небо ми је престо и земља подножије, и које је 

место мога одмора? Није ли их Моја рука створила, и све је то Моје, говори Господ, 

и на кога ћу погледати, до само на смиренога и кроткога и који стрепи од мојих 

речи (Исаија 7, 1-2); и Св. Јефрем вели: "Два престола има Благи Бог: необухватно 

небо и други - срце смиренога". Ето, Бог почива и на срцу смиреног човека, као на 

Свом Престолу. Али и велики апостол Павле нам казује: Ви сте Црква Бога живога 

и Дух Божији почива у вама (1. Кор 6, 15; 12, 27; Еф 5, 30). Чујеш ли шта вели? Ми 

носимо Духа Божијег, ако очистимо своје душе од грехова. Дакле, ето како човек 

може да постане словесни престо и да носи Бога у себи, имајући делом онај 

задатак који имају Преблажени Престоли с небеса и носећи Бога у својој души 

делотворењем свеколиког доброг дела, али особито љубављу и смирењем свог 

срца. 

  

Херувими 

  садржај 

Херувим се на јеврејском језику тумачи као "обиље познања и изливање мудрости" 

(Св. Дионисије Ареопагит, нав. дело, гл. 7, стр. 25). 

Дакле, човечија душа има делом то својство, јер је и њој Бог дао ум, којим може да 

сабере врло много знања. 

Говори се да Херувими имају најдубља духовна созерцања, и толико је мудрости у 

уму Херувима, да сви словесни умови анђела, који су ниже од њих, не могу проћи 

поред њих, а да они не знају; још имају неизрециви и дубоки вид, због чега се још 

називају и бдиоцима, то јест са много очију имају прозорљивост мудрости у свим 

правцима. 



Дакле, и човек прима то делање по мери дара Божијег / благодати/, којим може 

бити мудар и бдилац над страстима, и испунити ум божанским познањем. Пошто 

може да излива мудрост од онога што је сабрао у памћењу благодаћу Божијом и 

трудом проповедања речи Божије, он излива разумност и мудрост хиљадама 

душа, учећи и саветујући. Ето, дакле, и човек може у малој мери да има мудрост и 

изливање познања према другима. 

Али Херувими имају и друго име: "као деца", то јест велику меру невиности. Они 

имају највећу невиност и непорочност од свих чета анђеоских. 

Одређена мера невиности и незлобивости налази се и у човечијој души, особито 

код невине деце. По Речи Божијој, ко буде имао мудрост змије и кротост голуба, тај 

постаје невин као дете, тога можеш назвати Херувимом у телу, земаљским 

Херувимом. И затим, човечија душа и човек узет уопште, може у одређеној мери 

да се уподоби и Херувиму многим сабирањем знања, учењем мудрости, 

невиношћу и непорочношћу и незлобивошћу деце, о којој је Господ рекао: Док се 

не обратите и не будете као деца, нећете наследити Царство небеско (Мт 18,3; Мк 

10,15; Лк 16, 2-16). 

  

Серафими 

  садржај 

Серафим се на јеврејском језику тумачи као "ужарен" или иначе речено "пламени" 

или "горући", и то зато што они имају велику љубав према Богу и удвострученим 

пламеном љубави, више но остале чете /чинови/, пламсају љубављу према 

Свемогућем Богу (Св. Јован Златоуст, Беседа о Серафимима, Кладенац), будући 

најближи Престолу Божанства. Они не само да горе несамерљивом љубављу 

према Благом Богу, него имају и силу да загревају и жаре и остале чете љубављу 

служења Благом Богу са много ревности. То је задатак који има чета Серафима, 

која се налази, као што сам рекао, најближе Пресветом и Пресвемогућем Богу. 

Али су и поједини од изабраних Божијих људи постали серафими, у одређеној 

мери, даром Божијим, горећи великом љубављу да изврше заповести Божије и да 

Му служе пламеним срцем, као Лука и Клеопа, који иђаху са Спаситељем према 

Емаусу, када им је он путем тумачио Писма. А након што су га познали, рекли су: 

Не гораше ли срце наше у нама док иђаше с нама путем и објашњаваше нам 

писма? (Лк 24,32). Видите ли, браћо моја, како пламсаху даром /благодаћу/ 

Пресветог Духа, који беше уз њих? Не познадоше Га, док Он није благоизволео да 

им се открије при ломљењу хлеба. А Св. Игњатије Богоносац, који носаше у свом 

срцу Христа, и због Његове горуће љубави, жељаше у свако време да буде 

поједен од звери и да пропати највеће муке, Његове љубави ради. И како се 

пламеном љубављу Божијом разгорео Свети велики првомученик и архиђакон 

Стефан, да му је у том божанском разгоревању лице сјајило као лице анђела\ Како 



је вођен пламеном љубављу према Богу пропатио муке до смрти, будући убијен 

камењем, и молећи се Богу да не урачуна онима што га убијаху тај грех (Дап 7, 60). 

А колико је ужарен љубављу Божијом био велики апостол Павле када је рекао: Ко 

ће нас раставити од љубави Христове? Жалост или тескоба, или гоњење, или 

глад, или голотиња, или опасност, или мач? Јер сам уверен да нас ни смрт, ни 

живот, ни анђели, ни поглаварства, ни дубина, нити икаква друга твар неће моћи 

одвојити од љубави Божије, која је у Христу Исусу Господу нашем (Рим 8, 35-39). 

Толико је жара било у апостолу Павлу, да је горео од љубави Исуса Христа Бога 

нашег, и није узимао у обзир ни ђаволе, ни анђеле, нити било које ино саздање 

Божије, и био је уверен да га нико неће раставити од љубави Исуса Христа. Дакле, 

човечија душа, када стигне у такву божанску топлину и пламен, има толико 

пламене љубави према Преблагом Богу, да је - право речено - "серафим" у телу, 

"земаљски серафим". Зато и канони Свете Цркве потврђују то, када поједине 

Светитеље називају Серафимима, говорећи: "Свети јерарше Игњатије, био си 

словесни Серафим" (Канон Светог Игњатија, 20. децембра). 

Љубљени верни, 

Ако сте пажљиво слушали данашњу проповед, могли сте појмити да човечија 

душа, будући упоређена са свих девет анђеоских чета, и сама прима у одређеној 

мери, благодаћу Божијом, све дарове и својства свих анђеоских чета. 

Та сличност која постоји између својстава наше душе и (својстава) девет 

анђеоских чета, свакако је појединачна, јер, мада човечија душа има потенцијално 

та својства и дарове, све док је обучена у немоћ тела свагда је променљива; док 

небеске Силе више и савршеније примају већ поменуте дарове од Благога Бога, 

него ли наша душа докле год је у телу, јер су Свете Силе бестелесне и, благодаћу 

Божијом, сасвим безгрешне. 

Свакако, биће да оне, сем већ поменутих, имају и друге духовне дарове и својства 

која само сам Бог и Саздатељ њихов и наш зна. Ту истину јасно објашњава 

божански отац Максим Исповедник, који, тумачећи реч Господњу из Светог 

Јеванђеља, вели: Међу рођенима од жена није се појавио већи од Јована 

Крститеља; а најмањи у Царству Небескоме већи је од њега (Мт 9,11; Лк 7,28); то 

вели, јер се веровало да је Јован созерцањем стекао свеколико најузвишеније и 

коначно знање, али будући живот је већи од овога овде. Или: највиши богослов 

мањи је од последњег међу анђелима (Добротољубље, том ИИ, питање 47, стр. 

231). 

Најмањи у Царству небеском је анђео који се налази у најнижој чети небеске 

јерархије. Тај је ипак већи богослов од Јована Крститеља, који је највећи пророк 

рођен од жене и највећи богослов међу земаљским бићима, као онај што је 

додирнуо и видео и чуо Три лица Свете Тројице приликом јављања Господњег на 

Јордану. Ипак, док је био у телу, знао је мање тајни но анђео. Дакле, ако је анђео 

који је најмањи у поретку небеске јерархије већи богослов од Светог Јована 



Крститеља, колико ли ће већа бити различитост и разлика дарова и својстава 

осталих горњих чета и земаљских људи у односу на највише анђеоске чете 

небеске јерархије. 

Велики философи старог века: Питагора, Платон, Демокрит, Плотин, Методије 

Олимпијски, Аристотел, као и други небројани философи старог века, казивали су 

да је човечија душа само "микрокосмос" (мали свет), и да је човек уклопљен у њу 

из видљивог и осетилног /чулног/ света, али нису знали да многим својствима има 

удеоничарство и са словесним силама с небеса. Зато је божански отац Григорије 

Богослов корео Демокрита и њему сличне, говорећи: "Који ограничавају човека 

само на свет што подлеже чулима удаљили су се од истине. Јер човек је центар и 

језгро које повезује међе горњега света - разумнога, и доњега света - који подлеже 

чулима (види и Св. Јован Дамаскин, Догматика, књига ИИ, гл. XИИ). 

Дакле, сада, када се наше слово ближи крају, треба да покажемо да наша душа 

није само поседник и сабирни центар свих видљивих и невидљивих светова, него 

је изнад мисленог /духовног/ анђеоског света, имајући у себи нешто Богомдано што 

је изнад духовног света Светих Небеских Сила, као што о томе уче Свети и 

божански Оци. Он не само да има од света који подлеже чулима и од духовног 

света, него је и лик и подобије Божије, као што је Бог рекао при стварању, 

говорећи: Да створимо човека по своме лику и подобију (Постање 1, 26). Дакле, 

Света Тројица се саветовала да створи човека над анђелима, јер нигде у Светом 

Писму не стоји написано да су анђели створени по лику и подобију Божијем, него 

само "човек". Али чиме је човек већи од анђела, да би се уподобио свом 

Саздатељу? Човек је већи од анђеоске чете, и човечија душа је надмашује трима 

особинама, и то, као што о томе учи Велики Василије говорећи: "Човек се 

уподобљује Светој Тројици и јесте Њена икона овим трима својствима: умом се 

уподобљује Оцу, јер Отац је у Светој Тројици Ум Који је Рођењем од пре свих 

векова Источник Сина и Исхођењем од пре векова, другим чудесним начином - 

Духа Светога". Дакле, човечија душа се уподобљује Оцу умом, и као што Отац 

рађа Сина рођењем пре свих векова, исто тако и човечији ум рађа реч, и Сину се 

уподобљује реч која извире из човечијег ума; а подобна је Духу Светом по 

самовласној вољи која је у души корен свих доброта што их је Благи Бог поставио 

у човеку. На тај начин човечија душа је највеће дело савета Божијег и жива икона 

Пресвете и животворне Тројице, и тим трима својствима јесте изнад анђела и 

свеколиких разумних, словесних и самовласних чета, имајући лик и подобије 

Пресвете Тројице. 

Љубљени верни, 

У закључку ево шта велим: Ето због чега је Спаситељ наш показао да наша душа 

има већу вредност но сав свет, када је рекао: Какав ће откуп дати човек за душу 

или Каква је корист човеку ако задобије сав свет, а души својој науди? (Мк 8,36-37). 

Као што сте чули колико је велика наша душа, и ничим је не можемо откупити, до 

само истинским покајањем, исповешћу, молитвом и делотворењем свеколиких 



добрих дела на славу Божију. Дакле, настојмо да добро пазимо како живимо и како 

се старамо за спасење својих душа. Јер нам ништа неће бити на корист, па ни сав 

свет, у дан када ћемо дати одговор. 

Амин. 

  

ШТО ХОЋЕТЕ ДА ВАМА ЧИНЕ ЉУДИ, 

ЧИНИТЕ ТАКО И ВИ ЊИМА[2] 

  садржај 

Иако је овај стих (из наслова, прим.изд) тако кратак, тим више садржи узвишеније 

и савршеније учење за спасење људских душа. У овом се Јеванђељу садржи 

укратко свеколико човеково спасење, јер нас оно учи љубави према 

непријатељима. Ниједан пређашњи учитељ закона није донео у свет тако 

савршено учење за спасење људи, као ово садржано у слову Јеванђеља, које 

каже: Љубите непријатеље своје (уп. са Мт 5, 44). Ову је заповест дао Господ Бог и 

Спаситељ наш Исус Христос, сама мудрост и Логос Божији, ради нас грешних и 

ради нашег спасења. 

Ми мислимо да је немогуће остварити на делу учење овог Јеванђеља. Али није 

тако. Није тако. 

Благи и Пресвети Спаситељ никада није изрекао какво учење у свету које људи не 

могу испунити. Јер Он, будући савршени Бог, зна дубину немоћи људске природе. 

И како је Он отпочео учити ово учење о љубави према непријатељима? - Речима: 

Како хоћете да вама чине људи, чините тако и ви њима (уп. са Лк 6,31). Ето како се 

велика истина и како велика правда налазе овде. 

Човече, хоћеш ли да други украде твоју ствар? Или да те кори, или да те 

бешчести, или да се свети, или да ти чини друго зло? Дакле, ако нећеш, немој ни 

ти чинити другом! 

Нећу да ме други оговара; дакле, не треба ни ја да га оговарам! Нећу да ме други 

мрзи; дакле, не треба ни ја да га мрзим! Нећу да ми други краде из моје баште или 

из мога винограда; дакле, не крадем ни ја од другога! Не бих хтео да неко јавно 

исмева моје дете; ни ја нећу да чиним тако. Не бих никада хтео, када негде одем, 

да ме неко ниподаштава, него бих хтео да ми каже "Добар дан", да ме поштује и 

укаже ми пажњу; дакле, да и ја творим исто тако! 

Ето праведне мере, коју не може нико порећи; што хоћу да ми други чини да чиним 

и ја њему, и тада се чува топла свеколика љубав према ближњем и правда Божија. 



Након што је Спаситељ показао ову правду и ову меру Јеванђеља, прешао је на 

још савршеније учење. То јест да љубимо не само пријатеље, него и сваког човека, 

чак и непријатеље. Јер чујте шта каже: Ако љубите оне који вас љубе, каква вам је 

хвала? И грешници чине тако. И ако дајете у зајам онима од којих се надате да 

ћете добити, каква вам је хвала? Јер и грешници дају у зајам да добију опет 

онолико (уп. са Лк 6, 32-34); то јест они дају зајам, али у зајам, да би примили 

натраг управо колико дају. 

У наставку дотичнога зачала Јеванђеља казује се: Љубите непријатеље своје, и 

чините добро, и дајте у зајам не надајући се ничему; и плата ће вам бити велика, и 

бићете синови Свевишњега, јер је он благ и према незахвалнима и злима (уп. са 

Лк 6, 35). 

Тамо нам је рекао да чинимо другима што желимо да се нама чини. А овде је рекао 

нешто узвишеније. Рекао је не само толико, него да чиниш добро оном који те 

мрзи, да љубиш онога који ти је непријатељ. И Апостол нас учи слично, саветујући 

нам да се зло не побеђује злом, него се зло побеђује добрим. 

Али ми грешници кажемо: Како да благосиљам или како Да љубим онога који ме 

кори и бије и озлеђује и свагда ме оцрњује? Како да томе ја чиним добро? Дакле, 

кажемо да је то немогуће. Јер не могу ја даље да љубим онога ко ми је ударио 

шамар, или ме је прекорео, или ми је штогод узео, или ме је исмевао, или ме је 

оговарао пред другим. 

Да, тако је! Ми не можемо, због своје немоћи. Али немојте мислити да је то сасвим 

немогуће. Могуће је, с Богом, Који нам је свагда у помоћи, ако се ми трудимо. 

Својом силом не можемо творити ништа добро. Али Божијом силом све се може. 

Јер Спаситељ каже: Све је могуће онима који верују (уп. са Мк 9, 23). 

Да ову узвишену заповест није испунио нико у Закону Благодати, нити пре њега, 

могли бисмо сматрати да је ово учење изнад моћи. Пагани и други нехришћански 

народи казују да је немогуће да љубимо онога који нам чини зло. Али ми немамо 

право да то кажемо! 

Ето у Старом Завету Давид је љубио Саула, и када би чуо да је овај пао на земљу, 

да га мучи нечисти дух, Давид би одлазио непријатељу свом Саулу, Саулу који га 

је прогањао и тражио да га убије, одлазио је и певао му псалме. И зли дух, чувши 

силу псалама, одлажаше од Саула, који се смириваше. 

Али када је устајао, питао је где је Давид, и хватао се копља, да би га убио. И 

трипут је ударио копљем у зид, намеравајући да убије Давида, свог лекара. Давид 

га исцељиваше, избављајући га од ђавола, који га мучаше без предаха, а он се 

борио против свог доброчинитеља, да би га убио. 

Али је Давид показао своју љубав према свом непријатељу и следећег пута. Када 

Саул спаваше у пустињи Зиф, и његова војска спаваше с њим, Давид је нашао 



Саула у пећини где спава. И Ависај, војсковођа у Давидовој војсци, саветоваше му: 

Сада ти даде Бог непријатеља твојега у руке; допусти ми, дакле, да га прикујем 

копљем за земљу (уп. са 1. Самуилова 26,8). 

Али чуј шта каже Давид: Немој га убити; јер ко ће подигнути руку на помазаника 

Господњега и остати некажњен? (уп. са 1. Самуилова 26, 9). Јер Саул беше 

миропомазан као цар. 

Пришао је Давид Сауловој глави и одрезао му само део хаљине, да би знао да му 

је био близу. И поштедео му је живот, говорећи: Страх ме је од Бога да учиним зло 

оном ко хоће да ми одузме живот. 

И тако је Давид, око хиљаду година пре Закона Благодати, испунио ово 

Јеванђеље, то јест љубио је свог непријатеља. Саул је са 4.000 војника тражио 

Давида у свим крајевима Палестине, да би га убио, да би му одузео живот, а овај, 

када га је имао у својој руци, поштедео му је живот рекавши: "Не, Боже сачувај! 

Нећу му учинити зло, јер је помазаник Господњи". Видиш ли љубав према 

непријатељима испуњену пре Закона Благодати? 

Зар Мојсије није исто тако учинио? Народ ропташе против њега и беше се побунио 

против Бога, скренувши у идолопоклонство. А када му је Бог рекао: Гледам овај 

народ и видим да је тврдоглав народ. Пусти ме, дакле, сада да се распали гнев мој 

на њих, да их погубим!, Мојсије је рекао: О Господе, молим ти се сада, ако хоћеш 

да им опростиш овај грех, опрости им га; ако ли не, избриши и мене из своје књиге, 

у коју си ме записао. То јест, пре бих ја да умрем, него да изгине народ, иако су ме 

они огорчили и роптали против мене и мало је недостајало да ме убију камењем у 

Рафидину, зато што сам их извео из Египта. 

Ето како су ову јеванђелску заповест, која се нама грешницима чини немогућом, 

испунили други изабраници Божији, хиљадама година пре Спаситељевог доласка у 

свет! 

А архиђакон Стефан, двер мученика, прва овца Христова која је ишла за Њим, 

како је умро? Они га каменоваху, а он, творећи молитве, клекнуо је, и када га 

удараху великим камењем, видећи да умире, узвикнуо је: Господе Исусе, прими 

дух мој у не урачунај им грех овај (уп. са Дап 7, 59-60). И то рекавши, уснуо је. И 

тако је добри слуга отишао за Владиком Христом. 

И у Старом и у Новом Завету видимо много примера који доказују да су многи 

изабраници Божији још од давнина савршено испуњавали ово Јеванђеље. 

Шта кажу Апостоли? Када беху хуљени и прогањани, узвраћаху добрим и утешном 

речју. И ниједан се није светио злом, него су побеђивали зло добрим. Дакле, и они 

испуњаваху ову заповест Јеванђеља. 

А Спаситељ наш Исус Христос ју је испунио пре свих из Закона Благодати. Јер 

када беше распет на Светом Крсту, мољаше се за оне који му укуцаваху клинове у 



руке и ноге и говораше: Оче, опрости им, јер не знају шта чине! (уп. са Лк 23,34) 

Дакле, Спаситељ нас је и речју и делом учио да можемо љубити непријатеље. 

Да Бог то не чини с људима и с народима на земљи, не би било више ниједнога 

човека на целој земаљској кугли. Како ли Он даје дажд свим народима земље који 

нису спознали Бога? Како ли Он даје дажд хришћанима који су само именом 

хришћани и распињу Га сваког трена својим безакоњима? Псујемо Га, исмевамо 

Га, хулимо на Њега, скрећемо од вере у мржњу; како ли нам даје дажд? 

Требало би да киша пада само у башти онога који Њега чествује; требало би да се 

рађа Сунце само над праведницима, а осталима, грешницима, да буде мрак. 

Али није тако! Бог, будући по природи преблаг и премилостив, шаље Своје Сунце и 

добрима и злима и пушта дажд и над праведницима и над неправедницима. 

Кад би се Бог судио са људима и када би пуштао гнев у све Дане због наших 

грехова, требало би да стално будемо без Сунца и без капи воде на земљи, зато 

што смо сви и у свако време непријатељи Божији, зато што не испуњавамо 

заповести Његове и мрзимо Га и противимо се вољи Његовој. 

Али Бог не чини тако и не узима у обзир наше грехе. У својој неограниченој 

доброти покрива својом милошћу и љубављу све немоћи, зла и безакоња света. 

Али можда ће когод рећи: "Бог може то да чини зато што је Свемогући Бог, али ја 

сам човек, и по закону природе не могу да љубим онога који ме мрзи". 

Да, не можемо ми, али може Бог. И ми ако се Њему молимо, и ако останемо у 

Њему, можемо свагда то чинити. Јер вели: Останите у мени, и ја у вама..., јер без 

мене не можете чинити ништа (уп са Јн 15, 5). Ако се молимо Пресветом и 

Преблагом Богу, Он помаже и нама да љубимо оне који нас мрзе, да чинимо добро 

онима који нам чине зло, да благосиљамо оне који нас вређају. 

Ако је Бог то чинио, будући без греха, зар ми грешници не треба да љубимо један 

другога и да носимо терет један другоме? 

Свети Максим Исповедник вели: "Али можда не можеш да љубиш свога 

непријатеља, када осећаш да ти чини неправду; можда то не можеш да чиниш 

засад. Али бар ћути, трпи и моли се Богу. Бар немој да се светиш и бар носи са 

разумевањем у души немоћ онога у време његове смутње. Затим ћеш се са сузама 

молити Богу, и даће ти дар и силу да из свег срца љубиш онога који ти је чинио 

зло. Али прво и прво - моли се!" 

Има пет врста љубави. У Јеванђељу се говори о љубави према Богу и о љубави 

према ближњем. Св. Максим каже да има пет врста љубави, и од тих пет две су 

добре, једна средња и две за одбацивање. 

Две добре (љубави) јесу: Да љубимо Бога свим срцем и свом душом и свом 

снагом, а ближњега да љубимо као сами себе (уп. са Мт 22, 37 и 39). 



Друга љубав јесте природна љубав, то јест природног порекла, коју родитељи 

имају према деци и деца према својим родитељима, и љубав коју имају браћа и 

сестре и рођаци по телу међу собом. Ова није за осуду, то јест не треба да је 

заобилазимо, али ни да од ње што велико задобијемо, јер је природна и Богом 

усађена у човека. 

Затим постоје још две врсте љубави: телесна, када неко са страшћу љуби другога; 

и љубав пропраћена среброљубљем, када неко воли другога јер му даје новац или 

му даје какав други иметак. То су страствене, и за одбацивање су. 

Чак је и она средња за осуду, када је претерана. 

Свети Оци нам казују: гледај своју природу, човече, и ако хоћеш да ти други твори 

добро и да има милости према теби када си смућен и кушан и у невољи, имај и ти 

милости према другом исто као и према себи. И он је човек, и он је кушан, и он има 

невоља, и он има ђаволе који га тиранишу, и он има страсти изнутра и споља!" 

Дакле, немој га мрзети, јер ћеш и ти сутра имати иста искушења! И тако ћемо се 

научити љубави према ближњем, ако будемо разматрали што припада природи, 

да смо, дакле, исте природе с њим. 

Али гледајмо ка себи и ка заповести данашњег Јеванђеља. Ако ми не само да не 

љубимо оне што нам чине зло, не само да не благосиљамо оне што нас проклињу, 

не само да не дајемо у зајам онима од којих не треба да размишљамо да узмемо 

натраг, него баш тражимо да се одмах светимо ономе који нам је чинио зло, тада 

више нисмо синови Божији, него синови срџбе и гнева Божијег! Јер имамо у свом 

уму мисао да се светимо оном који нам је чинио зло. 

Тада више није Дух Божији у нама, нити више има љубави Исуса Христа у нашим 

срцима, него смо као какви разбојници, као какве добровољне убице, чак ако и 

нисмо извршили убиство, ако вребамо да се са злобом светимо брату и тражимо 

да оборимо његову славу или његову част или било шта његово што је дао Бог. 

Убице смо пре но што извршимо убиство. Због чега? Јер убијамо његову славу и 

част, његов иметак и друго слично томе. 

Због тога је добро рекао Свети апостол и јеванђелист Јован: Који мрзи брата 

својега јесте човекоубица! (уп са 1. Јн 3, 15). Чак ако и није убио руком или штапом, 

али га мишљу мрзи и тражи да се свети и вреба свог брата да му учини какво зло. 

Он је убица у свом срцу, и буде ли га тако затекла смрт -јад и чемер! Јер убица је, 

и са убицама ће имати удела. Ако је когод умро помрачен у срцу и није опростио 

своме брату, не може да прими опроштај у дан суда и у часу смрти. Јер Господ 

вели: Ако ли пак не будемо од срца опраштали сагрешења брата свога, ни Отац 

наш који је на небесима неће опростити нама сагрешења наша! (уп. са Мк 11,26). 

Због тога имајмо милости један према другом, носимо терет један другоме, да 

бисмо испунили Закон Христов, то јест Закон љубави, који нам заповеда љубав 

према непријатељима. 



Имајмо милости према свима, опраштајмо свима, Христове љубави ради. 

  

ПРОПОВЕД У НЕДЕЉУ XИ ПО ДУХОВИМА[3] 

  

О дужности да опраштамо онима који нам згреше 

  садржај 

Зли слуго, сав дуг онај опростио сам Ти, 

јер си ме молио. Није ли требало да се и 

Ти смилујеш на свога другара? 

(Матеј 18, 32-33). 

  

Љубљени верници, 

Свето и божанско данашње Јеванђеље нам показује дужност да опраштамо онима 

који нам греше. Господ наш Исус Христос, нас учи да се цео Закон и пророци 

темеље на двема заповестима, то јест да љубимо Бога и ближњега свога (Мт 22, 

37-40). Милост је једно од добрих дела које извире из љубави, по сведочењу 

Светог Апостола Павла, који вели: Љубав се умилостивљује (1. Кор 13, 4). Ко нема 

милости према свом брату знак је да тај нема љубави и пребива у мраку мржње 

према браћи (1. Јн 2, 9-11; 4, 20). 

Љубав Божија према нама подобна је љубави родитеља према својој деци 

(Поновљени закони 1, 37-45; Исаија 49,15; 66, 13). Као што отац и добра мајка 

љубе своје синове и, ма колико пута би они погрешили, ако се обрате и траже 

опроштај, опраштају им и помилују их, таква је и љубав Божија према нама, који 

смо Његови синови (Јн 1,12) и тако нам пристоји да будемо са љубављу и са 

милошћу према онима који нам згреше. Спаситељ наш Исус Христос, будући 

прикован на Крсту, молио се за оне који су Га разапели, говорећи: Оче, опрости им, 

јер не знају шта чине (Лк 23,34). 

Буде ли когод имао сва добра дела, ако љубави нема, ништа нема (1. Кор 13,1-2). 

Син Божији дошавши у свет, из Своје безграничне доброте, са љубављу и 

милошћу према нама (Еф 3,18-19), укинуо је разлику између непријатеља и 

пријатеља и дао нам заповест да љубимо своје непријатеље, да благосиљамо оне 

који нас куну, да се молимо за добро оних који нас озлеђују и прогоне и да творимо 

добро онима који нас мрзе (Мт 5, 44). По сведочењу овог учења није нам 

допуштено никога да мрзимо, него треба да све који нам згреше љубимо и да им 

опраштамо сагрешења, чак ако би нам творили највеће зло. 



Сећајмо се да Бог из своје безграничне доброте: даје дажд и праведнима и 

неправеднима, и Он својим сунцем обасјава добре и зле (Мт 5,45). Зато смо и ми 

дужни чинити свима добро и опраштати сагрешења онима који нам згреше (Мт 

6,12; 1. Сол 5,15), носећи немоћи других (Гал 6, 2; Еф 4, 2). Тако нас подстиче и 

Свети апостол Павле говорећи: Будите међу собом благи, милостиви, праштајући 

један другоме, као што је и Бог у Христу опростио вама (Еф 4, 32). На другом месту 

вели: Подносите један другога, опраштајући један другоме; а ако ко има тужбу на 

кога, као што Христос опрости вама, тако и ви (Кол 3,13). 

Дакле, браћо моја, сећајући се љубави Божије према нама, који стално грешимо 

пред Њим, трудимо се и ми по својој моћи да свагда опраштамо онима који нам 

згреше (Јн 13, 34). Љубав према Богу не може се појавити међу нама без љубави 

међу нама и без опроштаја онима који нама греше (1. Јн 3,17; 4, 20-21). 

Љубљени верници, 

Слушајмо сада Светог Јефрема Сиријског, који, говорећи о опраштању онима који 

нама греше, од чега зависи и опраштање наших грехова, вели овако:" Добро је 

рекао Господ: Мој терет је лак! Јер каква је тешкоћа и какав је труд да оставимо 

брату своме ситне и ничега достојне грехе, да би се и нама опростили наши...". И 

даље вели: "Није рекао: Донесите Ми новца или јараца или пост, или бдење, да би 

рекао: Немам или не могу! Него нам је заповедио оно што је безнапорно и лако и 

кратко, рекавши: Ти опрости своме брату његова сагрешења и Ја ћу опростити 

твоја! Ти међутим ни сагрешења не опрашташ, можда мало новца - два или три 

динара - а Ја ти дарујем безброј таланата. Ти више ништа не опрашташ, дарујући 

му; а Ја ти дајем исцелење и Царство ти дарујем. И твој дар примам онда, када се 

помириш с оним који ти непријатељствује, када немаш мржњу ни према коме у 

свом гневу. Кад имаш мир и љубав према свима, тада је твоја молитва добро 

примљена и принос твој благоугодан и дом је твој благословен, и ти си блажен. 

Ако се ти са својим братом не помириш, како тражиш опроштај од Мене? Моје речи 

преступаш и тражиш опроштај од Мене? Ја, Господар твој, заповедам ти, и ти не 

обраћаш пажњу? Како ли се онда усуђујеш да Ми приносиш молитву и жртву? Јер 

као што ти одвраћаш своје лице од брата свога, тако ћу и Ја одвратити очи своје 

од твоје молитве и од твог Дара" (Слово о љубави, том ИИИ, стр. 31-33, манастир 

Њамц, 1823). 

Божански отац Исаак Сиријски, говорећи сагласно са Светим Јефремом, показује 

да Бог не прима нашу молитву, ако имамо мржњу и не опростимо онима који нам 

згреше, јер ево шта вели: "Семе на камену јесте молитва онога који помиње по злу 

брата свога" (Слово 58, стр. 297, манастир Њамц, 1818). Значи, браћо хришћани, 

пазимо са свеколиким страхом Божијим на речи ових Светих Отаца, које се 

темеље на речи Спаситеља нашег Исуса Христа, Који је у своме Светом 

Јеванђељу рекао: Ако опростите људима сагрешења њихова, опростиће и вама 

Отац, ваш небески. Ако ли не опростите људима сагрешења њихова, ни Отац ваш 

небески неће опростити вама сагрешења ваша (Мт 6,14). 



Браћо моја, ако верујемо да су ово речи и заповести Спаситеља нашег Исуса 

Христа, и да никада његова уста не могу рећи неистину, будући да је Он биће 

Истине, онда увидимо, да никада нећемо примити опроштај од Бога, све док 

будемо у непријатељству с људима, и не будемо опростили из свег срца грехове и 

грешке наше браће (Мк 11,25). Нека нико не верује да ће моћи својим даровима 

или службама које даје у Светој Цркви, да се помири са Богом и да ће примити 

опроштај својих грехова, пре него се помири и измири са онима са којима је био 

завађен. Ову истину нам показује сам Христос Господ када вели у Светом 

Јеванђељу: Ако принесеш дар свој жртвенику, и онде се сетиш да брат твој има 

нешто против тебе, остави онде дар свој пред жртвеником, и иди те се најпре 

помири са братом својим, па онда дођи и принеси дар свој (Мт 5,23-24). 

Не само да Бог не прима наш дар пре но што се помиримо са својим ближњим, 

него ни молитву нашу не прима јер вели: Кад стојите на молитви, праштајте све 

што имате против кога; да и Отац ваш који је на небесима опрости вама 

сагрешења ваша (Мк 11, 25). Исто нас учи Спаситељ и у Молитви Господњој Оче 

наш, коју читамо свакодневно, јутром и вечером: И оппоцту нам дугове наше као 

што у ми опраштамо дужницима својим (Мт 6,12). Ако ли ми не опростимо најпре 

својој браћи, ни Отац наш небески неће нам опростити грехе наше. Опраштање 

јесте обавезни услов за спасење човека, целога света. Опраштање стоји на 

темељу мира срца и савести свакога од нас. Опраштање избавља породицу од 

развода и уништења, избавља родбину од свађе и суђења, избавља свет од 

ратова, мржње и смрти. 

Међутим, за нас људе ништа није теже, него ли да опростимо онима који су нас 

увредили, који су нас клеветали или су нас оштетили. За једну реч прекора, за 

ништавну ствар, за неку малу штету, неки хришћани живе у завади и чак у мржњи, 

годинама. Стижу чак на суд и на дела освете, да им ни свештеник из парохије, ни 

родбина, ни сеоски старци, ни болест и страх од смрти не могу омекшати срца да 

би опростили, да би се помирили једни с другима. Због тога не мало њих умиру 

завађени међу собом, на њихову вечну осуду. Јер после смрти нико више не може 

учинити ништа за своје спасење. 

Ово тешко стање мржње и освете између људи, које одводи у смрт оне који не 

опраштају, показује Христос веома јасно у причи из Јеванђеља које је читано 

данас. Цар коме полажу рачун слуге његове јесте Цар Христос, који ће нам судити 

свима на крају векова. Дужник који дугује Цару небеском десет хиљада таланата 

јесте свако од нас, који дугујемо Христу покајање, сузе, милостињу и опраштање за 

мноштво грехова које смо учинили. 

Али док нам Бог, као добри Отац, опрашта цео дуг, то јест све грехе, ми људи не 

опраштамо онима који су нам мало згрешили, него им тражимо дуг са каматом. А 

ако нам не врате дуг, светимо им се, тужимо их суду, желимо им зло, не 

опраштамо им до смрти. Зато се и Бог љути на оне који не опраштају ближњем, 

него живе у мржњи и освети, и рећи ће им на Суду: Зли слуго, сав дуг онај 



опростио сам ти - то јест све грехе - јер си ме молио. Није ли требало да се и ти 

смилујеш на свога другара, као и ја на те што се смиловах? И разгневи се господар 

његов, и предаде га мучитељима док не врати све што му је дуговао (Мт 18,27-34). 

Чујете ли шта говори Христос, господар живота и смрти? Онима који не опраштају 

своме ближњем, ни Бог неће опростити на великом последњем суду, него ће их 

бацити у муке пакла - за векове векова. Јер ако се у животу не покајемо, нити 

опростимо, нити чинимо милостињу и умремо тако, нећемо никада имати опроштај 

и нико нас више неће избавити вечне осуде. 

Љубљени верници, 

Највећа хришћанска врлина јесте љубав. Она је наш живот и потребна нам је као 

ваздух. Зато, вели Св. Јеванђелист Јован, Бог је љубав. А опроштај, помирење, 

милостиња, посећивање болесника, примање странаца и остало слично јесу 

највеће кћери хришћанске љубави. 

Љубав према Богу и љубав према ближњем јесу највеће заповести из Светог 

Јеванђеља, које стоје на темељу нашега спасења. Од тога како ћемо умети да 

праштамо, да помажемо ближњем, да свакога трпимо, да мир творимо, да се не 

светимо, од тога зависи наш мир, радост нашега живота, спасење свакога од нас. 

Али шта да чине они хришћани, који ишту опроштај од оних са којима су у завади, 

а они неће да им опросте? Нека чине што нас уче Свети Оци. Најпре нека се моле 

Богу за ублажење њихових непријатеља. Нека траже савет својих духовника и нека 

поштују њихову реч. Затим нека лично траже опроштај од оних са којима су 

завађени, речима: "Опрости ми, брате, за све што сам ти згрешио и Бог нека ти 

опрости!" Опроштај нека се изврши најбоље у цркви, или у кући једнога од њих, 

или у кући свештениковој. Ако је завада стара и велика, помирење нека се изврши 

у присуству свештеника, и нека се заврши молитвом благодарности и чак 

хришћанском трпезом, или међусобним даривањем. Ако ближњи не жели да нам 

опрости, следимо савет духовников, тражимо опроштај трипут. И тако, ако нас не 

гризе савест, можемо се причестити Светим Тајнама. А ако смо још узнемирени и 

муче нас мисли освете, одложимо Свето Причешће, да нам не би било на осуду. 

Смирење и чиста молитва највише нам помажу при помирењу. Ко следи тај пут 

није далеко од спасења! 

Читамо у Отачнику да је неки млади монах отишао код старог подвижника и рекао 

му да има непријатељство према неком и не може никако да му опрости. Узалуд га 

је старац подстицао на опроштај, јер ученик није хтео да опрости. Онда је духовник 

рекао ученику: "Да очитамо заједно Оче наш, сине!" Када је ученик изговарао: И 

опрости нам грехове наше, као што и ми опраштамо дужницима својим, старац му 

је рекао: "Не тако, сине! Него да кажемо: И немој нам опростити грехове наше, као 

што ни ми не опраштамо дужницима својим!" Чувши то ученик, пао је на колена и 

рекао: "Опрости ми, Оче, јер сам згрешио! Овога трена сам опростио своме брату!" 



Тако да чинимо и ми, браћо хришћани. Да тражимо најпре опроштај и да с 

љубављу опростимо свима, да би и нама Бог опростио на земљи и на небу. Јер 

без опраштања немамо опроштаја и спасења, нити можемо читати Оче наш. 

Молимо Бога љубави и Сина Божијег, Који се разапео на Крсту из љубави према 

нама, да нас све помири у Своје име, знајући да љубав никад не престаје! (Упор. 

са 1. Кор 13, 8). 

А м и н. 

  

  

БОЖИЈИ ПРИЗИВ И ЧОВЕКОВО ПОСЛУШАЊЕ[4] 

  садржај 

Браћо хришћани, данас хоћу да вам говорим о позивању /призиву/ Божијем и о 

човековом послушању Богу и о послушању свих Његових саздања. Али хоћу 

особито да говорим о призивању словеснога људског рода и да вам кажем на 

колико нас начина Бог призива. 

Бог позива земаљске народе на покајање глађу, сушом, болестима, као да им 

каже: "Ево, Ја сам Онај о коме вели пророк Јеремија да ћу даждити над десет 

градова, и над два нећу даждити. И опет, даждићу над два града, и над десет нећу 

даждити, да бих вам показао да сам Ја Бог облака и Отац киша", као што је рекао и 

Јов. 

Чуо сам да се на телевизору, када се даје метереолошки извештај, показује мапа 

државе и казује: овде дажди, и показује се око 10-15 тачака где дажди у држави, а 

у највећем делу земље не дажди. Чувши то, било ми је од велике користи. И сетио 

сам се речи пророка Јеремије, и рекао сам себи: Ево како се испуњавају пред 

нашим очима, јер дажди у неколико села, а у 20-30 не дажди. 

Дакле, у Божијој су руци кише и облаци и буре и ветрови. Јер Христос каже: 

Године и времена задржао је Отац, у својој власти (Упор. са Дап 1, 7). Нико не 

може Њега позивати на одговорност због чега је пустио сушу или буру; нико не 

може обуставити ветрове или кише, нико их не може донети, до само свемогућа 

рука Божија. Дакле, ето, понекада нас Бог позива сушом, понекад градом, понекад 

муњама, када многе погађа гром, понекад нас призива глађу, понекад болестима. 

Понекад Бог пушта болест и епидемију, и нема куће где да не буде неко болестан. 

Понекад нас призива ратовима, понекад ропством, понекад гласом Светог Писма, 

када вели: Ходите к мени сви који сте уморни и натоварени, и ја ћу вас одморити 

(Упор. са Мт 11,28). И инога пута вели: Ко хоће за мном ићи, нека се одрекне себе, 

и узме крст свој и за мном иде (Упор. са Мт 16, 24). 



Дакле, ето нас Бог призива и стихијама, и земљотресима и сушом, недаждањем; 

призива нас болестима и невољама, гадостима, свиме призива к Себи народе да 

спознају да постоји један Отац на небу и да може да чини с народима шта хоће. 

Шта каже Исаија? Господе, Ти си саздао земљу као ништа, и сви народи на земљи 

пред Тобом су као кап у бачви (Исаија 40, 21, 28). Какву силу има кап у бачви? Или 

шта ће бити ако будеш узео кашику воде из бескрајног океана мора? Тако смо ми 

мали и слаби пред Богом. Призива нас Бог гласом Светог Писма, призива нас 

гласом саздања /творевине/, која наилазе на нас сушом или преобилном кишом 

или земљотресом; призива нас Бог врелином, али нас призива и на други начин. 

Како? - Гласом савести. Зар не видиш, када грешимо или погрешимо, намах нас 

кори савест. Пита те: "Човече, због чега си то учинио? Због чега си украо од 

суседа? Због чега си узео туђу жену? Због чега си убио невиног младенца у 

утроби? Због чега си се смејао светињама? Због чега пушиш? Због чега не идеш у 

цркву недељом и празником? Због чега не подижеш децу у страху Божијем? Због 

чега не постиш четири поста током године, и петком и средом, те постајеш 

подобан Јудејцима? Због чега мрзиш свога брата? Због чега хулиш на Бога када си 

у невољи?" 

Кроз све нас кори савест када грешимо. Она је глас Божији који нас призива к 

Њему: " Човече, згрешио си. Ја ти опраштам, али немој више то чинити. Дођи к 

мени, јер код мене је извор опроштаја, љубави и самилости. Постави добар 

почетак од данас па надаље, да не згрешиш више". 

Дакле, савест је глас Божији у нашем срцу. Овај закон је био постављен пре свих 

људских закона. 

Одређени број маловерних људи вели: "Нама хришћанима Бог ће судити и казнити 

по Јеванђељу, али народе који не познају Бога, као што је Кина, као што је Јапан, 

Индија, који се клањају лажним божанствима и врачарима, како ће казнити Бог? 

Јер нису имали Јеванђеље и нису знали шта је грех. Због тога се не могу 

исправити". 

Чуј шта каже божански апостол Павле у својој Посланици Римљанима: Што је на 

Њему невидљиво, од постања света умом се на створењима јасно види, његова 

вечна сила и божанство (Рим 1,20). Дакле, свим народима света, у дан Суда, 

судиће се на основу четири закона. Тако уче Свети Оци. Онима који нису имали 

писани закон судиће се на основу двају закона: по закону савести, који је поставио 

у човеку при његовом стварању, и по закону саздања /творевине/. Како по закону 

саздања? Ево како: 

Све што је око нас беседи с нама. Јер каже Св. Григорије Нисијки у Мојсијевом 

житију: "Као труба с небеске висине говоре с нама саздања и кличу да постоји 

Саздатељ /Творац/"- И шта каже пророк Давид: Небеса казују славу Божију, и дело 



руку Његових јавља свод небески (Упор. са Пс 18,2). Како беседе небеса с нама? 

Како беседи небески свод с нама и објављује силу Божију? Ево како: 

Када увече посматраш звездано небо и видиш га препуно звездама и украшено 

као полијелеј пун светлости, и видиш пун месец како сија на небу и прекрасни 

поредак по којем се звезде и галаксије и небеска сазвежђа руководе са таквом 

прецизношћу, да ни највећи учењаци света не успевају да сачине календар по 

њима, онда кажеш с пророком: Господе, шта је човек да га се сећаш или син 

човечији да посећујеш? И онда увиђаш да је ове звезде, ова њихова кретања 

створила и води рука Божија. Он је био Створитељ, Он је њихов Кормилар. Увиђаш 

да тај свет има ум који их упућује, да постоји Бог Који их је створио и невидљива 

рука која се стара о њима, као и о нама. 

Тако небеса беседе с нама, те видевши их, спознајемо кроз њих Саздатеља 

/Творца/ неба. Када гледамо сунце и видимо га како осветљава да га не можемо 

гледати, до само неколико минута, да не би ослепели, сећамо се Онога Који је 

створио сунце тако лепо, тако светло. И увиђамо да Онај који је сунце створио, 

Сунце правде, сија милијардама пута јаче но оно. И тако сунце хвали Бога. Јер се 

вели: Хвалите Га, сунце и месец; хвалите Га, све звезде и светлост (Упор. са Пс 

18,2). Како сунце хвали Бога? Како га хвале месец, звезде, небеса, цео небески 

свод, свеколико саздање? 

Својим постојањем и кретањем. Јер "једно су созерцања саздања а друго њихови 

закони", каже Св. Максим Исповедник у Добротољубљу. Созерцање бива када 

мислимо на онога који их је створио. А њихови закони јесу пореци по којима се 

крећу у васељени. И оба је Бог створио: њихово постојање и законе по којима се 

крећу. Тако беседе с нама сунце, месец, звезде и небеса, цвеће и птице, животиње 

и звери, долине и воде, пучине и ваздух, ветрови и све стихије. Све беседи с нама 

и казује нам да постоји Саздатељ, Бог на небу, Који их је створио, држи их и 

покреће их. 

Дакле, по закону савести и по закону саздања /творевине/ судиће се онима који 

нису имали писани закон. Почевши од Мојсија, коме је Бог дао Таблице Закона на 

Синајској Гори, народу јудејском судиће се по писаном Закону, а свим народима 

који су спознали Јеванђеље судиће се по Закону дара /благодати/ , закону љубави 

и савршенства. Од почетка света, данас и вечно, саздање /творевина/ говори о 

свом Саздатељу/Творцу/. 

Неки неверник путовао је по Атланском океану на великом броду, међуокеанском. 

И неки убоги мисионар проповедаше ноћу на броду о Богу, о Његовим чудесима 

која се виде на небу, на земљи и у води. А неверник, да би се ругао мисионару, 

узео је двоглед и дуго гледао звезде. А Христов мисионар је проповедао ватрено, 

зато што Бог даје много силе у речи онима који Га благовесте и проповедају 

истинитог Бога, Владику саздања /творевине/. 



Најзад дође неверник и каже свештенику: "Оче, стално проповедаш Бога, али ја 

сам двогледом гледао звезде, и нисам Га видео. Не знам где је". А Христов 

мисионар му је рекао: "Добро кажеш, брате, да Га не видиш, и на такав начин 

нећеш Га ни видети у векове векова. А знаш ли због чега? Да би видео Бога, треба 

да очистиш срце од неверовања и паганства, јер тако нас учи Јеванђеље, казујући 

нам у шестом блаженству: Блажени чисти срцем, јер ће Бога видети (Упор. са Мт 

5, 8). Дакле, право си рекао, ниси Га видео, нити ћеш Га видети у вавек века, све 

док не очистиш своје срце од неверовања, злобе и грехова. Тада ћеш видети Бога 

светлошћу вере". 

Тако и данас. Има много људи који не чују позив Божији. И ако га не чујемо, 

бичеваће нас, позваће нас строжије. Ако ли се будемо обратили, Он ће дати рани 

дажд и изобиље и здравље и блаженство, јер у Његовој руци је живот и смрт. А ако 

не, зна Он како да повуче узду коњу. Јер Илија Минијат вели да је овај свет као 

бесни ат, који свагда трчи ка погибији, трчи ка гресима, ка дну пакла. Али Бог ће 

зауздати тога немирног ата. И која је узда коњу? Која је кочница Божија, којом вуче 

свет к себи? То су болести, суша, ропства, ратови, смрт, патње и све невоље. 

Када је рат, шта тражимо? - "Дај, Господе, мир!" Када смо болесни, тражимо: "Дај 

нам, Господе, здравље". Када не дажди: "Дај нам, Господе, воду, јер умиремо од 

жеђи!" Када смо робови: "Спаси нас, Господе, ропства!" Дакле, добро нам чини Бог. 

Уме Он да обузда овај свет који трчи као бесни ат у пропаст, у погибију. Чуј шта 

говори пророк: Али жвалама и уздом, Господе, зауздаћеш вилице њихове, оних 

који се не приближују Теби (Уп. са Пс 31, 9). Не приближимо ли се добровољно, 

поставља нам жвалу и узду и обраћа нас, зато што има силу, јер је Бог, Који може 

да сиђе у пакао, да подигне, да убије и да оживи. 

Дакле, браћо моја, када будемо појмили да нас Бог призива кроз болести, кроз 

патње, кроз штете, кроз невоље, кроз ропство, кроз сушу, немојмо стојати 

окамењени, него се вратимо кући Оцу и рецимо: "Опрости нам, Господе, грехе и 

помилуј нас". Онда нам Благи Бог опрашта, зато што нас Он не кори из мржње. 

Истински родитељ не бије своју децу из мржње. Боже склони! Која ли би мајка или 

отац хтели да бију своју децу безразложно, да би им се ругали? Не! Него, ако види 

да једно од њих данас не слуша, и сутра не слуша, и прексутра не слуша, и 

тврдоглаво је и пркоси, и чини по својој злој вољи, и не хотећи ставља руку на 

шибу или на ремен или на штап. Зашто? Зато што види да је ово дете пошло злим 

путевима и иде из зла у горе, одлази у понор, и буде ли га био позније, биће 

сувише касно. 

Тако чини и Бог с нама. Ми смо сви синови Божији по дару /благодати/. Чуј шта 

вели Свето Писмо: Ја рекох: богови сте и сви сте синови Свевишњега. Али ви као 

људи умирете и као који од велможа падате, то јест као један од ђавола. Ако смо 

синови Божији по дару и имамо дар усиновљења Светим Крштењем, имамо Цркву 

за мајку и Бога за Оца, као што свагда казујемо: Оче наш који си на небесима ако 



је тако, будимо свагда с очима ума к Оцу нашем и знајмо да ће Он, ако не будемо 

хтели добровољно да Га љубимо и да спознамо да постоји, ставити руку на шибу. 

Али боље да слушамо из љубави и да љубимо Бога и да творимо Његове 

заповести из послушности, да би Он свагда имао милости према нама и старао се 

о нама. 

Апостоли су слушали Христа, пророци су слушали, небо слуша, земља слуша, 

роса слуша, башта слуша, звезде слушају, пучине и свеколика природа слуша! 

Само човек, словесно биће, неће да слуша Свога Оца небеског. Али обратите 

пажњу да рука Божија има и шибу којом нас може бити. 

Дакле, стојмо смерно, пазимо! Немојте заборавити, од данас па надаље, да свака 

невоља која долази на нас јесте призив Божији. Јер вели: Бог бије сваког сина којег 

прима. 

И немојмо роптати ако смо призвани на један или други начин, јер апостол Павле 

каже: Сваки нека остане у ономе у чему је призван. 

Ако те је Бог призвао убогог, немој желети да се обогатиш; ако те је призвао да 

будеш монах, остани монах до смрти; ако те је призвао да будеш свештеник, буди 

достојан свештеник; ако те је призвао да будеш занатлија, буди добар и честит 

занатлија; ако те је призвао да будеш философ или механичар или у другу службу, 

тако остани. Али да служиш са чешћу, да спознаш да је Бог онај који те је призвао 

на један или други начин, и свако од нас нека остане у ономе у чему је призван! 

Амин. 

________________________________________ 

САВЕТИ, ПОУКЕ, БЕСЕДЕ 

  

СУМЊА У ВЕРИ[1] 

  садржај 

Вера бива од проповеду у проповед - од речи Божије (уп. са Рим 10,17), каже 

Света књига. Вера бива од речи. Наша вера у Бога долази и јача у нама од 

свештеникове проповеди у цркви, од поука стараца, од читања светих књига и 

особито од речи и учења која слушамо и читамо свакодневно из Светог 

Јеванђеља. 

Али у Светом Писму слушамо да су неки Светитељи из Старог и Новог Завета 

посумњали у вери. 

Тако је посумњао Авраам. Јер када му је Господ рекао: Ја сам Господ, који те 

изведох из Ура Халдејског да ти дам земљу ову да је наследиш..., рекао је Авраам: 



Владико, Господе, по чему ћу познати да ћу је наследити?... Тада је Господ рекао 

Аврааму: Знај зацело да ће семе твоје бити дошљаци у земљи туђој, где ће те 

поробити и понижавати четири стотине година (Постање, 15, 7, 13). И провели су у 

ропству 430 година. Зато је упитао Мојсије: Зашто, Господе? Прошло је 400 година, 

испуниле су се године. И рекао је Господ: Године су се испуниле, али казна за 

грехе народа није. Дакле, уместо 400 година дао им је епитимију да буду у ропству 

430 година. 

Због чега Мојсије није умро у земљи обећаној, него је умро на гори Нававу? Јер 

Мојсије, који је водио тај народ, беше најкроткији човек на земљи, како се каже у 

Бројевима: А Мојсије беше човек врло кротак мимо све људе на земљи (Бројеви 

12,3). Због једне грешке није ушао у земљу обећану. Због једне грешке казнио га је 

Бог да не пређе Јордан: зато што је посумњао код Рафидинске стене. Јер Бог му је 

рекао: Узми штап, и сазови збор, ти и Арон брат твој, и проговорите стени пред 

њима, те ће вам дати воду; и извешћете воду из стене и напојићете збор и стоку 

његову. 

Дакле, узео је Мојсије штап пред Господом, како беше заповедио Господ. И сазвао 

је Мојсије, и Арон, збор код стене и рекао је збору: Слушајте одметници, хоћемо ли 

вам из ове стене извести воду? Затим је подигао Мојсије своју руку и ударио о 

стену својим штапом двапут, и изиђе вода многа, и пио је збор и стока његова. 

Тада је Господ рекао Мојсију и Арону: Што ми не веровасте и не прослависте ме 

пред синовима Израиљевим, зато нећете одвести збора тога у земљу коју сам им 

дао (Бројеви 20,8-12). Због те сумње Мојсије није видео земљу обећану. 

Зашто је патио Свети старац Симеон 283 године, колико је протекло од фараона 

Птоломеја Филаделфијског до Христа? Зато што је посумњао. Није веровао да се 

Христос може родити од деве. И дао му је Бог епитимију да живи још 283 године, 

да би видео Рођенога од Дјеве. 

Тако је посумњао и Тома при Христовом Васкрсењу и требало је да га Христос 

некако прекори: Пошто си ме видео, поверовао си; блажени који не видеше а 

вероваше (уп. са Јн 20,29). Христос је тако поставио десето блаженство по 

Васкрсењу, да би укрепио веру оних који не виде али верују, као што смо ми и као 

што треба да буду сви хришћани до краја. Шта каже апостол Јаков? Двоједушан 

човек непостојан је у свима путевима својим (Јак 1,8). Двоједушан човек који вели: 

"Постоји ли Бог или не? Постоји ли пакао или не?" јесте као облак који сатана вода 

како жели, јер он не верује одлучно, чврсто, у постојање Божије. Због тога га 

сатана одводи било где. 

Да вам дам пример. Дошао је ту скоро неки старац и рекао: 

- Оче, на дан Светог Василија видео сам у кафани много света. Да ли ће сви они 

отићи у пакао? Ја верујем да неће отићи сви. 

Одговорио сам му: 



- Ти не верујеш, али Дух Свети нам казује у псалмима устима Светога пророка 

Давида: Јер ти ниси Бог који жели безакоње, ко је лукав неће се настанити код 

тебе; преступници закона неће се одржати пред твојим очима, омрзнуо си све који 

чине безакоње (Пс 5,4-5). Зар ти не верујеш да Бог није сарадник у нашим 

безакоњима? Шта каже Свето Писмо? - Што примаш мој завет устима својим, а ти 

си омрзнуо науку и моје речи бацио иза леђа? (Пс 49,17-18). И још каже у 

псалмима Поставићу твоје безакоње пред тебе и укорећу те. 

Христос је рекао: Уђите на уска врата; јер су широка врата и широк пут што воде у 

пропаст, и много их има који њим иду. Јер су уска врата и тесан пут што воде у 

живот, и мало их је који га налазе (Мт 7,13-14). 

Дакле, не чуди се што многи одлазе на игранку или што је мало оних који иду ка 

добру на тесном путу. Свака добра ствар је ретка. Дакле, не двоумите се у погледу 

Спаситељевих речи. Не буди у сумњи када је реч о испуњавању заповести 

Христове и уклањању од грехова. 

Ако Бог није поштедео Авраама и Мојсија због сумње, ако није поштедео Тому и 

друге који су сумњали, неће поштедети ни нас. Они су били Свети, и Бог их је 

казнио у овом животу, како се не би мучили у вечности. 

Колико данашњих хришћана сумња у Бога? Колико њих тражи доказа и каже: "Не 

верујем док не видим!" Колико њих не тражи да опипа Спаситељеве ране и ребро, 

тражећи доказе Божијег постојања. Вера долази од слушања, а не од пипања и 

гледања. 

Колико крштених хришћана не каже: "Овде је рај и пакао! Овде на земљи је све!" И, 

чак и када виде да су болесни, пред опасношћу, сиромаштвом, смрћу, па чак и у 

старости, не окрећу се ка Богу да горко као Петар оплакују свој живот из младости, 

протраћен у развратима, у злоћама и у неверовању. Мало је оних који окајавају 

грехе у старости. Највише њих умире као што је живело: у сумњи, неверовању и 

непокајању, на своју вечну осуду. 

Ваистину велика је вера у Бога праћена добрим делима! А који пребивају у сумњи 

отпадају од праве апостолске вере у сваковрсне религијске секте и групације. 

Многи од сумњичавих саблажњавају се о Цркву коју је основао сам Христос; 

саблажњавају се о Богомајку, о Свети Крст, о Свете иконе и о свештенике; 

саблажњавају се о Светитеље и о поштовање које се овима указује. Саблажњавају 

се о Тајне које је установио Христос, о учења Светог Писма, које изврћу по своме 

уму, на своју осуду и обману многих. 

Стојмо, дакле, непоколебани у правој вери и радујмо се што смо синови 

двехиљадугодишње Цркве Христове. Неверници се одричу и ишту да виде Бога 

телесним очима; који су у сумњи желе да опипају ране Господње; слаби у вери 

траже чудеса; секте напуштају Цркву, изврћу верске догме и објављују друго 

Јеванђеље; поробљени страстима одлажу покајање; а ми, синови Васкрсења и 



синови Божији по благодати, останимо верни Њему до краја, знајући да ће се ко 

буде претрпео до краја спасти. 

Амин. 

  

  

ПРОПОВЕД У НЕДЕЉУ ВИИ ПО ДУХОВИМА[2] 

  

О чудесима Божијим и о чудесима Светитеља 

  садржај 

Велик си, Господе, и чудесна су твоја дела, 

и нема те речи која ће бити кадра да опева 

твоја чудеса (Велико освећење воде). 

  

Љубљени верници, 

Данас, када нам Свето Јеванђеље износи два од чуда која је учинио Спаситељ 

наш Исус Христос, и то: исцелење двојице слепих и једног бесомучног и немог, 

намислио сам да говорим о чудесима које твори Бог и његови Светитељи. Ако 

будете пажљиво слушали, појмићете велику разлику између чудеса Божијих и 

чудеса светитељских. 

Знајте да је Бог бескрајни источник свих чудеса, зато што је сила Његова бескрајна 

и поимање Његово недостижно уму. Разлике Његових чудеса у поређењу с онима 

које творе Светитељи, ове су: Бог поштован у Светој Тројици - Отац, Син и Дух 

Свети - творио је велика чудеса непосредно над својим светом, као: узношење 

Еноха на небо (Постање 5,24; Јев 11,5); пометња језика (Постање 11, 7); 

ослепљивање становника Содоме(Постање 9,11); претварање Лотове жене у стуб 

соли (Постање 19,26); небески глас у купини (Излазак 3,2-5); Мојсијев штап 

претворен у змију (Излазак 4,2-4); Мојсијева рука прекривена губом (Излазак 4,6-7); 

препелице (Излазак 16,13); глас Господа на Синају (Излазак 20, 22). 

Господ је учинио славна и страшна чудеса, која још нису била творена нигде по 

свој земљи и свету (Излазак 34,20); пролазак Израиља кроз Црвено море (Излазак 

14,20-22); уништење Сенахерима (4. Цареви 19,35); глас с неба Навуходоносору 

(Данило 4, 28). 



Ево и неколико чудеса учињених у Закону Благодати: Силазак Светог Духа у виду 

голуба (Мт 3, 16); глас с неба при Исусовом Крштењу (Мт 3,17; Мк 1,11; Лк 3, 22); 

глас Очев с неба на Преображењу Господњем (Мт 17, 5; Мк 9, 7); мрак и знаци при 

смрти Исуса Христа (Мт 27, 45, 51-53; Мк 15, 33; Лк 23,44-45); раздрта црквена 

завеса (Мк 15,38); огњени језици на Педесетници и дар говорења језицима (Дап 

2,2-3); ослобађање апостола из тамнице (Дап 9, 8-9) и много других. 

Сила Исуса Христа подобна је Очевој, и делање Његово једно је с Очевљевим (Јн 

5,17). Чудеса Исуса Христа у Закону Благодати била су различита од оних која је 

Бог учинио у Старом закону. Али и Светитељи су творили чудеса силом коју им је 

дао Дух Свети. Али та се чудеса разликују од оних која твори Бог. Зато што 

Светитељи нису творили непосредна чудеса непосредно над целим светом, како је 

Бог чинио и чини свагда. Затим, Светитељи су примили дар чудотворства само 

постом и многом молитвом Богу (Излазак 24,18; 34, 28; Поновљени закони 9,18; Лк 

2, 37; Дап 10, 30; 14,23). 

Спаситељ је творио чудеса самом Својом заповешћу и захваљујући Својој сили (Јн 

19,11; 5,17; 19, 21-26). Он је творио чудеса која нико од људи још није творио (Мт 

9,33; Мк 2,13; Јн 25,24), док су Светитељи творили чудеса само даром /благодаћу/ 

и силом примљеним од Бога (Дап 3,12). Затим, Светитељи су творили чудеса на 

заповест Божију (Излазак 4,3; 6,7; Бројеви 20, 8-9). 

Бог међутим не прима ни од кога заповест да твори чудеса, него све што хоће 

твори на небу и на земљи (Пс 76,13; 85,9; 113,11). 

Чудеса Спаситеља нашег Исуса Христа пророковао је унапред Дух Свети кроз уста 

Својих Светих пророка. Тако на пример, велики пророк Исаија Духом Светим је 

показао да ће Спаситељ давати вид слепима, давати слух глувима, давати 

говорење немима и вид слепима, говорећи: Тада ће хроми скакати као јелен, и 

јасно ће говорити језик муцавих. Опет казује о раздрешењу оних које су везали 

нечисти духови и о слепима, да ће отворити очи слепима, (Исаија 35,5; 42,7). 

Чудеса Светитеља су се творила с одређеним циљем, само када је Бог 

благоизволео и где је Он хтео (Излазак 7,20-21; Дап 1,16; 2. Пт 1,21). 

Видимо опет да су Светитељи творили мало чудеса, а Спаситељ, као Бог, творио 

је сваковрсна чудеса која нико од људи није могао чинити (Мт 9, 33; Мк 2, 13; Јн 15, 

24). Сва чудеса Светитеља нису била творена њиховом силом, него их је Бог 

творио кроз њих, да би се испунило слово Светог Писма које вели: Светима који су 

на земљи Његовој чудесно учини Господ воље своје у њима (Пс 15,3). Светитељи 

су такође творили чудеса, да би показали силу Божију, као што пише: Диван је Бог 

у Светима Својим, Бог Израиљев (Пс 67,36). 

Знајмо да је Бог творио, твори и твориће сваковрсна чудеса у векове векова, како 

на небу, тако и на земљи. Светитељи међутим могу творити чудеса и могу 

пророковати само када Бог хоће и где Он хоће. Видимо да Свети апостоли, који 

беху примили од Бога дар и силу чудотворства нису могли избацити злог духа из 



човека месечара када су они хтели (Мт 17, 16; Мк 9, 20). Свети пророк Јелисеј, 

иако беше добио од Бога двоструки дар творења чудеса већих него што беше 

творио пророк Илија, није спознао велику невољу жене Сунамке, којој беше умрло 

дете, јер је Господ сакрио то од њега (4. Цареви 4, 24). Видимо опет да Св. 

Антоније Велики, који беше добио од Бога дар чудотворења у разним околностима, 

није могао да избаци злог духа из бесомучне жене, иако се много подвизавао 

постом и молитвом. Овог злог духа избацио је његов ученик, Св. Павле Прости. Св. 

Антоније није спознао лукавог ђавола који се беше претварао да је грешан човек и 

да долази да се покаје[3]. 

Љубљени верници, 

Говорио сам вам укратко о чудесима Божијим и о чудесима Светитеља и показао 

сам да дар чудотворства Бог даје само савршенима, коме Он хоће и колико хоће. 

Чудесима Бог показује Своју свемогућност, доброту и љубав према људима и 

целој творевини. Циљ којега ради Бог и Светитељи Његови чине чудеса јесте 

свепрослављење Његовог имена на небу и на земљи, утврђивање и одбрана 

праве вере у свету, путевођење и спасење људи, и изгоњење духова зла од нас. 

Чудеса показују на најубедљивији и најнепосреднији начин да је Бог Творац и 

Господар целога света, да Он има милост према људима и чека њихово покајање 

и да даје исту силу чудотворења онима који га се боје. А ако људи сумњају у Бога 

чак и када се налазе пред каквим истинским чудесима, значи да је њихово спасење 

у великој опасности. 

Бог наш је Бог чудеса, а чудеса јесу видљиви знак Његове силе и љубави. Јер 

вера у Бога, ако не твори чудеса, није истинска. О томе говори и пророк Давид: Ко 

је Бог велик као Бог наш? Ти си Бог Који чиниш чудеса (Пс 76,13). И у ином псалму 

вели: Бог наш на небу и на земљи све што захтеде учини (Пс 113,11). Зато ко се 

противи чудесима или сумња у њихову истинитост пориче Свето Писмо, пориче 

божанско Откровење и Самога Бога и не може се спасти, зато што не одводи 

ниједну Душу у Царство Божије. А хришћанска вера и божанско Откровење 

засновани су и утврђени чудесима, то јест надљудским Делима и стварима које Бог 

твори изнад нашег ума и поимања. 

Чудесима се слави Свевишњи, а људи се утврђују у вери и спасавају се. 

Знајте, браћо моја, да су се чудеса творила вечно: и пре заснивања света, и пре 

давања Закона, и пре доласка Христовог на земљу, и након отелотворења Логоса, 

и данас се творе чудеса и вавек ће се творити, и никада неће престати. Али два су 

највећа чуда Божија: стварање видљивог и невидљивог света ни из чега, само 

речју, и обнављање света Отелотворењем, рођењем Господа од Дјеве Марије и 

Његовим Васкрсењем из мртвих, чуда које ми људи не можемо појмити. 

Шта је васељена у својој неизрецивој лепоти и поретку, ако не велико чудо Творца, 

које задивљује чак и анђеле? Шта је човек, тако чудесно створен, ако не 



недостижно чудо Творца? Шта је хришћанство које је победило паганство и 

ђавола, ако не највеће чудо из мртвих васкрслога Христа? Из крви Господа 

разапетог на Голготи и из светлости Светог Гроба изникао је нови свет, нова Црква 

и нови Закон, исповедан и брањен две хиљаде година жртвом небројаних милиона 

хришћана - апостола, јерараха, мученика, Светитеља и праведника. Ваистину, 

хришћанство је једно од великих чудеса Пресвете Тројице на земљи. Јер Отац је 

послао Свога Сина у свет, а Син се жртвовао, и Свети Дух је учинио да се објави 

реч и да се делотвори спасење људског рода. Узалуд су се непријатељи Христови 

трудили да победе Цркву, да замене Јеванђеље и да поразе хришћанство. Борба 

је била и јесте жестока, противници све бројнији, жртве све веће, али и 

хришћанство све јаче и непобедиво, зато што се на кормилу Цркве налази Господ 

наш Исус Христос, васкрсли из мртвих. 

Љубљени верници, 

Свако од нас је видео у животу нека чудеса и дела која су изнад нашег ума, 

творена било на нама, било на онима око нас. Свако, особито када смо болесни, 

пред смрћу или пред каквом великом опасношћу, настојчиво молимо да Бог учини 

с нама какво чудо и да нас избави од смрти, опасности, болести, да нам помогне 

на испитима, при операцији, у невољи која нас притиска. Сви се клањамо у Цркви, 

дајемо у Свети олтар да се служе службе, целивамо Свете иконе, палимо свеће и 

казујемо Богу, Богомајци и Његовим Светитељима своју невољу, с надом да ће 

нам се испунити молба. Али скоро увек заборављамо да признамо своју 

недостојност и да се запитамо са смирењем: "Господе, да ли сам ја, грешник, 

достојан Твоје милости? Јесам ли достојан да учиниш тако велико чудо са мном, 

који сам пун греха?" 

Многи траже помоћ и ишчекују чудеса од Бога, али мало је оних које помилује и 

услиши им молитву. И то зато што не траже оно што је потребно за ползу и 

спасење или зато што су недостојни помоћи Божије и Његових Светитеља због 

грехова који владају њима. Због тога тражимо много, али примамо мање, јер Бог 

твори чудеса само на онима који имају чврсту веру и много се моле са смирењем, 

са сузама и постом. Господ милује и Светитељи помажу својим молитвама најпре 

онима који су милостиви у љубави и подижу своју децу у страху Божијем. Њих 

милује више. На њима чини истинска чудеса, зато што имају више вере, више 

опраштају, више љубе и имају смирено срце. 

Да тражимо од Бога најпре опроштај грехова и спасење душе, затим да тражимо 

што је земаљско. Нека се учимо да се молимо с вером, имајући за пример 

исцелене слепе из данашњег Јеванђеља. Јер они иђаху за Спаситељем и викаху с 

вером: Помилуј нас, Сине Давидов! А ако нас Господ буде питао као и њих: 

Верујете ли да ја могу то чинити?, одговоримо из свег срца: Да, Господе! Верујемо 

да си Ти створио небо и земљу! Верујемо да си Ти створио анђеле и људе! 

Верујемо да си се Ти оваплотио од Дјеве и васкрсао из мртвих нашега спасења 

ради! Верујемо у Јеванђеље и у силу Светог Крста! Верујемо у Твоју милост и 



чудеса! Излиј милост и благодат Својих чудеса на све нас, да бисмо Те славили и 

хвалили у векове. 

А м и н ! 

  

  

 

 

 

 

ДУХОВНИЧКИ САВЕТИ[4] 

  садржај 

- Оче Клеопа, где се спасава човек? У засебном, идиоритмичком животу, у 

општежићу или у свету, у граду, у селу? 

- Човек се спасава и овде, и у граду, и у селу, и било где, ако има три добра дела: 

праву веру у Исуса Христа, добра дела и смирење. Спасава се било где, ако има 

те три ствари. А ко их нема не спасава се нигде. 

- Докле треба да досеже послушање у манастиру? 

- Творићу послушање док не будем почео да пузим. Христос је носио крст на 

раменима, и ја желим да носим послушање Христа ради. У мери у којој ћеш се 

самосавладавати и у мери у којој ћеш трчати супротно, не од бола ка задовољству, 

него од задовољства ка болу, у тој ћеш мери бити војник Исуса Христа, и разапети 

тело; и разапећеш се са Христом и моћи ћеш да кажеш као Павле: Са Христом сам 

се разапео и живим. Али више не живим ја, него Христос живи у мени (уп. са Гал 2, 

19-20). 

- Оче, ако је ко одлучен од причешћа, може ли узимати нафору? 

- Може, како да не. Ко је рекао да се не може? 

- Чуо сам да није допуштено узимати нафору, ако си одлучен од причешћа. Дакле, 

може узети нафору? 

- Најпре богојављенску Свету воду и затим нафору. Кад год се исповеди, може 

узети богојављенску Свету воду, то је као пола причешћа. Али и нафору увек; само 

када је у каквом искушењу није му дозвољено. 

- Када се не може узети света нафора? 



- Не можеш више узети нафору, ако си после поноћи узео кашику воде или мрву 

хлеба - готово! Јер дан отпочиње од поноћи; 

- Не могу узети нафору жене које су у месечном циклусу; 

- Не могу узети нафору мушкарци који су искушани ноћу у сну; 

- Не могу узети нафору који су завађени и не помире се; 

- Не могу узети нафору и не могу целивати Свете иконе, нити свештеникову руку, 

нити стајати да им стави путир на главу муж и жена, ако су ту ноћ имали однос; 

- Не могу узети нафору који због јавних грехова нису достојни да им се примају 

дарови у цркви. 

Тако каже књига. 

- Оче, у Библији не пише да није добро јести месо. 

- А Свето Предање? Зар ми немамо канонско право? Јеси ли читао 

Законоправило? Јеси ли читао Велико црквено правило? Мало правило? Ми 

имамо каноне Источне цркве. Ми имамо током године четири поста, која су 

установили Свети апостоли, Христос. Није ли Христос постио 40 дана и 40 ноћи? 

- А за монахе, који увек једу без меса? 

- Монасима није допуштено да једу месо. Чуј шта каже Св. Калиник, чије су Свете 

мошти у Черники[5]: "Монасима или монахињама који буду јели месо у манастиру 

или када буду отишли кући родбини или у град - две године одлучења од 

причешћа, 39 удараца шибом по леђима, цео сабор да га проклиње и да га избаце 

из манастира". 

Ово вас мирјане не обавезује да не једете месо. Нас монахе да. Зато што монаси 

треба до смрти да чувају девственост, како их је њихова мајка саздала. Ако си се 

прејео меса и кобасица и напио вина, одводи те ђаво за женама и пропао си у 

векове векова. 

Монах треба да заузда коња. Зар не чујеш шта каже апостол Павле? Свакога дана 

изнуравам тело и савлађујем га, да не како, проповедајући другима, постанем 

саблажњен (уп. са 1. Кор 9,27). 

Свети Оци кажу да је тело звер. Немој га неговати више но што је потребно. Тело 

је непријатељ. Свети Исихије вели: "До смрти се немој уздати у своје тело". Тело је 

највећи непријатељ спасења, јер је природа искварена у рају. И све време оно 

вуче ка земљи и ка паклу. 

- Кога да упишемо у поменик? 



- Када састављаш, чедо, поменик својих за Литургију, стави и једног или двоје 

сиромаха, или коју удовицу коју нема ко да помиње и умрла је сирота. Велика је то 

милостиња. То се зове духовна милостиња. Већа је него када дајеш човеку хаљину 

или јело, јер му помажеш с оне стране, у вечности. 

- Оче Клеопа, које се службе могу служити за мртве? Парастоси, Литургије? На 

пример, колико се парастоса може давати? 

- Оче мој, за мртве и за живе најважнија служба је Света литургија, која је 

Спаситељева жртва и искупљење. Ако је когод умро, добро је да се помиње на 

четрдесет Литургија (јер се на Литургији ваде частице и кроз частице има 

заједничарење са Христом у Светом путиру) и четрдесет парастоса. Тамо се врше 

раздрешења, јер на једном парастосу има девет раздрешења: седам малих 

раздрешења која твори свештеник када каже: "Боже духова и свакога тела..." и два 

велика, које треба да изговори епископ или свештеник. Дакле, 360 раздрешења 

има душа током шест седмица на парастосу. Дакле, можеш да даш четрдесет 

Литургија и четрдесет парастоса током шест седмица. 

- Шта ако не знамо да ли је умро исповеђен или причешћен, рецимо да је умро пре 

више година, можемо ли да га ставимо у поменик? 

- Ако се убије, не дај Боже, тога не можеш више стављати у поменик. 

- А ако умре нормалном смрћу? 

- Да, ма како се она збила. Јер Апостол вели: Након што умре, човек је престао са 

грехом, не твори више грех. Можеш га ставити у поменик, син је Цркве. Ево кога не 

можеш стављати ради помињања на Литургији: 

- Најпре, не могу се ставити секташи, јер творе грех против Духа Светога, како 

показује Св. Јефрем Сиријски; 

- Не могу се ставити самоубице; 

- Не могу се ставити који су живели невенчани; 

- Не могу се ставити који су умрли у двобоју; 

- Не могу се ставити који су одбили Свете Тајне на самрти. Ако нису хтели да 

приме свештеника, не смеш их стављати да се помињу на службама; 

- Не можеш стављати оне који су псовали Светиње; 

- Не могу се стављати да се помињу на Литургији који су склопили брак као рођаци 

од шестог степена наниже. 

Ово су разлози због којих их не можеш стављати да се помињу на Литургији. А за 

Псалтир само се самоубице и јеретици не могу стављати. Остали се могу ставити 



без частица када се чита Псалтир. Али на поменику да напишеш: без частица. 

Нема заједничарење на Светој литургији. 

- Може ли се одлазити онима што нису венчани? 

- Ако си јео у кући код невенчаног човека, четрдесет дана треба да твориш 

епитимију, јер је њихова трпеза скрвна. 

- И коју епитимију треба да твориш? Колико метанија треба да твориш? 

- Треба да твориш епитимију од педесет метанија на дан, са 50. псалмом, током 40 

дана. Није допуштено, брате, да живе тако, као животиње. 

- Шта се може чинити када желе да ступе у брак двоје младих различите вере? 

- Када будеш видео да је православац узео римокатолкињу или протестанткињу 

или Јеврејку или Туркињу, то се назива мешовитим браковима. Увек жена треба да 

пређе на мужевљеву страну. Ако је муж православац, она треба да постане 

православка. Ако неће да пређе на мужевљеву страну, онда нека се раставе. 

"Нећу с тобом, јер си католикиња, док не постанеш православка". 

- Ако католик пређе у православце, какав поступак треба да се примени? 

- Миропомазује му се чело трипут Светим и великим миром и чита му се наложено 

раздрешење! 

- А ако православац пређе католицима, шта се дешава? 

- Ко пређе код католика треба да прими папистичко крштење. Постаје католик, али 

упропашћује своју душу. С католицима још нисмо дошли до јединства. Уступили су 

у нашу корист до сада неких 13 тачака, али постоји још десет тачака које нас 

раздвајају. 

- А ако ли пређе к јеховистима? 

- "Јеховини сведоци" су ђаволи без рогова. Када будете чули о "Јеховиним 

сведоцима", то је секта коју снабдевају Јевреји из Америке милијардама долара, 

да би раздвојили свет од Христа и Цркве. 

- Имам рођака који је живео 60 година и умро тако, напрасно, без исповести. Шта 

могу да учиним за њега? 

- Веома тешко, ако је био неисповеђен, Када умре неисповеђен - као када би умро 

некрштен. Боже сачувај! Једино, Боже сачувај, ако умре у рату, ако умре 

несрећним случајем. 

- Није био исповеђен од младости. 

- Тако дуго неисповеђен? И како је могао живети толико?... 



- Оче Клеопа, шта да радим, јер не успевам да нађем себи духовника? 

- Ти да га нађеш? Нека он тебе нађе! 

- Оче, говори се да долазе тешка времена. Шта можемо чинити? 

- Отац је на кормилу. Зар ви не чујете шта каже пророк Давид у 32. псалму? Господ 

разбија намере народа, осујећује њихова смишљања и осујећује намере владара. 

А намера Господња остаје довека, мисли Његовога срца - од поколења до 

поколења. 

Не узнемирујте се и не бојте се јер неће бити како они хоће. Ехе, шта све желе они 

да учине Ви се не бојте! Молите се и осењујте се Светим Крстом с вером, и побећи 

ће сви ђаволи! 

- Да ли се спасавају или се не спасавају мајке које убијају своја чеда? 

- За побачаје божански канони одлучују од Светог причешћа на 20 година, ако га је 

учинила вољно. Ако га је изгубила мимо своје воље - само две године. 

- А какву епитимију примају жене које се чувају да не зачну? 

- Које се чувају да не рађају децу одлучене су од Светог причешћа на девет 

година. Ако престану и творе епитимију, смањујеш им до на две године. Ако ли не, 

потпадају под епитимију оних које творе побачај. 

- Ако се догоди да свештеник проспе од Светих Дарова, коју епитимију прима? У 

једној Светој цркви стари свештеник се саплео о неку особу која је намерно 

лежала да би прешао преко ње. 

- Велики грех имају особе које стоје на путу старом свештенику када он излази са 

Светим Даровима, јер их може просути. Десило се код више старих свештеника. 

Светиње још нису освећене, а свештенику се за то забрањује неко време Света 

литургија, а који је био препрека свештенику одлучује се од Светог причешћа на 

три године. 

Ако би Светиње биле освећене и просуле би се из светог путира, тада свештеник 

не може више служити неко време и треба да му архијереј наложи епитимију. 

- Код нас у цркви свет се гура напред, да би им свештеник ставио путир на главу, 

када на крају изађе са Светим даровима. 

- Ех, свет! Колико људи, толико ћуди. Има цркава у земљи где се ово не ради. 

Свештеник ако може да мало стави Свети путир, да се дотакне човекове главе - 

добро, ако ли не - нема никакву обавезу да то чини. То је локални обичај, није 

општи. 

- Оче, мој супруг не жели да иде путем вере, и борим се с њим, али га не могу 

убедити. 



- Стани мало! Не можеш га одједном учинити светим! Шта желим да кажем? Св. 

Теодор Студит вели: "Жено, не покушавај да супруга одједном учиниш светим, јер 

не можеш! По мало, по мало се неко обогаћује и у ономе што је телесно, и у ономе 

што је духовно". 

"Хајде да држимо данас пост, јер је свети петак!" - "Не могу, јер имам посла!" - 

"Хајде да држимо до поднева!" Дај му кашичицом! 

"Хајде да творимо милостињу!" - "Немам одакле давати!" - "Хајде да дамо макар 

хлеб у име Господње. Чашу воде у име Господње!" 

"Остави псовање!" - "Не могу, јер сам навикао!" - "Знаш шта: остави га макар један 

дан! Де бори се један дан, да видиш да нећеш умрети!" 

На свако добро дело навикавај га полагано! И тако мало-помало када буде видео 

да је узнапредовао, отпочео би и сам да се труди јачом вољом. Али не одједном: 

"Море, не твори тако! Не ради тако!" Ако се будеш тако постављала, удараш 

секиром где је конац танак и кида се. 

Причала ми је нека жена овде: "Оче, борим се с њим десет година да очувамо 

мало чистоте у постовима, о великим данима. Нисам успела ни на који начин. 

Рекла сам: Господе, хтела бих и ја да се причестим!" Јер због њега ни она није 

могла примати Свете Тајне. 

И каже му: "Море, гледај шта је! Молим те, љубави Исуса Христа ради, остави ме 

да будем чиста Велике седмице, да и ја постим, да бих се могла причестити!". Јер 

свештеник јој беше рекао: "Ако можеш да држиш макар једну седмицу, причестићу 

те". Јер ако не држи чистоту, може да држи цео пост, и опет се не може 

причестити. Она је постила пост до Васкрса, али се због њега није могла 

причешћивати, јер није чувала чистоту у породици. А он вели: "Много је једна 

седмица!". 

Али научила ју је нека старица, њена рођака: "Девојко, држи ти три дана пост да не 

једеш ништа, и видећеш шта ће Бог учинити с њим!" Три дана није окусила ни 

воде, ништа. Трећег дана дао му је Бог болест, и лежао је до Васкрса. Није му 

више било потребно ништа! Прошао је Васкрс! Рекла му је жена: "Шта велиш 

сада? Хоћеш ли од сада држати постове?" -"Од сада ћу их држати целога живота, 

јер замало да умрем! Не треба ми више ништа"! - рекао је он. 

Савладала га је жена постом и молитвом. 

- Оче, шта значи анатема! 

Три казне има Црква! Одлучење, које раздрешује духовник на исповести; свргнуће, 

код освећених лица - ђакона, свештеника - које може раздрешити епископ; а 

анатему може раздрешити, веома тешко, Свети синод. Анатема значи силазак за 

живота у пакао са ђаволима и одсецање од тајинскога тела Цркве Исуса Христа. 



Само секташе можеш анатемисати, јер су се отцепили од тела Христовог, које је 

Црква. 

- Оче, шта представљају метаније које имамо као правило? 

- Колико је лепоте и колико хармоније међу четири земаљске стихије: воде, 

ваздуха, земље и ватре; та четири саздања делају међусобно сједињена и 

смешана и несмешана. Два су лака и два су тешка. 

У човеку се виде ове четири стихије док твори метаније: две стихије га вуку 

надоле, к земљи, и две га уздижу нагоре, ка Богу. Ватра и ваздух га уздижу, земља 

и вода га стално вуку надоле. 

Човек је језгро свемира. Грци су рекли да је човек мали свет у великом, то јест 

микрокосмос у макрокосмосу, а Св. Григорије Богослов је рекао обрнуто: велики 

свет у малом, макро-космос у микрокосмосу. 

Када се човек клања Богу свим својим срцем и свим својим духовним и природним 

силама, приноси увек Богу небо и земљу, које садржи у себи. 

Човек има у себи од сва четири света: од минералног света, биљног света, 

животињског света и света духова, и изнад њега има ум, слово (реч) и дух; дух је у 

виду светлосних зрака усред срца, како показује преобожени умом Григорије 

Палама. 

- Оче, а шта нам можете рећи о крају света? 

- Нас не занима када ће бити крај света. Ово нас занима: "Како ћу ја окончати 

живот?". Јер Спаситељ је рекао: А о дану томе и о часу нико не зна, ни анђели на 

небу, ни Син као човек, до Отац, сам (уп. са Мт 24, 36 и са Мк 13, 32). 

А зашто да ја мислим на крај света, ако ћу сутра умрети? Шта ако овај свет потраје 

још хиљаду година? С чим одлазим ја одавде и шта сам ја ставио у торбу, то ме 

занима. Јер Спаситељ је рекао: Стражите и молите се, јер не знате дана ни часа! 

(уп. са Мт 25,13 и са Мк 14, 32). 

  

  

ДУХОВНИЧКИ САВЕТИ[6] 

  садржај 

Могу ли се стављати ради помена на службама мртви који се спаљују у 

крематоријуму? 

- Ако су били однесени без своје воље у крематоријум, могу се стављати да се 

помињу на службама. Зато што, примера ради, они с фронта, када је тукла 



артиљерија и минобацачи и авијација на Дону, казиваху официри, за двадесет 

минута од пука са 4.000 људи остало је 12 људи. Ако су их огњем сажегли и тако 

се претворили у пепео, зар су они криви? Можда су они умрли с молитвом на 

уснама. 

А ако је човек захтевао да га однесу у крематоријум - "Човече, остављам 

завештање да ме однесете у крематоријум" -тај се отцепио од Цркве и од црквених 

богослужења, јер није хтео да прими црквени обред опела. Тога не можеш ставити 

да се помиње на црквеним службама. 

Шта се дешава ако је човек умро без свеће? 

- Ако човек умре без свеће, није ништа. Свећа је само символ. Слушај шта каже 

Спаситељ у Јеванђељу, да би показао која је наша свећа: Тако да се светли 

светлост ваша пред људима - и затим показује која је то светлост - да виде ваша 

добра дела и прославе Оца вашега који је на небесима (уп. са Мт 5,16). 

Човек, добар хришћанин код вас у селу, који не псује, не краде, не пуши, води чист 

живот са супругом, пости све Свете постове, среду и петак, редовно одлази у 

цркву, подиже децу у страху Господњем, тај је светлост за цело село. "Море, тога 

ниси никада видео у крчми, ниси га кадгод чуо да псује, увек си га виђао у цркви, 

видео си његову децу како се осењују Крстом, видео си да је милостив, видео си 

да пости Свете постове, одлази на исповест што чешће - светлост је за цело село". 

То је светлост. Добра дела. 

Можеш имати милион свећа, ништа ти не помаже на самрти. Ко је запалио свећу 

онима који су умрли на фронту? Ево светлости: ако су имали добра дела, то је 

светлост. 

Свећа је символ. Ако је упалиш, добро је, ако не можеш -ништа. С нама иду добра 

дела, не свећа. 

Није опасност ако си умро без свеће; опасност је ако си умро неисповеђен, 

непричешћен. То је опасност. 

Преподобни оче Клеопа, да ли жене које подрезују косу, удешавају косу код 

фризера, носе панталоне, стављају минђуше, носе наруквице, боје нокте на 

рукама и ногама и шминкају се, преступају Свете каноне? 

- Море децо, то је најпре знак неверовања. Када су пагани правили себи идоле, 

украшавали су их. 

Тако су, рецимо, богињи Немезис стављали златни беочуг у нос и златне минђуше 

у уши и везивали уши за нос. И затим су јој намештали косу, и у коси јој стављали 

орлова пера, стављали јој колико још чудеса; звончиће су јој стављали у 

хаљинама, да би, када ветар дува, звончићи звонили. Сво то украшавање јесте 

идолопоклонство. То су идолопоклонички обичаји, заостали од Римљана. 



Ми Румуни потичемо од два паганска народа: Дачана и Римљана; и сви су они 

имали ове паганске обичаје, као што су имали и божанство "срећа"[7], и Вала, и 

Марнаса, Нептуна, Аполоса, Сераписа, Баха, остале ђаволе. Јер скврни беху 

богови њихови, скврни беху и благдани њихови. Тако да је то обичај од 

идолопоклоника, да се жене унакажују, да стављају наките на своја тела. 

Дошла су к мени прошле недеље четири уметника, два из Јашија и два из 

Букурешта, које је неко послао. До сада никад нисам видео жене са очима 

обојеним плавим бојама, с плавим капцима; с разбарушеном косом, обрвама 

удешеним као да су чађаве, с неким ципелама са штиклом као вретено. Дођу к 

мени и кажу ми: - Чули смо о вама... 

Кад сам их видео, само сам им рекао: - Знате ли шта се с вама дешава? Имате још 

сат и умрећете. 

- Јао, оче! Али због чега? 

- Кроз сат времена бићете готове! Имам неки знак да ћете обе умрети. 

- Јао, оче! 

- Готово. Имате још један сат да живите и одлазите, с црвеним ноктима, као што 

сте сада. 

- Како то, оче? 

- Како сте дошле? 

- Аутомобилом. 

- Готово. Изврнуће вас аутомобил. Имам знак да од данас више нећете живети. 

Још мало, еј. Највише два сата. Али да ли сте се припремиле за смрт? 

- Не, оче. 

- Ако дође смрт, неће ли вам се и смрт смејати? Јеси ли ти хришћанка? Или си 

какав ђаво, страшило што се ставља у конопљу да плаши птице, какав си ти 

човек? Која си ти?.. 

Дуго сам разговарао с њима. На крају су дале поменике и рекле су: "Оче, оставићу 

се тога". Управо она што беше имала капке офарбане плавим мастилом и са 

удешеним обрвама, као покладне машкаре, вели: - Ја сам глумица. 

- Ко год да си. Али ће доћи смрт и питаће те због чега си то чинила. Ко те је учио 

тим ђаволским делима? Каже ли Јеванђеље гдегод да чиниш такве ствари? 

Шта хоћу да кажем? Бог је украсио човека како је знао да је најлепше. У Постању 

се каже: Гле, добро беше веома што је Бог створио. Да је знао Бог да је човеку 

потребно да га створи с црвеним ноктима и са минђушама у ушима, тако би га 



створио. Да је знао да треба да пуши, направио би му димњак на врху главе, да 

излази дим. 

И ето, није му направио димњак, јер му није потребно да пуши. Није га створио за 

пушење. Створио га је да би његова уста и језик славили Бога, не да би се 

испунили димом и смрадом. 

Оче, а шта нам можете рећи о непристојној одећи која се данас носи у свету и о 

мушкарцима који брију своју браду? 

- Питајте оне које се фарбају и оне које носе кратку сукњу да ли су кадгод виделе 

Богомајку или Свете мироносице с кратком сукњом. Ми треба да следимо 

Богомајку. Јесте ли виделе Свете мученице које су на иконама, неку од њих у 

краткој сукњи? Не видите ли да је код свих Светитеља одећа до земље? Чујте шта 

каже Св. апостол Павле: Будите Свети, јер Ја сам Свет - вели Господ. 

Јеси ли кадгод видео Христа обријаног? Или патријархе или пророке јеси ли видео 

с бријачем у бради? Ако се сада свет брије, то је обичај преузет више од Римљана. 

Али Дачани, наши преци, не! И Руси ношаху браде, некадашњи Словени. 

И то је нешто. Али ми да гледамо оно унутрашње: срце и ум. Хришћанину добро 

пристоји да се препознаје и по спољашњим стварима, али то су спољашње. Али 

Господ не тражи од нас само спољашњост. Спољашњост је лист, а унутарње 

делање је плод. 

Сусрео се једном Ава Алоније с Авом Агатоном. " Аво, о чему треба да се јаче 

старамо: о спољашњем делању или о унутарњем стражењу?" И рекао му је: 

"Спољашње делање, то јест пост, милостиња, одело, брада, сукња, униформа, 

говор - јесу лист. И Спаситељ је на Велики уторак проклео ону смокву на којој је 

нашао само лишће: Од сада нико не јео са Тебе рода довека (уп. са Мк 11,14). 

Беше символ јеврејског народа и фарисеја, који су се заснивали само на оном што 

је спољашње. 

Затим вели Ава Алоније: "Показано је да је сав наш труд ради унутарњег бдења. 

Ради праве вере у Бога, ради смирења, ради љубави, ради уздржања, ради 

разборитости, и осталих добрих дела, која су плодови љубави". Плод Духа јесте: 

љубав, доброта, дуготрпљење, уздржање од похота, добротворство, кротост, вера 

(уп. са Гал 5,22-23). 

Али дрвету добро пристоји када има и лишће и плодове. Тада је потпуно. Када би 

видео дрво само с плодовима, и ниједнога листа, не би ли се чудио: где ли је 

украс? Добро је да има и спољашњу униформу и унутарњи плод, да би видели 

хришћанина подобног дрвету које је крцато плодовима, али има и лишћа. 

Оче, има неких који слушају службу на радију или телевизору и не одлазе у цркву. 

Је ли то добро? 



- Ко те је научио да седиш за телевизором у време Свете литургије? Или да 

легнеш на кревет и да пратиш Литургију на телевизору? И ту ли те чује Бог? На 

Литургији треба да имаш осећање, да дођеш у цркву, да слушаш својим ушима, да 

будеш с великим страхом Божијим и да плачеш. 

Како ћеш плакати и молити се, ако ти слушаш службу на телевизору, испружен на 

јастуку? Је ли то слушање службе? То је ругање Светињама! 

Свако дело - вели Проповедник - свако дело Бог ће изнети на суд и платиће 

сваком по његовим делима. 

Оче Клеопа, нашао сам у Добротољубљу да по сновима можеш сагледати духовно 

стање у којем се налазиш. Како ви гледате на то, Свети оче? 

- Који су то снови? Ако те смућују грешни снови са женама, знај да си страствен, и 

потребно ти је много молитве и уздржања. 

Ако те смућују снови гнева и имаш велики страх у сновима, знај да те је поразио 

гнев. 

Ако снови долазе од (огреховљеног) разума, зато што те ометају у поимању Светог 

Писма и дају ти криву веру и хуљење и лудост и јерес и заборавност, знај да ниси 

начисто са мудршћу. 

Ево шта каже Св. Максим: "Када у души владају две врлине: љубав и уздржање, 

ниједан сан не може да обмане човека. Љубав погубљује све снове који су од 

гневне и разумске стране, а уздржање погубљује оне који су од похотне стране. 

Када се у човеку сретну ове две врлине, ниједан га сан више не може обманути". 

Оче, ако нехотице ожалостиш брата свога и видиш да се жалости и иштеш 

опроштај од њега, али он остаје с гневом према теби, шта да радиш? 

- Ти врши своју дужност и реци: "Опрости ми, брате, јер сам погрешио!" А ако ти он 

не опрости, на њему остаје грех. Ти си тражио опроштај, извршио си своју дужност. 

И ако ти не опрости, он одговара, јер не може више читати "Оче наш". 

Видео си шта се каже у Отачнику. Два једноутробна брата, монаха, који су дошли у 

манастир, живела су у пустињи 30-40 година и нису се ниједном посвађала. 

Одлазили су ђаволи к сатани и казивали: "Има двојица монаха и имају велику 

љубав и искреност и међусобну љубав, и не можемо их навести да се посвађају". 

Али један већи ђаво рече: "Ја ћу их навести да се бију!" Беше један од оних што су 

мајстори, јер и међу њима има и глупих и паметнијих - војника, капетана, генерала, 

сваке врсте. 

Кад оба брата беху на молитви, спокојни у својој келији, појави се ђаво. Једноме се 

показао голуб а другоме се показао врана. Онај што је видео врану рекао је: 

- Море, брате, гле вране! 



- Море, зар ти не видиш да је голуб? 

- Море, зар си ти слеп, не видиш ли да је врана? Од када су рођени нису тако 

говорили. 

- Ти си слеп! Не видиш ли да је голуб? И ударио је шамар оном другом. 

Тада је онај рекао: - Опрости ми, брате! Када је рекао "Опрости ми", није више 

видео ни врану ни голуба. Беше ђаво! Тада су спознали да су поругани. 

И узалуд их је навео да се бију, јер су затражили опроштај један од другог. Искали 

су опроштај и опет су они остали већи од ђавола. Ђаво никада не каже: "Опрости 

ми". 

Преподобни оче Клеопа, може ли се шта учинити за оне који су умрли 

неисповеђени? 

- Који су умрли неисповеђени и непричешћени целог живота немају више везу са 

Црквом. На дно пакла одлазе. Ако видиш да су умрли невенчани који су живели 

невенчано, или који умру годинама неисповеђени и непричешћени, не можеш више 

да се молиш за њих. Ако су живели у блуду, не можеш да их сјединиш са Црквом! 

Али како још можеш да им помогнеш? Општим помеником. Наша Црква је тако 

остала с апостолским Предањем, моли се на два начина: опште и поименично. 

Јесте ли видели свештеника када након Литугије оглашених отпочиње? ...Да им 

открије Јеванђеље правде. ...Да их присаједини својој саборној и апостолској 

Цркви... 

За кога се тада моли Црква? Помиње ли кога? Моли се за Јевреје, за Турке, за 

Кинезе, за све народе света, да им открије Бог Јеванђеље правде. 

На овај се начин твори молитва - нашао сам писано - за оне који су умрли одавно 

неисповеђени или у смртним гресима. Ако је мртав а знаш који га је свештеник 

крстио, ставиш тога свештеника; тако исто ако знаш који га је свештеник венчао, 

онда ставиш тог свештеника; и његове кумове са крштења; духовну родбину. 

Ставиш дотичне, а не стављаш његово име, и кажеш: "и са свим њиховим 

упокојеним родом". Овде спада и он, јер је крштен и њихов је духовни син. 

Тако се може саставити поменик за оне који живе цео живот невенчани, 

неисповеђени, непричешћени или у другим тешким гресима. Можемо их ставити, 

али без имена, саборно. 

Може ли Бог да помилује и ђаволе? 

- Зли анђели су пали без тела, и што је за човека смрт - то је за анђеле пад. После 

пада анђелима више нема повратка, а човеку се због тела дало покајање до смрти, 

до последњега даха. Ако се покаје, прима га Бог, и може да га, од човека подобног 

ђаволима, учини анђелом и богом по благодати, да га успне на небо. 



Јер се Бог разапео због немоћи тела, и дошао је и оденуо се телом, да би уздигао 

нашу природу, не до анђела, не до херувима, него до десне стране Оца. Људска 

природа обитава на престолу Божијем, тамо где је Исус Христос. 

То је у инат сатани. Јер шта му је рекао Бог? Извео си човека из раја? Обожићу 

људску природу и подићи ћу је на небо и оденућу се његовом природом и сешћу на 

престо с Оцем, и видећеш овај цвет, који си искварио у рају и завео, да седи .на 

престолу Божијем. То је Божије дело и Његова освета за злобу непријатеља. 

Оче, како треба да се просуђује неко дело? 

- Свети Максим каже: "Постоји девственост и молитва и милостиња и послушање и 

уздржање која су гнусоба пред Богом, када се то не твори по вољи Његовој". 

Апостол Павле нам је рекао: Ако ли једете, ако ли пијете, ако ли што друго чините, 

све на славу Божију чините (уп. са 1. Кор 10, 31). Бог не гледа на оно што ми 

чинимо. Добро дело има тело, има и душу. Тело доброга дела јесте да постим, да 

се молим, да творим метаније, да творим милостињу, да се исповедам, да 

поучавам. То је само тело. А душа доброга дела јесте циљ с којим ја творим добро 

дело. 

Св. Јован Лествичник каже: "Пази, јер циљ је тројак. Један хвали другога, да би 

нешто зарадио од њега: било новац, било друго што. Други постаје пријатељ с 

неким, јер му овај даје новац. Постао је пријатељ ради новца. Опходи се улизички 

и хвали га, да би добио новац. Други има пријатељство са женом, девојком коју 

љуби страсном љубављу, телесном. 

Све су то ђаволски циљеви, телесне љубави, славољубља и среброљубља. Јеси 

ли видео ђаволске циљеве? И ако си дело творио с овим циљем, оно увек прелази 

на страну циља. Постаје једно с њим. Постаје гнусоба пред Богом, јер није на 

Његову славу. Него је с циљем да стекне било ту девојку коју љуби страсно, било 

новац, било хвалу од људи. 

Када се добро дело твори с таквим циљевима, гнусоба је пред Богом. Јер је човек 

изгубио све, зато што их твори с другим циљем, не с циљем да буде угодан Богу и 

да му се опросте греси, да би се спасао. Дакле, у свему треба да се испита циљ! 

Оче, због чега им је Спаситељ рекао да о дану томе и о часу (када ће доћи крај) 

нико не зна, ни анђели на небу, ни Син, до Отац сам (уп. са Мт 24,36 и са Мк 

13,32)? Је ли било могуће да Син не зна, ако је једносуштан Оцу? 

- Ако су пророци имали толико духовне мудрости у телу и знали будућност, како 

није могао Христос да зна крај света? Ево шта каже Св. Андреј и божански Максим 

Исповедник у вези са незнањем Сина о крају света: " Јер ни Син не зна, узето по 

људској природи, то јест по простој природи, онаквој какву ми носимо, без Духа 

Светога и без Његове обожене душе". Као што ни ми не знамо шта ће бити сутра, 

тако не зна ни Христос као човек. 



И други разлог због којег је рекао Христос да ни Син не зна био је овај: 

Када ће доћи антихрист, приказаће себе да је Син Божији, и људи ће рећи: Ето 

долази крај, јер не кисне, јер има невоља, јер има патњи. И тада верници нека не 

дозволе да их обмане антихрист, који ће рећи да је он Син Божији и да он зна за 

крај света, него да кажу: "Ми знамо из божанскога Писма да о крају света ни Син не 

зна, а ти одакле знаш?" 

Тако вели Св. Андреј. То јест због тога је рекао Син да не зна, не зато што није 

знао, јер није било могуће да не зна, ако је Он сам Мудрост и Логос Божији. 

Али, браћо моја, мислећи о крају света, да мислимо на наш крај. Немамо ми посла 

с тим: када ће бити крај света. Можда ће бити након 100 година, можда након 

1.000. Када Бог буде хтео. Ми да размишљамо о нашем крају. Мој крај је крај 

света. Ако ја умрем кроз један сат, шта ме се тиче или шта је мени . стало што ће 

свет још живети. Ако ја одем у раку сутра, за мене се свет окончао, и ја одлазим у 

вечни свет. С чим одлазим? С оним што сам ставио у торбу! Када полазиш на пут, 

ставио си себи намирнице од куће, ставио си себи лука, ставио си себи колач, 

ставио си себи боцу с вином, обуо си се, ставио си себи појас, ставио си себи капу, 

ставио си себи кожух због хладноће. Све си ставио себи у торбу. Када станеш на 

одморишту, шта вадиш из торбе? Шта си ставио, зар не? То и налазиш. 

Наћи ћемо чашу воде дату у име Господње, добру реч, учињену милостињу. Ако 

смо помагали свом брату, ако смо се молили за оне који су нас жалостили да им 

Бог чини добро, не зло; ако нисмо помињали име ђаволово, ако смо се молили, ако 

смо постили, ако смо бдели, ако смо читали божанско Писмо, ако смо помагали 

невољнику, јаднику, ако смо одевали нагога, ако смо примали странца. Све ћемо 

наћи, ако смо ставили у торбу, на путу у вечност. 

Од рођења до гроба - каже неки грчки философ - трен је. Ко је видео рођење, 

видеће и раку неизоставно. Родили смо се, сигурно треба да умремо. Полазимо од 

рођења и само до раке стижемо. У то смо сигурни. Родило се сунце, иде ка зениту, 

иде ка западу - то је наш живот. Осванули смо у рођењу. Напредујемо неизоставно 

и залазимо у смрт. То нека нам буде свагда у уму. Сви ћемо умрети, као што каже 

Исус Сирах. Сви ћемо умрети, али имамо пут између, не знамо колики. 

Зато је Христос рекао: Пазите, стражите и молите се, јер не знате када ће бити то 

време! (уп. са Мт 25,13 и са Мк 14, 32). Ја знам да ћу умрети, али не знам када. То 

је страшна ствар. Можда сада, можда након сата, и шта ћу понети са собом? 

Анђела чувара који ме је подстицао да чиним добро и моја дела, добра или зла, то 

иде са мном и кроз митарства, и Христу, и на Суд. Дакле, браћо моја, ви сте група 

људи, не знам одакле сте искрсли. Засигурно ваш анђео вас је довео овамо. Чули 

сте беседу. Хтео сам да вам кажем и ја нешто, да кажете и другима. Блажен и 

трипут је блажен хришћанин који свакога часа и свакога дана ставља штогод у 

торбу за будући век. То што ставља јесу његова добра дела. 



Када будемо путовали, када будемо ишли на митарства, када буду дошли ђаволи 

да кажу наше речи и дела и мисли, да можемо показати и ми: да, творио сам зло, 

али сам се исповедио духовнику. Ко се исповеда духовнику Дух Свети му брише 

све што је учинио. Да покажемо на Суду: да, творио сам зло, али сам творио и 

милостињу, творио сам и метаније, држао сам и пост, исповедао сам се, био сам 

милостив према убогоме, помагао сам, помињао сам по добру, опраштао сам оном 

који ми је згрешио. Да им покажемо и ми то, да би се ставило на теразије добро и 

зло. 

Тако, трипут ће бити блажена душа која се припрема за пут неба. Шта каже 

Христос? Мири се са супарником својим, док си на путу (уп. са Мт 5, 2). Ко је 

супарник? Наша савест. Не видиш ли? Ако си учинио малу ствар, ако си згрешио 

речју, савест те кори. Због чега си говорио зло о другом? Ако си тукао, ако си 

лагао, ако си крао, ако си клео, ако си узео туђе, у свему те кори савест. Савест ти 

казује све што си учинио. 

Савест је глас Божији у човеку. То је супарник. Он нас од сада оптужује, и ако се 

измиримо с њим, добро је. А мирећи се с овим супарником, миримо се с Богом, јер 

је то Његов глас. И с Њим се можемо помирити ако се исповедамо, ако жалимо 

због онога што смо учинили и одлучимо се да творимо добра дела и да их 

поставимо на место пређашњих злих дела. Тако се миримо са супарником. Свето 

Писмо вели: Мири се са супарником својим, док си на путу (уп. са Мт 5, 25). 

Садашњи живот је пут. Милиони милиона људи путују по њему. Овдашњи живот се 

назива путем, зато што стално путујемо њиме, од рођења до раке. Шта каже Дух 

Свети у Седамнаестој катизми? - Блажени су они који су непорочни на свом путу, 

који ходе по закону Господњем. 

Чујете ли кога Дух Свети назива блаженим: оне који су на овом путу, то јест од 

рођења до смрти, непорочни, то јест без греха, оне који путују путем Господњим. 

Блажен је човек који се боји Господа, за његове ће заповести веома марити (уп. са 

Пс 111,1). Ко се боји Бога на путу овога живота боји се да мисли зло и да говори 

зло и да даље чини зло. Ко има страх Божији има целу мудрост. Јер Соломон 

каже: Страх Божији је мудрост. Давид га назива почетком мудрости (уп. са Пс 

110,10). А Исус Сирах вели: Страх Господњи надишао је свеколику мудрост. 

Човек који се боји Бога изнад је свих мудраца овог века. А Св. Јован Златоуст 

вели: Оди, човече, на гроб, буди тамо, и мисли о ономе који је умро. Јер знај да 

ћеш сутра постати као он". Код гробова научићеш више од свих философских 

школа на свету. Најмудрији човек на свету је онај који се сећа смрти. Али зашто? 

Јер Исус Сирах каже: Сети се, сине, свога послетка и вавек нећеш згрешити (уп. са 

Исус Сирах 7, 38). 

Ако нам увек буде на уму да ћемо умрети, сигурно да ћемо мерити своје речи, 

мисли и дела, и није нам потребан страх од људи. Знамо да је Бог свугде и зна и 

наше мисли, и од Његовог страха ми творимо добра дела. Трипут су блажени који 

се у овом кратком животу старају за душу и мире с Богом. 



Живео је Адам 930 година, и на самрти његовој упитао га је анђео: "Адаме, како ти 

се учинио живот?" - "Тако, Господе, као када би ушао на једна врата и изашао на 

друга". Наших седамдесет година су као паукова мрежа, јер шта је слабије од 

паукове мреже? Дани наших година, у њима је седамдесет година, а ако смо у 

пуној снази - осамдесет година, и већина од њих је труд и мука (уп. са Пс 89, 10). 

Чули сте то у Псалтиру. Наш живот пролази за врло кратко време. Наш пут је врло 

кратак. 

Дакле, трипут су блажени који на овом кратком путу сабирају себи намирнице за 

пут ка небу. 

Амин. 
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На почетку разговора, када је жена која је била преводилац рекла одакле 

долазимо, отац Клеопа је рекао: "Света Тројица и Пресвета Богородица Вас води у 

рај. Драга браћо и сестре из Србије, православни... Ја сам био у вашој земљи. Био 

сам у Београду... у многим местима. 

- Сиромах Јустин Поповић је умро. Биле су нам монахиње из Ћелија и певале нам 

на румунском. Добили смо од њих писмо на румунском. Драги моји, из ког краја сте 

из Србије? (Уследили су многи одговори). Старац је почео да нам показује слике из 

Ћелија са оцем Јустином које је имао и затим наставио: 

- Срби наши сироти, православни... Јако ми тешко пада што не знам ваш језик". 

Старац нас је затим позвао да седнемо за сто да се почастимо: 

"Хоћете ли преноћити"? Драги, требало би да преноћите... Драга моја браћо, не 

идите ни лево ни десно, само се држите право. Ако не идете право него скрећете, 

изгубићете два дана. 

... Богу се обраћајте са страхом и само тако нећете никад погрешити. Тако идите и 

изаћи ћете у сусрет Господу. Господ Исус Христос ће да вам опрости, ако 



непрестано понављате молитву: "Господе, Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме 

гретног" 

Увек да имате вољу и увек да идете у цркву. Да не заборавите цркву. Да постите 

четири поста у току године, и среду и петак. 

И увек један другоме, ако сте чинили грех, да опростите, да не би било греха. 

Свети отац каже: "О, хришћанине, да се молимо ујутру три сата и увече три сата, а 

ако не можеш, онда бар по један сат. Макар један сат ујутру и увече. 

Драга моја браћо, да имате велику бригу према вашој породици, за маму, за тату, 

за браћу, за сестре. Водите бригу о њиховом животу, њихов је живот битан за вас. 

Да се слажете међусобно. 

... Ако си пао у искушење, или си погрешио, било кад, у било ком часу, да се одмах 

исповедиш. Запитајте се колико пута сте се исповедили. Немојте само да постите. 

Да ли је неки свештеник са вама?" 

... За нас Румуне Србија је јако драгоцена, јер је чиста, православна. Помоћи ће 

вам Бог изненада - одједном. Нажалост, десиће се ствари исте као у Румунији. Бог 

ће да помогне Србима као и Румунима. Сироти, сироти моји Срби. Зато у свако 

време и на свакоме месту треба да се молимо Богу. Само да се стално молимо 

Богу. Кад се то деси Псалам 33 и 102 на сваком месту да читамо и срце да 

предамо Богу. У свако време и на сваком месту да се молимо. Да вас видим овако, 

као што вас видим сада, опет у Рају. Сироти, сироти Срби... 

... И монаси и мирјани исто стижу у рај - отворен је пут у рај и једнима и другима. Ја 

се молим и за монахе и да пода Бог мир вама свима". 

(Затим је неко поставио питање да ли се и у свету може живети као монах, а 

старац одговара): "Не тражи се да се буде монах у свету него у манастиру. И у 

манастиру се тражи послушност и од Хришћанина који живи у свету. Нека 

Хришћани из света слушају људе из манастира и људе из Цркве. Монаси имају 

један задатак, а људи у свету други. 

... Боже помози, идите сретно... И Господ, Господ вас води у Рај, Господ, Господ 

вас види у Рају". 

  

 

 

 


