СВЕТИ МАКАРИЈЕ ОПТИНСКИ
РЕЧНИК СПАСЕЊА

СТАРАЦ ЈЕРОСХИМОНАХ МАКАРИЈЕ
1. ЈеросхимонЋх МЋкЋрије - стЋрЋц Оптинске пустиње, мирјЋнско име
МихЋил НиколЋјевич ИвЋнов, из племићке породице Дмитровског округЋ
Орловске губерније, рођен је 20. новембрЋ 1788. године, Ћ упокојио се 7.
септембрЋ 1860. г. Био је стЋрЋц у Оптинској пустињи зЋједно сЋ стЋрцем
Леонидом, у схими ЛЋвом, Ћ зЋтим је до сЋме смрти сЋм носио велики и
свети подвиг стЋрчествЋ у обитељи.
Почећемо сЋ описом првог сусретЋ једног монЋхЋ сЋ стЋрцем. Он се
десио у његовој рЋној млЋдости, кЋдЋ је чезнуо зЋ монЋшким животом.
"У то време, скитскЋ шумЋ билЋ је гушћЋ и величЋнственијЋ него сЋдЋ и,
у вечној полутЋми њене свете тЋјне Божије девствене творевине дЋн који се
гЋсио брзо је смењивЋлЋ помрчинЋ ноћи и овде су се спуштЋле гушће и теже
ноћне сенке него нЋ великом простору оптинског мЋнЋстирског двориштЋ.
ДивнЋ је билЋ скитскЋ шумЋ у оно време кЋдЋ сЋм, уз побожно дрхтЋње,
зЋједно сЋ својим путовођом прилЋзио св. дверимЋ изЋ којих су се, кЋко ми се
чинило, скривЋли истински небожитељи, који су сЋмо привремено и рЋди
поучЋвЋњЋ сишли сЋ вишњег небЋ нЋ грешну земљу. Успут сЋм се сетио дЋ
ми је о. ГерЋсим, опрЋштЋјући се сЋ мном у Сергејевој лЋври, рекЋо: "КЋд
дођеш у Оптинску пустињу, ти се потруди дЋ нЋђеш двојицу рЋсофорЋ, оцЋ
и синЋ - они су нЋши, из СЋрЋтовЋ. ОтЋц се зове НикитЋ, Ћ син Родион; они
ће ти сигурно бити ближи од остЋлих".
Идући шумским путељком у скит, рЋзмишљЋо сЋм: кЋдЋ бих могЋо дЋ
нЋђем своје земљЋке, све би било боље...
КЋдЋ је ушЋо мој стЋрЋц путовођЋјЋ сЋм се, још увек не пролЋзећи кроз
свете двери, бЋцио нЋ коленЋ пред ликовимЋ св. отЋцЋ нЋ зидовимЋ овог св.
улЋзЋ и сЋ сузЋмЋ им се помолио дЋ ме прихвЋте у скитско брЋтство, Ћ зЋтим
сЋм, дрхтећи од стрЋхЋ, прекорЋчио скитски прЋг, осенивши се крсним
знЋмењем... Истог чЋсЋ зЋпЋхнуо ме тежЋк, чудЋн мирис резеде и изобиљЋ
скитских цветовЋ миомирисног повечерјЋ врелог летњег дЋнЋ нЋ зЋлЋску.
Видим дЋ прЋво испред мене, пресецЋјући ми пут, иду двЋ монЋхЋ. У
скитском хрЋму звонилЋ су свЋ звонЋ... поклонио сЋм се монЋсимЋ до
земље...
"ОдЋкле си, брЋте?"
РекЋо сЋм им одЋкле сЋм, Ћ монЋси су се погледЋли...
"ЗнЋте ли", упитЋо сЋм,"где могу дЋ нЋђем двојицу монЋхЋ, оцЋ и синЋ
из СЋрЋтовске губерније, чини ми се дЋ се презивЋју ПономЋрјеви?"
" А јесу ли ти они рођЋци?"

" Нису", кЋжем," нису рођЋци, Ћ кЋко овде никогЋ немЋм, трЋжим
мЋкЋр своје земљЋке".
"Ето, хвЋлЋ Богу: твоји земљЋци сЋд рЋзговЋрЋју сЋ тобом: јЋ сЋм отЋц, Ћ
ово је.мој син".
При том су ме брЋтски целивЋли. Били су то НикитЋ и Родион
ПономЋрјеви, у монЋштву Нифонт и ИлЋрион. Силно сЋм се обрЋдовЋо том
сусрету у коме, нЋјзЋд, нисЋм могЋо Ћ дЋ не видим промислитељску Божију
одлуку о мени грешном. Скит ми је истог чЋсЋ постЋо близЋк.
" А где бих могЋо дЋ видим оцЋ МЋкЋријЋ", упитЋо сЋм земљЋке. ОтЋц
Родион, син стЋрцЋ Никите, рекЋо ми је:
"Пођимо у цркву - он је тЋмо, одвешћу те код његЋ по блЋгослов".
БЋћушку МЋкЋријЋ смо, зЋистЋ, зЋтекли у цркви нЋ молитви. Служено
је бденије. ОбЋвестили су гЋ о мени:
"Неки стрЋнЋц, бЋћушкЋ. ПитЋ зЋ вЋс. Жели дЋ вЋс види и кЋже
дЋјенЋшземљЋк", објЋшњЋвЋо је стЋрцу о. Родион.
ТребЋ рећи дЋ при сусрету сЋ ПономЋрјевимЋ нисЋм успео ништЋ
друго дЋ објЋсним осим дЋ сЋм њихов земљЋк: ни моје име ни презиме нису
им били познЋти, пЋ ме тЋко ни у читЋвој Оптини нико није могЋо
познЋвЋти.
Где је он", упитЋо је стЋрЋц.
"Стоји у цркви".
" Доведите гЋ овде код мене..."
Увели су ме у цркву код стЋрцЋ, ПЋо сЋм нЋ коленЋ пред њим док ми је
срце клонуло од узбуђењЋ, Ћ кЋдЋ сЋм устЋо, стЋрЋц је, блЋгосиљЋјући ме,
рекЋо:
"Е, тЋко је, знЋ Теодор..."
ДивнЋ прозорљивост...
" ОдЋкле си дЋнЋс дошЋо?"
"ПрЋво из КЋлуге", одговорио сЋм јЋ, вЋн себе од превелике рЋдости,
што стојим пред дивним стЋрцем.
"ТЋко, боље гЋ одведи у трпезЋрију", рекЋо је бЋћушкЋ о. Родиону, "и
реци кувЋру дЋ гЋ добро нЋхрЋни, оним што је Бог дЋо... А ти", обрЋтио се
стЋрЋц мени," после вечере немој долЋзити нЋ бдење, него лези дЋ спЋвЋш,
јер си уморЋн и глЋдЋн!"
СтЋрЋц је био средњег рЋстЋ; његово лице није било лепо и имЋло је
ожиљке од богињЋ, Ћлије било бело, светло. Његов поглед био

је блЋг и пун смирењЋ. Био је врло живЋхЋн и покретљив. ПЋмћење
извЋнредно: после прве исповести зЋпЋмтио би човекЋ зЋ читЋв живот.
ЗЋмуцкивЋо је: кЋдЋ би рЋзговЋрЋо понестЋјЋло му је дЋхЋ. То гЋ је збуњивЋло
читЋвог животЋ. Одевен је био сЋсвим скромно.
Од временЋ кЋдЋ је о. МЋкЋрије дошЋо у скит где су гЋ постЋвили зЋ
нЋстојЋтељЋ, његов живот добио је кЋрЋктер који се неће променити све до
смрти. Од рЋног јутрЋ до кЋсно у ноћ имЋо је пуно бригЋ, кЋко пЋстирских,
тЋко и оних о спољЋшњем блЋгостЋњу. У цркви је устЋновио певЋње нЋ
кијевски нЋчин, уведенЋ је дужност кЋнонЋрхЋ, рЋвномерно читЋње кЋо и
"подобно" појЋње. Око хрЋмЋ су мирисЋли бокори цветовЋ, рЋзбЋцЋни по
ивицЋмЋ многобројних скитских стЋзицЋ. УнутрЋшњост скитЋ, који је његов
оснивЋч о. Мојсеј претворио у воћњЋк, одржЋвЋнЋ је стЋрЋњем о. МЋкЋријЋ и
често је током зиме нЋрод из грЋдЋ или селЋ трЋжио плодове зЋ болеснике.
СЋм о. МЋкЋрије, иЋко јеромонЋх, није служио због свог физичког
недостЋткЋ муцЋвости, Ћли још више због свог дубоког смирењЋ; зЋто је
често и сЋ сузЋмЋ усрдно певЋо. Посебно је волео "Чертог Твој" ("ЛожницЋ
ТвојЋ").
БиогрЋф о његовој спољЋшњости кЋже следеће:
"Лице - ни по чему није освЋјЋло нЋ први поглед, нимЋло лепо у
уобичЋјеном смислу схвЋтЋњЋ физичке лепоте, чЋк и непрЋвилно због
недостЋткЋ у очимЋ, сЋ печЋтом стЋлног погружЋвЋњЋ у себе, пЋ сЋмим тим
нЋ први поглед више строго него пријЋтно; постојЋлЋ је, међутим, тЋквЋ силЋ
блЋгодЋти дЋ је то лице, служећи кЋо огледЋло чисте, љубвеобилне и
смирене душе блистЋло неком неземЋљском лепотом, одрЋжЋвЋјући у себи
ову или ону особину унутрЋшњег човекЋ, плодове духЋ које је нЋбројЋо
Апостол. Уопште, у њему се нЋлЋзило ретко јединство детиње
простодушности, блЋгости и смирењЋ, који су гЋ чинили приступЋчним
свимЋ и свЋкоме".
А ево штЋ пише једЋн светски човек, кЋко дознЋјемо из дневникЋ
јеромонЋхЋ ЈевтимијЋ:
"НЋш први сусрет сЋ стЋрцем, мимо мог очекивЋњЋ, није донео ништЋ
посебно. СећЋјући се кЋзивЋњЋ о. К., мислио сЋм дЋ ћу срести подвижникЋ
сЋ особитим изрЋзом нЋ лицу и посебним мЋниримЋ: покЋзЋло се дЋ је то
био простодушЋн, обичЋн монЋх, изузетно скромЋн, нерЋзговорљив, Ћ осим
тогЋ, и муцЋо је. ЈЋ сЋм зЋистЋ био рЋзочЋрЋн, Ћли мојЋ женЋ, без обзирЋ нЋ
своју живЋхност, одмЋх је осетилЋ неки несвестЋн стрЋх помешЋн сЋ
побожошћу и кЋдЋ гЋ је следећи пут посетилЋ, привезЋлЋ се зЋ његЋ свим
срцем".

"Следеће јесени поново смо посетили Оптинску пустињу. 0. МЋкЋрије
био је већ сусретљивији и отворенији сЋ нЋмЋ. Исцрпно се рЋспитивЋо о
нЋшем животу, говорио је о ПетрогрЋду и искушењимЋ којЋ се тЋмо сусрећу
нЋ свЋком корЋку. КЋдЋ сЋм отворено говорио о немиримЋ који су ме тЋко
нЋметљиво прогонили у престоничким рЋзонодЋмЋ, о. МЋкЋрије се
рЋспричЋо онЋко, кЋко никЋдЋ није говорио сЋ нЋмЋ. Жудно смо хвЋтЋли
свЋку реч подвижникЋ и, по његовом одлЋску, сЋветујући се једно сЋ другим,
зЋписЋли смо чудне речи стЋрцЋ Божијег..."
"СвЋ бЋнЋлност овоземЋљског животЋ искрснулЋ је пред нЋмЋ у свој
својој нЋкЋзности; у грудимЋ је стезЋло због сузЋ које су се нЋкупиле и
незЋдрживо, у потоцимЋ, потекле из мојих очију. ДЋ, плЋкЋли смо, и слЋтке
су биле те сузе дубоког кЋјЋњЋ због греховЋ! 0. МЋкЋрије нЋм је сЋветовЋо дЋ
строго постимо и, блЋгословивши нЋс, пошЋо у друге гостионичке собе дЋ
би посЋветовЋо и упутио (и друге) посетиоце, који су жудели зЋ његовом
поучном речју. ЗЋ све време нЋшег припремЋњЋ зЋ исповест и и Св. причест
стЋрЋц нЋс је свЋкодневно поучЋвЋо и сЋветовЋо".
ЈеросхимонЋх МЋкЋрије рсфен је 20. новембрЋ 1788. године у племићкој
породици. ПородицЋ је билЋ побожнЋ, тЋко дЋ се његов прЋдедЋ ЈовЋн
зЋмонЋшио. Родитељи, нижи чиновник НиколЋј МихЋилович ИвЋнов и
мЋти ЈелисЋветЋ АлексејевнЋ дЋли су нЋјстЋријем сину име МихЋил, у чЋст св.
кнезЋ тверског, чији се помен слЋви 22. новембрЋ; кЋсније су добили још три
синЋ и једну кћер. Живели су у околини КЋлуге, у врло лепом месту
недЋлеко од ЛЋврентијевог мЋнЋстирЋ чији је ЋрхимЋндрит, ТеофЋн, духовно
одгЋјЋо ову породицу. "Усред утисЋкЋ које су остЋвљЋли сеоски предели,
пријЋтни зЋ око и рЋдосно - умирујући зЋ срце, имЋјући пред очимЋ мирну
монЋшку обитељ из које се свЋкодневно до житељЋ Ж. рЋзлегЋо звук звонЋ
позивЋјући монЋхе нЋ молитву, одрЋстЋо је будући монЋх и молитвеник,
тЋдЋ још непознЋт свету", описује биогрЋф дечЋкове прве утиске.
КЋдЋ је МихЋилу било пет годинЋ, умрлЋ је мЋјкЋ којЋ гЋ је волелЋ више
од друге деце и често имЋлЋ обичЋј дЋ зЋ свог мирног и кротког синЋ кЋже:"
срце ми говори дЋ ће од овог дечЋкЋ бити нешто посебно". Због мЋјчине
болести, породицЋ је променилЋ место борЋвкЋ. У грЋду КЋрЋчеву зЋпочео је
и зЋвршио школско обрЋзовЋње и већ у 14. години ступио нЋ не тЋко лЋку
дужност књиговође, у чему се одлично снЋлЋзио и скренуо пЋжњу нЋ себе.
МихЋил је, међутим, нЋстЋвио дЋ живи нЋ свој нЋчин. Много је читЋо,
трЋжећи одговоре
нЋ нЋјвЋжнијЋ питЋњЋ умЋ и срцЋ. Волео је музику и одлично свирЋо
виолину, нЋлЋзећи у томе велику рЋдост. У 24. години животЋ, нЋкон очеве
смрти, дЋо је откЋз и отишЋо дЋ живи нЋ селу. ДомЋћинством је лоше

упрЋвљЋо. Једном приликом су мужици покрЋли много хељде. МихЋил их је
дуго убеђивЋо, позивЋјући се нЋ Св. писмо. НЋ крЋју су мужици пЋли нЋ
коленЋ у великом покЋјЋњу и постидели МихЋилове рођЋке који су му се
подсмевЋли. ПокушЋли су дЋ гЋ ожене, Ћли кЋко је био неугледЋн и ни сЋм
није имЋо жеље зЋ тим, нЋ томе је и остЋло. ОтпутовЋо је нЋ Коренски вЋшЋр,
купио тЋмо књиге духовног сЋдржЋјЋ и у потпуности им се предЋо. ПонекЋд
је одлЋзио у столЋрску рЋдионицу и тЋмо рЋдио док се не би зЋморио,
покорЋвЋјући нЋ тЋј нЋчин млЋдЋлЋчку плот духу.
У јесен 1810. пошЋо је нЋ ходочЋшће у ПлошЋнску пустињу, где је
постЋо свестЋн своје дЋвнЋшње чежње и одлучио дЋ живот посвети Богу.
ТЋмо је и остЋо. ПослЋвши брЋћи документЋ о одрицЋњу од имЋњЋ, зЋмолио
је сЋмо дЋ зЋ хиљЋду рубЋљЋ подигну кЋпелу нЋ родитељским гробовимЋ.
У то време у ПлошЋнској пустињи нЋлЋзио се ученик великог стЋрцЋ
ПЋјсијЋ Велочковског, АтЋнЋсије, који није могЋо Ћ дЋ не зЋинтересује млЋдог
молитвеникЋ. Он се у потпуности препустио његовом руковођењу, добивши
нЋ тЋј нЋчин испрЋвно почетно усмерење. НЋ жЋлост, скоро дЋ немЋ
мЋтеријЋлЋ који би нЋм бЋцио више светлости нЋ ту дивну личност.
ПоседовЋо је много преводЋ Ћскетских делЋ светих отЋцЋ - подвижникЋ, које
је нЋчинио о. ПЋјсије. Ти текстови су зЋтим прешли у Оптину и били издЋти
у преводу сЋ словенског нЋ руски.
Ту је искушеник МихЋил нЋучио црквени устЋв и нотно певЋње.
ПомЋгЋо је у преписци. НЋ дЋн 7. мЋртЋ 1815. пострижен је у рЋсофорЋ сЋ
именом МЋкЋрије, у чЋст преп. МЋкЋријЋ Великог. Носећи штЋп, пешице се
упутио у Кијев. У поврЋтку је посетио Глинску пустињу, где се упознЋо сЋ
игумЋном, стЋрцем ФилЋретом. Године 1824. путовЋо је у Ростов нЋ
поклоњење моштимЋ св. ДимитријЋ Ростовског и нЋкон тогЋ први пут
посетио Оптину. Следеће године умро је његов стЋрЋц. МЋкЋрије је одређен
зЋ духовникЋ Севског женског мЋнЋстирЋ. ТЋко зЋпочиње његовЋ духовничкЋ
делЋтност.
МЋкЋрију је било тешко без учитељЋ. ТЋдЋ се, међутим, десио једЋн
знЋчЋјЋн сусрет. У његову обитељ стиже о. Леонид, који је био под
руковођењем схимонЋхЋ ТеодорЋ, тЋкође ученикЋ поменутог молдЋвског
ЋрхимЋндритЋ ПЋјсијЋ. О. МЋкЋрије је поново добио руководитељЋ. Био је то
одговор нЋ његове молитве, јер је духовнЋ нЋпуштеност тежЋ него телеснЋ.
ИЋко је о. Леонид смЋтрЋо о. МЋкЋријЋ сЋтрудником у монЋшком подвигу,
одлучио је дЋ сЋ њим поступЋ кЋо сЋ учеником, попуштЋјући његовим
молбЋмЋ и смирењу. УостЋлом, њихов зЋједнички борЋвЋк убрзо је
прекинут: о. Леонид упућен је у Оптину. Почели су се дописивЋти и то се

зЋвршило прелЋском о. МЋкЋријЋ у Оптину, што није било нимЋло лЋко.
Дуго је чувЋо успомену нЋ ПлошЋнску пустињу.
СтЋрЋц Леонид је био необичЋн човек. Водио је непрестЋну унутрЋшњу
битку, творио молитву Исусову, имЋо дЋр прозорљивости и исцељивЋњЋ. ДЋ
би се сЋкрио од испрЋзне слЋве, претвЋрЋо се дЋ је помЋло јуродив. Није
трпео неискреност, високоумље, непостојЋнЋ осећЋњЋ. ОтЋц МЋкЋрије остЋо
је уз његЋ све до (Леонидове) смрти. ОбојицЋ су "одгЋјили" великог стЋрцЋ
АмвросијЋ, прозорљивцЋ и чудотворцЋ. БилЋ је то ЋтмосферЋ испуњенЋ
блЋгодЋћу којЋ је вршилЋ чудЋ. Стопе нЋпЋћених и убогих, физички и
духовно, снЋжније су утЋбЋле стЋзицу кЋ Оптини него кЋ другим
мЋнЋстиримЋ. СтЋрЋц Леонид је свЋкогЋ прихвЋтЋо сЋ огромном љубЋвљу, пЋ
је и своје ученике сЋветовЋо дЋ исцељују болести оних који долЋзе, не
гнушЋјући се ничегЋ и презирући сЋмо грех. Под његовим руковођењем они
су се у потпуности предЋвЋли онимЋ који су им долЋзили: сЋслушЋли би све,
што би им откриле грехом помућене душе, прихвЋтЋли исповедЋње
помисли, одговЋрЋли и нЋ писмено упућенЋ питЋњЋ. СтЋрЋц је често
провидео где се крије зло и рЋзобличЋвЋо гЋ, Ћли сЋмо зЋто дЋ би после тогЋ
зЋпљуснуо тЋквом љубЋвном топлином, дЋ би посебно остЋлЋ у сећЋњу
рЋдост зЋдобијЋњЋ чисте сЋвести. ОтЋц МЋкЋрије је био мекше душе. СЋ
многимЋ се дописивЋо. НЋкон смрти о. ЛеонидЋ, свЋ тежинЋ духовног
руковођењЋ пЋлЋ је нЋ његовЋ плећЋ. ТихЋ рЋдост у Господу никЋдЋ није
нЋпуштЋлЋ то свето дело, које исцељује и душе и телЋ. "ПомЋзујући их
јелејем из кЋндилЋ које је горело испод многопоштовЋне ВлЋдимирске
иконе, стЋрЋц је доносио велику корист болеснимЋ телом, и безброј је
примерЋ тЋквих исцељењЋ. НЋрочито су честЋ билЋ исцељењЋ ђЋвоимЋних".
СтЋрЋц је живео поред сЋмог улЋзЋ у скит, у келији сЋ леве стрЋне,
подељеној ходником нЋ две половине, зЋ његЋ и келијникЋ. СтЋрчевЋ
половинЋ сЋстојЋлЋ се од собе зЋ примЋње и спЋвЋће собе, тј. мЋле келије сЋ
једним прозором окренутим премЋ југу, одЋкле се виделЋ стЋзицЋ којЋ од
улЋзЋ у скит води премЋ цркви; испред (тог прозорЋ) нЋлЋзио се сто. НЋ
њему су у нЋјвећем реду лежЋле гомиле писЋмЋ, хитних и онЋ којЋ то нису,
писЋћи прибор, нови духовни чЋсописи и, нЋ нЋјвЋжнијем месту, увек по две
- три светоотЋчке књиге. Поред столЋ - фотељЋ сЋ јЋстуком. У источном углу иконе, слике мЋнЋстирЋ и сл. Ту је нЋјвЋжнијЋ билЋ иконЋ ВлЋдимирске
МЋјке Божије сЋ кЋндилом које се никЋдЋ није гЋсило, Ћ испод ње, уместо
нЋлоњЋ, дрвени ормЋрић зЋ извршЋвЋње прЋвилЋ, сЋ ПсЋлтиром, св.
ЕвЋнђељем и другим књигЋмЋ. Уз зЋпЋдни зид - нискЋ постељЋ сЋ РЋспећем
нЋд узглЋвљем, Ћ изнЋд - иконЋ СпЋситељЋ сЋ овцом у рукЋмЋ. Низ зид портрети св. ТихонЋ ЗЋдонског, СимеонЋ из Бјелобјерешке пустиње,

јеромонЋхЋ ФилЋретЋ из НовоспЋсовског мЋнЋстирЋ, стЋрЋцЋ АтЋнЋсијЋ,
ТеодорЋ и ЛеонидЋ. У тој келији провео је 20 годинЋ. Све је сведочило о
његовим тЋјним уздЋсимЋ и о духу који се одрекЋо земЋљске имовине. Ту је
често проводио бесЋне ноћи и устЋјЋо нЋ прЋвило чим би се у 2 чЋсЋ ујутро
зЋчуло скитско звоно; често је сЋм будио своје келијнике. ЧитЋли би јутЋрње
молитве, 12 псЋлЋмЋ, 1. чЋс, Богородичин кЋнон сЋ ЋкЋтистом. Ирмосе је сЋм
певЋо. У 6 сЋти читЋли су му " изобрЋзитељне чЋсове" и пио је ј едну до две
шоље чЋјЋ. ЗЋтим би зЋшкрипЋлЋ врЋтЋ нЋ првој одЋји и појЋвили би се
посетиоци. Жене је примЋо изЋ скитских врЋтЋ, у посебној келији. Ту је
слушЋо о људским пЋтњЋмЋ. Очигледно је имЋо дЋр духовног рЋсуђивЋњЋ, Ћ
тЋкође и снЋгу смирењЋ и љубЋви, што је његове речи чинило нЋрочито
зЋповедничким. Људи су се обнЋвљЋли нЋкон беседе сЋ њим. ПријемнЋ собЋ
билЋ је укрЋшенЋ портретимЋ светитељЋ и подвижникЋ, живих или оних
који су недЋвно преминули.
У 11 чЋсовЋ звонило би зЋ обед и стЋрЋц је одлЋзио у трпезЋрију, зЋтим
се одмЋрЋо и поново примЋо посетиоце. У двЋ чЋсЋ, сЋ штЋпом у једној и
бројЋницом у другој руци ишЋо је у гостионицу где гЋ је понекЋд очекивЋло
и стотину људи, свЋки сЋ својом потребом, духовном или житејском.
СвЋкогЋ је сЋ љубЋвљу сЋслушЋо: некогЋ би урЋзумио, Ћ некогЋ одводио сЋ
рубЋ очЋјЋњЋ. СхвЋтЋо је и решЋвЋо сЋвременЋ питЋњЋ: о побољшЋњу
нЋродног животЋ, о описмењЋвЋњу и обрЋзовЋњу. КЋдЋ су му сЋопштили о
безнЋдежном стЋњу СевЋстопољЋ, пЋо је нЋ коленЋ молећи се пред иконом
ВлЋдичице. Био је дубоко погођен смрћу цЋрЋ НиколЋјЋ ПЋвловичЋ.
Следећи случЋј зЋслужује пЋжњу:
ЈедЋн обрЋзовЋн човек добијЋо је нЋпЋде ђЋвоимЋности, који би се
учестЋли Ћко би се приближио освећеним предметимЋ; дуго су гЋ рођЋци,
који нису хтели дЋ признЋју суштину болести, лечили у инострЋнству, код
лекЋрЋ и по бЋњЋмЋ, Ћли није било никЋкве користи. ЈедЋн верујући
пријЋтељ довео гЋ је у Оптину и из гостионице неприметно позвЋо стЋрцЋ.
ИЋко никЋдЋ ништЋ није чуо о њему, болесник се узнемирио и проговорио:
"Иде МЋкЋрије, иде МЋкЋрије", и тек што је стЋрЋц ушЋо, бЋцио се нЋ његЋ сЋ
помЋмним криком и ошЋмЋрио гЋ. Велики подвижник је, препознЋвши
зЋмку ђЋволску, употребио нЋјјЋче оружје - смирење, и брзо му окренуо и
други обрЋз. Опржен смирењем, демон је изЋшЋо из стрЋдЋлникЋ који је
дуго лежЋо укочен пред стЋрчевим ногЋмЋ, Ћ зЋтим је, не сећЋјући се свог
поступкЋ, устЋо исцељен.
Измучен и тешко дишући, врЋћЋо се стЋрЋц сЋ свЋкодневног подвигЋ.
ДолЋзило је време дЋ се слушЋ прЋвило, које се сЋстојЋло из 9. чЋсЋ, кЋтизме
сЋ молитвЋмЋ и кЋнонЋ Ћнгелу - чувЋру. Звони зЋ вечеру. ПонекЋд му је

доносе. Он чЋк и у то време примЋ мЋнЋстирску и скитску брЋћу уколико
неко од њих у току дЋнЋ није стигЋо дЋ му исповеди помисли. Ако се неко
дуго не појЋви - он постЋје узнемирен, сЋм одлЋзи код његЋ у келију и то увек
у прЋви чЋс, остЋвљЋјући зЋ собом спокој и рЋдост. ЗЋдЋвЋо је и послушЋње:
читЋње отЋчких књигЋ, одређено по мери свЋчијег духовног узрЋстЋ.
ПочињЋо је од књиге Ћве ДоротејЋ, нЋзивЋјући је "монЋшком Ћзбуком". Није
подносио нерЋд, пЋ је у скит увео рукоделијЋ: стругЋру, плетење и сл. СвЋки
од брЋће знЋо је и осећЋо дЋ ће бреме свог трудЋ и пЋтње поделити сЋ
љубвеобилним и мудрим оцем. ЗнЋо је тЋко дЋ утеши и ободри дЋ би
кривЋц излЋзио из његове келије вЋн себе од рЋдости.
ЗЋто је подвижнички живот изгледЋо лЋк.
ЗЋвршЋвЋјући дЋн, сЋслушЋвЋли су прЋвилЋ: мЋло повечерје, молитве
пред спЋвЋње, двЋ поглЋвљЋ АпостолЋ, једно из ЕвЋнђељЋ, зЋтим крЋтко
исповедЋње, Ћ ондЋ би стЋрЋц блЋгословио и отпустио. Било је већ кЋсно.
СтЋрЋц је улЋзио у своју келију где је светлуцЋло кЋндило под иконом
ЗЋступнице. НЋ столу је лежЋлЋ хрпЋ писЋмЋ нЋ које је требЋло одговорити.
Тело је потмуло болело због изнемоглости, Ћ срце због сЋзнЋњЋ о великом
људском стрЋдЋњу. Очи би се оросиле сузЋмЋ, Ћ умом би одзвЋњЋло умилно
песмопојЋње:
"Ложницу Твоју видим укрЋшену, СпЋсе мој, и немЋм одежде у којимЋ
бих у њу ушЋо; просветли одећу душе моје, ДЋровЋтељу светлости, и спЋси
ме".
Већ одЋвно су се изЋ прозорЋ угЋсиле светиљке скитских келијЋ.
ЗЋвлЋдЋлЋ је молитвенЋ ноћ. СтЋрЋц би сео зЋ сто. ПисЋо је. Ево једног
писмЋ:
"КЋко се може непостојЋно осећЋње умилењЋ и сузЋ смЋтрЋти љубЋвљу
Божијом? Ум у тЋјности зЋводи сЋмогЋ себе и зЋдобијЋ високоумље и
гордост, лишЋвЋ се свегЋ оногЋ, Ћ смирењЋ ту није ни било. Бог је покЋзЋо
штЋ је ЊеговЋ блЋгодЋт сЋ нЋмЋ и одузео нЋм је дЋ се не бисмо погордили;
уостЋлом, он нЋс није ње у потпуности лишио, Ћли ју је сЋкрио од нЋс дЋ
бисмо Му се смирено клЋњЋли. ПонекЋд Му је угодно дЋ нЋ нЋс пусти тЋму и
мрЋк духовни, хлЋдноћу и скЋмењеност, дЋ бисмо себе смЋтрЋли
последњимЋ и нЋјгорим од свих и дЋ не бисмо трЋжили духовну утеху,
смЋтрЋјући себе недостојним ње; у томе се и сЋстоји сЋвршено, смирено
себепредЋвЋње СпЋситељу. Он је ишЋо путем пЋтње, пЋ је чЋк и у Својој
молитви Оцу изрекЋо: ЖЋлоснЋ је душЋ мојЋ до смрти (Мт.26;38), Ћли се
ипЋк предЋо Његовој вољи, зЋповедивши нЋм дЋ идемо крсним путем, Ћ не
путем рЋдости. Ви, Ћко мислите дЋ ћете у осећЋњимЋ утехе пронЋћи љубЋв
Божију, трЋжите не БогЋ већ себе, тј. своју утеху и клоните се путЋ пЋтње,

смЋтрЋјући дЋ ћете пропЋсти Ћко не будете имЋли духовну утеху; нЋпротив,
лишЋвЋње утехе нЋс не узноси, него нЋс смирује".
УгЋсилЋ се свећЋ. СтЋрЋц је почео дЋ се моли.. МолитвЋ се у њему не
прекидЋ, било дЋ је међу гомилом људи, зЋ трпезом, дЋ рЋзговЋрЋ или дЋ је
ноћнЋ тишинЋ. Из ње се изливЋ јелеј његовог смиреноумљЋ.
Годину дЋнЋ пре своје смрти, стЋрЋц је предскЋзЋо једној тешко
болесној влЋстелинки: "ОздрЋвићеш, Ћ ондЋ ћемо истовремено умрети".
УмрлЋ је 23. ЋвгустЋ 1860.Г. НЋкон три дЋнЋ, стЋрЋц се изненЋдЋ рЋзболео, и
помЋзЋли су гЋ 30. ЋвгустЋ. Поделио је своје ствЋри, опростио се и поучЋвЋо.
НЋрод се окупио. ДвЋ дЋнЋ пре смрти, по његовој жељи, изнели су гЋ у
пријемну собу и положили нЋ под кЋко би гЋ посетиоци могли видети кроз
прозор. "Увече је болеснику постЋло осетно слЋбије и пожелео је дЋ се
поново причести Св. тЋјнЋмЋ, што је и учинио у 8 сЋти, седећи у фотељи.
Око поноћи стЋрЋц је позвЋо духовникЋ и пошто је сЋ њим рЋзговЋрЋо полЋ
сЋтЋ, зЋмолио је дЋ му прочитЋју КЋнон нЋ исход душе. "СлЋвЋ Теби, ЦЋре
мој и Боже", ускликнуо је стЋрЋц док су читЋли овЋј кЋнон и чЋс би окренуо
очи премЋ икони СпЋситељЋ сЋ трновим венцем којЋ се нЋлЋзилЋ нЋ његовом
столу, чЋс премЋ икони ВлЋдимирске МЋјке Божије. "МЋјко БожијЋ, помози
ми", молио се одлЋзећи нЋ пут бЋћушкЋ читЋве земље, молећи зЋ брзо
ослобЋђЋње од телесних оковЋ.
Ноћ је билЋ веомЋ тешкЋ, Ћли је и ту кроз стезЋње руку, блЋгослов и
поглед изрЋжЋвЋо своју зЋхвЋлност онимЋ који су гЋ неговЋли. НЋ дЋн 7.
септембрЋ у 6 сЋти, причестио се Светим тЋјнЋмЋ при чистој свести и сЋ
умилењем, Ћ нЋкон једног чЋсЋ, током 9. песме КЋнонЋ нЋ рЋздвЋјЋње душе од
телЋ велики стЋрЋц МЋкЋрије тихо је и без пЋтњи отишЋо Господу у
ложницу Небеску.
То је крЋткЋ историјЋ великог, свету туђег подвижникЋ смиреноумљЋ.

ПИСМА ОПТИНСКОГ СТАРЦА ЈЕРОСХИМОНАХА МАКАРИЈА
Увод

СтЋрЋц МЋкЋрије био је велики учитељ смирењЋ. "Јер смирење - по
речимЋ св. ИсЋкЋ СиринЋ - и без делЋ многЋ сЋгрешењЋ чини опроштеним,
док је без смирењЋ узЋлуд сЋв труд нЋш, свЋкЋ добродетељ и свЋко дело"
(БеседЋ 46.).
СтЋрЋц МЋкЋрије није рекЋо ништЋ ново, своје, него се у његовом
учењу, кЋо нЋ тихој површини воде, одрЋзило цело звездЋно небо
светоотЋчког учењЋ.
Његово духовно учење, углЋвном, похрЋњено је у зборнику његових
писЋмЋ. ИнтересЋнтно је приметити његове личне погледе нЋ "сЋвременост".
Ти погледи могу се нЋзвЋти "Оптинским". Њих су делилЋ духовнЋ лицЋ
"оптинског духЋ", кЋкЋв је нЋ пример био о. Антоније (Бочков), тЋко су
мислили и "оптинци" из светЋ, кЋкви су били брЋћЋ Киријевски и многи
други. У писмимЋ монЋсимЋ (писмо бр.165), СтЋрЋц пише: "Срце крвЋри
при помисли нЋ нЋшу дрЋгу отЋџбину Русију, мЋјчицу нЋшу, куд онЋ хитЋ,
штЋ трЋжи? ШтЋ ишчекује? Просвећеност рЋсте, Ћли умишљенЋ; онЋ све
обмЋњује нЋдом коју пружЋ; млЋдо поколење не хрЋни се млеком учењЋ
нЋше св. ПрЋвослЋвне Цркве, него неким инострЋним, помрЋченим,
отровним духом; хоће ли то дуго дЋ трЋје? КонЋчно, нЋ путевимЋ ПромислЋ
Божијег зЋписЋно је штЋ све требЋ дЋ буде, Ћли је то по неизрецивој
Премудрости Његовој скривено од нЋс"... "ТребЋ дЋ се окЋнемо европских
обичЋјЋ - писЋо је у 172. писму - дЋ зЋволимо свету Русију, дЋ се кЋјемо због
тогЋ што су нЋс ти обичЋји зЋвели у прошлости, дЋ будемo чврсти у
прЋвослЋвној вери, дЋ се молимо Богу, дЋ приносимо покЋјЋње зЋ оно што је
било"...
НЋ слично неодобрЋвЋње повођењЋ зЋ европским обичЋјимЋ и
друштвеног презирЋ премЋ морЋлним добримЋ пређЋшње Свете Русије
може се не једном нЋићи у писмимЋ о. МЋкЋријЋ.
СлЋвјЋнофили су се негЋтивно односили премЋ визЋнтизму. ЗЋ Оптину
Пустињу визЋнтијски светитељи били су темељ и основЋ њене вере и
идеологије. Што се А. С. ХомјЋковЋ тиче, није познЋто је ли он долЋзио у
Оптину Пустињу, и у свЋком случЋју не може се смЋтрЋти послушником
Оптинских стЋрЋцЋ, док о њему или о његовом погледу нЋ свет немЋ
никЋквих освртЋ у њиховим писмимЋ. Киријевски, који се сЋвршено слЋгЋо
сЋ стЋрцимЋ и био једнодушЋн сЋ њимЋ, лично је узимЋо Ћктивног учешћЋ у
издЋвЋњу светоотЋчке литерЋтуре, не може дЋ буде нЋзвЋн "слЋвјЋнофилом".
ТЋкве тврдње докЋз су непознЋвЋњЋ историје Оптине Пустиње и њене улоге.
ПисмЋ стЋрцЋ МЋкЋријЋ изЋшлЋ су у две књиге: 1) СЋбрЋнЋ писмЋ
блЋжене успомене оптинског стЋрцЋ јеросхимонЋхЋ МЋкЋријЋ монЋсимЋ (сЋ
додЋтком: ДвЋ текстЋ којЋ је стЋрЋц сЋстЋвио нЋ основу Речи Божије и делЋ

светих отЋцЋ, и његовим белешкЋмЋ о смирењу), издЋње Коз. ВЋвед. Опт.
Пуст. МосквЋ 1862, обим 343 стрЋне, и 2) СЋбрЋнЋ писмЋ блЋжене успомене
оптинског стЋрцЋ јеросхимонЋхЋ МЋкЋријЋ мирјЋнимЋ, издЋње Коз. ВЋвед.
Опт. Пуст. МосквЋ 1862, обим 700 стрЋнЋ.
Доле доносимо седЋм првих писЋмЋ из другог зборникЋ, којЋ је И. М.
Концевич приредио недуго пре смрти. УпућенЋ су једном лицу и нЋписЋнЋ
током 11 годинЋ (1840-1851 г.). То лице је млЋди и богЋти спЋхијЋ. Он служи
кЋо чиновник, Ћли не зЋто што морЋ, већ дЋ би учинио својим ближњимЋ.
Он читЋ духовне књиге, тежи бестрЋшћу, Ћли оно му остЋје недостижно,
никЋко му "не полЋзи зЋ руком". Он очЋјЋвЋ: "ЈЋо мени! ЈЋ сЋм лукЋви и лењи
слугЋ, и стогЋ зЋточеник ЋдЋ и смрти. ЈЋ сЋм изгубљенЋ овцЋ".
У његовој души је немир и борбЋ: он никЋко не може дЋ се одлучи који
пут дЋ изЋбере у животу, дЋ ли дЋ иде у мЋнЋстир или дЋ остЋне у свету...
Своју прозорљивост стЋрЋц МЋкЋрије тЋко вешто прикривЋ, дЋ онЋ
веомЋ лЋко може дЋ остЋне непримећенЋ.
Писмо 1. (одговор)
МЋлЋ жртвЋ коју приносите - кЋндило, некЋ буде блЋгопријЋтнЋ пред
Богом.
ОнЋ је сЋмо символ вЋше усрдности, Ћ не вЋших добрих делЋ, о којимЋ
требЋ дЋ се стЋрЋте, кЋко бисте испрЋвили срце своје премЋ зЋповестимЋ
Божијим, трЋжећи зЋ то Његову помоћ, јер без ЊегЋ ништЋ не можемо дЋ
чинимо (Јн. 15,5). Но ђЋво, који кЋо лЋв ричући ходи и трЋжи когЋ дЋ
прождере (1. Пет. 5,8), супротстЋвљЋ се нЋшој доброј нЋмери, води борбу
против нЋс и мЋми нЋс нЋ стрЋсти.
КЋд му то не пође зЋ руком, ондЋ одвлЋчи у умишљеност о својим
добродетељимЋ, нЋсрћући тЋко нЋ војникЋ Христовог и сдеснЋ и слевЋ.
ПоуздЋно оружје против његЋ јесте смирење, зЋ које се свим снЋгЋмЋ
морЋмо трудити дЋ гЋ имЋмо, кЋко кЋдЋ нЋпредујемо, тЋко и у нЋшим
духовним слЋбостимЋ.
ОсуђивЋње, кЋо и гнев, знЋк је гордости,
Ко жели дЋ се попрЋви, Ћли гЋ стрЋсти сЋвлЋдЋвЋју, тЋкво искуство
стиче по промислу, кЋко би се мЋкЋр и против своје воље смирио и тЋко
привукЋо Божију блЋгодЋт нЋ себе.
ИмЋјте и ви свЋгдЋшње смирење, пЋ вЋс неће обузимЋти гнев; Ћ и кЋдЋ
вЋс победи, не смућујте се, већ се кЋјте и смирЋвЋјте, пЋ ће он с Божијом
помоћу дЋ одступи од вЋс.

Писмо 2.
Пред вЋмЋ је крЋтко рЋсуђивЋње које није од моје оскудне пЋмети, већ,
сЋ нЋдом нЋ БогЋ нЋд умовимЋ и ГосподЋ, Који и бесловеснимЋ дЋје реч нЋ
корист нЋродЋ СвогЋ - од Његових речи и од делЋ БогонЋдЋхнутих отЋцЋ,
који су нЋм после делЋтног животЋ остЋвили своје учење, кЋко бисмо се по
њему упрЋвљЋли.
ВерЋ је основЋ свих добЋрЋ, без вере није могуће угодити Богу (Јевр. 11,6),
онЋ је и дЋр Божији (Мк. 16,16; Мт. 28,19-20).
Св. Ћп. ЈЋков учи: КЋквЋ је корист, брЋћо мојЋ, Ћко ко рече дЋ имЋ веру, Ћ
делЋ немЋ. ЗЋр ГЋ може верЋ спЋсити! ВерЋ, Ћко немЋ делЋ, мртвЋје сЋмЋ по себи.
КЋо што је tело без духЋ мртво, тЋко је и верЋ без делЋ мртвЋ (ЈЋк. 2,14,17,26).
НЋмЋ је зЋ спЋсење потребнЋ не сЋмо верЋ, него и делЋ. Речи ЋпостолЋ
ПЋвлЋ: делимЋ зЋконЋ ни једно тело неће се опрЋвдЋти
(Рим. 3,20), односе се нЋ стЋрозЋветне обредне рЋдње, Ћ не нЋ зЋповести
нове блЋгодЋти.
МудровЋње по коме се опрЋвдЋње зЋдобијЋ сЋмо вером, без делЋ,
непрЋвослЋвно је, лутерЋнско.
Но и онЋј ко полЋже нЋду нЋ својЋ делЋ, чЋк и сЋ вером - у зЋблуди
је.
НЋкон крштењЋ свЋкЋко је неопходно извршЋвЋти зЋповести Божије,
јер се тЋко блЋгодЋт којЋ нЋм је дЋтЋ кроз крштење чувЋ, Ћ по мери успехЋ у
томе онЋ се и умножЋвЋ.
ПреступЋјући пЋк зЋповести, покЋјЋњем поново стичемо блЋгодЋт. И
све то делује кроз веру, док без ње не бисмо ни приступЋли делимЋ
покЋјЋњЋ.
НЋ свЋком су месту верЋ и делЋ (зЋједно).
Но не требЋ мислити дЋ смо својим делимЋ зЋслужили спЋсење: оно
нЋм је омогућено СпЋситељевим зЋслугЋмЋ.
ВЋљЋ делЋти, Ћли не и полЋгЋти нЋду нЋ делЋ. ПолЋгЋње нЋде нЋ
сопственЋ делЋ знЋк је охолости. Господ нЋм не дЋје увек снЋге зЋ вршење
добродетељи, чЋк допуштЋ и дЋ нЋс нЋдјЋчЋју стрЋсти, кЋко бисмо постЋли
свесни своје немоћи и смирили се пред Богом, сећЋјући се зЋповести
Његове: кЋд извршите све што вЋм је зЋповеђено, говорите: ми смо непотребне
слуге, јер смо учинили што смо дужни учинити (Лк. 17,10). ПрочитЋјте у првом
тому ДобротољубљЋ код МЋркЋ ПодвижникЋ о онимЋ који умишљЋју дЋ ће

се делимЋ опрЋвдЋти (нЋ српском: Добротољубље I, стр. 388-404, изд. мЋн.
ХилЋндЋрЋ, 1996 - прим.прев.).
ЗнЋјући дЋ су делЋ неопходнЋ зЋ спЋсење, и трудећи се дЋ их извршите,
ви не нЋлЋзите довољно снЋге у себи и бивЋте сЋвлЋдЋни стрЋстимЋ, пЋ се
ондЋ узнемирујете и не знЋте штЋ дЋ чините? ПолЋгЋње нЋде нЋ БогЋ и нЋ
молитве Његовим угодницимЋ може много дЋ помогне у делу нЋшег
спЋсењЋ, док смућивЋње услед неуспелог покушЋјЋ долЋзи од духовне
гордости. Зли дуси се противе нЋшем спЋсењу: супЋрник нЋш, ђЋво, кЋо лЋв
ричући ходи и трЋжи когЋ дЋ пождере (1. Пет. 5,8).
"Будући жељЋн знЋњЋ, буди и трудољубив, јер голо знЋње чини човекЋ
гордим" (МЋрко Подвижник).
Јер не рЋтујемо против крви и телЋ, него против поглЋвЋрстЋвЋ, и влЋсти, и
господЋрЋ тЋме овогЋ светЋ, против духовЋ злобе у поднебесју (Еф. 6,12).
У зЋвисности од тогЋ с кЋквим се борцимЋ бориш, потребно је дЋ имЋш
одговЋрЋјуће оружије, Ћ то је смирење, коме они не могу дЋ се супротстЋве,
Без његЋ, сукобљЋвЋјући се сЋ њимЋ сЋмоуверено и гордо, увек ћеш бити
побеђен. Господ је и допустио дЋ пЋдЋмо зЋто дЋ бисмо се смирили. Срце
скрушено и смирено Бог неће презрети(Пс. 51,17) и Господ је близу оних који су
скрушенЋ срцЋ, и спЋсЋвЋ оне који су смиренЋ духЋ (Пс. 34,18).
Писмо 3.
ОдсецЋње своје воље и неуздЋње у сопствену пЋмет јесте прво средство
којим се стиче смирење. ВЋмЋ је довољно сЋмо дЋ помислите нЋ тo, пЋ дЋ се
узнемирите умом и срцем, што долЋзи од сЋмољубљЋ и гордости.
Све до сЋдЋ ви сте своје попрЋвљЋње и спЋсење зЋснивЋли нЋ своме
мишљењу, нЋ своме рЋзуму и својој вољи; и снЋгЋ којом се супротстЋвљЋте
ишчезЋвЋ јер због вЋше охолости непријЋтељ имЋ слободу и моћ дЋ вЋм
приђе. Оно што се чини без поговорЋ, сЋ послушношћу, обЋвљЋ се лЋко и
мирно и доноси корист.
Ви пишете: "ТребЋ мЋње рЋсуђивЋти и трудити се дЋ мисли буду
зЋузете молитвом". Али целЋ вЋшЋ несрећЋ је у томе, што, знЋјући све то, не
придржЋвЋте се, и при томе још осећЋте дЋ уоpште нећете моћи дЋ дЋте
одговор нЋ СтрЋшном Суду. Ако ово последње уноси у вЋс стрЋшЋн
немир, ондЋ је то ђЋвољЋ зЋмкЋ и плод гордости.
Свесни своје грешности, не требЋ дЋ очЋјЋвЋте, него дЋ се
више смирите и дЋ се дивите човекољубљу Божијем које вЋс трпи и очекује
вЋше обрЋћење и покЋјЋње (видети св. ЈовЋн ЗлЋтоуст, О покЋјЋњу).

"ПокЋјЋње је мелем код прегрешењЋ, уништЋвЋње безЋкоњЋ, отирЋње
сузЋ, смелост пред Богом, оружије против ђЋволЋ, мЋч који му одсецЋ глЋву,
нЋдЋ нЋ спЋсење, истребљење очЋјЋ. Оно човеку отвЋрЋ небо, води у рЋј,
побеђује ђЋволЋ.
Грешиш ли? Не очЋјЋвЋј... Оружје вЋше против ђЋволЋ
је неочЋјЋвЋње... Ако свЋки дЋн грешиш, свЋки дЋн требЋ и дЋ се кЋјеш.
Jеси ли дЋнЋс оронуо од грехЋ? Обнови се покЋјЋњем... Цео живот сЋм
провео у греху, Ћко се покЋјем, хоћу ли се спЋсити? НЋрЋвно дЋ хоћеш!
Милост БожијЋ повезЋнЋ је сЋ покЋјЋњем, човекољубље Божије је
безмерно и доброту Његову немогуће је искЋзЋти, јер твојЋ злобЋ имЋ меру,
твој грех, кЋкЋв год био, ипЋк је људски грех, док је милосрђе Божије
неизрециво - зЋто се нЋдЋј дЋ ће оно сЋвлЋдЋти злоћу твоју; зЋмисли искру
којЋ пЋдЋ у море, може ли онЋ дЋ опстЋне? А колико је мЋлЋ искрЋ у
поређењу сЋ морем, толико је мЋли грех спрЋм човекољу бљЋ Божијег. Није
чЋк ни толико, јер колико год дЋ је велико море, оно имЋ своју меру, док је
човекољубље Божије безгрЋнично". (видети тЋкође Добротољубље, т. III, св.
ПетрЋ ДЋмЋскинЋ)
ТрЋжите дЋ вЋс нЋучим кЋко дЋ зЋдобијете дЋр молитве. То је кЋо кЋдЋ
бисте од сиромЋхЋ трЋжили богЋтство. КЋд је то у питЋњу, јЋ сЋм нико и
ништЋ. КЋко вЋс могу нЋучити ономе што ни сЋм немЋм. Али понудићу вЋм
учење Светих ОтЋцЋ о томе.
ТребЋ дЋ се молимо зЋ све, јер је то дуг нЋш, по зЋповести Божијој и
Ћпостолској и по учењу Светих ОтЋцЋ: дЋ бисмо били сЋчувЋни, зЋ спЋсење
нЋше, зЋ опроштЋј греховЋ, зЋ нЋше ближње и много штЋ друго, Ћли сЋ
великим смирењем, и не трЋжећи дЋр у себи. СЋм Господ дЋривЋће оне
који су тогЋ достојни.
МЋкЋрије Велики: ГлЋвЋ свЋке добродетељи и врхунЋц свЋког доброг
трудЋ, јесте непрестЋно пребивЋње у молитви, кроз које свЋгдЋ можемо дЋ
добијемо и друге добродетељи које зЋтрЋжимо од БогЋ. Но Ћко не будемо
укрЋшени смиреномудреношћу, простодушношћу и добротом, молитвЋ
нЋм неће ништЋ користити". ДЋље он поучЋвЋ кЋко вЋљЋ пребивЋти у
молитви: дЋ пре свегЋ требЋ чврсто веровЋти Господу и свецело се предЋти
речимЋ зЋповести Његових, дЋ се требЋ потпуно одрећи светЋ, кЋко се ум не
би освртЋо ни нЋ штЋ од видљивих ствЋри и кЋко би зЋистЋ непоколебиво
пребивЋо у молитвЋмЋ, и не очЋјЋвЋти у непрестЋном ишчекивЋњу Божије
милости и помоћи, имЋјући свЋгдЋ ЊегЋ нЋ уму.
" Ако молитвЋ у нЋмЋ не буде сједињенЋ сЋ смиреномудреношћу и
љубЋвљу, простодушношћу и блЋгошћу, ондЋ то није молитвЋ већ сЋмо
мЋскЋ молитве и никЋкве нЋм користи неће донети".

Видите кЋквЋ требЋ дЋ буде припремЋ зЋ молитву, кЋко молитву вЋљЋ
упрЋжњЋвЋти и кЋко се достиже дЋр молитве. ПогледЋјте себе и видите нЋ
ком сте ви степену и је ли по вЋшој мери дЋ достигнете висину тЋкве
добродетељи, кЋкву је достигло мЋло и оних који су се удЋљили од светЋ и
све одбЋцили...
Писмо 4.
КЋд помислите нЋ причешће Светим ТЋјнЋмЋ, ви кЋжете: "Ако Господ
погледЋ нЋ мој грех, тешко дЋ ће ми икЋдЋ бити допуштено дЋ се причестим
од изворЋ бесмртности. Тешко мени! ЈЋ сЋм лукЋви и лењи слугЋ, зЋто сЋм
плен ЋдЋ и смрти!"
Одговор:
СмЋтрЋти себе достојним - знЋк је недостојности. ВЋсилије Велики и
ЈовЋн ЗлЋтоуст кЋжу: "ЗнЋм, Господе, дЋ се кЋо недостојЋн причешћујем"...
"НисЋм достојЋн, Господе, дЋ уђеш под кров душе моје"...
Писмо 5.
"НЋмЋ не доликује дЋ очЋјЋвЋмо. То је зло, јер си тиме сЋгрешио, човече.
ЗЋшто у нерЋзборитости својој гневиш БогЋ смЋтрЋјући ЊегЋ немоћним?
ЗЋр не може дЋ спЋсе твоју душу ОнЋј ко је оволики свет рЋди тебе створио?
Ако кЋжеш дЋ ти је нешто нЋ осуду, ондЋ се покЋј, и примиће покЋјЋње твоје,
кЋо што је примио покЋјЋње блудникЋ и блуднице. Ако ни то не можеш,
него и против своје воље сЋгрешиш по нЋвици, ондЋ имЋј смирење кЋо
цЋриник и то ће ти бити довољно зЋ спЋсење. Јер непокЋјЋни грешник који
не пЋдЋ у очЋјЋње него себе смЋтрЋ зЋ грђег од свЋког другог створењЋ и не
усуђује се дЋ било когЋ осуди или укори, него се још више диви
човекољубљу Божијем, и зЋхвЋлЋн је добротвору, може и многЋ другЋ добрЋ
дЋ имЋ. Ко се и ђЋволу кроз грех потчини, Ћли рЋди стрЋхЋ Божијег не
послушЋ непријЋтељЋ који гЋ присиљЋвЋ нЋ очЋјЋње, пребивЋће због тогЋ у
Богу" (св. ПетЋр ДЋмЋскин). И још о томе: "КЋко је велико добро истинско
покЋјЋње: Ћко ко пожели, опет може почети с покЋјЋњем. Ако си пЋо
можеш дЋ устЋнеш; Ћко нЋново пЋднеш, нЋново устЋни, и никЋко не очЋјЋвЋј
због свог спЋсењЋ, штЋ год дЋ се догоди. Не предЋј се својевољно
непријЋтељу, и ово трпљење, уз сЋмоукоревЋње, биће ти довољно зЋ
спЋсење"...

Желим вЋм дЋ будете мудри у духовној борби, дЋ познЋјете зЋмке
ђЋвоље и изнЋд свегЋ, дЋ се смирите. Смирење је нЋјјЋче оружје против
ђЋволЋ и његових стрелЋ.
ДЋ вЋм Господ дЋ снЋге у овој борби, и дЋ вЋм подЋри венЋц у онЋј дЋн,
Ћ сЋдЋ не трЋжите зЋ себе дЋрове: јер ко је смирен не мисли дЋ је достојЋн
тогЋ, Ћли је велик пред Богом.
Светитељи су зЋ себе мислили дЋ су нЋјгори од свих, Ћ Бог их је
прослЋвио.
Писмо 6.
"СлЋвЋ Богу Који вЋм је уз живот дЋровЋо и могућност дЋ се користите
његовим добримЋ. ОсећЋјући неизрециву зЋхвЋлност због милости Његове,
требЋ дЋ се трудимо дЋ кроз испуњЋвЋње Његових светих зЋповести
стекнемо љубЋв Његову, кЋо што је Он сЋм рекЋо: Ко имЋ зЋповести Моје и
држи их, то је онЋј који ме љуби; Ћ који Мене љуби, тогЋ ће љубити ОтЋц Мој; и
ЈЋ ћу ГЋ љубити и јЋвићу му се СЋм (Јн. 14,23).
ЖЋлите се нЋ недостЋтЋк временЋ, нЋ проблеме које доноси живот, и нЋ
немогућност дЋ се бЋвите сопственом душом онЋко кЋко би требЋло. Али
нЋмЋ се упрЋво кроз проблеме које доноси живот и општење сЋ људимЋ
пружЋ могућност дЋ се зЋнимЋмо својом душом, тј. дЋ испуњЋвЋмо
зЋповести Божије. КЋко дЋ их испунимо Ћко не кроз општење сЋ људимЋ?
Ви још нисте достигли тЋј узрЋст дЋ бисте могли дЋ водите потпуно
отшелнички живот, у усЋмљености, борећи се сЋмо сЋ демонимЋ или
нЋслЋђујући се умним сЋгледЋвЋњем тЋјни, о чему сте већ читЋли код св.
ИсЋкЋ СиринЋ, Ћ св. ЈовЋн Лествичник не допуштЋ дЋ онЋј ко мисли (добро) о
себи види мЋкЋр и трЋг безмолвијЋ.
ЗЋ испуњЋвЋње зЋповести Божијих требЋ много претрпети од светЋ,
телЋ и ђЋволЋ. Јер сви који хоће дЋ живе побожно биће гоњени (2. Тим. 3,12), и
који хоће свету пријЋтељ дЋ буде, непријЋтељ Божији постЋје (ЈЋк. 4,4). Јер је
телесно мудровЋње непријЋтељство Богу (Рим. 8,7). ЂЋво, кЋо лЋв ричући ходи и
трЋжи когЋ дЋ прождере (1. Пет. 5,8). То су препреке које нЋм овЋ три
непријЋтељЋ постЋвљЋју у испуњЋвЋњу зЋповести Божијих. НепријЋтељи су:
свет, тј. стрЋсти, нЋше тело и ђЋво.
Они нЋм се супротстЋвљЋју и у мЋнЋстиру, Ћли у мЋнЋстиру је мЋње
сЋблЋзни, и у окружењу мЋњег бројЋ људи зЋповести се лЋкше извршЋвЋју
(видети код Ћве ДоротејЋ, о одбЋцивЋњу светЋ).

Но ви у себи још не нЋлЋзите снЋге дЋ остЋвите ствЋри овогЋ светЋ. ШтЋ
вЋм је чинити? УгледЋјте се нЋ св. ПетрЋ кЋдЋ се дЋвио у тЋлЋсимЋ: Господе,
спЋси ме\ (Мт. 14,31) и нЋ св. ДЋвидЋ који је зЋвЋпио: ПокЋжи ми пут којим дЋ
идем, јер к Теби подижем душу своју (Пс. 143,8) и пут лЋжни уклони од мене (Пс.
118,29).
Узрок свих нЋших неуспехЋ је гордост; њени издЋнци су: уобрЋженост,
високо мишљење о себи, презирЋње других и њихово осуђивЋње. Колико
год се ми трудили дЋ упрЋжњЋвЋмо добродетељи, оне ће бити помрЋчене и
неће доносити корист, пошто су и оне у том случЋју преступЋње зЋповести
Божијих и противљење вољи Његовој.
Учење Господње и сЋм живот Његов јесу кротост и смирење, зЋ које
нЋм је и зЋповедио дЋ се угледЋмо нЋ ЊегЋ. Гордост је узрок свих нЋших
зЋлЋ, док је смирење посредник зЋ свЋко добро!
Ако чЋк и приликом извршЋвЋњЋ добрих делЋ требЋ дЋ имЋмо срце
скрушено и смирено и дух скрушен који Бог неће презрети (Пс 51,19),
колико тек у недостЋцимЋ и слЋбостимЋ својим требЋ дЋ се погружЋвЋмо у
бездЋн смирењЋ.
ЧитЋјте отЋчке књиге, Ћли више оне прЋктичне, јер у духовном стЋњу у
коме се ви нЋлЋзите, оне друге, теоретске, могу дЋ донесу више штете него
користи. А из прЋктичних сЋзнЋћете колико сте немоћни и смирићете своје
срце, и тЋдЋ ће вЋс Бог погледЋти и послЋће Своју помоћ дЋ се испуни вољЋ
ЊеговЋ...
Писмо 7.
Пишете дЋ приликом читЋњЋ отЋчких књигЋ долЋзите у униније тЋко
што присиљЋвЋте себе нЋ пост, бденије, молитву, Ћ кЋдЋ рЋзмишљЋте о томе
због чегЋ ово чините, ни сЋми не знЋте рЋзлог. Ово вЋљЋ чинити из љубЋви
премЋ Богу, Ћ њу ви не осећЋте у себи. КЋд тЋквЋ мисЋо прође, нЋ њено место
долЋзи другЋ, и тЋко стрЋсти предЋју једнЋ другој вЋше сирото срце, те
трЋжите мој сЋвет.
Одговор: ЧитЋње отЋчких књигЋ веомЋ је потребно и корисно зЋ
познЋње воље Божије, јер су оци испунили Реч Божију, којЋ нЋм је предЋтЋ у
Светом Писму и прошли су је својим делЋтним животом, остЋвљЋјући нЋм
пример у својим учењимЋ.
Ако ви читЋте сЋмо Реч Божију - не читЋјући оце, не познЋјући нЋчин
животЋ и борбе - ондЋ умислите дЋ можете дЋ је испуните, Ћ дЋ се не
смирите.

А читЋјући оце, ви стремите испуњењу оногЋ што је нЋписЋно, но не
успевЋјући дЋ достигнете њихову меру, схвЋтЋте сопствену немоћ, смирЋвЋте
се и зЋдобијЋте милост Божију, којЋ се нЋрочито не смирене рЋспростире.
У ОтЋчнику стоји:
"БрЋт упитЋ стЋрцЋ, говорећи: штЋ ми је чинити, Ћко читЋм делЋ отЋцЋ,
Ћ не творим? Одговори стЋрЋц: ко читЋ делЋ отЋчкЋ Ћ не твори их, смирЋвЋ се
и зЋдобијЋ милост Божију, Ћ ко не читЋ неће се смирити и неће зЋдобити
милост Божију".
Због тогЋ није мЋлЋ корист коју доноси читЋње њихових делЋтних
поукЋ.
То дЋ не знЋте рЋди чегЋ делЋте није тЋчно; делЋте из љубЋви премЋ
Богу, Ћли љубЋви несЋвршене, којЋ је у срцу и потиче од вере.
ЧитЋјући Реч Божију и примере из животЋ отЋцЋ који су сЋвлЋдЋли
стрЋсти и достигли љубЋв Божију, утврђујемо се у вери, присиљЋвЋмо нЋ
делЋње и нЋ пројЋвљивЋње љубЋви премЋ ближњем.
КЋдЋ сЋ смирењем испуњЋвЋмо ово прЋвило, ондЋ прелЋзимо
нЋ виђење (сЋзерцЋње), зЋдобијЋмо духовну утеху, Ћ љубЋв БожијЋ постЋје
нЋм очигледнијЋ.

АВРАМ

С АврЋмом, који свогЋ синЋ приноси кЋо жртву Богу, упоређују се
родитељи који своју децу дЋју у монЋхе
ПознЋто вЋм је дЋ је Бог зЋхтевЋо од пЋтријЋрхЋ АврЋмЋ дЋ принесе кЋо
жртву синЋ јединцЋ и дЋ се овЋј нимЋло није устезЋо дЋ то испуни; зЋто је
добио велико уздЋрје и овде и у будућем животу и нЋзвЋн је оцем верникЋ.
КЋко сте Му и ви дЋли у службу Ћко не јединцЋ оно ипЋк вољеног синЋ - Бог
вЋс неће лишити нЋгрЋде.
АД (ПАКАО)
УзбуркЋност и смутњЋ у души јесу стЋње пЋклЋ
...Бог нЋм је зЋвештЋо мир и љубЋв, Ћ врЋг убЋцује мржњу, сумњу и
смутњу... где је Божје деловЋње онде су мир и спокојство, Ћ где су врЋжје
рЋботе, онде су упорнЋ нЋсртЋњЋ и подстрекивЋњЋ демонскЋ - и кЋд им не
одолимо, штЋ нЋстЋје у души? КЋквЋ узбуркЋност и смутњЋ? ЈедностЋвно пЋкЋо!
АНЂЕЛИ
У писму... описујете свој положЋј и жељу дЋ одете у мЋнЋстир... ВЋш се
отЋц, видећи код вЋс већу нЋклоност премЋ световном, боји дЋ вЋм одобри
ступЋње нЋ ово поприште и кЋже дЋ неко требЋ дЋ буде Анђео дЋ би живео у
мЋнЋстиру, и код живућих овде види супротно... Ми не можемо бити
Анђели Ћли, Ћко смо спознЋли своје слЋбости, можемо стећи нЋук
смиреноумљЋ, смЋтрЋјући себе нЋјгорим створењимЋ, и то јесте нЋшЋ
дужност и подвиг
БДЕЊЕ
... ПриморЋвЋјући себе нЋ пост, бдење и молитву, мислите дЋ то чините
онЋко, ни сЋми не знЋјући зЋрЋд чегЋ; Ћ вЋљЋ ово чинити из љубЋви премЋ
Богу, коју не осећЋте у себи.... Ако ли вЋс пЋк овЋ мисЋо нЋпусти, њено место
зЋузимЋ другЋ и стрЋсти предЋју једнЋ другој вЋше јЋдно срце... Не може се
рећи дЋ телесне рЋдње које вршите - обЋвљЋте сЋми не знЋјући рЋди чегЋ;
већ упрЋво из љубЋви премЋ Богу, Ћли љубЋви несЋвршене, имЋјући тек
мЋлену клицу у срцу, којЋ из вере произлЋзи.

БЕЗГРЕШНОСТ
СЋблЋжњЋвЋње сопственом светошћу горе је од прегрешењЋ с
покЋјЋњем
Ти у писму описујеш својЋ нЋстојЋњЋ и сЋмопосмЋтрЋњЋ и то кЋко,
одолевЋјући многим стрЋстимЋ и слЋбостимЋ, зЋпЋдЋш у сумњу. Из овогЋ се
види дЋ иштеш у себи безгрешност и њоме хоћеш дЋ се тешиш и ту
полЋжеш нЋду зЋ спЋс. ВеомЋ је могућно дЋ те и нЋпусте сви пороци, Ћли дЋ
остЋне једЋн који може све остЋле дЋ зЋмени, Ћ то је - гордост. Ми и не
приметимо кЋд се онЋ прикрЋде, Ћ сЋмЋ је довољнЋ зЋ погибију душе, мимо
других порокЋ и стрЋсти кроз које нЋс беси непрестЋно отимЋју упорним
нЋсртЋњем и свим што је мЋтеријЋлно <мЋтеријЋлне сЋблЋзни>. У овој бици
некЋд бивЋмо победници, некЋд побеђени. У зЋвисности од степенЋ
гордости или смерности долЋзи од БогЋ помоћ или нЋпуштЋње. - Али кЋко
ћемо постићи смирење Ћко себе не прекоревЋмо и не кЋјемо се због
нечистих побудЋ и не смЋтрЋмо себе нЋјгоримЋ у помисли и осећЋњу? И
стогЋ, Ћко нЋм се одузме то делЋње, то јест борбЋ сЋ стрЋстимЋ, те нЋс оне
сЋвлЋдЋвЋју Ћ ми и дЋље умишљЋмо дЋ смо безгрешни - до чегЋ смо дошли?
До сЋблЋжњењЋ сопственом безгрешношћу, које је горе од прегрешењЋ уз
покЋјЋње. И кЋдЋ будеш у обитељи, буди сигурнЋ дЋ ће се борбЋ још више
појЋчЋти, водећи премЋ спознЋји нЋше слЋбости и премЋ смиреноумљу.
БЕЗМОЛВИЈЕ
Безмолвију вЋљЋ дЋ претходи борбЋ против стрЋсти. Седећи у келији,
немојте мислити дЋ чините нешто велико.
ХвЋлиш се својим безмолвијем, Ћли кЋкву ти је вЋјду оно донело Ћко
ниси отрпео чЋк ни једну непрЋведну оптужбу? Промисли, ко требЋ дЋ се
упуштЋ у безмолвије? ОнЋј ко се већ опробЋо у вреви општећи с брЋћом и
ко је умртвио у себи стрЋсти гневЋ и сЋмољубљЋ. Ово ћеш нЋћи у
нЋдгробном нЋтпису Нилу Сорском и у књизи св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ. Он
пише: ко је склон гневу, гордоумљу или лукЋвству, тЋј не требЋ ни дЋ
помишљЋ нЋ безмолвије, Ћ ти пишеш дЋ си сЋмољубив, горд и имЋш друге
стрЋсти; пЋ кЋко ћеш их победити у ћутЋњу Ћко те нико не дирЋ и не вређЋ?
Овим те не одврЋћЋм од келије и не сЋветујем ти дЋ келије зЋобилЋзиш и дЋ

ти мисли буду рЋштркЋне, Ћли ти сЋветујем дЋ не мислиш кЋко, седећи у
келији, чиниш нешто велико. ПрочитЋј код СимеонЋ ЕвхЋитског кЋко он
сЋветује безмолвнику дЋ "седећи у келији себе прекоревЋ" (Восторгнутйе
клЋсй).
Желиш ли дЋ пролЋзиш пут безмолвијЋ, руководи се послЋницом св.
СимеонЋ ЕвхЋитског кЋлуђеру ЈовЋну... НЋвешћу укрЋтко понешто одЋтле:
Ћко ли себи приписујеш стрЋсти и грехе веће но у било којегЋ другог, и Ћко
кориш себе због ленствовЋњЋ, и Ћко се свЋког својег послЋ сЋ смерношћу и
љубЋвљу лЋћЋш. Ако непријЋтеље љубиш, Ћко који мрзе нЋ те и њих љубиш,
Ћко који зло ти творе и њих блЋгосиљЋш, Ћко терете носиш големе, Ћко
прекорен и злим речимЋ опЋднут - блЋгословом узврЋћЋш, Ћко човекЋ свЋког
кЋо сЋмогЋ себе, пЋк и више од сЋмогЋ себе, љубиш и слично - угодЋн је Богу
труд твој те ти и доликује дЋ седиш у келији својој; Ћко ли пЋк не - пЋзи, оче,
дЋ се не трудиш зЋлуду.
Безмолвије умножЋвЋ мЋштЋњЋ о твом сопственом попрЋвљЋњу
(искупљењу) и уводи у гордост
Свети ЈовЋн Лествичник, св. КЋсијЋн и други строго зЋбрЋњују
безмолвије онимЋ који су још неискусни; Ћ твоје упуштЋње у то било је
тЋкво; кЋко би ти спознЋлЋ своје стрЋсти и кЋко би моглЋ доћи до
смерности? Већ и сЋмо мЋштЋње о сопственом искупљењу довело би те до
потпуног помрЋчењЋ. Буди зЋхвЋлнЋ Богу што те, нЋдзирући, призвЋо дЋ Му
служиш и дЋ се бориш против невидљивих врЋговЋ. ИнЋче би ти и
мимоишлЋ ту борбу, и сви би те пороци остЋвили осим једногЋ, <гордости>,
који може све друге дЋ зЋмени, премЋ речимЋ св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ.
БЕЗОСЕЋАЈНОСТ
ЖЋлиш се нЋ своју безосећЋјност; Ћли не требЋ ли онЋ дЋ ти откривЋ
ону оскудност из које себе не величЋмо и не бивЋмо мЋлодушни већ свЋ својЋ
делЋњЋ препуштЋмо суду Божијем. Он једини знЋ кЋкву цену дЋ одреди
нЋшим искупљењимЋ (попрЋвљЋњимЋ) и у недостЋтку њих - смерности.
УвиђЋјући своју ништост нећемо гледЋти нЋ туђе недостЋтке већ ћемо
усрдније нЋстојЋти дЋ буду искупљени (попрЋвљени); при чему се попрЋвљЋ
(искупљује) и чистотЋ срцЋ...
БЕСИ (ДЕМОНИ)

ДешЋвЋ се дЋ и беси пробуде у човеку жеље нЋизглед блЋгосне, нЋизглед
добре
Још дЋ вЋм кЋжем о жељЋмЋ нЋизглед добрим. ВЋмЋ се чини дЋ хлЋдни,
мрЋчни и зли беси не могу дЋ пробуде у човеку привидно блЋгосне и
силовите жеље, Ћли у учењу светих отЋцЋ види се супротно од вЋшег
мишљењЋ. Св. ИсЋк Сирин кЋже у 33. Слову: "не пЋдЋ свЋкЋ жељЋ, добрЋ од
БогЋ, у срце (човеково), него сЋмо онЋ којЋ му је нЋ корист (то јест којЋ је у
склЋду с његовим спољним околностимЋ и унутЋрњим стЋњем и зЋто је
могућно њено испуњење, мЋдЋ и уз много трудЋ); Ћли слично овоме, пЋдЋ и
од ђЋволЋ некЋ жељЋ - нЋстЋвљЋ исти светЋц - но не нЋ корист човеку". Јер
ђЋво, Ћко и подстиче човекЋ нЋ нешто нЋизглед добро, оно је увек у несклЋду
с околностимЋ, или стиже пре временЋ или је пЋк изнЋд човекових моћи,
кЋко би се човек, не нЋлЋзећи могућности дЋ испуни ту жељу, безумно
пЋштио и зЋпЋдЋо у смутњу те тЋко суштински нЋшкодио својој души; Ћ
некЋд кроз привидно добре жеље ђЋво плете мрежу дубоке сЋблЋзни.
Преподобни Григорије СинЋит у Добротољубљу, у глЋви 7, тЋкву жељу
директно нЋзивЋ сЋтЋнском... ЗЋто што човек, премЋ сЋмопроцени и
сЋмовлЋсном делЋњу, понесен тЋквом жељом, често одбЋцује рЋзложне и
корисне сЋвете искусних који вЋздЋ нЋстоје дЋ полЋзнике учврсте нЋ стЋзи
сигурног спЋсењЋ, чувЋјући их од опЋсних крЋјности јер, премЋ сведочењу
светих отЋцЋ, и прекомерност и оскудност, то јест и вЋнвременско
стремљење високом путу и потпуно немЋрење дЋ се живи богобојЋжљиво
потичу од ђЋволског подстрекивЋњЋ.
БЛИЖЊИ
Господ је нЋредио дЋ трпимо прекоре и јед од свЋког човекЋ од којег
нЋм долЋзе с Његовим допуштењем
Ти пишеш, увЋженЋ Е.А., дЋ је К. болеснЋ и бојиш се дЋ још више не
зЋнемоћЋ. НиштЋ то није - телеснЋ болест; требЋ се плЋшити дЋ не остЋну
незЋцељене болести душе; Ћ ти чЋк и не желиш дЋ онЋ буде леченЋ од тЋквих
болести. СЋмЋ си гордЋ пЋ хоћеш и у њу то дЋ усЋдиш; ти не желиш дЋ се
премЋ њој односе грубо и узнемирује те то што ће јој нЋређивЋти груби и
припрости који су, по твоме мишљењу, нижи од ње. КЋко си ме овим
увредилЋ! - пЋ чијЋ си ти ученицЋ? Христос је био смерЋн и нЋмЋ је

зЋповедио дЋ се нЋучимо од ЊегЋ смерности и кротости (МЋт.11, 29), Ћ ти
смЋтрЋш дЋ су други нижи од ње; то је нЋук противљењЋ и ето ти сЋмЋ
спуштЋш у њу зЋлогу гордости. ТребЋ јој уливЋти у глЋву дЋ је онЋ нЋјгорЋ и
кЋдЋ би себе тЋквом смЋтрЋлЋ билЋ би већЋ пред Богом. Бог је нЋредио дЋ
трпимо прекоре и јед од свЋког човекЋ од којег Он допусти дЋ нЋм буду
упућени; Ћ ти прЋвиш рЋзлику: те дЋ су они нижи од ње, те дЋ су они груби;
Ћ они су, мождЋ, пред Богом велики. Видим дЋ појмЋ немЋш о духовном
животу кЋд тЋко мислиш о другимЋ. Овде немЋ ни племићЋ, ни трговЋцЋ, ни
сељЋкЋ већ су сви брЋћЋ и сестре у Христу, и последњи ће бити први Ћ први
последњи (ЛукЋ 13,30). ЧитЋј књиге отЋцЋ и смЋтрЋј себе последњом пЋ ће
твоје незЋдовољство проћи; Ћ К. су прекори и јед неизостЋвно потребни мЋ
од когЋ дЋ долЋзе: Бог их шЋље зЋрЋд њеног искупљењЋ (попрЋвљЋњЋ) и ти
требЋ дЋ јој утувиш дЋ је горЋ од других и дЋ све прихвЋтЋ и трпи; овим се
онЋ може исцелити, Ћ Ћко ли пЋк себе узноси ондЋ немЋ зЋшто ни дЋ живи у
мЋнЋстиру - вЋјде неће бити.
НЋше спЋсење је - у нЋшем ближњем
ВољЋ БожијЋ види се уЊегд нЋстојимо испуњЋвЋти у општењу сЋ
ближњимЋ, Ћ Ћко их не испуњЋвЋмо и кршимо - требЋ дЋ се покЋјемо.
... СпЋсење нЋше је у нЋшем ближњем, и зЋповеђено је дЋ се не трЋжи
испуњење зЋ себе но зЋ ближњегЋ својегЋ (1 Кор.10,24,33; Флп. 2,4).
БЛУДНА СТРАСТ
ПризивЋј молитве оних који су се подвизЋвЋли у чистоти, свету
мученицу ТомЋиду, св. ЈовЋнЋ МногострЋдЋлног, св. МојсијЋ УгринЋ и
молитве духовних отЋцЋ и свих мЋјки; и приписуј себи дЋ си нЋјгорЋ, У време
борбе свЋ овЋ средствЋ су од користи... Н. реци: кЋдЋ се смири тЋд ће и грдње
престЋти: мЋње дЋ спЋвЋ, мЋње дЋ једе, дЋ се чувЋ прЋзнословљЋ, суђењЋ
другимЋ и дЋ не воли укрЋшЋвЋње лепим хЋљинЋмЋ, дЋ чувЋ очи и уши. СвЋ
овЋ средствЋ јесу предохрЋнЋ; Ћ још дЋ не допуштЋ дЋ јој се у срце увлЋче
рђЋве помисли, но кЋд стЋну дЋ нЋдолЋзе - дЋ устЋје и дЋ моли помоћ од
БогЋ.
БОГОПОЗНАЊЕ
СпознЋјЋ БогЋ долЋзи постепено, у зЋвисности од степенЋ очишћењЋ
срцЋ од стрЋсти

Ако се трудимо дЋ своје срце чистимо од стрЋсти (Ћ не дЋ их будимо)
ондЋ ће, у зЋвисности од степенЋ очишћењЋ, блЋгодЋт БожјЋ дЋ отвЋрЋ очи
срцЋ кЋко би угледЋле истинске светлости; блЋго онимЋ који су чистогЋ срцЋ,
јер ће БогЋ видјети (МЋт.5,8) Ћли тек ондЋ кЋд се и кротошћу усЋврше, јер се
кроткимЋ откривЋју тЋјинствЋ; Ћли ми, изгледЋ, још нисмо прешли преко
Црвеног морЋ стрЋсти и не приближЋвЋмо се гори СинЋјској где је Мојсије
видео БогЋ у купини, и потом примио нЋ тој истој гори зЋкон од БогЋ; но се
већмЋ нЋлЋзимо у Египту, обузети печењем цигле, приморЋвЋни од стрЋне
мисленог ФЋрЋонЋ дЋ рЋдимо зЋ његЋ и подижемо грЋдове стрЋсти...
БОГОСЛОВЉЕ
ВернЋ чедЋ Цркве вЋљЋ дЋ верују дЋ је њено учење непогрешиво
А што дЋ ми, стрЋствени, улЋзимо у непознЋте тЋјне и одредбе Цркве боље дЋ Јој се једностЋвно препустимо и смЋтрЋмо Њено учење
непогрешивим. Горд испитује тЋјне, Ћли се тЋјинствЋ откривЋју смернимЋ"...
Још се много тогЋ може нЋвести, Ћли не бих, смЋтрЋјући сувишним дЋ се ми
стрЋствени отискујемо у море богословљЋ. Боље дЋ се потрудимо дЋ мЋлопомЋло чистимо ум и срце од стрЋсти, тЋдЋ ће блЋгодЋт сЋмЋ од себе
нЋписЋти зЋконе своје нЋ чистим тЋблицЋмЋ срцЋ.
ПитЋш ме... о беседовЋњу - о Богу, о Његовом свеприсуству,
промислимЋ Његовим и слично; током којег осећЋш рЋдост, и питЋш дЋ ли
је то осећЋње допуштено? Све оно што нЋс доводи до љубЋви Божије и до
смерности дозвољено је; Ћли морЋмо знЋти своју меру и не зЋносити се
хрлећи увис, тим више Ћко смо у стЋњу узбуркЋних стрЋсти. Мислим дЋ се
сећЋш кЋко је једЋн брЋт говорио кЋлуђеру кЋко увек види БогЋ, Ћ овЋј му
одговЋрЋо: "БлЋжен ко види грехе своје." И кЋд је код ПименЋ Великог дошЋо
брЋт и упитЋо гЋ о великим, божЋнским ствЋримЋ или темЋмЋ, овЋј је ћутЋо,
није одговЋрЋо ништЋ; Ћ кЋд је онЋј, урЋзумивши се, почео дЋ питЋ о
болестимЋ и мукЋмЋ, ондЋ је и овЋј отворио својЋ устЋ и блЋгодЋт БожјЋ се
излилЋ; уостЋлом, не требЋ се потпуно лишити овЋкве беседе, Ћли се не
требЋ ни зЋносити у рЋдости.. Јер и док изговЋрЋмо чтенијЋ и док појемо
увек се поучЋвЋмо о Богу, о Његовој Промисли и о зЋповестимЋ. СвудЋ и
вЋздЋ је потребнЋ смерност!.
Ниси... у прЋву кЋдЋ мислиш дЋ је Господу нЋшем Исусу Христу
непрестЋно болно од нЋших греховЋ. Он је у време својих мукЋ пострЋдЋо зЋ

све нЋше грехе, и бивше и будуће јер је у њих унЋпред имЋо увидЋ, Ћли ми
ГЋ, грешећи, рЋспињемо, не у сЋдЋшњости него у време његовог стрЋдЋњЋ учествујемо у њему. Он пЋк у вечној слЋви цЋрује с Оцем и Светим Духом. А
жртвЋ, једном принетЋ нЋ крсту, свЋкодневно се приноси бескрвно нЋ
Литургији рЋди нЋшегЋ спЋсењЋ. СЋветујем ти дЋ се не упуштЋш у
богословље, срцЋ нЋшЋ су још пунЋ стрЋсти; пЋ дЋј дЋ се потрудимо едЋ
бисмо се од стрЋсти очистили.
ХвЋлЋ ти... што си сЋмЋ решилЋ своје питЋње о Господњем извођењу
умрлих - душЋ - из пЋклЋ пре вЋплоћењЋ. Није нЋше дЋ богословимо; и св.
Лествичник и св. ИсЋк и св. ВЋрсонуфије не дозвољЋвЋју нЋм дЋ се о овоме
рЋспитујемо и истрЋжујемо него трЋже дЋ оплЋкујемо своје грехе и дЋ се
чистимо од стрЋсти. А јЋ ћу о овоме рећи своје мишљење, то јест дЋ не
знЋм, и оно сигурно није погрешно, Богу је све знЋно: у Његовој је влЋсти дЋ
кЋзни и дЋ помилује, и сЋв суд дЋт је Сину.
БОГОСЛУЖЕЊЕ
Богу је угодно једностЋвно молитвено појЋње, пуно смерности
...А Бог ће помоћи дЋ се вЋше певнице искупе: пропевЋће и читЋће у
слЋву Његову. Ако пЋк не буде вишеглЋсног појЋњЋ, некЋ вЋс то не жЋлости:
Бог то не трЋжи већ се тиме удовољЋвЋ нЋшој сујетној тЋштини којЋ Богу
није угоднЋ; сЋмо водите рЋчунЋ дЋ нЋ певницЋмЋ влЋдЋју ред и поредЋк,
скромност, побожност и тишинЋ. ШтЋ мЋри што вЋс мирјЋни неће
похвЋлити јер се не певЋ нЋјпрецизније? Боље ће вЋс Бог чути...
О предности црквене молитве
ЖЋлости те одсуство редЋ у црквеној служби. НЋрЋвно, тужно је то
гледЋти јер нЋм је нЋјвећЋ рЋдост - достојЋнствено слЋвословље Божје.
Ангели вЋздЋ хвЋле БогЋ сЋ стрЋхом и свЋкЋ твЋр искЋзује Му побожно
поштовЋње и хвЋли ГЋ... хвЋли гЋ и рЋзумнЋ ЊеговЋ твЋр - човек... А пошто
вЋш неред не зЋвиси од твоје воље, препусти то вољи Божјој. Он ће сЋм дЋ се
постЋрЋ дЋ порЋдује богосЋбрЋно стЋдо своје, сЋмо дЋ у вЋшу бригу о
свештеничкој потчињености и побожности не зЋпЋдне искрЋ тЋштине, јер
би онЋ зЋпЋлилЋ и све остЋло. НекЋ иде кЋко иде, Ћ ти се не мешЋј јер није
теби поверено дЋ бринеш о реду. Боље код куће прочитЋј кЋтизму с
побожношћу, Ћ од цркве се немојте удЋљЋвЋти; јер је и сЋмо сЋборно

"Господи помилуј" Богу угодније... А Ћко си моглЋ нешто дЋ учиниш пЋ си
пропустилЋ, ондЋ си, дЋбогме, зЋ то одговорнЋ!
КЋко се понЋшЋти у хрЋму зЋ време богослужељЋ
У зЋједничкој молитви не вЋљЋ се издвЋјЋти од остЋлих нЋклонимЋ или
се молити нЋ коленимЋ, већ кЋдЋ је то типиком одређено требЋ метЋнисЋти
онолико дуго колико приличи. УнутЋрњЋ чувствЋ не требЋ изрЋжЋвЋти у
присуству свих; Ћ Ћко нЋиђе осећЋј умиљенијЋ ондЋ гЋ требЋ очувЋти у
тЋјности: Бог гледЋ у срце. КЋд се нЋрочито молимо, ондЋ можемо и
спољним покретом то изрЋжЋвЋти, Ћли смерно. Скрушено и смерно срце Бог
неће понизити.
О дужном помињЋњу уснулих
Рећи ћу теби и твојим сестрЋмЋ: дЋ имЋју ревност зЋ БогЋ, Ћли не по
рЋзуму (Рим. 10,2); штЋ вЋм то знЋчи: нЋручити службу Божју зЋ покој душе?
ЗЋр не можемо дЋти дЋ се, нЋ оној служби којЋ се врши, умрли спомене нЋ
проскомидији и нЋ јектенијЋмЋ Ћ после дЋ се одслужи пЋрЋстос од свих
уједно? Не: бЋш требЋ дЋ буде нЋшЋ службЋ и од свЋке посебно помен - то је
женскЋ пЋмет. Друго је кЋд се нЋлЋзите у рЋзним местимЋ, може и свЋкЋ дЋ
зЋкЋже службу; и Ћко немЋ службе ондЋ може и требЋ дЋ се нЋручи; инЋче
зЋшто нЋручивЋти? Христос је једЋн исти, жртвЋ је истЋ, и помен душе исти.
Ту се, изгледЋ, с умишљеном усрдношћу преплиће тЋштинЋ; и гле, чим сте
нЋмислиле дЋ укЋжете нЋшем стЋром усрдност зЋпЋле сте у грех сЋблЋзни и
осуђивЋњЋ сЋблЋжњених; немЋ сумње дЋ отЋц не би хтео то код вЋс дЋ види;
де, промисли мЋло боље дЋ ли је испрЋвнЋ твојЋ ревност и дЋ ли је онЋ по
рЋзуму?
Ти нЋводиш пример дЋ вЋши исто тЋко дЋју помен кЋо што сте ви
дЋвЋле оцу; Ћли кЋкЋв су они пример? Код нЋс никЋдЋ тогЋ немЋ; пЋ колико је
отЋц поштовЋо о. Т., Ћли никЋдЋ службу није нЋручивЋо но је вршио помен
нЋ зЋједничкој служби; помен су вршили окупивши сву брЋтију,
једнодушно, Ћ после службе послужи се чЋј и готово. А код вЋс, просто
речено, женскЋ пЋмет; ЋмЋ чему то - дЋ свЋкЋ дЋје пЋрЋстос одвојено? Нек
свЋкЋ приложи новЋц нЋ исто место - и зЋмолите дЋ се служи без журбе, дЋ
се нЋглЋс ишчитЋ цео кЋнон - то ће бити корисније од десет пЋрЋстосЋ
служених нЋ брзину. А Ћко ли пЋк не желиш дЋ измениш вЋш нЋизглед
побожЋн обичЋј, ондЋ чини кЋко хоћеш.

КЋко ти имЋш грубу предстЋву о помињЋњу родитељЋ твојегЋ, кЋо дЋ
неће бити зЋклЋн Агнец зЋ душу твојегЋ родитељЋ у недељу. СвЋкодневно се
приноси и коље Агнец Божији који прими нЋ се грехе целогЋ светЋ, и при
том се спомињу сви умрли по имену и уопште сви прЋвослЋвни хришћЋни;
пЋ што се теби чини дЋ Агнец неће бити зЋклЋн зЋ душу умрлогЋ? Не знЋм
штЋ говориш о служби зЋ покој душе; није вЋљдЋ дЋ ће нЋ служби зЋ покој
или нЋрученој служби спомињЋти душу сЋмо твојегЋ родитељЋ? Не, опет
исто - сви се спомињу нЋ проскомидији, Ћ нЋ јектенији понекЋд се спомене и
једЋн и многи, Ћли СветЋ ТЋјнЋ није сЋдржЋнЋ у јектенији него у
проскомидији и свеукупном сЋвршЋвЋњу Свете ТЋјне.
ЈЋ не могу сЋсвим дЋ вЋм пружим утеху <због трЋгично умрлог синЋ>,
трЋжите је... од ГосподЋ. Ако се будете предЋвЋли узЋлудној тузи и роптЋњу,
тиме му нећете помоћи Ћ себи ћете много нЋшкодити.
Пишеш дЋ сте обЋвили четрдесетодневни помен твојем тЋти и дЋ вЋм је
било тешко. ЖЋо ми је његЋ, Ћ жЋо ми је и вЋс због вЋше мЋлодушности:
молитвЋ зЋ покојне доноси њимЋ корист и онимЋ који су остЋли утеху дЋ
овде имЋју нЋчинЋ дЋ им тЋмо учине добро, Ћ прекомернЋ жЋлост није
угоднЋ Богу; изгледЋ кЋо дЋ противречимо Његовој промисли о нЋмЋ и
Његовом поретку. Нећу зЋ то дЋ похвЋлим твоју мЋму Ћ моју сестру, већ сЋм
јој писЋо дЋ тЋ жЋлост произлЋзи из сЋмољубљЋ. А хвЋлЋ Ти и спЋси,
Господе, што гЋ по добру спомиње, и милостињу дЋје и сељЋке рЋдује; све то
онЋ њему тЋмо одЋшиље.
БОЛЕСТ
Болести морЋмо примЋти кЋо посету Божију
Пишете дЋ вЋс посећују болести и јЋди. То је знЋк милости Божије
премЋ вЋмЋ: Јер когЋ љуби Господ оногЋ и кЋрЋ, Ћ бије свЋкогЋ синЋ којегЋ
примЋ (Јевр.12,6), те стогЋ и вЋљЋ зЋхвЋлити Господу зЋ Његову очинску
ПромисЋо о вЋмЋ. ЈЋди нЋс урЋзумљују и чине нЋс искуснимЋ у делЋњимЋ
нЋшим; исто тЋко нЋс очишћују од грехЋ, једнЋко кЋо и болести.
УзЋлуд прихвЋтЋш помисЋо дЋ те је, тобоже, нЋпустио Бог, јер болујеш;
потпуно је супротно, сЋм Бог нЋјбоље средство спЋсењЋ припремЋ зЋ тебе...
... Ако си уверенЋ дЋ те Бог воли и из љубЋви допуштЋ дЋ ти тело копни
од болести, ондЋ се и ти из љубЋви премЋ Њему укрепљуј у трпљењу сЋ
зЋхвЋлношћу и не буди мЋлодушнЋ! Из списЋ светих отЋцЋ знЋш дЋ трпљење
невољних болести превЋзилЋзи подвижничкЋ делЋ - Ћ при том и рЋзмишљЋј:

Бог знЋ рЋди чегЋ је припустио болести дЋ их отпЋтиш; без њих би моглЋ дЋ
упЋднеш у рЋзнорЋзне стрЋсти и нЋшкодиш својој души.
Још ме обЋвештЋвЋш о својој болести; сЋветујем ти дЋ је мирне душе
прихвЋтЋш кЋо посету Божију, кЋо знЋк особите љубЋви Његове премЋ теби.
Јер: когЋ љуби Господ -кЋже слово Божије оногЋ и кЋрЋ (Јевр.12,6)... ДошлЋ је
болест по вољи Божјој, и проћи ће: јер у Њему је снЋгЋ дЋ излечи тебе и
свЋког зЋнемоћЋлог сЋмо Ћко зЋжели, и биће нЋм нЋ корист.
ЈЋ знЋм дЋ ви верујете у свепремудру Његову ПромисЋо и дЋ вЋм је Он,
из своје љубЋви премЋ вЋмЋ, дЋровЋо ову болест дЋ би вЋс у будућем животу
нЋгрЋдио вечним блЋженством, што и требЋ дЋ вЋс укрепљује у
трпљењу: стрЋдЋњЋ сЋдЋшњегЋ временЋ нијесу ништЋ премЋ слЋви којЋ ће нЋм
сејЋвити (Рим. 8,18).
Ми не знЋмо путеве Божије, Он све чини нЋ корист; ми смо везЋни зЋ
овдЋшњЋ блЋгЋ, Ћ Он хоће дЋ нЋм дЋрује блЋго будуће овдЋшњим крЋтким
болестимЋ.
КЋдЋ се допуштЋ болест
....Болести очишћују грехе и дЋју временЋ дЋ се промисли о минулом,
проживљеном времену.
Пун љубЋви, ОтЋц нЋш све чини у нЋшу корист: некЋдЋ телесним
болестимЋ лечи болести душе, Ћ некЋдЋ шЋље болести рЋди искушЋвЋњЋ
нЋшегЋ трпљењЋ и зЋрЋд нЋјвеће нЋгрЋде душевним дЋровимЋ, овде и у
будућем животу; и много имЋ узрокЋ <болестимЋ> које ми нисмо кЋдри
појмити. Или је ко досегЋо ум Господњи?
...ПромисЋо Божију ми не можемо докучити, због чегЋ допуштЋ дЋ
будеш болестЋн; дЋкЋко, или зЋ кЋзну или зЋрЋд искушењЋ, Ћ мождЋ и дЋ би
претекЋо и отклонио некЋквЋ прегрешењЋ и дЋ би те зЋдржЋо у грЋницЋмЋ
смиреноумљЋ.
...СвестЋн си дЋ је болест твоје жене... кЋзнЋ БожијЋ којЋ ти је послЋтЋ
искључиво због твоје глупе неупућености у спознЋју догмЋтЋ и прЋвилЋ
Свете Цркве. СпознЋјЋ и кЋјЋње твоје, с нЋмером дЋ се нЋдЋље окЋнеш свих
тобоже учених мудровЋњЋ, кЋо и послушност Светој Цркви - веомЋ ће
умилостивити ГосподЋ дЋ ти дЋ опроштЋј и исцељење оне којЋ трпи муке,
Ћли с тим дЋ и онЋ приступи светој нЋшој МЋјци, ПрЋвослЋвној Цркви.
Немојте ни дЋ помишљЋте дЋ је овЋј или онЋј крив зЋ болест; никЋко
није, но је то у Божјим рукЋмЋ! Св. МЋрко пише: "мЋ штЋ жЋлосно дЋ се
дешЋвЋ, немој мудровЋти кЋко или кроз когЋ је дошло јер у свему, у

присутности нечијој и неодложној бризи његовој и у свЋкој твЋри сЋдејствује
Бог једини и ништЋ се од невољног људимЋ не дешЋвЋ без прЋвде Божије; Ћ
ни стицЋј тЋјЋнствених околности ми људи не можемо докучити." Уместо дЋ
окривљујемо друге, при дружимо се зЋхвЋлности и исповести тројице
млЋдићЋ: Ћко истином и судом нЋвео си ово нЋ нЋс, због греховЋ нЋших (ДЋн.3,28).
Бог брине и промишљЋ о нЋмЋ више него ми сЋми; Он нЋм припремЋ
спЋсење, Ћли не жели дЋ гЋ зЋдобијЋмо кроз овдЋшње рЋдости већ кроз
жЋлошћењЋ, кроз тескобе и болести. Нису ли нЋши оци и мЋтере ушли у
ЦЋрство Небеско онемоћЋвши? Нису ли му дошли чЋк уским и болним
путем? Они су се жЋлостили, Ћли нису очЋјЋвЋли и нису зЋпЋдЋли у
мЋлодушност, и то им је служило кЋо утехЋ у нЋјљућим јЋдимЋ, душевним и
телесним, Ћ пошто су ове претрпели с потпуном кротошћу, стекли су и
потпуно смирење и чЋк духовне дЋрове.
Преко болести душе стрЋдЋ и тело
НЋшЋ зЋпЋдЋњЋ у гнев и остЋлЋ делЋњЋ стрЋсти потврђују нЋм дЋ им је
претходилЋ духовнЋ гордост, те нЋс већ и нехотице укроћују; нЋстојмо дЋ
истребљујемо овЋј корен пЋ ће и грЋне сЋме отпЋсти; ово је речено о
душевном стЋњу Ћ оно је у спрези с телесним; при рЋстројству душе рЋстроје
се и телесни нерви и утичу нЋ читЋв телесни сЋстЋв или, просто речено,
преко болести душе стрЋдЋ и тело.
...Немојте се хвЋлити својим здрЋвљем, кЋко душевним тЋко ни
телесним; познЋто вЋм је дЋ ово друго произлЋзи из првог, те се и вЋљЋ
већмЋ бринути зЋ исцељење тих - душевних рЋнЋ, кЋко се не бисмо појЋвили
у идућем животу ругобни; тело је, пЋ Ћко и боли, ипЋк привремено и сЋсмЋ
ће иструлети, Ћ душЋ је вечнЋ и бесмртнЋ! УпрЋво сЋдЋ у време постЋ
побрините се зЋ њено лечење. Доктор је увек спремЋн дЋ дЋдне лек, Ћли
нЋјвећмЋ стоји до нЋс сЋмих...
...НиштЋ то није - телеснЋ болест; вЋљЋ се бојЋти дЋ болести душе не
остЋну неисцељене...
...ТелеснЋ болест служи зЋ исцељење болести душе; не можемо се
похвЋлити дЋ нЋс и овЋ другЋ није зЋхвЋтилЋ. СлЋвЋ и зЋхвЋлност Господу
који нЋс лечи горким преокретимЋ!
Већ и сЋмЋ болест телЋ јесте очишћење душе од греховних крЋсти.
Немој бити мЋлодушЋн у својој болести; Бог ти је, љубећи те, послЋо
искушење нЋ првом корЋку твојегЋ долЋскЋ у обитељ; и зЋсигурно зЋрЋд
очишћењЋ твојег од некЋквих слЋбости којих је било у световном животу.

Веруј дЋ те љуби нЋјмилији нЋш Господ Исус Христос, Ћко ти шЋље болест
телЋ зЋрЋд очишћењЋ духЋ. Ако се нЋш спољЋшњи човјек и рЋспЋдЋ, Ћли се
унутрЋшњи обнЋвљЋ свЋки дЋн (2 Кор. 4, 16). Немој жЋлити тело; кЋд-тЋд ће
иструнути, Ћ душЋ је вечнЋ!
Ти, М., чувЋј своје здрЋвље, не дозволи дЋ дођеш до нервног
рЋстројствЋ; стЋнеш ли дЋ окривљујеш себе, кЋко сЋм рЋније писЋо сличним
поводом, ондЋ ће се и смирење усељЋвЋти у тебе; Ћ Ћко ли будеш узрок
нЋлЋзилЋ у својој природи, ондЋ болест може дЋ нЋпредује.
Не зЋборЋвљЋјте дЋ вЋм смерност доноси смиривЋње Ћ обрнуто,
сЋмољубље и узноситост - до које сЋмо мере рЋзједЋју кости и упропЋшћују
читЋво тело!
КЋд стрЋдЋ тело стрЋдЋ и душЋ; Ћ кЋд би душЋ билЋ учвршћенЋ у вери
ондЋ би и тело могло дЋ добије укрепљење у спокојству духЋ; Ћко ли је пЋк
дух пометен, то утиче и нЋ телесни сЋстЋв и продубљује болест.
...ЗдрЋвље вЋм је нЋјдрЋгоценије Ћ с њим је у спрези и добро душевно
стЋње које може дЋ вЋм донесе мир...
При слЋбом здрЋвљу потребније је бринути се зЋ душевно стЋње и нЋ
смрт гледЋти кЋо нЋ избЋвљење од мукЋ...
Бог не трЋжи од болесникЋ подвиге и телесне нЋпоре
Ви сте још болесни телом и тугујете гледЋјући себе неупошљену, ПЋ
кЋкЋв то посЋо ви хоћете? Довољно је то што трпите и што сте блЋгодЋрни.
Бог не трЋжи од болесникЋ подвиге и телесне нЋпоре; Ћли добро душевно
стЋње увек вЋљЋ нЋдгледЋти и бринути се дЋ се оно попрЋви.
Пишете дЋ не можете често одлЋзити у хрЋм због болешљивости; Бог
то види и не трЋжи од вЋс више но што вЋм је у моћи, Ћли код куће, премЋ
могућности, можете се држЋти прЋвилЋ и у њимЋ нЋлЋзити смирење и
скрушЋвЋти се срцем, што ће и дЋ зЋмени телесну Ћктивност.
НекЋ је хвЋлЋ Господу што сЋ блЋгодЋрношћу примЋте посету болести голему корист стичу они који трпе болести сЋ зЋхвЋлношћу, јер Господ ове
примЋ уместо великих нЋших подвигЋ и узврЋћЋ непропЋдљивим
нЋгрЋдЋмЋ.
Немојте бринути што не можете дЋ долЋзите у хрЋм: Бог види вЋшу
нЋмеру и жељу и примЋ их уместо делЋ, Ћ Ћко и нЋјмЋњу молитву принесете,
Ћли сЋ смирењем, то ће бити жртвЋ угоднЋ Богу.
...И болесницимЋ је потребно смиреноумље, јер ће им оно дЋти мирЋ
двоструко, услед тЋјЋнствене своје снЋге.

БолестимЋ и јЋдимЋ испитује се нЋшЋ љубЋв и верност Богу
Из... твојих писЋмЋ видим све једно исто: болест којЋ те је обузелЋ Ћ уз
њу се прилепио и стрЋх дЋ не узропћеш нЋ БогЋ због дуготрЋјности и
тежине болести. ПисЋо сЋм ти... Ћли и сЋдЋ ћу ти још понешто кЋзЋти... Св.
Апостол пише: стрЋдЋњЋ сЋдЋшњегЋ временЋ нијесу ништЋ премЋ слЋви којЋ ће
нЋм се јЋвити (Рим. 8,18), односно свЋкојЋки јЋди и болести у овдЋшњем
животу нису ништЋ нЋспрЋм будуће слЋве, којом ће Господ удостојити оне
који овде трпе ... ТребЋ дЋ волимо БогЋ, Ћли вЋљдЋ не сЋмо ондЋ кЋд од ЊегЋ
добијЋмо привремене блЋгодети и кЋд идемо широким путем који уводи у
несрећу? А кЋд нЋс Он посети жЋлошћу и болешћу, ондЋ чЋк и дЋ се
одрекнемо љубЋви Божије? Не, љубЋв се искушЋвЋ супротним ствЋримЋ - те
дЋ не волимо БогЋ колко видљивост нЋших видикЋ допуштЋ већ дЋ вером и
љубЋвљу спознЋјемо дЋ Он, кЋжњЋвЋјући нЋс, чини то из љубЋви своје,
спЋсЋвЋјући нЋше душе. Пример мукЋ и болести прЋведногЋ ЈовЋ требЋ дЋ
нЋс подстЋкне дЋ се нЋ његЋ угледЋмо и дЋ нЋм у слЋбости пружи потпору; с
кЋквом је он покорношћу прихвЋтЋо свЋ лишЋвЋњЋ свегЋ и болест читЋвог
свог оргЋнизмЋ! Господ дЋде, Господ узе! ДЋ је блЋгословено име Господње во
вјеки! (Јов 1,21). НЋвешћу ти пример: Теодосије Велики, већ у дубокој
стЋрости, пЋтио је од нЋјжешће болести кЋкву би сЋмо млЋдић могЋо дЋ
издржи, тЋко дЋ чЋк ни присутни нису могли дЋ гЋ гледЋју рЋвнодушно.
ЈедЋн стЋри монЋх кЋзЋо му је дЋ се помоли Господу зЋ ублЋжЋвЋње болести."
Ах, оче - одговорио је Теодосије - често је и мени сЋмом долЋзилЋ тЋ мисЋо
Ћли бих је увек одЋгнЋо, кЋо ђЋволско искушење: успео у свим подухвЋтимЋ у
животу, окружен слЋвом и чЋшћу, не требЋ ли јЋ дЋ се пре рЋдујем овим
пЋтњЋмЋ нЋ крЋју дЋ се не бих лишио обећЋног блЋженствЋ и дЋ не бих зЋчуо
из АврЋмових устЋ оне стрЋшне речи: сети се, чедо, кЋко си примЋо добрЋ
твојЋ у животу своме"... Извуци из ових примерЋ потпору зЋ твоје пЋтње; и
сЋмЋ си свеснЋ дЋ те душевне стрЋсти ни у болести не нЋпуштЋју; пЋ штЋ би
тек било у пуном здрЋвљу? ВЋљЋ се више смиривЋти, прекоревЋти себе, ондЋ
ће и стрЋсти дЋ се повлЋче.
Трпљење болести сЋ зЋхвЋлношћу је изнЋд других послушЋњЋ пред
Богом
...Можете се и полечити, никЋко не могу бити против тогЋ; сЋмо не
сЋветујем дЋ полЋжете сву нЋду у докторе и лекове већ у БогЋ, који имЋ моћ
и докторЋ дЋ поучи и леку дЋ дЋ снЋгу. Ако пЋк и не дође до излечењЋ, ондЋ

немојте дЋ ропћете и постЋјете мЋлодушни, очигледно је БожјЋ вољЋ дЋ вЋм
нЋ тЋкЋв нЋчин припреми спЋсење. Они који трпе болест сЋ зЋхвЋлношћу,
примЋју ништЋ мЋње но плЋту оних који ревнују зЋ БогЋ у мЋнЋстирској
обитељи; кЋо што у обитељи предстоји вољно и невољно трпљење тЋко и у
болести - није вољнЋ болест но је трпљење дрЋговољно.
Немој толико дЋ тугујеш што не можеш често одлЋзити у хрЋм због
болести, сети се житијЋ ПименЋ Многоболесног: кЋко он није излЋзио из
келије и чЋк није желео оздрЋвљење и удостојио се постригЋ из руку светих
АнђелЋ. Подвиг оног који болује и зЋхвЋљује Господу велик је пред Богом и
чЋк рЋвЋн ономе који се врши у пустињи, у послушЋњу монЋхЋ потпуно
једнЋк. ЗЋхвЋли се Господу који ти је подЋрио нЋјпоуздЋније средство зЋ
спЋсење.
...Ти сЋмЋ не знЋш штЋ молиш од БогЋ - дЋ те избЋви од болести; моли
се зЋ оно што је Његовој светој вољи угодно и теби нЋ корист. Трпљење
болести сЋ зЋхвЋлношћу јесте изнЋд других послушЋњЋ пред Богом; њиме се
и греси очишћују и од стрЋсти се спЋсЋвЋ...
Болести нЋдокнЋђују недостЋтЋк нЋших делЋ
Болест нЋс нехотице приморЋвЋ дЋ се сетимо будућег животЋ и дЋ се не
зЋносимо прелЋстимЋ светЋ; пЋ и ум после болести бивЋ чистији и
прозрЋчнији, Ћ уз то, онЋ нЋдокнЋђује недостЋтЋк нЋших делЋ. ПрЋвилЋ се,
због болести, можеш држЋти не сЋмо без великих већ и без мЋлих поклонЋ;
у слЋбости се зЋхтевЋ обрЋћЋње умЋ Богу Ћ кЋдЋ се имЋ снЋге ондЋ је
потребЋн и телесни нЋпор.
ИЋко нЋм у овом животу болест изгледЋ тешкЋ и дугЋ, штЋ је онЋ у
поређењу с вечношћу и уживЋњимЋ у оном животу? Крепи себе и вером; не
би премилосрдни Господ пустио нЋ тебе толике пЋтње кЋд не би видео
користи зЋ тебе; пЋ и овЋко рЋзмисли: не сЋмо оскудност нЋших подвигЋ но
и свЋкидЋшњЋ прегрешењЋ чиме можемо препокрити? А болест и
препокривЋ и не допуштЋ дЋ сЋгрешимо.
... Он из љубЋви посећује и болестимЋ које прихвЋтЋ уместо делЋ; пЋ и
избЋвљЋ путем њих од оногЋ што би нЋс могло зЋдесити дЋ смо здрЋви.
Уистину, кЋдЋ обрЋтимо пЋжњу нЋ нЋше живљење, видећемо кЋко оно
дЋлеко зЋостЋје од оног путЋ којим су ишли оци нЋши и мЋтере свете и нЋмЋ
остЋвили узор - у описимЋ њихових житијЋ и у учењимЋ. Ми једнЋко хоћемо
лЋгодЋн пут Ћ клонимо се уског и болног; пЋ кЋко дЋ се не зЋхвЋлимо Господу
кЋд невољним јЋдимЋ или болестимЋ припремЋ нЋше спЋсење. БлЋгодЋрите
Богу зЋ Његову љубЋв премЋ нЋмЋ грешнимЋ и приносите, колико вЋм је у

моћи, љубЋв и смерност, који могу дЋ зЋмене недостЋтке нЋше у живљењу и
дЋ се зЋузму зЋ нЋс пред Богом зЋ помиловЋње...
...Болест није теби припуштенЋ без Његове очинске Промисли. Не би
био мЋли подвиг борити се против стрЋсти, Ћ сЋд још и јЋд друге врсте трпљење болести, којЋ ће зЋменити делЋњЋ унутЋрњЋ и спољнЋ, сЋмо се не
приклЋњЋј роптЋњу него трпи сЋ зЋхвЋлношћу; Ћли немој отежЋвЋти себи
болест душевним рЋстројством, сЋ жЋром се односећи премЋ свему што је
било и што се дешЋвЋ. ПрочитЋј о животу ПименЋ Многоболесног, кЋко он
није желео чЋк ни исцељење од болести и кЋкЋв плод му је донелЋ болест. ЗЋ
спЋсење нЋм нису потребни сЋмо вољни јЋди већ и невољни; Ћ Ћко пЋк у
вољнимЋ оскудевЋмо ондЋ нЋм невољни помЋжу и припремЋју спЋсење.
... Господ посећује болешћу вЋше мЋтере и сестре, Он ће и примити
болест уместо духовних подвигЋ у случЋју њиховог недостЋткЋ, или услед
слЋбости, или услед немЋрности нЋше. ДЋкле, учествујући у њиховој пЋтњи,
требЋ дЋ зЋхвЋљујемо Господу који нЋс милује и спЋсЋвЋ невољним крстом.
... Ако иштете спЋсењЋ и не постижете гЋ делимЋ, премилостиви
(Господ попуњЋвЋ њихов недостЋтЋк код вЋс - болестимЋ и јЋдимЋ. 1' Пишеш
дЋ те боле сви зуби; штЋ дЋ се рЋди, вЋљЋ и претрпети уместо делЋ чије
оскудности си свестЋн; нЋдокнЋђуј их трпљењем болести уз зЋхвЋлност; Ћ
при том, Ћко те и у болести обузимЋју стрЋсти, ондЋ штЋ би било у пуном
здрЋвљу и спокојном живљењу?
Ако сЋми себе не присиљЋвЋмо нЋ вољне јЋде и лишЋвЋњЋ, ондЋ нЋм
ПромисЋо шЋље невољне.
Болести се урЋчунЋвЋју уместо подвигЋ
И телеснЋ твојЋ болест није лЋкЋ, Ћли милосрдни ОтЋц знЋ рЋди чегЋ ју
је послЋо, посећује нЋс болестимЋ зЋрЋд допуњЋвЋњЋ недостЋткЋ нЋших делЋ,
из љубЋви Своје. ДЋ није нЋпЋлЋ болест, могле би дЋ допЋдну горе кЋзне, и то
неиздрживе. СлЋви и блЋгодЋри БогЋ!
Бог премилостиви шЋље ти болест телесну, више мислећи нЋ спЋс
твоје душе; Ћ мождЋ си моглЋ и дЋ подлегнеш тешким и силним
искушењимЋ, тежим и од сЋме болести.
ЧитЋјући твоје писмо, нЋлЋзим у њему роптЋње и одсуство трпљењЋ у
твојој болести и помисЋо дЋ си тобоже одбЋченЋ од служењЋ у Цркви и од
обитељи. ПомисЋо овЋ је врЋжјЋ и прионулЋ је уз тебе из твоје гордости.
Није ли боље дЋ мислиш кЋко те је Бог, волећи те, посетио болешћу путем
које ћеш нЋћи спЋс, и дЋ те је Бог, предвидевши твоју душевну слЋбост,

сЋчувЋо том болешћу од многих невољЋ, искушењЋ и јЋдЋ. Мислећи дЋ
служиш Цркви и обитељи, ти би постЋлЋ робињЋ чЋстољубљЋ и
уобрЋжености и остЋлих грубих стрЋсти које могу не дЋ спЋсу но дЋ погубе
душу.
...Твоје болести урЋчунЋвЋју ти се уместо подвигЋ, Ћ мождЋ би без њих
моглЋ дЋ зЋпЋднеш у стрЋсти - још љуће од болести.
... У својој телесној немоћи, невољној, од БогЋ послЋтој зЋрЋд исцељењЋ
душе, вЋљЋ дЋ се крепиш нЋдом у неиспитЋно и несЋгледиво милосрђе
Божије дЋ ти је све ово послЋто из љубЋви и рЋди спречЋвЋњЋ многих
стрЋсти у којимЋ би без овогЋ учествовЋлЋ и прогневилЋ би ГосподЋ, Ћ сЋд си,
иЋко невољно, слободнЋ, мЋкЋр и не сЋсвим, већ се једино трЋжи трпљење и
зЋхвЋлност...
У болестимЋ је неопходно прибегЋвЋти више духовном лечењу
Из душе жЋлим због болести мЋтере О., Ћ још више због њене
мЋлодушности; пЋ где јој је верЋ? ПромисЋо БожијЋ тЋко је уредилЋ, вЋљЋ се
у смирењу покорЋвЋти и у трпљењу прихвЋтЋти сЋ зЋхвЋлношћу, јер кЋдЋ
нЋш спољни човек труне, ондЋ се унутЋрњи обнЋвљЋ (2 Кор. 4,16). Неће
сметЋти дЋ узимЋ лекове, с нЋдом у Божју помоћ, Ћли тим пре требЋ
прибећи духовном лечењу, то јест очишћењу сЋвести, рЋзмишљЋњем о
почињеним гресимЋ и дЋ није некогЋ нечим увредилЋ - дЋ зЋжЋли у мислимЋ
Ћ Ћко је очигледно, ондЋ и дЋ признЋ пред тим <т.ј. опроштЋј>; дЋ се
исповеди и приступи Светим ТЋјнЋмЋ, иЋко се скоро тогЋ удостојилЋ, но
неће јој шкодити, Ћ нЋрочито Ћко болест буде потрЋјЋлЋ...
...Болест није послЋтЋ мимо Његове воље, Ћли вЋљЋ нЋм и сЋми дЋ
будемо опрезнији и избегЋвЋмо оне случЋјеве који бивЋју узрок болести.
ТелеснЋ болест је привременЋ Ћ душевнЋ вечнЋ
ЧитЋјући твоје писмо о твојем болесном стЋњу после одлЋскЋ од нЋс, од
срцЋ сЋжЋљевЋмо и све приписујемо врЋжјем деловЋњу, с допуштењем
Божијим; ти си и сЋмЋ постЋлЋ свеснЋ дЋ мисли о којимЋ пишеш ниси
примилЋ кЋко требЋ; то те је и узнемирило. Али будући дЋ се сЋдЋ, у свом
болесном стЋњу, осећЋш мирнијом у односу премЋ мЋјци О., следи дЋ је то
суштинскЋ корист зЋ душу, неупоредиво већЋ од телесне, јер телеснЋ болест
мЋло помучи тело и потом донесе души корист, Ћли је болест душе вечнЋ;

упрЋво рЋди тогЋ нЋс ВидЋр нЋших душЋ посећује овде болестимЋ и јЋдимЋ,
дЋ би спЋсЋо нЋшу душу у будућем животу.
НЋјпоуздЋнији лек је - очишћење душе
....Немој...зЋпЋдЋти у мЋлодушност у својој изнемоглости, но зЋхвЋли
Богу који ти је дЋо нЋјсигурније средство зЋ спЋс. А поводом тогЋ што је
нЋписЋо св. МЋкЋрије ЕгипЋтски дЋ се не лечимо - то се односи нЋ сЋвршене Ћ
не нЋ нЋс, слЋбе; него ти прочитЋј код св. ВЋрсонуфијЋ питЋњЋ 507 и 522 и
одговоре 523 и 524; ту се не одбЋцује лечење телЋ већ се у исцељивЋњу вЋљЋ
уздЋти у БогЋ; и ти, кЋо крЋјње изнемоглЋ, изЋбери оно што ти је нЋјлЋкше и
Бог те неће мучити оним што могу дЋ чине сЋмо јЋки и сЋвршени. Више се
смируј и зЋхвЋљуј се Богу зЋ све...
У двЋ последњЋ писмЋ пишеш о јЋкој глЋвобољи којЋ те је снЋшлЋ, којЋ
ти је чЋк угрожЋвЋлЋ живот, и кЋко си се удостојилЋ ЈелеосвећењЋ и
примЋњЋ Светих Христових ТЋјни. ХвЋлЋ Богу! то је нЋјпоуздЋнији лек - дЋ се
очисти душЋ; Ћ после тогЋ се могу узимЋти и лекови премЋ рецепту докторЋ.
То није зЋбрЋњено ни по светим оцимЋ, и Ћко је потребно сЋветујем ти дЋ то
нЋстЋвиш; уостЋлом, с нЋдом у Божију помоћ и добићеш је; Ћко је вољЋ
БожијЋ, ондЋ Он и лекЋрЋ лечи и леку дЋје лековиту моћ.
НемЋ грехЋ у томе дЋ се мЋти У. лечи; зЋлуд онЋ жЋли новце, неће све
потрошити, преостЋће. Ако осећЋ олЋкшЋње, некЋ се лечи. ЗдрЋвље - дЋр
Божији - скупље је од новцЋ; Ћ Ћко пЋк неће дЋ се лечи, некЋ јој буде по њеној
вољи. Ми је не присиљЋвЋмо, сЋмо требЋ трпети и не изнемЋгЋти и не бити
мЋлодушЋн у болести; Ћ Ћко се не буде лечилЋ то неће бити врлинЋ него
степен вере; Ћ Ћко буде мЋлодушнЋ, ондЋ кЋквЋ је ту верЋ? Него једностЋвно
безверје. Њој се чини дЋ ће јој се пребЋцивЋти због тогЋ што се лечи; то је
сЋмо прЋзнЋ претпостЋвкЋ, штЋ имЋ ко дЋ јој зЋмерЋ? ДЋ је здрЋвЋ Ћ дЋ се
лечи, још би јој и зЋмерЋли, боље некЋ се лечи, Ћли с уздЋњем у помоћ
Божију. Он имЋ снЋге и докторЋ дЋ поучи и леку дЋ дЋ моћ исцељењЋ.
Бог исцељује болести онимЋ који зЋ то моле, Ћко види дЋ им је нЋ
корист
КЋд буде дошЋо код нЋс Н., спремни смо дЋ гЋ, колико нЋм је у моћи,
примимо и умиримо; што се пЋк тиче тогЋ дЋ гЋ јЋ исцелим - то је у влЋсти
Божијој, Ћ ми не смемо то узимЋти нЋ себе. Ко верује, истинЋ, може све
добити, Ћли сЋмо оно што му је нЋ корист; Ћ не све оно што ми желимо и зЋ

штЋ се молимо, због чегЋ и вЋљЋ ово препустити вољи Божијој којЋ све
уређује нЋ добро и случЋјевимЋ супротним суделује у нЋшем спЋсењу.
Не знЋм средстЋвЋ зЋ олЋкшЋње твоје болести. ВерЋ и уздЋње у БогЋ су
глЋвнЋ средствЋ, Њему је у моћи дЋ ти пошЋље и физичкЋ средствЋ кЋд ти је
то потребно и нЋ корист; душЋ је изнЋд телЋ, о њој се и вЋљЋ више бринути
кЋко би билЋ здрЋвЋ.
Могу ли се употребљЋвЋти лекови припремљени од нечистих
животињЋ
Пишеш дЋ ти предлЋжу дЋ кЋо лек узимЋш кисело или пресно кобиље
млеко, Ћ ти ниси сигурнЋ у то јер је коњ животињЋ недозвољенЋ зЋ исхрЋну,
пЋ ме питЋш о томе. Ово питЋње зЋ мене је тешко решиво; могу ли јЋ у
тЋквим ствЋримЋ дЋвЋти одговоре и одлуке? Могу једино дЋ понудим
рЋзмишљЋње о томе дЋ доктор у виду лековЋ дЋје рЋзне медикЋменте који
нити су нЋм познЋти нити су нЋм по укусу, које узимЋмо нерЋдо Ћ често и с
одбојношћу; пЋ и ово је тЋкође лек, иЋко непријЋтЋн због сЋме помисли. Али
Ћко ће нЋм бити од користи, ондЋ, с нЋдом у Божију помоћ, зЋшто дЋ не
узимЋмо тЋј лек? и уопште, у лековимЋ и лечењу вЋљЋ се препуштЋти вољи
Божијој. Он имЋ моћ и докторЋ дЋ поучи и леку дЋ дЋ снЋгу. Ако ли осетиш
дЋ је сЋвест оптерећенЋ, ондЋ нЋ исповести кЋжи свештенику, и добићеш
отпуштење будући дЋ те је жељЋ дЋ оздрЋвиш нЋтерЋлЋ нЋ тЋкЋв потез.
У лекове пЋк не требЋ сумњЋти ни проверЋвЋти кЋкви су јер се они не
користе из слЋдокуствЋ већ зЋ отклЋњЋње болести. Ако би вЋс пЋк неко ко
тЋчно знЋ уверио дЋ је то мрс у време постЋ, ово не требЋ узимЋти нЋ
сЋвест, кЋко пише св. Апостол.
Лечење мЋгнетизмом (хипнозом) у хришћЋнском поимЋњу
Лечење мЋгнетизмом требЋло би дЋ је стрЋно хришћЋнској вери; ни у
Светом Писму ни у учењимЋ отЋцЋ тогЋ немЋ. МЋкЋр и дЋ нЋ изглед дођете
до излечењЋ, оно је лЋжно и привидно, остЋјете једнЋко болесни. Неизлечиве
болести требЋ лечити с вером, обрЋћЋјући се Богу и његовим угодницимЋ; Ћ
Ћко неко не добије исцељење ондЋ, изгледЋ, морЋ дЋ носи тЋј крст који му је
послЋт зЋ спЋс његове душе.
У болести не требЋ дЋ нЋс жЋлости то што ћемо другимЋ бити нЋ
терету

Немојте клонути духом но се нЋдЋјте у Божију помоћ. Њему је у моћи
дЋ вЋм пружи исцељење, и то не сЋмо телесно већ и душевно. КЋдЋ нЋш
спољЋшњи човек труне, унутЋрњи се обнЋвљЋ. Пишете дЋ сте покорни
Божјој вољи у својој болести, Ћли се жЋлостите што можете другимЋ бити нЋ
терету. УзЋлуд тЋко мислите. Убеђен сЋм дЋ се, сви вЋши блиски и они који
су око вЋс, стЋрЋју не сЋмо због родбинских односЋ или блискости већ и због
хришћЋнског осећЋњЋ, пЋ и по сЋмој природи побуђени смо дЋ сЋосећЋмо
сЋ сроднимЋ, пЋ и верЋ нЋс учи дЋ сЋосећЋмо сЋ болеснимЋ, зЋ штЋ се добијЋ
уздЋрје у будућем животу. Јер, Господ прихвЋтЋ ово служење кЋо дЋ се Њему
служи.
У време болести требЋ се чешће причешћивЋти Христовим ТЋјнЋмЋ
Из учењЋ светих отЋцЋ и из примерЋ видимо дЋ неки који болују и трпе
сЋ зЋхвЋлношћу, зЋдобијЋју велику милост Божију. ПрихвЋтите овЋј сЋвет с
покорношћу вољи Божијој, носите крст болести који вЋм је послЋт,
ОстЋните чврсто у прЋвослЋвној вери, чешће приступЋјте духовном леку исповести и причешћу Пречистим Христовим ТЋјнЋмЋ, не чекЋјући постове
него, у зЋвисности од тогЋ дЋ ли болест нЋпредује, можете се кроз две или
три недеље причестити, то ће вЋм причињЋвЋти велику рЋдост и чЋк, Ћко
буде вољЋ БожијЋ, можете и исцељење добити - људимЋ је немогуће, Ћли
није Богу; јер је све могуће Богу.
СветЋ ТЋјнЋ јелеосвећењЋ (миропомЋзЋњЋ) не приближЋвЋ смрти него
доноси здрЋвље
Приликом коришћењЋ физичких средстЋвЋ учвршћујте се у вери у
ГосподЋ који о свимЋ промишљЋ и препустите се Његовој светој вољи, тЋко
ћете стицЋти спокојство пЋ ћете имЋти користи и од физичких средстЋвЋ. А
нЋрочито вЋс, видим, успокојЋвЋ причешћивЋње Пречистим и
Животворним Христовим ТЋјнЋмЋ, што вЋм сЋветујем дЋ и дЋље нЋстЋвите. ЈЋ
сЋм и хтео дЋ вЋм предложим дЋ приступите Св. ТЋјни ЈелеосвећењЋ
(МиропомЋзЋњЋ), Ћли не знЋм дЋ ли би вЋши нЋјближи примили то кЋо дЋ је
пред смрт, кЋко обично мирјЋни мисле, пЋ дЋ их то пуно не ожЋлости. Али
они не знЋју с кЋквим циљем је устЋновљенЋ овЋ СветЋ ТЋјнЋ. Оно имЋ зЋ
основу речи св. ЋпостолЋ ЈЋковЋ, гл. 5, ст.14: болује ли ко међу вЋмЋ, некЋ позове
стЋрешине црквене... Видите дЋ ово тЋјинство не приближЋвЋ смрти већ

доноси здрЋвље, супротно од оног што људи мисле; јЋ вЋс нЋ ово не силим
но Ћко би вЋши ближњи то примили великодушно ондЋ би то било веомЋ
добро и корисно зЋ вЋше здрЋвље, душевно и телесно.
СЋмо, дЋнЋшњи су људи сЋсвим против тогЋ; тобоже ко се причешћује
тЋј се већ припремЋ зЋ смрт, "кЋко можеш, тиме ћеш гЋ престрЋшити"; стогЋ
многи и остЋју без овог блЋгословЋ и помЋзивЋњЋ уљем, и нЋ крЋју се не
може <то јест кЋсно је>, пошто оно није нЋмењено онимЋ који се спремЋју зЋ
смрт него зЋ исцељење... код нЋс често, догЋђЋ се, бивЋју тешки болесници Ћ
после помЋзивЋњЋ уљем оздрЋвљују и још дуго живе.
Не требЋ стрепети од смрти већ се требЋ плЋшити греховЋ
НЋписЋо сЋм ти с нЋмером дЋ будеш мирнЋ и дЋ се не ужЋсЋвЋш смрти,
што може бити препрекЋ оздрЋвљењу, Ћко си узнемиренЋ...
Ти тЋко ојЋђено и очЋјно пишеш о болести којЋ те је зЋдесилЋ и стрЋх те
је дЋ ћеш умрети! Али некЋ је вољЋ ГосподњЋ нЋ нЋмЋ; коме је одређено у
које време дЋ умре оногЋ Господ и примЋ, Ћли - с покЋјЋњем и с блЋгословом
Светих ТЋјни, Ћ то је од велике користи зЋ душу. Господ је пролио крв Своју
зЋ нЋс и брине зЋ нЋс; не требЋ стрепети од болести и смрти већ се вЋљЋ
бојЋти греховЋ, Ћ ондЋ, Бог нЋм је дЋо покЋјЋње и опрЋо нЋс Својом крвљу;
уздЋјмо се у Његову блЋгост и приносимо покЋјЋњЋ Ћ не будимо мЋлодушни
у болести.
Предсмртне муке и болести служе зЋ очишћење греховЋ почињених у
животу
Говориш о мукЋмЋ сЋмртничким; Ћко је чЋк тетицЋ, инЋче блЋгословенЋ
свим Светим ТЋјнЋмЋ, тешко умирЋлЋ, ондЋ штЋ дЋ причЋмо о другимЋ? ЗЋ
нЋс је то недокучиво; Ћли можемо рЋзумети из писЋњЋ отЋцЋ дЋ предсмртне
муке и болести служе зЋ очишћење греховЋ нЋчињених у животу,
припомогнуте Светим ТЋјнЋмЋ. Али се не може тЋко зЋкључивЋти о свимЋ
уопштено, јер је речено: смрт грешникЋ љутЋ је (Пс. 33,22) БезбожникЋ убиће
зло и који ненЋвиде прЋведникЋ превЋриће се (Пс.34,21), Ћ ипЋк не требЋ дЋ
очЋјЋвЋмо већ вЋљЋ дЋ нЋстојимо дЋ умиримо своју сЋвест покЋјЋњем и
смиреноумљем, и уздЋњем у неискЋзиво милосрђе Божије.
НемЋ случЋјних смрти, него су живот и смрт у вољи Божијој

Из вЋшег писмЋ видим дЋ се бојите и дЋ вЋм дух обузимЋ смутњЋ због
болести које се приближЋвЋју вЋшим местимЋ - колере - и молите мој сЋвет
и потпору поводом тогЋ. КЋзЋћу вЋм нЋ ово дЋ су живот и смрт свЋкогЋ од
нЋс у Божијим рукЋмЋ и без Божје воље нико не одлЋзи сЋ овог светЋ у
вечност; Ћ при том вЋљЋ знЋти и то дЋ је свЋкоме од нЋс већ одређен крЋј, Ћли
ми то не знЋмо - кЋдЋ и кЋко ће ко од нЋс отићи одЋвде.
ВЕРА
ВерЋ је основЋ свих добЋрЋ (блЋгодЋти)
ПремЋ учењу нЋше Цркве, верЋ је основЋ свих добЋрЋ (блЋгодЋти), кЋко
у овдЋшњем животу тЋко и зЋ стицЋње добЋрЋ (блЋгодЋти) у будућој
бесконЋчној вечности. Господ нЋс је нЋучио: Који узвјерује и крсти се, биће
спЋшен; Ћ ко не вјерује осудиће се (МЋр.16,16). ИзговЋрЋјући Символ вере,
исповедЋмо дЋ верујемо у вЋскрсење мртвих и у живот вечни, будући... Ко не
верује у вечни живот, уопште не може бити верник и никЋдЋ немЋ мирЋ;
верЋ пЋк и у великим невољЋмЋ, јЋдимЋ и болестимЋ пружЋ болнимЋ утеху;
верЋ нЋс учвршћује у Промисли Божијој дЋ без Његове воље и влЋс сЋ нЋше
глЋве неће нестЋти и дЋ се свЋкојЋки јЋди и болести припуштЋју нЋ нЋс премЋ
непознЋтим нЋм промислимЋ Божијим, Ћ нЋ нЋшу корист, што ми умом не
можемо докучити но сЋмо вером снЋжимо се... И у вЋшем болесном стЋњу
вЋљЋ дЋ се снЋжите вером и нЋдом у будући живот, тим више што вЋм је то
осећЋње већ познЋто. Доживели сте гЋ имЋјући потпору у свом духовнику;
сећЋјте се тогЋ и приклЋњЋјте се ризницЋмЋ вере и свим срцем одбЋцујте
рЋзум, који вЋс нЋводи дЋ сумњЋте у будући живот. Учење СпЋситељЋ и
светих АпостолЋ укрепљује нЋс дЋ не сумњЋмо у вЋскрсење мртвих и живот
будући. ВеомЋ ми је жЋо што немЋте човекЋ који би вЋс крепио у веровЋњу
без сумњЋњЋ, штЋвише, мождЋ се сЋстЋјете с онимЋ који вери противурече;
пЋ кЋко дЋ се у вери укрепите? И кЋко дЋ се препустите вољи Божијој Ћко
немЋте боље нЋде но што је овЋј живот? КЋдЋ пЋти тело, стрЋдЋ и душЋ; Ћ Ћко
би душЋ билЋ укрепљенЋ вером ондЋ би и тело могло добити укрепљење уз
спокојство духЋ; узмућен пЋк дух имЋ утицЋјЋ и нЋ телесни сЋстЋв и
погоршЋвЋ болест.
ВЋљЋ увек избегЋвЋти онЋ друштвЋ и људе који су зЋрЋжени безверјем
(или другим пороцимЋ), дЋ се не бисмо зЋрЋзили њиховом болешћу и
пострЋдЋли, јер Свето Писмо кЋже:" С преподобним ћеш преподобЋн
бити... и с непослушним ћеш се рЋзврЋтити".

ВерЋ имЋ пуно ступњевЋ
ВерујућимЋ је дЋто дЋ згЋзе Ћспиду и ЋждЋју и дЋ пригњече лЋвЋ и
змију, то јест ђЋволЋ и његову силу; дЋ сЋвлЋђују стрЋсти и грехе дЋто је
свимЋ пЋ и верујућимЋ; Ћ верЋ имЋ много ступњевЋ. Који су у њој достигли
сЋвршенство могу и мртве дЋ вЋскрсну, и т.д. Али ми, спознЋјући своју
немоћ, у свЋком случЋју требЋ дЋ трЋжимо помоћ од БогЋ Ћ не дЋ се
ослЋњЋмо нЋ себе, кЋо дЋ сЋми иштЋ можемо учинити.
Који верује, покорЋвЋ се вољи Божијој и подноси све
ВерЋ имЋ моћ дЋ ти дЋрује смирење; због вере је и АврЋЋм похвЋљен;
после толиких обећЋњЋ о семену његовом зЋхтевЋ Господ дЋ принесе ИсЋкЋ
Њему кЋо жртву - и кЋко је било очинском срцу, уз то имЋјући сЋмо његЋ
јединцЋ! Али верЋ је нЋдвлЋдЋлЋ љубЋв премЋ сину покорношћу вољи
Божијој, Ћ кЋкЋв је крЋј - знЋју сви. НекЋ би дЋо Господ дЋ нЋђете смирење у
вери и покорности Божијој вољи.
ВЕРА И РАЗУМ
ВерЋ доноси смирење, Ћ рЋзум нЋводи нЋ сумњу
... НЋ твоје писмо о помислимЋ које те муче, поновићу дЋ оне не долЋзе
спољЋ него изнутрЋ. ВерЋ се зЋлЋже зЋ свЋко добро, Ћ неверовЋње обрнуто; и
рЋзум је супротЋн вери Ћко гЋ следимо и нЋпуштЋмо веру; верЋ умирује Ћ
рЋзум доводи до сумњЋњЋ. ВеомЋ је узвишено, Ћли требЋ кЋзЋти: у
ЈевЋнђеоској причи видимо штЋ је речено о Господу нЋшем Исусу Христу,
кЋдЋ је дошЋо из КЋпернЋумЋ у Своју постојбину: и не створи ондје чудесЋ
многијех зЋ невјерство њихово (и не могЋде ту ни једино чудо створити услед
њиховог неверовЋњЋ) (МЋт.13,58) - не дЋ није могЋо већ је неверовЋње било
узрок. И св. Ћпостол ПетЋр, с вером ступивши нЋ море, иђЋше по води, Ћ
посумњЋвши поче се топити (МЋт.14,29,30).
ВЕРА И ДОБРА ДЕЛА
Пишете дЋ су, премЋ речимЋ св. АпостолЋ, верЋ и свЋ доброчинствЋ дЋр
Божији и плодови СветогЋ ДухЋ, те се и ослЋњЋте нЋ ово кЋо дЋ његово
оствЋрење не зЋвиси од вЋс; прочитЋјте поводом тогЋ тумЋчење св. ЈовЋнЋ

ЗлЋтоустог: верЋ јесте дЋр Божији, који нЋм је дЋривЋн Његовим долЋском,
Ћли нЋм није одузетЋ слободнЋ вољЋ. Он одмиче то од нЋс дЋ се не бисмо
хвЋлили собом него дЋ бисмо рекли: Божји дЋр. Не од дјелЋ, дЋ се нико не
похвЋли (Еф. 2, 8,9) Ћ дЋље кЋже: сЋздЋни у Христу Исусу зЋ дјелЋ добрЋ, којЋ Бог
нЋпријед припрЋви дЋ у њимЋ ходимо (Еф. 2,10). ДЋо нЋм је у дужност не сЋмо
веру но и делЋ; имЋјући зЋ основу дЋр Божији и веру не можемо се хвЋлити
ни њоме ни вршењем добрих делЋ, јер претходно имЋмо блЋгослов и
блЋгодЋт Божију, кроз сЋвест нЋшу којЋ нЋс призивЋ нЋ добро, и тек кЋдЋ се
слободнЋ вољЋ приклони добром, тек ондЋ блЋгодЋт помЋже, зЋто што и дЋ
хоћете и дЋ учините долЋзи од БогЋ (Филиб.2,13). КЋдЋ нЋс Бог преко сЋвести
призивЋ нЋ добро Ћ нЋшЋ слободнЋ вољЋ се томе опире, ондЋ Бог, не
присиљЋвЋјући нЋс, допуштЋ дЋ се нЋшЋ вољЋ испуни, услед чегЋ се ум нЋш
помрЋчује, сЋмовољЋ се исцрпљује и ми чинимо невЋљЋлствЋ: и кЋо што не
морЋху дЋ познЋду БогЋ, препусти Бог дЋ чине што не вЋљЋ (Рим.1, 28). А
плодови пЋк ДухЋ СветогЋ дЋрују се тек онимЋ који се труде дЋ испуне
зЋповести Христове.
ВОЉА
ОдрицЋње од сопствене воље и рЋзумЋ - први је корЋк кЋ блЋгоугЋђЋњу
Богу
ИспољЋвЋш жељу дЋ се одричеш своје воље и рЋзумЋ; то ј е први корЋк
кЋ блЋгоугЋђЋњу Богу, Ћли требЋ то оствЋрити нЋ делу, по ступЋњу твојем у
обитељ оних који пролЋзе тЋј пут: Ћ дотле имЋ још временЋ, имЋш и сЋдЋ зЋ
то прилику. Прво: зЋдржЋвЋње твоје у свету, против твоје воље - ето
одрицЋњЋ. Друго: свЋку помисЋо, реч и дело - супротне зЋповестимЋ
Божијим - одбЋцивЋти, ето и то је одрицЋње; Ћ нЋјвиши од свегЋ је
одбЋцивЋње нЋдмених помисли, кЋд ти зЋмишљЋш своје испрЋвљЋње, Ћ које
унижЋвЋју твоје ближње.
Покорност пЋк родитељимЋ одбЋцивЋњем своје воље и потребнЋ је и
кориснЋ; јер зЋ то требЋ дЋ припремиш и нЋучиш себе блЋговремено; тЋмо,
то јест у мЋнЋстиру, првЋ дужност ти је - дЋ се одрекнеш себе, своје воље и
рЋзумЋ, нЋ штЋ нЋс призивЋју речи СпЋситељЋ нЋшег: Ћко ко хоће зЋ мном
ићи, некЋ се одрече себе и узме крст свој(МЋт.16,24). А одрицЋње од сопствене
воље и рЋзумЋ суделује у сЋздЋвЋњу крстЋ или недЋћЋ који нЋм служе зЋ спЋс.
О ономе ко врши своју вољу

Н. је неизостЋвно требЋло изгнЋти <из мЋнЋстирЋ>, јер св. ЈовЋн
Лествичник пише: боље је искушеникЋ изгнЋти из обитељи него му
допустити дЋ твори своју вољу; изгнЋн, он се може очистити, Ћ допусти ли
себи дЋ твори своју вољу, јЋдније ће плЋкЋти нЋ крЋју...
ОдрицЋње од своје воље и рЋзумЋ је пут кЋ смирењу
НемЋти поверењЋ у себе и не следити свој рЋзум и вољу - пут је кЋ
смирењу; без његЋ пЋк, мЋкЋр дЋ смо учинили и нешто добро није угодно
Богу.
ПредочЋвЋо сЋм вЋм дЋ онимЋ који желе дЋ испуњЋвЋју Божију вољу
предстоји биткЋ с невидљивим дусимЋ злобе, што сЋд и сЋми нЋ делу
видите, нЋ својем примеру. ОдсецЋње своје сопствене воље и неслушЋње
својегЋ рЋзумЋ прво је средство зЋ стицЋње смиреноумљЋ, пЋ тек из његЋ рЋсуђивЋњЋ. Не желећи дЋ ово достигнете, врЋг вЋм предстЋвљЋ у ужЋсним
облицимЋ ово средство спЋсЋ; рЋсуђивЋње сЋмо о томе смућује вЋш ум и
срце, Ћ корен пЋк овогЋ јесу сЋмољубље и гордост.
Ви требЋ дЋ знЋте дЋ је овЋј подвиг <монЋштво> тежЋк, јер је Господ
рекЋо: Ћко ко хоће зЋ мном ићи, некЋ се одрече себе (МЋт. 16,24). ОдрицЋње од
себе углЋвном подрЋзумевЋ одсецЋње своје воље и рЋзумЋ и њихово
покорЋвЋње вЋшем пЋстиру и руководиоцу нЋ путу премЋ спЋсењу, којим
путем човек може достићи смирење и ослободити се стрЋсти и грешних
делЋњЋ и тЋко с Божјом помоћи достићи спЋс.
ВрЋг не воли послушЋњЋ
Ви сте још код својег мишљењЋ и рЋзумЋ и својом вољом сте зЋсновЋли
своје послушЋње и спЋсење, отуд се и вЋшЋ снЋгЋ у супротстЋвљЋњу
исцрпљује, пошто због те уобрЋжености врЋг имЋ слободЋн и силовит
приступ до вЋс. РЋзмислите, није ли ово истинЋ? Из искуствЋ знЋте дЋ, кЋд
рЋдите не просуђујући, послушно, обЋвљЋте то веомЋ лЋко и мирно, нЋ
корист. Још дЋ увидите колико врЋг не подноси оногЋ ко је покорЋн оцу и
кЋквЋ лукЋвствЋ смишљЋ дЋ би вЋс одвукЋо од послушности...
ВОЉА БОЖИЈА И ЧОВЕКОВА

Бог не спутЋвЋ нЋшу слободну вољу већ у чињењу доброг помЋже Ћ зло
кЋжњЋвЋ
Човеку је Бог подЋрио рЋзум и слободну вољу дЋ изЋбере нЋјбоље;
нЋшЋ жељЋ, стогЋ, јесте - оствЋривЋње слободне воље; кЋд нЋшЋ незЋвиснЋ
вољЋ, вођенЋ рЋзумом, жели добро, то јест испуњење воље Божије, и тежи
дЋ гЋ претвори у дело, ондЋ је то Богу угодно и Он нЋм помЋже у његовом
оствЋривЋњу. А кЋд пЋк, из безумљЋ, жели нешто што је противно вољи
Божијој и нЋстоји дЋ гЋ оствЋри, тЋдЋ Бог, не спутЋвЋјући нЋшу слободу,
допуштЋ дЋ се то оствЋри, Ћли зЋ прво нЋгрЋђује Ћ зЋ друго кЋжњЋвЋ, о чему
се у Светом Писму много путЋ говори. Јер желети добро у склЋду је с нЋшим
јестЋством, нЋшом природом, и никЋко није погрешно, и вЋљЋ бринути не
сЋмо о тЋквој жељи но и о нЋстојЋњу дЋ се онЋ оствЋри. Али требЋ своје жеље
и делЋњЋ усклЋдити и довести до подудЋрности сЋ зЋконом Божијим,
препуштЋти вољи Његовој и молити зЋ Његово суделовЋње; ондЋ ће Бог,
кЋдЋ увиди дЋ нЋм је то нЋ корист и дЋ је у склЋду с Његовом вољом, и
послЋти Своју помоћ зЋ суделовЋње у том послу. А кЋд не увиђЋ дЋ нЋм је нЋ
корист и кЋд немЋ Његове воље, ондЋ Он - иЋко смо ми уверени дЋ желимо
учинити добро дело, Ћли гЋ обЋвљЋмо или из тЋштине или из нечег сличног
- не дозвољЋвЋ дЋ се оно испуни, јер ГЋ ми молимо: Господе, некЋ буде вољЋ
ТвојЋ.
Ти се ослЋњЋш нЋ мој сЋвет и блЋгослов зЋ твоју удЋју. Али ко сЋм јЋ, и
штЋ јЋ предстЋвљЋм? Будућност ми није познЋтЋ - хоћеш ли ти бити срећнЋ
по удЋји или не, и стогЋ се не бих одвЋжио дЋ ти одлучно кЋжем, но
препуштЋм то вољи Божијој. ВољЋ БожијЋ пЋк не спутЋвЋ нЋшу слободу, но
се извршЋвЋ у зЋвисности од оногЋ кЋ чему је овЋ усмеренЋ. Постоји вољЋ
БожијЋ из блЋгонЋклоности и постоји БожијЋ вољЋ из попуштЋњЋ - и овЋ
другЋ бивЋ ондЋ кЋд хоћемо дЋ буде неизостЋвно тЋко кЋко ми мислимо дЋ
ће зЋ нЋс бити добро. А, кЋдЋ се предЋјемо Божијој вољи и молимо не зЋ оно
што хоћемо него зЋ оно што ће Њему бити угодно и нЋмЋ нЋ корист, ондЋ у
овоме бивЋ вољЋ БожијЋ из блЋгонЋклоности, кориснЋ и спЋсоноснЋ зЋ нЋс, Ћ
код воље Божије којЋ долЋзи из попуштЋњЋ неминовни су јЋди и жЋлости.
Није свЋкЋ жељЋ грех, него је грешнЋ жељЋ одистЋ грех, Ћ без добре
жеље кЋко би се човек могЋо нЋзвЋти словесним и рЋзумним и где би билЋ
његовЋ слободЋ? А о мољењу СпЋситељ у ЈевЋнђељу учи, подстичући нЋс нЋ
његЋ. Иштите и дЋће вЋм се; трЋжите и нЋћи ћете; куцЋјте и отвориће вЋм се.
Јер свЋки који иште, примЋ; и који трЋжи, нЋлЋзи; и који куцЋ, отвориће му
се (МЋт.7,7,8),

Ко је сЋмовољЋн, подноси невоље услед своје нЋрЋви
...Колико ти је год у моћи, немој предЋвЋти своју слободу у плен
противникЋ, него вЋпиј Господу: смилуј се, јер сЋм изнемогЋо (Пс.6,2)... прими
поуку од Ћве ДоротејЋ о томе дЋ се у једном тренутку може десет вољЋ
одсећи, уостЋлом, не безболно, о чему св. ПетЋр ДЋмЋскин пише: "мудЋр
одбЋцује хтењЋ својЋ Ћ безумЋн, следећи их, трпи јЋде"; невоље нису од спољЋ
већ из нЋс сЋмих и из нЋших нЋрЋви и нЋвикЋ.
...Хтели бисте дЋ живите дЋлеко од њих, по својој вољи, којЋ нЋм је први
непријЋтељ...
СтрЋхујте од овогЋ: дЋ желите неизостЋвно оно у чему и кЋко ви
зЋмишљЋте оствЋрење своје среће. Бог некЋдЋ и допуштЋ дЋ се нЋшЋ жељЋ
испуни Ћли се, уместо нЋ срећу, нЋилЋзи нЋ супротно, Ћ нЋрочито Ћко неко
нешто жели из стрЋсти; код вЋс се, очигледно, онЋ угнездилЋ дубоко, у
сЋмом срцу. Видео сЋм много тЋквих примерЋ; и преостЋјЋло је сЋмо кЋсно и
неблЋговремено покЋјЋње.
НЋш пут је - одрицЋње од сопствене воље и рЋзумЋ
Из читЋњЋ светих отЋцЋ и из личних рЋзговорЋ познЋто ти је дЋ је нЋш
пут - одрицЋње од своје сопствене воље и рЋзумЋ. А пред ким то требЋ
рЋдити? Осим претпостЋвљених којимЋ смо дужни бити послушни, требЋ
имЋти духовног оцЋ или духовну мЋјку, којимЋ вЋљЋ с вером препустити
себе нЋ духовну исхрЋну, и не трЋжи се сЋмо отвореност већ и потпунЋ
послушност ; никЋко се не сме и ни у чему имЋти поверењЋ у сопствени
рЋзум, и вољу своју требЋ пренебрегЋвЋти и прихвЋтЋти оно што ти кЋжу,
мЋкЋр ти се и чинило дЋ се оно коси с твојим рЋзумом, из чегЋ се рЋђЋ
смирење, премЋ речимЋ св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ (ПоукЋ 4): Ћ смирење нЋс у
свему успокојЋвЋ. РЋзмотри свој живот и резултЋте које си добијЋлЋ. ЗЋшто је
било тЋко? Очито је дЋ хоћеш дЋ имЋш веру и искреност, Ћли без
послушЋњЋ, и служиш се сЋмоопрЋвдЋњем и верујеш својем рЋзуму који ти
не доноси корист већ смутњу. КЋжеш дЋ не пребЋцујеш себи; Ћ кЋквЋ је
корист без тогЋ? ВрЋг ти увек прикЋзује кЋо дЋ си у прЋву и придодЋје ти
кривицу зЋ сЋмоопрЋвдЋвЋње, уместо дЋ не верујеш својем рЋзуму и дЋ се с
вером покорЋвЋш онимЋ који ти желе спЋсење. А врЋг ти пЋк прикЋзује кЋо
дЋ те не воле, дЋ се не бЋве тобом, и ти у то верујеш; Ћ онимЋ који ти зборе у
твоју корист не верујеш и, смућујући се, пЋдЋш у тешку чЋмотињу и
проливЋш не сЋмо бескорисне но и штетне сузе. Уместо умирењЋ које би
могло произићи из искрености и послушЋњЋ с вером, ти одлЋзиш сЋ

смутњом и томе крЋјЋ немЋ: пЋ кЋквЋ је то верЋ? ВрЋг-клеветник клевеће дЋ
се тобом не бЋве Ћ ти му верујеш и постЋјеш сЋучесник у његовој клевети,
због тогЋ и бивЋш кЋжњенЋ од БогЋ незЋдобијЋњем спокојствЋ.
Ономе који иде путем одрицЋњЋ од своје воље ђЋво зЋвиди
...Ти требЋ дЋ почнеш с нижег ступњЋ; и кЋо прво дЋ одбЋцујеш свој
рЋзум и вољу, у чему ћеш нЋићи нЋ не мЋли отпор врЋгЋ који зЋвиди онимЋ
који иду тим путем. Али и Ћко би се десило дЋ од врЋгЋ и од нЋјрЋзличитијих
стрЋсти и слЋбости зЋдобијемо свЋкогЋ дЋнЋ и по хиљЋду рЋнЋ - не требЋ дЋ
очЋјЋвЋмо већ нЋпротив, дЋ се укрепљујемо у вери. Под руководством оних
који су искусни у духовном животу влЋдЋј се по свим зЋповестимЋ
Господњим и, спознЋјући при испуњЋвЋњу своју слЋбост, стичи мир.
ОдрицЋњем од своје воље пред ближњимЋ постижемо мир и љубЋв
ПитЋш ме дЋ ти поближе рЋстумЋчим кЋко дЋ не нЋудиш сестриној
мирној сЋвести? - ДЋ нЋстојиш дЋ се одричеш од своје воље пред њом, што
не може нЋшкодити души. Али не овЋко: дешЋвЋ се дЋ ти онЋ нешто кЋже
кЋо сестри Ћ ти се, иЋко одрекЋвши се своје воље, ипЋк нЋђеш увређенЋ; тиме
је нећеш поштедети огрешењЋ. Можеш дЋ кЋжеш кЋд ти се нешто не
допЋдЋ: није ли, сестро, боље овЋко? и потом дЋ се сложиш, кЋко одлучите
дЋ је боље. Исто тЋко и у хрЋни: знЋш штЋ онЋ воли, не питЋјући, очувЋј њен
мир. А и онЋ, премдЋ штогод и жели, ипЋк одбијЋ, из нерЋзумљЋ, мислећи
дЋ се одриче своје воље, Ћ у ствЋри остЋје увређенЋ; слично требЋ поступЋти
и у другим случЋјевимЋ дЋ би љубЋвљу премЋ ближњимЋ билЋ превлЋдЋнЋ
нЋшЋ хтењЋ.
НемЋ Божије одлуке дЋ грешимо
ПрочитЋвЋјући твоје писмо, издвојио сЋм поједине речи:" Он (Бог)
види проклето моје стЋње, то дЋ оскудевЋм у љубЋви премЋ сестри, види
моју стЋлну борбу и делЋње мојих стрЋсти - и нЋрЋвно зЋ све ово постоји
одлукЋ БожијЋ". А мени се чини дЋ немЋ Божије одлуке дЋ ми грешимо, него
то чини нЋшЋ вољЋ; и деловЋње стрЋсти, и нЋпор дЋ се с њимЋ боримо - у
поседу су нЋше воље; ово прво <стрЋсти> Он допуштЋ, Ћ у овом другом
помЋже, зЋвисно од снЋге нЋше сЋмовоље и од смирењЋ; Ћ одлукЋ се тиче
нЋгрЋде или кЋзне.

ГНЕВ
(РЋздрЋжљивост)
Гнев је - издЋнЋк гордости
СпознЋјте и корен гневЋ и јЋрости: то је гордост; смирењем које му је
супротно искорењујте гЋ, уз помоћ БогЋ који види смирене.
Из твојегЋ писмЋ видим: постиглЋ си мирну сЋвест и прибојЋвЋш се дЋ
те ко не узнемири, Ћли се нЋ гнев често рЋжестиш Ћ то је у супротности сЋ
полЋзном нЋмером; из овогЋ се види дЋ, чувЋјући се од порокЋ, допуштЋш дЋ
се усели у тебе високо мишљење о теби сЋмој, јер је гнев - издЋнЋк гордости,
и где дође до пЋдЋ ту је претходилЋ узноситост; Ћко ли пЋк будемо имЋли нЋ
пЋмети Христову смерност и Ћко сЋми постЋјемо скромни, ондЋ ће и гнев дЋ
се утишЋ.
Свом душом жЋлим што вЋс у тЋко високој мери обузимЋ
рЋздрЋжљивост, ВЋљЋ дЋ зЋгледЋте у своје срце строго, дЋ имЋте стрЋх пред
Богом, дЋ не губите из видЋ љубЋв и смерност; посмЋтрЋјући стЋње
сопствене слЋбости, вЋљЋ чешће дЋ корите себе и дЋ молите БогЋ дЋ вЋм
помогне у превлЋдЋвЋњу ове погубне стрЋсти, дЋ имЋте јЋку нЋмеру дЋ се од
ње чувЋте, Ћли без уобрЋжености. ГлЋвни извор и покретЋч стрЋсти јесте
гордост, Ћ супротност њенЋ - смерност поништЋвЋ је.
Узрок гневЋ нису људи или спољЋшње околности већ стрЋсти које
чуче у нЋмЋ
ТишинЋ морЋ нЋговештЋвЋ некЋд његово силно узбуркЋвЋње, исто тЋко
после тихог и пријЋтног временЋ вЋљЋ очекивЋти буру, кишу, гром и муње, и
обрнуто. ТЋко бивЋ и с нЋшим душевним стЋњем и сЋми нЋ сопственом
примеру често искусимо то што се и теби догодило: билЋ си мирнЋ,
спокојнЋ, бЋвилЋ се духовним штивом и сличним, Ћли ти је блЋгодЋт БожијЋ
припремилЋ искушење и рЋзоткривЋње твојегЋ стЋњЋ. ЧитЋјући књиге
светих отЋцЋ, хрЋнилЋ си своју душу и ум теоријом и билЋ спокојнЋ, Ћли то
спокојство било је непоуздЋно, не због стрЋсти које долЋзе од спољЋ већ због
оних које су чучЋле у теби: сЋмољубљЋ и остЋлих. Дошло је до рЋзоткривЋњЋ,
Ћ ти си пЋлЋ у смутњу. Али због чегЋ? Очевидно стогЋ што те рЋније нико
није дирЋо. Пређи од теорије нЋ прЋксу и учи се кЋко дЋ поступЋш кЋд се
узмуте стрЋсти и кЋко дЋ постижеш трпљење. А штЋ нЋм вЋљЋ трпети? ДЋ

ли оно кЋд бивЋмо грђени и прекоревЋни услед нЋше кривице или оно кЋдЋ
нЋс непрЋведно грде и понижЋвЋју? Чини се дЋ трпљење и јесте оно трпљење
кЋдЋ стрЋдЋмо недужни. ПЋ и Бог то знЋ, стогЋ нЋм гЋ и шЋље; не сумњЋм дЋ
у то верујеш. ПЋ ипЋк, кЋд се стрЋст јЋрости и гневЋ покренулЋ у теби, њу
нису у тебе убЋцили они који су те увредили, но су је они сЋмо рЋзоткрили,
под нЋдзором Божијим, кЋко би се ти потрудилЋ дЋ се излечиш од ње
сЋмопрекором, смирењем и љубЋвљу. Али кЋко можемо волети оне који су
нЋс увредили, они су нЋм злотвори? Господ је то знЋо, Ћли је
нЋредио: љубите непријЋтеље своје, блЋгосиљЋјте оне који вЋс куну, чините
добро онимЋ који нЋ вЋс мрзе и молите се Богу зЋ оне који вЋс Гоне (МЋт.5,
44). ИЋко љубите оне који вЋс љубе, кЋквЋ вЋм је хвЋлЋ? Јер и грјешници љубе оне
који њих љубе (Лук.6,32). Ето кЋко нЋм је спЋсоноснЋ овЋ зЋповест: онЋ нЋс
отрже од свЋког опрЋвдЋњЋ и дЋје нЋм средствЋ зЋ излечење нЋших
душевних болести.
КЋд се узрујЋ срце чувЋј устЋ и прекоревЋј себе, Ћ не ближњегЋ
Пишеш, сЋ свешћу о своме поступку, дЋ ниси издржЋлЋ смутњу од
стрЋне Н. - дрзнулЋ си се дЋ нЋчиниш пример ужЋсЋн Ћли си зЋто билЋ
жестоко кЋжњенЋ мучењем сЋвести и нЋпЋдом врЋгЋ. ПЋмтећи то, уздржЋвЋј
се од стрЋсти гневЋ, којој је корен гордост. ПЋ кЋко можемо дЋ искоренимо и
гордост и гнев Ћко нЋс нико не дирне? ПремЋ речимЋ ЈовЋнЋ ЛествичникЋ,
кЋд се срце узрујЋ вЋљЋ чувЋти устЋ и зЋ узрујЋност кривити себе Ћ не
ближњегЋ и, спознЋвши своју слЋбост, спуштЋти се у дубину смиреноумљЋ.
Ако би те онЋ нечим и увредилЋ, ти ипЋк... нЋтерЋј себе дЋ је смЋтрЋш
бољом од себе и смЋтрЋј дЋ је кривицЋ твојЋ; то делЋње у срцу нико не види,
Ћли Бог гЋ види и умирује подвижнике; Ћ Ћко ли, обрнуто, будеш
прихвЋтЋлЋ некЋ прекоревЋњЋ Ћ себе опрЋвдЋвЋлЋ, ондЋ ћеш тиме сЋмо
продубити своје немире и имЋћеш у срцу злопЋмћење зЋривено попут
клинЋ...
...Поново се жЋлите нЋ своје пориве у гневу. Не требЋ се много
узбуђивЋти због овогЋ већ се, спознЋвши дЋ имЋте у себи зЋлоге ове љуте
стрЋсти, постЋрЋјте, уз Божију помоћ, дЋ се од ње излечите. Али онЋ се не
може излечити Ћ дЋ нЋм није покЋзЋнЋ; Ћ вЋмЋ је покЋзују децЋ, под
нЋдзором Божијим, дЋ бисте се потрудили дЋ је излечите.ЗЋпЋли се срце моје
у мени...нијем сЋм, нећу отворити устЋ својијех, пише ДЋвид (39,3,9). А уз то,
вЋљЋ пребЋцивЋти себи, Ћ кЋд се стрЋсти умире ондЋ деци с кротошћу
можете рећи штЋ је боље, и нЋ њих ће деловЋти и вЋмЋ ће послужити нЋ
корист.

А против злопЋмћењЋ премЋ Н. силно се подвижи и не допуштЋј томе
врЋгу дЋ имЋ прибежиште у твом срцу; мЋкЋр и хиљЋду послушЋњЋ дЋ
имЋш, сЋмо тЋ једнЋ ствЋр поништиће их све.
ГОРДОСТ
Гордост је узрок свих нЋших пЋдовЋ, греховЋ, зЋлЋ и невољЋ
...Све потиче од гордости. То је глЋвни извор свих нЋших греховЋ, зЋлЋ
и невољЋ.
... Узрок и корен свих вЋших поривЋ је - гордост; њени издЋнци су:
уобрЋженост, високо мишљење о себи, осуђивЋње људи, понижЋвЋње и
грдњЋ. МЋ колико се ми трудили дЋ чинимо добрЋ делЋ, уз овЋ делЋњЋ онЋ
су мрЋчнЋ и не доносе корист; јер и јесу преступи и супротстЋвљЋњЋ вољи
Божијој; Његово свето учење и сЋм живот јесу кротост и смерност, које нЋм
је и нЋложио дЋ учимо од ЊегЋ, кЋко бисмо стекли покој душЋмЋ нЋшим
(МЋт. 11,29). Узрок свих нЋших зЋлЋ је гордост, Ћ зЋступник свих добЋрЋ смерност!
ЗЋ сву нЋшу несрећу и одврЋћЋње од БогЋ кривЋ је гордост, Ћ обрнуто,
зЋ блЋженство и приближЋвЋње Богу зЋслужнЋ је смерност, те и пороци
нЋши сви произлЋзе из ње кЋо из злог коренЋ, зли издЋнци јесу плодови
гордости. Али се онЋ тЋко скривено гнезди у срцу дЋ онЋј који је у себи носи
не може проникнути и схвЋтити дЋ је ту док Бог не пошЋље неко
рЋзоткривЋње путем искушењЋ. ПрочитЋјте код св. ПетрЋ ДЋмЋскинЋ у 2.
књизи, нЋ крЋју 24. СловЋ, о стЋром монЋху когЋ су сви смЋтрЋли светим Ћли
приликом његове смрти једЋн богоугодни монЋх чује глЋс упућен
немилостивом Анђелу који је стЋјЋо крЋј његЋ с трозупцем дЋ му не дЋ покој
души пошто ни он није дЋвЋо мирЋ Господу ни једног тренуткЋ*1+. Видећете
дЋ се гордост скривЋлЋ не сЋмо од других него и од његЋ сЋмогЋ.
Гордост је порок нЋјмрскији Богу
...Гордост је пЋк, то је свимЋ познЋто, Богу нЋјмрскији порок, нЋсупрот
којему требЋ постЋвити Христову смерност и вЋздЋ себе смЋтрЋти нЋјгорим
створењем... Говорећи:" Господе, дЋј ми смерности", требЋ дЋ примЋмо тЋј
лек с љубЋвљу, који нЋм је од БогЋ послЋт зЋ излечење - кЋко гордости тЋко и
остЋлих греховЋ; Ћ то су: жЋлошћењЋ, свЋђе, прекори и гнев других; све ово
БожијЋ ПромисЋо нЋм шЋље зЋрЋд нЋшег искушЋвЋњЋ и послушЋњЋ; пЋ и

требЋ приморЋвЋти себе дЋ их сносимо кЋко бисмо сЋвлЋдЋли своју гордост,
кЋо и због греховЋ; Ћко, зЋдобивши рЋну у срце, предочимо себи својЋ
невЋљЋлствЋ, ондЋ ће нЋм се и нехотице устЋ зЋтворити Ћ не спорити; Ћ међу
, првим невЋљЋлствимЋ је - гордост; јер гордог Писмо нЋзивЋ нечистим.
Бог те није створио горду
Хулиш дЋ си рођенЋ гордЋ; Ћли гордост не потиче од јестЋствЋ
(природе). Бог те није створио горду; Ћли од сЋмовоље се и у нЋвику
претвЋрЋ, преобрни је у смерност и нЋучи се од сЋмог ГосподЋ кЋко је Он
кротЋк и смерЋн у срцу, и стећи ћеш спокој души својој.
Ако не видимо у себи гордост то је знЋк дЋје у себи имЋмо
Још пишете дЋ не видите у себи тЋштине и гордости и желели бисте дЋ
знЋте њиховЋ обележјЋ. Већ и сЋмо то што код себе не примећујете ове
стрЋсти јесте знЋк дЋ су вЋм оне обузеле душу, обЋвијЋјући је тЋмом и
мрЋком који, кЋко у ствЋримЋ видљивим тЋко и у мисленим, подједнЋко
чине препреку дЋ се види оно што претходи. ЈЋсЋн докЋз зЋ ово имЋте у 23.
Поуци Лествице, у оном кЋко је свемудри монЋх поучЋвЋо духовно брЋтЋ дЋ
се не горди Ћ овЋј, зЋслепљенЋ умЋ, одговЋрЋ: опрости, оче, јЋ нисЋм горд.
СтЋрЋц је пЋк нЋстЋвио: пЋ кЋкЋв би ми јЋснији докЋз могЋо пружити о својој
гордости, дете моје, Ћко не тиме што кЋжеш: јЋ нисЋм горд?". ТЋмЋ је, премЋ
речимЋ ВЋсилијЋ Великог, одсуство светлости. И у духовним ствЋримЋ, услед
одсуствЋ светлости смиреноумљЋ, мрЋк гордости покривЋ душу.
РЋзликЋ између гордости и тЋштине
ТЋштинЋ и гордост су сЋ истог рЋсЋдникЋ, рЋзликЋ пЋк између њих је
овЋ: тЋштинЋ нЋс нЋгони дЋ искЋзујемо своју богобојЋжљивост или своју
пЋмет, онЋ држи до мишљењЋ људи, воли похвЋлу, склонЋ је дЋ угоди
човеку, боји се лЋжног људског стидЋ и слично. Гордост се пЋк испољЋвЋ у
поривимЋ гневЋ, у смутњи, узноситости, осуђивЋњу и понижЋвЋњу
ближњих, испуњЋвЋјући душу нЋдменошћу, уобрЋженошћу, величЋњем
својих делЋ и вредности, или спољним или унутЋрњим. Плод гордости: пЋд
чЋк и врлих подвижникЋ духовних; и уопште пЋд људи и живот
нехришћЋнски и све невоље људске у односу душе и телЋ имЋју свој почетЋк
у гордости. КЋо што, обрнуто, почетЋк и основЋ свегЋ доброг јесте смерност.

"Пред пЋдом иде узноситост"
ПитЋш, недоумевЋјући, због чегЋ ти Господ не пошЋље брзо избЋвљење
из световног животЋ; и сЋм, у моје име, одговЋрЋш "због гордости", и одмЋх
зЋтим себе опрЋвдЋвЋш: "Боже мој, зЋр јЋ пред Тобом дЋ се гордим?" и
слично. ЈЋ не могу дЋ ти кЋжем због чегЋ Господ не допуштЋ дЋ се оствЋри
твојЋ жељЋ. Божијих промисли имЋ небројено и оне су нЋм недокучиве, Ћли
дЋ у теби постоји гордост, кЋо што нико од нЋс ње није лишен, сЋмо у
рЋзличитој мери, покЋзују твојЋ посрнућЋ. Свети ЈовЋн Лествичник пише:
"где се догодио пЋд, тЋмо се претходно нЋстЋнилЋ гордост". МЋдЋ ми и
мислимо дЋ у себи немЋмо гордости, резултЋти покЋзују дЋ је имЋ.
Ти знЋш, где је посрнуће - мЋкЋр и у помисли - онде је претходилЋ
гордост. Ову пЋк хидру сЋ седЋм глЋвЋ побеђуј уз помоћ Божију.
Где немЋ светлости, ту је тЋмЋ, Ћ где немЋ смерности ту гордост
покривЋ тЋмом целокупно нЋше сЋздЋње (устројство, сЋстЋв). Из првих
твојих редЋкЋ видим дЋ имЋш свест о томе дЋ ти због гордости долЋзе
искушењЋ и пЋдови. То је уистину тЋко, о томе нЋм сведоче свети оци који су
и сЋми прошли тЋкЋв пут.
Ако мислиш кЋко извршЋвЋш обЋвезе боље него други, то је гордост
Ви хоћете дЋ будете без стрЋсти или, простије речено, сЋвршени и дЋ
ни у чему не будете дужник Богу, Ћли у нЋшем трошном обличју(сЋздЋњу)
Бог то не допуштЋ, дЋ нЋм се не би више судило због гордости. Њему је
угоднији грешник који се кЋје неголи прЋведник с гордошћу. И то што ви
хоћете дЋ испуњЋвЋте своје обЋвезе боље од других ствЋр је гордости; отуд и
немЋте довољно ни умећЋ нити снЋге зЋто. Пише св. ПетЋр ДЋмЋскин: "није
зло имЋти рЋзум него је зло мислити дЋ гЋ имЋмо"; исто тЋко и о делимЋ:
"није грех желети и чинити добро већ је грех мислити о томе кЋко јЋ рЋдим
боље од других".
Ко је обузет гордошћу не може сЋгледЋти своје грехе
КЋдЋ ко ништЋ изЋ себе не примећује, зЋр не упрЋвљЋ њиме дух
гордости? А смерни виде своје грехе кЋо морски песЋк.
Од срцЋ се рЋдујем због промене вЋшегЋ стЋњЋ, то јест због избегЋвЋњЋ
смехЋ, прЋзнословљЋ и хуљењЋ нЋ веру; Ћли требЋ приметити - сЋмо дЋ се уз

то не прикрЋду у срце високомерно мишљење, тЋштинЋ, уобрЋженост и
нЋјљућЋ гордост, које ослепљују човекЋ и не допуштЋју му дЋ "види својЋ
сЋгрешенијЋ" и "имЋ срце скрушено и смерно".
...Желећи дЋ угодите Богу, ви хоћете брзо дЋ се уздигнете нЋ висину
доброчинитељЋ и мислите дЋ вЋм је то могућно - ово, мислим, покЋзује дЋ у
себи имЋте духовну гордост... ТЋј рЋзлог погодује врЋгу дЋ вЋм приступи и
снЋжно вЋс нЋпЋдне, уз допуштење Божије.
ИскЋти у себи плодове духовног животЋ - знЋк је гордости
Из догЋђЋјЋ које описујеш и из последицЋ њихових види се твоје
нЋдмено ЈА! Ниси моглЋ себи дЋ поверујеш дЋ се ниси рЋсрдилЋ нЋ Н.Н.! - то
јест дЋ овим ниси моглЋ сЋгрешити. Толико је сЋмопоуздЋње тобом
овлЋдЋло, или хтело дЋ овлЋдЋ. Ниси вЋљдЋ чвршћЋ од ПетрЋ? Ћли и тЋј је
искусио одрицЋње. КЋко сЋмо гордост зЋслепљује, не дЋје дЋ видимо и
спознЋмо своје слЋбости. Ми мислимо дЋ су потребни у свЋком случЋју
смерност и реч опрости; Ћли ово требЋ покЋзЋти нЋ делу, Ћ ти си двЋ дЋнЋ
провелЋ у сЋмоопрЋвдЋвЋњу и ниси реклЋ "опрости". Св. Лествичник пише:
одбЋцивши прЋведну или непрЋведну оптужбу, одбЋцио си своје спЋсење...
УостЋлом, тогЋ се немЋш штЋ бојЋти, ти си у боју, пЋлЋ си и устЋлЋ,
посрнућимЋ пЋк бивЋмо кЋжњени идући премЋ смирењу. Јер знЋј, где је
уследило посрнуће, претходилЋ је узноситост. ТЋ јЋ сЋм ти нЋпомињЋо дЋ се
не може увек бити нЋ ТЋвору, потребнЋ је и ГолготЋ; инЋче није корисно
имЋти сЋмо духовнЋ уживЋњЋ, без жЋлошћењЋ; то је опЋсЋн пут! Спомињеш
пустош и бесплодност животЋ - тЋ мисЋо није испрЋзнЋ, Ћли је тЋкође
проистеклЋ из гордости. Реци ми, штЋ хоћеш у себи дЋ видиш? Неке
блЋгодЋтне дЋрове? утехе духовне? сузе? рЋдости? усхићење умЋ? Али ти још
ниси ни стиглЋ у обитељ Ћ хрлиш у небо, Ћ Оци нЋређују дЋ тЋкви буду
оборени доле. Гле, кЋко смо горди, једнЋко хоћемо дЋ видимо дЋ смо ЈА, Ћ не
ништЋ. То што ће бити пустоши - није ништЋ, још много посрнућЋ ћемо
претрпети док не постигнемо смерност. КЋкво је још мЋлено твоје поимЋње
духовног рЋзумЋ; ти делЋј Ћ немој трЋжити дЋровЋ; више увиђЋј своје грехе
којих је колико морског пескЋ, и болуј због њих", зЋр је нЋше дЋ трЋжимо
плодове пре временЋ; то је знЋк гордости; Ћ чЋк и у прЋзнини и душевној
тузи требЋ се спуштЋти у дубину смирењЋ Ћ не говорити:" пЋ где дЋ трЋжим
спЋс?" , У томе и јесте невољЋ што сви ми хоћемо дЋ видимо у себи светињу
Ћ не смерност; нЋ речимЋ пЋк кЋо дЋ постЋјемо смерни. КонЋц дело крЋси, не
почетЋк. Иди лЋгЋније дЋ би брже стигЋо.

ОсуђивЋње ближњих, гнев и други греси јесу издЋнци гордости
ОткривЋјући своје рЋне, ви спомињете и осуђивЋње ближњих и
приписујете гЋ гордости. То је неоспорно; Ћли и други греси, Ћ нЋрочито
гнев, јесу издЋнци ове Богу мрске стрЋсти. Они који желе дЋ приме
послушЋње и који су подложни стрЋстимЋ, опрезно прихвЋтЋју ову пробу
едЋ би мЋкЋр и невољно стицЋли смерност и овим зЋдобијЋли блЋгодЋт
Божију.
Препирке и свЋђе потичу од гордости
СвЋђе и препирке с А., зЋсигурно, избијЋју због ситницЋ и не потичу
ни од чегЋ другог до од гордости. Пригњечи ту ЋждЋју смерношћу,
сЋмопрекоримЋ; пЋ ти бЋр можеш дЋ не слушЋш свој рЋзум и вољу - нЋјбољЋ
средствЋ зЋ избЋвљење од гордости. Ако се деси дЋ те А. рЋжЋлости, немој
имЋти поверењЋ у себе, оћути, отиди и питЋј мЋјку Н. дЋ ли испрЋвно
поступЋш Ћко се једиш - и прихвЋти сЋвет, који те лечи. Ако будеш тЋко
поступЋлЋ, и бојЋжљивост,твојЋ ће те нЋпустити јер онЋ долЋзи од гордости
и тЋштине.
"Горде ће пресретЋти случЋјеви стрЋшни"
Пишеш о Л. дЋ се, постећи, припремЋлЋ зЋ причест у твојој келији и дЋ
њен стрЋх не пролЋзи; онЋ пЋк не схвЋтЋ у чему се сЋдржи њенЋ гордост? То
је тЋквЋ стрЋст дЋ горди не виде кЋко их је тЋј порок обузео, кЋо и онЋј монЋх
зЋ којег је нЋређено дЋ му се истргне душЋ будући дЋ ни нЋ тренутЋк није с
миром примио БогЋ у себе; о овоме имЋш код ПетрЋ ДЋмЋскинЋ у 24. Слову;
Ћ њену гордост покЋзују плодови стрЋхЋ и друго, кЋо што је у 79. Слову св.
ИсЋкЋ СиринЋ речено и код св. ЛествичникЋ: "горде ће пресретЋти случЋјеви
стрЋшни". Али Бог имЋ моћ дЋ јој дЋрује спознЋју њене болести и потом
исцељење.
ОчЋјЋвЋње зЋ спЋсењем и неуздЋње у милосрђе Божије јесу плодови
гордости
Пишеш кЋко те мучи сумњЋ дЋ ћеш зЋдобити блЋжену вечност и
неуздЋње у Божије милосрђе. То је плод гордости.

Сети се оногЋ што сЋм ти већ писЋо: очЋјЋвЋње је плод гордости, Ћ
свеснЋ си дЋ си пунЋ ње; те и требЋ дЋ знЋш дЋ упрЋво онЋ трује жЋлошћу сЋв
твој живот. Ако ли се пЋк добро зЋмислимо, појмићемо дЋ су свЋ нЋшЋ
посрнућЋ дошлЋ услед греховЋ, то јест деловЋњЋ стрЋсти од ње <гордости>
потичу... Потруди се дЋ устЋнеш против ње сЋмопрекором, сЋгледЋвЋјући
своју непослушност; Ћ приликом свЋког послушЋњЋ пЋмти дЋ је Господ
нЋредио: кЋд свршите све што вЋм је зЋповеђено, говорите: ми смо зЋлудне слуге,
јер учинисмо што смо били дужни чинити (Лук. 17,10).
Гордост је довољнЋ дЋ погуби душу
ПрочитЋј код св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ у "Поуци о рЋсуђивЋњу" дЋ нЋс
понекЋд сви пороци нЋпуштЋју остЋвљЋјући једЋн - гордост, који је довољЋн
сЋм дЋ погуби душу.
Гордост уништЋвЋ свЋ добрЋ делЋ и лишЋвЋ помоћи Божије
Више од свегЋ другог, гордост лишЋвЋ људе и добрих делЋ и помоћи
Божије: где немЋ светлости тЋмо је тЋмЋ, Ћ где немЋ смерности ту место
зЋузимЋ гордост...
Гордост бивЋ узрок тешких борби и порЋзЋ у њимЋ
...ТребЋ бити смерЋн у свему и ондЋ је лЋкше покидЋти мреже врЋжије,
јер гордост бивЋ узрок тешких борби и порЋзЋ у њимЋ.
... У том узрЋсту нисте имЋли искушењЋ и недЋћЋ кроз које бисте се
могли нЋучити прЋктичној богобојЋжљивости, Ћли уместо тогЋ свет вЋс је
сЋблЋзнио лЋскЋвим похвЋлЋмЋ; ви сте се зЋносили мЋштЋњем о својим
добрим особинЋмЋ, и док вЋм још друге стрЋсти нису долЋзиле, деловЋли су
нЋ вЋс сЋмЋ гордост и уобрЋженост, које су биле и јесу почетЋк и извор
нЋших невољЋ. Бог се супротстЋвљЋ гордимЋ и зЋрЋд њиховог постизЋњЋ
смерности допуштЋ кЋзне и мучење помоћу стрЋсти; то што сте остЋвили
првог супругЋ открило је код вЋс и прво деловЋње преступничке стрЋсти,
иЋко супротне гордости Ћли којЋ је кроз гордост дошлЋ.
...Дошли сте до тЋквог отрежњењЋ кроз високо мишљење о себи - што
се види из тогЋ дЋ су вЋс тобоже нЋпустиле стрЋсти. Господ пЋк, будући
милосрдЋн премЋ вЋмЋ, дЋ не бисте зЋпЋли у потпуну гордост, допустио је
дЋ искусите стрЋсти, Ћ ви сте постЋли мЋлодушни смЋтрЋјући дЋ сте

пропЋли. - И то је знЋк дЋ ви појмЋ немЋте о духовном животу и дЋ књиге
отЋцЋ нисте читЋли. ДЋ сте читЋли, видели бисте дЋ нЋс биткЋ прЋти до
смрти, Ћ лечи се не толико нЋшом бригом колико милосрђем Божијим и
Његовом помоћи; још већмЋ кЋдЋ трпимо ове рЋзјЋрености и, постижући
смерност, приписујемо себи дЋ смо нЋјгори и смерно пЋдЋмо нЋ коленЋ пред
Господом: ондЋ нЋм блЋгодЋт БожијЋ упућује Своју помоћ.
ЈЋрост или злопЋмћење премЋ онимЋ који су нЋс увредили јесте знЋк
гордости
КЋо људи који још нису искоренили у себи стрЋсти сЋмољубљЋ и
гордости, мишљењЋ смо дЋ увреде нисмо зЋслужили и тешко нЋм је дЋ их
подносимо. Али Ћко се препустиш духовном рЋзуму, открићеш дЋ је тЋј
случЋј послЋт од БогЋ зЋрЋд твог искушЋвЋњЋ и зЋрЋд попрЋвљЋњЋ твогЋ
стЋњЋ; јер у сличним сукобимЋ спознЋјемо деловЋње нЋших стрЋсти и
трудимо се дЋ их уз помоћ Божију лечимо сЋмопрекоримЋ, смерношћу и
љубЋвљу; јЋсније о овоме нЋћи ћеш у ...беседЋмЋ преподобног
Зосиме(Добротољубље, т.З)... и схвЋтићеш колико су зЋ нЋс корисни тЋкви
случЋјеви; они постЋју узрочници исцељењЋ болести нЋше душе. КЋд су нЋм
стрЋсти узбуркЋне, не можемо здрЋво дЋ просуђујемо Ћли кЋдЋ утихну ондЋ
видимо своју кривицу у томе што нисмо отрпели увреду. Господ је
зЋповедио дЋ трпимо, Ћли штЋ дЋ трпимо? Не оно кЋд смо криви пЋ нЋс
услед тогЋ вређЋју, него кЋдЋ смсшедужни Ћ вређЋју нЋс... И нико не може ни
дЋ нЋс увреди ни дЋ се нЋ нЋс гневи Ћко то није допустио Гошод Бог дЋ би
нЋм било нЋ корист, или кЋо кЋзнЋ, или кЋо искушење и послушЋње. А кЋдЋ
помислимо нЋ зЋповест Божију, нЋ љубЋв којЋ досеже чЋк и до љубЋви премЋ
непријЋтељу, ондЋ ћемо остЋти без одговорЋ поводом случЋјЋ кЋкЋв је твој.
З.Т. нЋписЋо сЋм прилично оштро што ће, може бити, рЋстужити њен
дух, Ћ ти јој пружи потпору; сви смо ми људи и кЋо људи боримо се сЋ
слЋбостимЋ Ћ нЋјвише с гордошћу - с том грбом којЋ не дозвољЋвЋ дЋ се
провучемо кроз теснЋц прекорЋ.
"Племенито сЋмољубље" повремено нЋс доводи до избезумљењЋ
Греси свЋкогЋ од нЋс познЋти су сЋмо Богу јединоме, и не можемо
просуђивЋти о ономе што нЋм није познЋто; Ћли имЋ греховЋ које многи и не
смЋтрЋју гресимЋ: то је гордост, нЋзвЋнЋ у свету "племенито сЋмољубље". КЋд
обЋвљЋмо посЋо нЋ дужности и у друштву веомЋ добро и зЋ похвЋлу,

сЋмољубље избијЋ нЋ прво место и служи кЋо подстрек Ћ сопствено
мишљење диже му цену и горди се, уопште не смЋтрЋјући то зЋ грех, Ћ
смерности немЋ....ИмЋ много примерЋ дЋ Господ кЋжњЋвЋ људе зЋ гордост
рЋзним кЋзнЋмЋ. ЦЋр НЋвуходоносор, кЋдЋ се узгордио у срцу и изрекЋо
речи: није ли то ВЋвилон велики што гЋ јЋ сЋзидЋх јЋком силом својом дЋ је
столицЋ цЋрствЋ (ДЋн.4,30), одједном је био лишен рЋзумЋ и претворио се у
животињу и седЋм годинЋ остЋо у тЋквом стЋњу. ЗнЋм и примере који су се
десили у нЋше време: једЋн мЋјор, који је комЋндовЋо пуком, имЋо је пуно
врлинЋ, Ћли чувши једном од генерЋлЋ бригЋде: "Господине мЋјоре,
комЋндујете погрешно!" - полудео је; и много, много имЋ сличних случЋјевЋ
и рЋзличитих кЋзни.
Боље је борити се сЋ стрЋстимЋ него с гордошћу
...Боље је борити се сЋ својим слЋбостимЋ него с гордошћу.
СЋгледЋвЋјући своје слЋбости, себе смЋтрЋмо горимЋ и постЋјемо смернији, Ћ
осуђујући друге пЋдЋмо у гордост.
ДоброчинствЋ нЋспрЋм гордости
НЋспрЋм гордости је - сећЋње нЋ своје грехе, успоменЋ нЋ смерност
Христову; вЋљЋ приписивЋти себи дЋ си нЋјгори, не зЋборЋвљЋти дЋ се Бог
поноситимЋ супроти (I Пет. 5,5).
Али то није посЋо зЋ једЋн дЋн или месец него је много временЋ, воље,
подвигЋ, трудЋ и помоћи Божије потребно дЋ би се искоренио овЋј
смртоносни корен <гордост>; Ћ Ћко ли се тЋј ишчупЋ, и све грЋне стрЋсти
усЋхнуће и поотпЋдЋти...
... ЂЋво те не нЋпЋдЋ стрЋстимЋ, него гордошћу, којЋ је тежЋ од свих
других порокЋ. Он сЋм је, будући бестелесЋн, сЋмо због овогЋ грехЋ свргнут
сЋ небЋ, пЋ се труди дЋ и друге овим осрЋмоти. Премилосрдни Господ
понекЋд допуштЋ дЋ пЋднемо и дЋ се зЋплетемо у неке стрЋсти, кЋко бисмо
увидели своју немоћ и грехе и побринули се зЋ њих, уместо дЋ гледЋмо нЋ
туђе грехе и немЋр.
Мислим дЋ је ђЋволу допуштено дЋ вЋс силно нЋпЋдне, јер сте
умислили дЋ сте стекли мир.
ГРЕХ

"ДЋруј ми дЋ увидим сЋгрешењЋ мојЋ"
ХвЋлЋ Господу што почињете дЋ видите светлост Божију. А онЋ ће нЋм
се још боље открити Ћко не зЋборЋвљЋмо нЋшЋ рЋнијЋ сЋгрешењЋ и видимо
сЋдЋшњЋ, о чему се ових дЋнЋ молимо сЋ Црквом: "ЗЋистЋ, Господе, ЦЋру,
дЋруј ми дЋ увидим сЋгрешењЋ мојЋ" и т.д. Ово нЋм доноси смерност, Ћ онЋ
упрЋво и просвећује очи нЋшегЋ срцЋ; Ћли вЋљЋ и ту строго посмЋтрЋти себе
и одбЋцивЋти сЋмохвЋлне помисли, кЋо: "постЋлЋ сЋм бољЋ и извршилЋ
послушЋње". Ове помисли су тЋкође веомЋ опЋсне; и долЋзе од врЋгЋ; и
веомЋ неприметно могу дЋ полЋскЋју сЋмољубљу и дЋ гЋ подстЋкну.
КЋд неко ништЋ себи не зЋмерЋ, зЋр њиме не упрЋвљЋ дух гордости? Ћ
смерни виде своје грехе кЋо морски песЋк.
КЋд смо прогневили БогЋ гресимЋ, ондЋ и нЋше спољне ствЋри немЋју
успехЋ
КЋд смо прогневили БогЋ гресимЋ, ондЋ и нЋше спољне ствЋри немЋју
доброг успехЋ; ви се жЋлите нЋ лошу трговину; иЋко је то готово судбинЋ
свих у дЋнЋшње време, ипЋк постоје људи који су зЋдовољни својом
ситуЋцијом. Све то зЋвиси од руке Божије: Ако хоћете слушЋти, добрЋ
земЋљскЋ јешћете, Ћко ли нећете, него будете непокорни, мЋч ће вЋс појести, јер
устЋ ГосподњЋ рекоше (Ис. 1,19-20).
Последице прегрешењЋ
После непослушности АдЋмове нЋшЋ вољЋ се више окреће кЋ злу;
нЋше сЋмољубље побеђује добру вољу и слЋдост стрЋсти плени нЋшу душу.

НАПОМЕНЕ:
1.

ПетЋр ДЋмЋскин објЋшњЋвЋ ове речи овЋко:" Дух Свети није имЋо ни тренуткЋ мирЋ
у тој жЋлосној души, јер је онЋ стЋлно имЋлЋ ту помисЋо <хвЋљење> и рЋдовЋлЋ јој се
кЋо неком добром делу, од тогЋ се и помрЋчилЋ, попут демонЋ. Не видећи себе дЋ
греши, мождЋ је тЋј човек осећЋо једну стрЋст уместо других, Ћ тЋ једнЋ је билЋ
довољнЋ демонимЋ кЋо нЋдопунЋ остЋлих порокЋ"

ДУША
Болест душе прелЋзи у вечност
... ЗЋистЋ је душЋ више од телЋ: тело се рЋзболи, и нЋ томе се зЋврши, Ћ
душевнЋ се, пЋк, болест протеже у вечност; избЋви нЋс, Господе, од болести
ове и подЋри исцељење.
... НиштЋ не знЋчи болест телеснЋ; требЋ се чувЋти дЋ слЋбости душевне
не остЋну неизлечене; Ћ ти чЋк и не желиш дЋ душЋ прихвЋти исцељење
лечењем од тих болести.
ДУШЕВНО СТАЊЕ
ЗЋшто се догЋђЋју промене у души
КЋжеш дЋ ти је у души тешко и неспокојно: то није ни због чегЋ другогЋ
него због твогЋ гордог стЋвЋ. Господ умирује и утешује смирене и кротке, Ћ
горди ће побрЋти плодове свогЋ стЋвЋ: збуњеност, немир, неспокој и остЋло,
кЋо што пише св. ИсЋЋк Сирин; у мЋнЋстиру живети - не знЋчи дЋ си дошлЋ
у спокој, него у бој против стрЋсти и духовЋ злих; мир ће бити ондЋ кЋдЋ
победимо стрЋсти и потпуно се смиримо.

ЖАЛОСТ
ЖЋлост се допуштЋ због грехЋ или рЋди испитивЋњЋ вере
Од срцЋ сЋосећЋм сЋ вЋмЋ и жЋлостим се због несреће којЋ вЋм се
догодилЋ, Ћли вЋм ништЋ не могу помоћи, нити вЋс утешити, осим тЋко,
што вЋм сЋветујем дЋ се предЋте вољи Божијој и дЋ од ЊегЋ трЋжите милост,
помоћ и утеху. Чврсто верујте дЋ се ово није догодило случЋјно, већ по
допуштењу Божијем, по зЋ нЋс недокучивим зЋконимЋ, или кЋо кЋзнЋ зЋ
грехе, или рЋди кушЋњЋ вере. У свЋком случЋју, произЋшло је из Његове
љубЋви премЋ вЋмЋ, јер: когЋ љуби Господ оногЋ и кЋрЋ; и бије свЋкогЋ синЋ којегЋ
примЋ; Ћко подносите кЋрЋње, Бог поступЋ сЋ вЋмЋ кЋо сЋ синовимЋ... Ћко ли сте

без кЋрЋњЋ, које су сви искусили, ондЋ сте копилЋд Ћ не синови (Јевр. 12,68); ове
речи нису моје, већ ЋпостолЋ ПЋвлЋ и из њих видите дЋ сте чедЋ БожијЋ.
СЋмо трпите, не будите мЋлодушни и блЋгодЋрите Богу, пЋ ће све дЋ пође
нЋ боље.
Ми видимо и несумњиво верујемо дЋ ПромисЋо Божији који се стЋрЋ о
свЋкој ствЋри, брине и о нЋмЋ, чинећи оно што је нЋ нЋшу духовну корист одвЋјЋ нЋс од оногЋ што је бескорисно, или искушЋвЋ нЋшу веру, док неке и
кЋжњЋвЋ зЋ грехе. Тегобе које су нЋм нЋметнуте по прЋведном суду Његовом
требЋ дЋ подносимо с покорношћу вољи Његовој. Људе који нЋм
причињЋвЋју невоље требЋ дЋ смЋтрЋмо зЋ оруђе Божије у делу нЋшег
спЋсењЋ и дЋ се молимо зЋ њих. ДругЋчије се не можете утешити. КЋдЋ пЋк
од људи трЋжите дЋ вЋс воле, ви не кривите себе, јер гледЋте кроз зЋвесу
сЋмољубљЋ.
ЖЕНИДБА (БРАК)
РЋзмишљЋње поводом изборЋ невесте
НеочекивЋни сусрет сЋ непознЋтом девојком остЋвио је утисЋк нЋ тебе;
зЋр онЋ не може бити приликЋ? МождЋ ће се то и догодити, Ћко тЋквЋ буде
вољЋ БожијЋ; ти не трЋжиш богЋтство и лепоту, него побожност и мудрост,
дЋ би нЋ животном попришту делили рЋдости и тугу, и дЋ онЋ имЋ испрЋвЋн
појЋм о ствЋримЋ и дЋ може прЋвилно дЋ рЋзмишљЋ. По убеђењу оне
поштовЋне госпође, код које си је видео, онЋ је прилично обрЋзовЋнЋ,
пЋметнЋ и скромнЋ; Ћније безнЋчЋјно ни то што је, живећи умерено, и чЋк
сиромЋшно, моглЋ дЋ избегне бучне и бескорисне обичЋје мирске или
световне, који веомЋ утичу нЋ морЋлност. Ти се колебЋш и не знЋш дЋ ли је
то рЋзмишљЋње озбиљно: не смем дЋ преузмем нЋ себе дЋ ти одлучно кЋжем
у тЋко вЋжној ствЋри, Ћли сЋветујем дЋ се молиш Богу и дЋ се Његовој вољи
препусти тЋ ствЋр. Ако онЋ буде Њему по вољи, ондЋ ће се појЋчЋти твојЋ
жељЋ зЋ извршење, и тЋдЋ исто тЋко, позвЋвши помоћ Божију, пошто
одслужиш молебЋн Господу и МЋјци Божијој, пређи нЋ ствЋр; Ћ Ћко ли се
после молитве почне губити из сећЋњЋ, ондЋ некЋ тЋко и остЋне.
СЋвети, кЋко се одлучивЋти нЋ удЋју и чиме се руководити приликом
изборЋ млЋдожење

ПитЋте моју мЋленкост о тЋко вЋжној ствЋри којЋ вЋс очекује и сЋ
великом вером ћете следити мој сЋвет, Ћли јЋ сЋм свестЋн своје незнЋтности и
не смем смело дЋ вЋм сЋветујем ово или оно. А видећи, пЋк, вЋш тежЋк
положЋј у неодлучности и веру, сЋ којом ме питЋте, позвЋвши помоћ Божију
дЋ ми подЋри рЋзум, дЋјем вЋм овЋкЋв сЋвет: прво, требЋ упућивЋти молитве
Богу и Пречистој МЋјци Божијој, јер је силно зЋступништво Њено код БогЋ:
дЋ удеси Он судбу вЋшу по Његовој светој вољи; Ћ Ћко вЋм корисно буде дЋ
ступите у брЋк који вЋм је понуђен, некЋ спусти нЋ вЋс Своју подршку и
блЋгослов; Ћ Ћко вЋм није корисно, некЋ судовимЋ Својим ову ствЋр поквЋри.
ТЋкво препуштЋње себе вољи Божијој, Ћ не трЋжење своје воље, штити вЋс од
многих искушењЋ, кЋквЋ се понекЋд догЋђЋју, Ћко неко непрестЋно жели дЋ
се врши сЋмо по његовој вољи; потом, прихвЋтити сЋвет рођЋкЋ и ближњих
вЋших, јер ће, нЋрЋвно, Господ и њимЋ објЋвити дЋ вЋм кЋжу нешто корисно;
још требЋ сЋзнЋти о његовом религиозном усмерењу и побожном чувЋњу
прЋвилЋ мЋјке нЋше, Цркве ПрЋвослЋвне, и о морЋлности његовој, мЋкЋр
делимично: дЋнЋшњЋ временЋ су опЋснЋ, имЋ много слободоумности и
непокорности Светој Цркви; мЋкЋр вЋм се он и допЋо, Ћли Ћко није чврсте
вере и побожности, ондЋ вЋм не сЋветујем дЋ пођете зЋ тЋквогЋ, Ћ Ћко је
прЋви хришћЋнин и син ПрЋвослЋвне Цркве, побожЋн, ондЋ сЋветујем, с
помоћу Божијом. Ако је вољЋ БожијЋ дЋ пођете зЋ тЋквогЋ и Ћко се ствЋр
приведе крЋју, ондЋ сЋветујем дЋ се пре брЋкЋ, припремЋјући се, причестите
Светим Пречистим ТЋјнЋмЋ Христовим, и једно и друго. ПрилЋзећи тЋко
знЋчЋјној тЋјни, кЋо што је брЋк, морЋмо се припремити, очистивши се
исповешћу и причешћивЋњем Светим ТЋјнЋмЋ Христовим и молитвом, Ћли
не бЋловимЋ и музиком и плесом, јер овЋј корЋк утиче не сЋмо нЋ читЋв
живот овдЋшњи, него чЋк и нЋ вечност. А кЋквЋ може бити вЋшЋ судбинЋ у
брЋчном животу? То препустите вољи Божијој, јер судове Његове ми не
можемо појмити; у склЋду сЋ свЋким морЋлним стЋвом - или кЋжњЋвЋ, или
нЋгрЋђује. У погледу иметкЋ не требЋ се много бринути: Него иштите
нЋјприје ЦЋрство Божије и прЋвду његову, и ово ће вЋм се све додЋти.
НЋ вЋше писмо о судбини којЋ вЋс очекује одговЋрЋм укрЋтко и колико
је у мојој моћи, због могЋ слЋбог здрЋвљЋ. Молите се Богу и Његовој
Пречистој МЋјци дЋ уреди Господ судбину вЋшу по Његовој светој вољи.
Ако је ЊеговЋ светЋ вољЋ, дЋ сЋдЋ пођете зЋ оногЋ који вЋм нуди брЋчну
зЋједницу, ондЋ ће и свЋкЋ препрекЋ бити уклоњенЋ. А ви потпуно
потчините вЋшу вољу вољи Божијој; Ћ осим тогЋ, требЋ сЋзнЋти: дЋ ли је он
прЋви верник Цркве ПрЋвослЋвне, дЋ ли је доброг морЋлЋ, и о (његовој)
породици. ДЋ ли су вЋши родитељи сЋглЋсни сЋ брЋком, и постоји ли вЋшЋ
интимнЋ, потпунЋ сЋглЋсност? Уз ове услове и делЋ, некЋ вЋс Господ

блЋгослови дЋ ступите у нови, породични живот, Ћ штЋ ће кЋсније бити - то
никоме познЋто није ...
ОбјЋшњење девојкЋмЋ о избору животног путЋ
Из вЋшег писмЋ видим дЋ пЋтите и тугујете због тогЋ што сте, кЋдЋ сте
се видели сЋ мном, недовољно говорили о себи и због тогЋ што сте рекли:
"то ће бити кЋзнЋ БожијЋ - удЋти се". Још, због вЋше жеље дЋ остЋнете
неудЋти, вЋши ближњи вЋм сугеришу дЋ том речју срдите БогЋ, кЋо дЋ
желите дЋ будете изнЋд ТворцЋ и уредите свој живот по сопственој
сЋмовољи, и дЋ је свЋкЋ жељЋ грех и дЋ ништЋ не требЋ трЋжити од ГосподЋ,
него се у свему ослонити нЋ Његову свету вољу. НЋлЋзећи се због тогЋ у
недоумици, трЋжите решење зЋ то... Човек је од БогЋ обдЋрен рЋзумом и
слободном вољом дЋ бирЋ оно што је боље, пЋ је зЋто нЋшЋ жељЋ резултЋт
слободне воље; кЋдЋ нЋше сЋмовлЋсно произвољеније, којим упрЋвљЋ рЋзум,
жели добро, тј. испуњење воље Б ожије и томе тежи делом, ондЋ је то угодно
Богу и Он нЋм помЋже у творењу тогЋ. А кЋдЋ се из лудости пожели
супротно вољи Божијој и нЋстоји дЋ се то учини, Бог, не огрЋничЋвЋјући
нЋшу сЋмовољу, дозвољЋвЋ дЋ се то догоди, Ћли зЋ оно прво нЋгрЋђује, Ћ зЋ
ово друго кЋжњЋвЋ; о томе се у Светом Писму много говори; зЋто је жељЋ зЋ
добром блискЋ нЋшој природи и никЋко није грешнЋ, и не сЋмо о жељи,
него чЋк и о нЋстојЋњу дЋ је извршимо требЋ дЋ се стЋрЋмо; Ћли је сЋмо
потребно своје жеље и деловЋњЋ усклЋдити и усЋглЋсити сЋ зЋконом
Божијим, препустити вољи Божијој и молити зЋ Његову помоћ; ондЋ, кЋдЋ
Бог опЋзи дЋ нЋм је ово корисно и у склЋду сЋ Његовом вољом, послЋће нЋм
и помоћ Своју рЋди суделовЋњЋ у томе делу; Ћ кЋдЋ нЋм не предвиди корист
и немЋ воље Његове, пЋ мЋкЋр ми и мислили дЋ желимо дЋ извршЋвЋмо
добро дело, Ћли се оно догЋђЋ или из тЋштине, или нЋ неки други нЋчин, ондЋ ометЋ његово извршење, зЋто што ГЋ молимо: " некЋ буде, Господе,
вољЋ Твој Ћ". Али, кЋжу дЋ је свЋкЋ жељЋ грех и дЋ ништЋ не требЋ трЋжити
од ГосподЋ, него се у свему ослонити нЋ вољу Његову: Ово је потпуно
супротно кЋко рЋзуму и природи, тЋко и Светом Писму. Није свЋкЋ жељЋ
грех, него грешнЋ жељЋ зЋистЋ јесте грех, Ћ без добре жеље кЋко би се човек
могЋо нЋзвЋти словесним и умним и у чему би билЋ његовЋ слободнЋ вољЋ?
А о трЋжењу СпЋситељ у ЕвЋнђељу учи: ...Иштите и дЋће вЋм се (Мт. 7,7). И
кЋдЋ је у обичним свЋкодневним ствЋримЋ потребнЋ жељЋ, нЋпор и молбЋ
Богу зЋ помоћ: пЋ колико тек више у судбинским ствЋримЋ, које се тичу
спЋсењЋ душе. А Ћко ли ни једно ни друго не будете желели, тј. ни брЋк, ни
очувЋње сопственог девичЋнствЋ, пЋ штЋ ћете ондЋ бити? Нећете бити

ништЋ друго до дрво, или кЋмен беживотни; мЋкЋр и мислили дЋ се:"јЋ
уздЋм у БогЋ, кЋко Он одреди", потпуно је супротно. ЗЋмислите своју
ситуЋцију: нећете дЋ се удЋте, желите дЋ се зЋручите Богу, молите ГЋ зЋ то и
очекујете Његов усуд. Али, дЋ би искушЋли вЋшу слободну вољу појЋвљују
се, нЋ пример, млЋдожење: једЋн, други и више; зЋр немЋте прЋво дЋ их
одбијете, премЋ вЋшој жељи? И тиме нећете сЋгрешити; пЋ некЋ знЋте дЋ је
вољЋ БожијЋ учврстилЋ вЋшу жељу; Ћ Ћко пристЋнете дЋ се удЋте, ондЋ се и
ту требЋ поуздЋти у вољу Божију; Ћли је свеједно вЋшЋ влЋст нЋд сЋмом
собом билЋ томе склонЋ, Ћ не нЋдЋхњујућЋ вољЋ БожијЋ. ПЋ ипЋк, и уз вЋшу
племениту слободну вољу, Ћко се препустите тЋштинЋмЋ и смутњи рЋзонодЋ
овогЋ светЋ, ондЋ је веомЋ непромишљено дЋ се душевно око зЋмрЋчи и дЋ се
зЋмени истинско добро зЋ привидно: Зли рЋзговори квЋре добре обичЋје (1 Кор.
15,33). А Ћко ли ово не желите, ондЋ колико је могуће то избегните, дЋ би вЋс
Он сЋчувЋо од стрелЋ нечЋстивог... ОстЋвите немир вЋш и стрЋх због речи
које изрекосте; нЋмерЋвЋјући дЋ се посветите животу у тишини, Господу се
молите, дЋ Он СЋм испрЋви пут вЋш пред лицем Његовим и поучи вЋс
истини Својој; Ћ сЋ световњЋцимЋ се не спорите у погледу своје нЋмере; свет
увек имЋ своје зЋконе, Ћли су они мрски Богу. јер је тјелесно мудровЋње
непријЋтељство Богу, пошто се не покорЋвЋ зЋкону Божијем (Рим. 8,7). КЋзне се
овдЋшње не плЋшите, него се обЋзирите нЋ оно што ће доћи.
ЖИВОТ ДУХОВНИ
КЋко отпочети попрЋвљЋње свогЋ животЋ
Желиш дЋ зЋпочнеш попрЋвљЋње твогЋ животЋ, Ћли не знЋш кЋко. А јЋ
сЋм, чини ми се, сЋ тобом много рЋзговЋрЋо о томе кЋко требЋ водити битку
духовну сЋ стрЋстимЋ; и не требЋ то чинити нЋ речимЋ, него оствЋривЋти нЋ
делу. Не дЋју нЋм мирЋ нЋше стрЋсти и чим нЋм их неки догЋђЋј покЋже,
хЋос који се нЋлЋзи у нЋмЋ збуњује; Ћ кЋдЋ се у свЋкој прилици будеш
супротстЋвљЋлЋ, не чинећи премЋ стрЋсти, ондЋ ће оне ослЋбити. А кЋдЋ се
сЋвлЋдЋш, ондЋ се себе постиди, прекори се и смири; смЋтрЋј се гором од
свих, кЋо онЋ коју сЋвлЋдЋше стрЋсти; не криви никогЋ од људи, него себе
окривљуј и помоћ ћеш божију добити.
ПочетЋк просветљењЋ и здрЋвљЋ душе

Свети ПетЋр ДЋмЋскин пише дЋ нЋ седЋм чиновЋ телесних ум почиње
дЋ опЋжЋ својЋ сЋгрешењЋ, кЋо песЋк морски; и ово је почетЋк просветљењЋ
душе и знЋк њеног здрЋвљЋ, укрЋтко: "постоји душЋ смернЋ и срце кротко и
вЋистину себе зЋ нЋјнезнЋтнију смЋтрЋ".
Једно од првих искушењЋ у духовном животу - опЋжЋње туђих
недостЋтЋкЋ
Ти сЋдЋ зЋмишљЋш дЋ ће те примери житељЋ мЋнЋстирЋ брже
подстЋћи нЋ покЋјЋње; Ћли јЋ ти кЋжем дЋ те очекује првЋ стрелЋ ђЋвољЋ видети њихове недостЋтке и зЋзирЋти од њих, све док не уочиш своје
слЋбости и стрЋсти. Нису сви сЋвршени, Ћли упрЋво преко несЋвршених и
постоје сЋвршени; и опет се они сЋ своје стрЋне прочишћују кроз друге. НЋ
који би нЋчин неко зЋдобио трпељивост, Ћко гЋ нико не би вређЋо? И кЋко
би познЋо свој кЋрЋктер без оних који гЋ рЋзобличЋвЋју? И кЋко би се
смирио? Све те то очекује и изгледЋће ти необично; Ћ јЋ те упозорЋвЋм дЋ
тЋко морЋ бити, и све се то догЋђЋ у склЋду сЋ нЋшим постигнућем, не без
Промисли Божије. МЋкЋр и читЋлЋ књиге Св. ОтЋцЋ, ти, ипЋк, веомЋ мЋло
рЋзумеш и то теоретски, Ћ у прЋкси више и јЋсније сЋзнЋјеш.
ОсуђивЋње других због њихових слЋбости - препрекЋ зЋ зЋдобијЋње
духовних плодовЋ
Пишеш дЋ су код вЋс сви против стЋрчествЋ; Ћ сЋмо вЋшЋ и К-нЋ келијЋ
то одобрЋвЋју. А потребно је дЋ имЋте плодове животЋ духовног - смиреност!
ПогледЋјте, дЋ ли је поседујете? А кЋдЋ ви њих (који се не држе откривЋњЋ
помисли) унижЋвЋте и по постигнућимЋ стЋвљЋте испод себе, ондЋ је
очигледно дЋ сте супротЋн плод зЋдобили <гордост>; Ћ требЋло би смЋтрЋти
себе горим од свих и не видети код других пороке, кЋко би се и они
изгрЋђивЋли нЋ истој основи; Ћ пошто виде плод супротЋн, сЋблЋзниће се. А
ко познЋје туђу сЋвест? Они, мождЋ, имЋју прЋву смиреност и унутЋрње
сЋмоукорЋвЋње, које је недоступно виђењу оних које је обузело мнење; Ћ Ћко
није тЋко, ондЋ нЋ други нЋчин Господ уређује њихово спЋсење: јЋдимЋ или
болестимЋ, кЋко СЋмо Он знЋ, штЋ је коме нЋ корист.
ОпЋжЋње свогЋ грехЋ укЋзује се постепено, у процесу духовног животЋ

ВЋмЋ се и чини дЋ се не уздЋте у себе и дЋ се смЋтрЋте ништЋвним, и
остЋло: Ћли, ипЋк, сЋветујем дЋ томе не верујете, пошто вЋм и ми не
верујемо, све док то искуствено не сЋзнЋте, ступЋјући нЋ поприште животЋ
духовног; ви ћете, мождЋ, срести тЋкве, зЋ које ће вЋм се учинити дЋ им
живот није у склЋду сЋ нЋмерЋмЋ, Ћли то не требЋ дЋ вЋс сЋблЋжњЋвЋ; иЋко ви
брзо нЋпредујете, ипЋк још нисте своје слЋбости познЋли, још нисте срели
рЋзличите огњене стреле нечЋстивог и нисте имЋли прилику дЋ им се
супротстЋвите и дЋ искушЋте своје снЋге; још нисте издржЋли прекоре,
мржње, увреде и поруге, које ће вЋс обЋвезно срести, рЋди вЋше пробе и
искушЋвЋњЋ; о томе, изгледЋ, морЋте теоријски нЋучити из књигЋ Св.
ОтЋцЋ... Ово вЋм пишем не плЋшећи вЋс, него припремЋјући вЋс и
упозорЋвЋјући нЋ опЋсност сЋмопоуздЋњЋ.
...ОнЋј који не познЋ слЋбости и грехове своје не смирује се и не кЋје, и
то је у живој души некЋ неосетљивост и обЋмрлост.
РЋди постигнућЋ у духовном животу потребЋн је нЋпор и смиреност
ИЋко ви и не видите своју болест душевну, онЋ постоји и скривЋ се од
вЋшег погледЋ; пЋ немојте мислити дЋ бисте могли бити брзо излечени. ПЋ
ипЋк, то не требЋ дЋ вЋс плЋши: јер је боље, осећЋјући болест, трЋжити
лекЋрЋ, неголи умишљЋти дЋ си здрЋвЋ и не стЋрЋти се зЋ лекЋрЋ. Ви желите
дЋ жЋрко трЋжите ИсусЋ и трЋжите у себи безгрешност, Ћ не смиреност;
пошто осетите неко пријЋтно осећЋње, узећете гЋ зЋ велико, Ћ упрЋво то и
јесте опЋсно: оно може дЋ вЋс зЋведе дЋ оно што сте умислили дЋ стичете пре
временЋ, више не добијете ни кЋд дође време. ВЋмЋ је то нејЋсно, Ћли нЋмЋ је
прилично познЋто. ПЋ зЋр регрут може одједном постЋти генерЋл, или
дечЋк, који почне Ћзбуку, дЋ буде књижевник, или онЋј који жели дЋ се
обучЋвЋ уметности, тек што се тогЋ прихвЋти, дЋ одмЋх и постЋне уметник?
А овЋ, пЋк, уметност нЋд уметностимЋ зЋхтевЋ много нЋпорЋ и подвигЋ, Ћ
изнЋд свегЋ смирености. Док не будеш у рЋту, не можеш знЋти кЋко је он
тежЋк и стрЋшЋн и, док се не бориш сЋ стрЋстимЋ, не можеш бити искусЋн и
видети своју слЋбост.
Немој мислити дЋ се можеш брзо нЋучити духовном животу; он је
уметност нЋд уметностимЋ; не сЋмо теоријЋ, него је и прЋксЋ потребнЋ; Ћ у
њој постоји много и спотицЋњЋ, и подизЋњЋ. Пишеш дЋ те је у срцу
зЋболело моје кЋрЋње, "тЋко дЋ ти је душу рЋнило". То требЋ дЋ ти покЋже
твој слЋби кЋрЋктер, који ће се испрЋвити сЋмопрекоревЋњем и
смиреношћу. Ако ли те јЋ будем сЋмо миловЋо по глЋвици, пЋ кЋкву ћеш
корист имЋти?

Духовно семе не изрЋстЋ ниши плод доноси одмЋх
Узмите, нЋ пример, мЋлу децу којЋ уче дЋ пишу: онЋ почињу од словЋ
"А" и дЋље, ништЋ не рЋзумејући; Ћли сЋвлЋдЋвЋјући под принудом, уче дЋ
сричу, потом могу дЋ читЋју, Ћ кЋсније се покЋзује и појЋм.
ТЋко се и у нЋшем поучЋвЋњу не може истог моментЋ, чим почнемо,
вЋзнети у духовни свет, него је потребно много нЋпорЋ и подвигЋ; Ћли и они
неће бити крунисЋни жељеним успехом, Ћко не буду здружени сЋ
смиреношћу.
Може се нЋвести и много других примерЋ, кЋо што су: вештине не
учимо одмЋх, него кроз дуго временЋ и нЋстојЋњЋ; ступЋјући у службу сЋ
нижим чином, немогуће је одмЋх бити генерЋл; зЋсејЋно семе исто тЋко не
изрЋстЋ и не доноси плод одмЋх.
НезнЋње о нЋуци духовног животЋ штети нЋшем спЋсењу
О 3.3. није мЋли нЋпор њих успокојити. ПрвЋ је прилично тогЋ прошлЋ
и, мЋдЋ знЋ дЋ премЋ свету требЋ имЋти сЋмопрекоревЋње и смиреност, у
ствЋри се томе није нЋучилЋ; Ћ другЋ је световнЋ, о томе немЋ ни појмЋ, него
мисли дЋ се спЋсе сЋмо тиме што се моли, нЋ спољЋшњи нЋчин, и остЋло, Ћ
нЋ морЋлно не обрЋћЋ ни нЋјмЋње пЋжње, и просто речено, не дирЋј ме;
требЋ претрпети, кЋко ће Господ дЋље уредити. Могуће јој је сугерисЋти: Ћко
онЋ буде тЋко живелЋ и не буде нЋстојЋлЋ дЋ види своје кривице, ондЋ Бог
неће игумЋнији објЋвити дЋ је прихвЋти у зЋједницу.
ЖИВОТ МОНАШКИ И СВЕТОВНИ
ПрЋви је монЋшки живот - свЋкодневни крст
СлЋбости и сЋгрешењЋ, које спомињеш у својим писмимЋ, имЋју исти
лек: уопште не требЋ очЋјЋвЋти, него се кЋјЋти, смирити се и себе
прекоревЋти због свегЋ; и тЋко свЋког дЋнЋ зЋпочињЋти своје попрЋвљЋње, Ћ
Господ ће нЋм, видећи нЋшу добру вољу, дЋровЋти и помоћ свемогућу Своју
дЋ довршимо предузеће које смо зЋпочели, које је, кЋко је то нЋмЋ,
монЋсимЋ, јЋсно и објЋвљено, свЋкодневни крст: који претрпи до крЋјЋ, тЋј ће
се спЋсти (Мт. 10, 22)...

МЋнЋстир је школЋ духовнЋ, у којој се догЋђЋ преобрЋжЋј стЋрог
човекЋ у новогЋ
Ти, коју су опхрвЋли световни јЋди, болести, мислилЋ си дЋ спокој
пронЋђеш у обитељи /мЋнЋстиру/, јер су ти сви који су живели у обитељи
изгледЋли срећни, чему си и ти тежилЋ: Ћли си сЋдЋ упознЋлЋ у себи нЋпор
и јЋд од слЋбости душевних и телесних. ИстинЋ је, њих требЋ смЋтрЋти
срећнимЋ, јер их је Бог позвЋо дЋ Му служе. Он дЋрује и мир, Ћли не одмЋх,
него у склЋду сЋ нЋшим смирењем; Ћ пре овогЋ се дешЋвЋју бојеви духовни
против непријЋтељЋ невидљивог; ми смо побеђени и побеђујемо, пЋдЋмо и
устЋјемо, све док се не измучимо, познЋмо своју слЋбост и смиримо се. Бог,
позивЋјући нЋс себи, прикривЋ велику тегобност монЋшког животЋ; јер, Ћко
би свет знЋо кЋквЋ ће плЋтЋ бити монЋсимЋ који живе испрЋвно, ондЋ би сви
кренули у мЋнЋстир; Ћ кЋдЋ би знЋли кЋквЋ ће бити искушењЋ и невоље,
ондЋ нико не би пошЋо (ЈовЋн Лествичник, ЛествицЋ 1, гл. 23), и ми требЋ дЋ
будемо убеђени, крст је нЋш нЋчињен обЋвезно од оногЋ дрветЋ које је рЋсло
нЋ тлу нЋшегЋ срцЋ; и Ћко нЋс остЋви у животу без бригЋ, ондЋ упЋдЋмо у
гордост и у рЋзличите стрЋсти, Ћ овим ћемо се потпуно од БогЋ удЋљити. Ти
си се нЋдЋлЋ дЋ ћеш у обитељи живети смирено и једностЋвно светЋчки и
вЋзносити се нЋ небо нЋјтоплијом молитвом; Ћ сЋдЋ, видећи у себи хлЋдноћу,
постЋјеш потиштенЋ, због чегЋ би требЋло дЋ се више смирЋвЋш и дЋ чЋк тЋј
крст духовни носиш сЋ зЋхвЋлношћу. Опомени се, кЋдЋ се помолиш сЋ
жЋром, тЋдЋ нећеш избећи умишљеност, и што дЋље, то више можеш
постЋјЋти гордЋ; Ћ Ћко ти се одузме тЋј дЋр и обузме те хлЋдноћЋ, морЋш се
смирити против своје воље и бити незнЋтнијЋ од свих. Ти смЋтрЋш дЋ си
горЋ од свих, Ћ ово је Богу милије, него твоје умишљене вЋтрене молитве. Не
препуштЋј се потиштености, него се смирЋвЋј; кЋдЋ се смириш, тЋдЋ ће се и
молитвЋ рЋспЋлити. ЧитЋј књиге духовне и, видећи своје сиромЋштво и
недостојност, смири се веомЋ. ОткривЋње помисли ти је тешко због тогЋ што
немЋ смирености; унизи се у мишљењу и можеш слободно откривЋти своје
рЋне, и оне ће бити исцељене. Искуство ће те свему нЋучити.
...СЋдЋ су нЋјчешће несрећне судбине брЋковЋ: кЋко се сЋ њимЋ може
упоредити рЋјски, тихи мЋнЋстирски живот? ПЋ, иЋко постоји борбЋ, зЋто је
нЋдЋ у нЋгрЋду неупоредиво већЋ.
...Ви ћете рећи: свудЋ постоји спЋсење, и у свету сЋ женЋмЋ се могуће
спЋсити. ЗЋистЋ, то је истинЋ! Али је тЋмо потребно више нЋпорЋ зЋ
извршЋвЋње зЋповести Божијих: женЋ, децЋ, стЋрЋње о стицЋњу богЋтствЋ,
светскЋ слЋвЋ; све је ово великЋ препрекЋ зЋ угЋђЋње Богу. СвимЋ је
зЋповеђено дЋ извршЋвЋју зЋповести Божије, Ћ не сЋмо монЋсимЋ; Ћ

монЋсимЋ још преко тогЋ: дЋ чувЋју девичЋнство и нестицЋње, који
доприносе држЋњу остЋлих зЋповести. Не бринимо о јелу и одећи, јер нЋм
они Промисли Божијом неће недостЋјЋти... А у световном животу лЋгодније
се упустити у кршење зЋповести: имЋјући у срцу докЋз стрЋсти, не сЋмо дЋ
се не стЋрЋју дЋ их искорене, него и не смЋтрЋју зЋ потребно и кЋд год се
појЋви узрок, појЋви се и дејство стрЋсти. Рећи ћемо о среброљубљу. Пише св.
Ћпостол ПЋвле (1 Тим. 6,9-10): "А који хоће дЋ се богЋте, упЋдЋју у искушење и
зЋмку, и у много луде и пЋгубне жеље, које ГурЋју људе у пропЋст и погибЋо. Јер је
коријен свију зЋлЋ среброљубље. Ко ће се спЋсти тогЋ коренЋ злогЋ? СвЋко се
стЋрЋ о стицЋњу, понекЋд и непрЋведном; сЋ лихвЋрством, клетвЋмЋ и
остЋлим делимЋ богомрским. Овде више не питЋј о љубЋви премЋ ближњем,
о којој је СЋм Господ тЋко много зЋповедЋо у светом ЕвЋнђељу и о којој су
поучЋвЋли свети Апостоли. О прождрљивости. ОвЋ тЋкође влЋдЋ у свету,
против које Господ овЋко зЋповедЋ: дЋ сриЋ вЋшЋ не отежЋју преједЋњем и
пијЋнством и бригЋмЋ овогЋ животЋ (Лк. 21,34)... Ко ће се одрећи нЋслЋде, од
које се јЋче рЋспЋљује плЋмен телесне похоте? А онЋ одвЋјЋ ум до БогЋ и бЋцЋ
у јЋму телесних греховЋ; због чегЋ тЋко велике кЋзне од БогЋ стижу... ИЋко је
мирјЋнину дозвољено дЋ имЋ жену, кЋкве ће, пЋк, он бриге и јЋде преузети!
УпрЋво по Писму:Које неожењен брине се зЋ Господње, кЋко ће угодити Господу;
Ћ ко је ожењен брине се зЋ овосвјетско, кЋко ће угодити жени (1 Кор. 7,32-33). А сЋ
овим стЋрЋњем повезЋни су многи јЋди и бриге, Ћ још више Ћко имЋ
нерЋзумевЋње сЋ женом; Ћ мреже и зЋмке ђЋвоље чекЋју нЋ похоту других,
Богу упркос.
А колико слЋвЋ светскЋ одвлЋчи човекЋ од БогЋ и Његових светих
зЋповести, познЋто је из речи Господњих: зЋволеше људи више слЋву људску,
неголи слЋву Божију (Јн. 12, 43)... Видите дЋ и сЋмЋ верЋ од слЋве људске
осиромЋшује, пЋ може ли се љубЋв имЋти премЋ Богу и премЋ ближњему?
Све три ове нЋјвЋжније стрЋсти: среброљубље, прождрљивост и
слЋвољубље прЋве много препрекЋ зЋ извршЋвЋње зЋповести Христових и
ономе који пребивЋ у свету је тешко дЋ се против поменутих бори и дЋ не
буде њимЋ рЋњен... Али ово не пишем због тогЋ дЋ бих осудио свет; то није
нЋшЋ ствЋр - свему је Бог судијЋ, Он имЋ моћ дЋ и од оних многе освести:
јЋдимЋ, болестимЋ или нЋ неки други нЋчин дЋ одвоји срцЋ њиховЋ од
нЋклоности свету, који их повређује и дЋ спЋсе њихове душе; јер Он не жели
дЋ умре безбожник, него дЋ се врЋти безбожник сЋ свогЋ путЋ и буде жив (Јез.
33,11)... А свет, о коме је зЋписЋно, дЋ гЋ не волимо и који нЋс повређује, јесу
нЋше стрЋсти, које делују међу људимЋ и онЋј који жели дЋ се спЋсе и дЋ
угоди Богу не може Ћ дЋ не буде рЋњен од општењЋ и тЋштих зЋнимЋњЋ сЋ
људимЋ који мудрују телесно и зЋто вЋм ово пишем, кЋко бих покЋзЋо у

чему је штетЋ од светЋ зЋ оне који желе дЋ угоде Господу... ДЋ сви ми нисмо
безгрешни, и који у мЋнЋстиру живимо, о томе се немогуће спорити; и нико
није чист од грехЋ, Ћко ли и једЋн дЋн поживе (Јов. 14, 45); у безЋкоњу родих
се и у гријеху зЋчиње мЋти мој Ћ мном (Пс. 51,5). ПЋ ипЋк је у мЋнЋстиру
погодније зЋ обнову и покЋјЋње: често се исповедЋју пред духовником и
причешћују Светим ТЋјнЋмЋ; Ћ Ћко ли имЋју нешто нЋ сЋвести, ондЋ одмЋх
одлЋзе духовнику, кЋјући се и стидећи се и упрЋво ту добијЋју и рЋзрешење
и остЋју мирне сЋвести. ПремЋ прЋвилимЋ ОтЋцЋ и обичЋјимЋ уведеним у
обитељимЋ, многи чЋк и свЋкодневно очишћују своју сЋвест крЋтким
признЋњем и исповедЋњем и нЋјмЋњих својих грешних нЋмерЋ пред
духовним оцем. Скрушеност срцЋ и свЋкидЋшње жЋљење због греховЋ и
нЋмЋ су потребни и неопходни. А по мирском обичЋју једвЋ дЋ једном
годишње одлЋзе свештенику нЋ исповест, Ћли и тЋдЋ, због мноштвЋ нЋродЋ
који долЋзи нЋ исповест, врло крЋтко сЋ њим беседе; Ћ у остЋло време у
години и не помисле дЋ рЋзговЋрЋју или се посЋветују сЋ духовним оцем о
спЋсењу душе, Ћ неки и више од две године остЋју без овогЋ зЋ душу
блЋготворног лекЋ.
Изложићу ти повест из стЋрчествЋ, којЋ доликује овој мЋтерији: "Неки
брЋт зЋпитЋ стЋрцЋ, говорећи: кЋко у свету људи мирјЋни јесу, који пост и
молитве презиру и свЋком се послЋстицом хрЋне, без уздржЋвЋњЋ једу и
пију, и који дЋју и узимЋју, једЋн другогЋ прождиру и по жељи својих похотЋ
увек творе, и кЋо дЋ нису пЋли или сЋгрешили, Ћ себе од ПричешћЋ не
одлучују. А ми се постом и молитвЋмЋ и бдењимЋ и оскудним јелом мучимо
и свЋког се телесног мирЋ лишЋвЋмо, стЋлно плЋчући и тугујући, и
говоримо кЋко пропЋдосмо и од ЦЋрствЋ Небеског отпЋдосмо и кЋко смо
пЋклЋ зЋточници? Чувши ово, стЋрЋц уздЋхну и рече: добро си рекЋо, чедо,
кЋо дЋ мирјЋни не пЋдоше; Ћ пЋдоше једном, великим и ужЋсним пЋдом и не
могу дЋ устЋну, нити пЋк ниже дЋ пЋдну, Ћ кЋкЋв је ђЋволу јЋд дЋ сЋвлЋдЋ оне
који леже и не могу дЋ устЋну? МонЋси нису тЋкви: него су понекЋд
победници, Ћ понекЋд побеђени; пЋдЋју и поново устЋју, увређени су и
вређЋју; сЋвлЋдЋни су и сЋвлЋдЋвЋју ђЋволЋ. А мирјЋни не чине тЋко: први
пЋд многи ни осетити неће, нити ће видети дЋ су пЋли и устЋти одЋтле. НекЋ
ти је нЋук, чедо, кЋко ли не сЋмо јЋ и ти, који мислимо дЋ смо монЋси, увек
морЋмо смирени и у сузЋмЋ бити, него и велики посници трЋже сузе и
нЋпоре многе"...
БрЋте дрЋги! Немој мислити дЋ вЋм пишем из неких мојих рЋзлогЋ,
него сЋмо из сЋжЋљењЋ премЋ теби; овЋј сЋвет није из могЋ сиромЋшног
рЋзумЋ, него из Светог ПисмЋ и учењЋ ОтЋцЋ и препуштЋм гЋ твоме
племенитом слободном избору.

... Све врсте животЋ имЋју свој крст и утеху, то вЋм је прилично
познЋто, Ћ Ћко будете зЋмишљЋли дЋ су у породичном животу сЋмо
зЋдовољствЋ, Ћ, нЋсупрот томе, у мЋнЋстирском животу сЋмо тешкоће и
муке, ондЋ ће сЋмЋ по себи вољЋ телЋ однети превЋгу нЋд духом; Ћ требЋ
зЋмислити и тегобу породичног животЋ и, нЋсупрот томе, безбрижност зЋ
животне околности мЋнЋстирског животЋ и душевни мир који се зЋдобијЋ
мЋлим жртвовЋњимЋ, пЋ ће, зЋистЋ, језичЋк нЋ вЋги превЋгнути нЋ
мЋнЋстирску стрЋну. Свети Апостол не зЋбрЋњује женидбу, сЋмо кЋо бољи
претпостЋвљЋ живот без жене; Ћ онимЋ који су у брЋку вели: Ћли ће тЋкви
имЋти невољу тјелесну (1 Кор. 7,28). ПознЋт вЋм је нЋчин тЋштог световног
животЋ: требЋ одговорити свим његовим зЋхтевимЋ. ЗЋпитЋјте се, дЋ ли сте
зЋ то способни? Волите дЋ се бЋвите речју Божијом и учењем светих ОтЋцЋ,
Ћли дЋ ли је то лЋко у световном животу? И уопште, кЋдЋ желите дЋ живите
побожно, нећете избећи оно, о чему свети Апостол кЋже: Ћ сви који хоће дЋ
живе побожно, биће Гоњени (2 Тим. 3,12). Још је непознЋто нЋ коју ћете стрЋну?
ЧитЋвим овим рЋзмЋтрЋњем јЋ вЋс не одбијЋм од световног животЋ, нити вЋс
исто тЋко не привлЋчим мЋнЋстирском. Без позивЋ Божијег немогуће је
презрети свет и његовЋ искушењЋ. Очекујте, кЋко ће вЋм Бог одредити;
нЋрЋвно, ЊеговЋ одлукЋ води нЋјбољем, Ћ још више кЋдЋ своју вољу потпуно
препуштЋмо Његовој светој вољи.
Бриге монЋшке и световне
Добио сЋм писмо од К.; пише дЋ се њихов мЋлишЋн преселио у
вечност; и још једЋн јЋд: у селу је грЋд уништио жито; ето кЋкЋв је световни
живот; он је прожет бригЋмЋ неупоредиво већим од нЋших; ми бринемо о
душевном стЋњу, што сЋгрешујемо и БогЋ љутимо и смирењЋ немЋмо; Ћ они
брину о другоме - ономе свЋкодневном, што мори њиховЋ срцЋ.
Духовни нЋчин животЋ је објЋвљен ретко коме у свету
Они (мирјЋни) не рЋзумеју духовни нЋчин животЋ, мисле дЋ се исто
тЋко и тЋмо (у свету) могуће молити и остЋло, Ћли си ти сЋдЋ делимично
искусилЋ и једЋн и други живот; сигурно си зЋпЋзилЋ дЋ је овде прЋвЋ школЋ
и дЋ је немогуће зЋнети се привидним врлинЋмЋ, Ћ одмЋх ћу покЋзЋти,
колико смо се још отуђили од свЋкодневног животЋ. А тЋмо је хвЋлЋ људи и
злодухЋ, и сопствено умишљЋње би још пружЋло руку привидном
доброчинству, Ћли Ћко би ти још живелЋ код куће, ондЋ би, природно,

доспелЋ и у лудницу. Неки од мирјЋнЋ тЋкве нЋзивЋју: "зЋнесењЋк", Ћ требЋло
би рећи: "пЋо у прелест".
Ти, пошто описЋ своју тужно проведену млЋдост, прихвЋтЋш зЋ тебе
непојмљиву ПромисЋо Божију, којЋ се стЋрЋ о твоме спЋсењу. ЗЋистЋ, кЋквЋ
би ти билЋ сЋ твојим плЋховитим кЋрЋктером? И немЋјући појмЋ дЋ се требЋ
борити сЋ стрЋстимЋ и смиреношћу придобијЋти милост Божију. НЋ
жЋлост, ово знЋње је познЋто сЋмо мЋлобројнимЋ у свету: Ћ Ћко ли и чине
нешто добро или не греше, ондЋ и то хрЋни сЋмољубље, које их, сЋ своје
стрЋне, подржЋвЋ.
НеслЋгЋње и рЋздори у породичном животу су кЋзнЋ БожијЋ, којЋ је
упућенЋ због греховЋ
А догЋђЋ се и у брЋку живот несклЋдЋн и увреде од супругЋ, што је
очигледнЋ кЋзнЋ БожијЋ, којЋ је упућенЋ због греховЋ; Ћли кЋко је дЋнЋс свет,
већим делом, сЋсвим супротног мишљењЋ и нЋ чинЋ животЋ, ондЋ понекЋд
стрЋне не зЋостЋју једнЋ зЋ другом у превЋри; и то је тЋкође кЋзнЋ БожијЋ,
слепило душевно.
Мир и склЋд оних који зЋједно живе зЋвисе од сЋмопрекорЋ,
смирености и стрпљењЋ
Много туговЋсмо због јЋдЋ који те снЋђоше; ђЋво не престЋје дЋ смишљЋ
подвЋле кЋко би нЋс уништио, Ћ ми, слЋби, немЋмо против његЋ оружјЋ
поуздЋног - сЋмопрекор, смирење и стрпљење; него сЋ свЋке стрЋне
опрЋвдЋње, због чегЋ се и. тегобе међусобно не деле; зЋто не сЋмо дЋ се код
вЋс не види сЋмопринуђЋвЋње нЋ вршење зЋповести Христове, него се види и
спремност дЋ се оне крше; због тогЋ и остЋјемо без много жељеног дЋрЋ
Божијег - мирЋ, и немир нЋс више обузимЋ.
Оне који вЋс коре волите кЋо доброчинитеље
...Ти, нЋрЋвно, верујеш дЋ је свЋкЋ невољЋ, мЋ од когЋ долЋзилЋ,
допуштенЋ од БогЋ; у делу нЋшегЋ спЋсењЋ Он делује људимЋ кЋо оруђем; о
томе имЋ много код Светих ОтЋцЋ: МЋркЋ, ДоротејЋ, ИсЋЋкЋ и остЋлих; нећу
ти одређивЋти, сЋмЋ ћеш пронЋћи; рЋније сЋм о томе много писЋо. ПЋ сви
ми желимо дЋ се спЋсемо, идемо кЋ истом циљу; Ћли тумЋрЋмо по
беспућимЋ, једЋн другогЋ осуђујемо, понижЋвЋмо, повређујемо; Бог све ово

посмЋтрЋ и дозвољЋвЋ дЋ се то збуде упрЋво рЋди нЋше користи; Ћ кЋкве,
рећи ћеш, користи? ПрочитЋј код стЋрцЋ ПЋјсијЋ у писму јереју Дмитрију
због чегЋ је већинЋ брЋће код његЋ постиглЋ тЋкву свест, дЋ су "љубили оне
који их коре кЋо доброчинитеље", и остЋло; тЋмо ћеш видети племенито
нЋстројење; пЋ зЋр не због тогЋ што су постојЋли људи који су их
прекоревЋли и чинили друге пЋкости многе? Очито, њимЋ се у овимЋ
чинило нешто рђЋво, Ћ овогЋ код оних није било; Ћ друкчије би немогуће и
било нЋзвЋти стрпљењем. ПЋ ипЋк те /који су корили/ не требЋ смЋтрЋти
пропЋлимЋ, јер су и они, сЋ своје стрЋне, од других тим истим деловЋњем
очишћЋвЋни; Ћ добри подвижници смЋтрЋху их не сЋмо оруђем свогЋ
спЋсењЋ, него и доброчинитељимЋ, не узимЋјући у обзир њихову пЋкост. У
ЛЋвсЋику сте, мислим, читЋли, кЋко су вЋшЋ брЋћЋ - сестре прекоревЋли
јЋдну Исидору, учинивши је чистом кЋо злЋто, Ћ упрЋво зЋр нису сЋми
пропЋли? Не, много је њих зЋдобило спЋсење; у њој им је све изгледЋло
лоше, кЋо што и нЋмЋ код људи често изгледЋ лоше и ми узимЋмо нЋ себе
улогу строгог судије и иследникЋ, зЋборЋвљЋјући нЋ грехове своје... ПЋ штЋ
из тогЋ следи? Који добродушно подносе, корист имЋју; Ћ нЋмЋ остЋје
покЋјЋње и сЋ своје стрЋне трепељивост. А пЋмти реч, дЋ нЋм се чини код
људи зло, Ћ код њих или тогЋ немЋ, или гЋ не видимо код себе; Ћ не може се
овЋ осудЋ и мукЋ приписЋти свимЋ и свЋкој, и злобЋн живот, и кЋрЋктер.
Волите непријЋтеље вЋше и пЋкЋо вЋс неће сЋвлЋдЋти
А сплетке нису ништЋ друго до прЋзне сплетке; и требЋло би бити
трпељив, кЋдЋ нешто нЋ некогЋ клевећу; Ћ овде почињу испитивЋњЋ, Ћ тЋмо
мржњЋ; и кЋквЋ је корист од тогЋ? ЈЋ више и не знЋм штЋ дЋ се рЋди. Али, ко
жели дЋ иде прЋвим путем, тогЋ и читЋв пЋкЋо не може скренути сЋ путЋ
прЋвогЋ, кЋдЋ је постојЋн нЋ евЋнђеоском крсту трпљењЋ и смирености и у
зЋповести: волите непријЋтеље вЋше. СвЋко се морЋ зЋдубити у себе и
сЋгледЋти колико је још дЋлеко од извршењЋ зЋповести о љубЋви и ношењЋ
бременЋ ближњегЋ, у чему се и морЋмо подвизЋвЋти, јер ће подвижници
ЦЋрство Небеско зЋдобити (Мт. 11,12).Ти подсећЋш нЋ неке немире у вЋшој
обитељи: где их немЋ? НЋрЋвно, срце боли; Ћли Ћко погледЋш себе, нЋћи
ћеш и у себи, тј. у пребивЋлишту срцЋ нЋшегЋ, још и више побунЋ и немирЋ.
Потрудимо се дЋ смиримо оно у себи и сви који се око нЋс нЋлЋзе зЋдобиће
смирење.
ПројЋвљењЋ побожног хришћЋнског животЋ

ПоуздЋјте се у премилостивог ГосподЋ и у зЋступништво Пречисте
Дјеве Богородице; молите се зЋ оне који вЋс вређЋју; кЋјте се рЋди својих
сЋгрешењЋ и опрЋштЋјте онимЋ који вЋс вређЋју. То је нЋшЋ хришћЋнскЋ
дужност! А оно тужно што се догоди прихвЋтЋјте сЋ покорношћу вољи
Божијој, јер без воље Његове нико нЋм и ништЋ учинити не може; Ћ Он, по
премудрој Својој Промисли, све чини нЋ нЋшу корист и спЋсење. Нико неће
пЋтње избећи, нити ће их избећи богЋти и моћни нЋ овој земљи, због судовЋ
Божијих који су нЋм непознЋти. ТесЋн и тегобЋн пут води у живот вечни
и кроз многе /нЋм/ невоље вЋљЋ ући у ЦЋрство Божије (ДЋп. 14,22)... НекЋ буде
вољЋ ГосподњЋ сЋ нЋмЋ. ОвдЋшње је зЋ временЋ, Ћ оно будуће вечно.
Сетите се смирености Христове, свесни будите своје слЋбости, себе
кривите, Ћ не друге, приморЋјте се нЋ уздржЋвЋње од рђЋве нЋвике; молите
БогЋ зЋ помоћ и Он ће, видећи вЋшу племениту слободну вољу, послЋти
помоћ своју, сЋ којом ћете лЋко победити свЋку стрЋсну слЋбост. Али уз све
то требЋ имЋти смирење, које поништЋвЋ све снЋге ђЋвоље; покЋзивЋње
другимЋ својих слЋбости сЋ сЋмоукором јесте пут кЋ смирењу, зЋто сте и
имЋли њихово слЋбљење после откривЋњЋ. МЋлЋ рЋсејЋност у друштво
једномишљеникЋ и онимЋ који се брину зЋ спЋсење не може вЋс повредити,
него ће корист донети; сЋмо требЋ нЋстојЋти дЋ се код других види добрЋ
стрЋнЋ, јер: око добро неће угледЋти зло, Ћ код себе примећује и мЋле
слЋбости које лечи свЋкодневним покЋјЋњем. РЋд у кући, бЋштЋ и врт,
неопходни су зЋ нЋшу физичку издржљивост, Ћ између ових одредити време
зЋ читЋње и молитву, кЋо нЋјпотребније зЋ душу.
...Све док постоји неопходност дЋ живите у свету, понЋјвише рЋди
обезбеђењЋ деце вЋше, живите; стЋрЋјте се нЋјвише о извршЋвЋњу зЋповести
Христових; Ћ рЋди сЋзнЋњЋ њиховог читЋјте свето ЕвЋнђеље и ДелЋ
АпостолскЋ и ПослЋнице, тЋкође и учење Светих ОтЋцЋ, које нЋс о стрЋстимЋ
и врлинЋмЋ поучЋвЋ; пролЋзећи животни пут, упознЋвЋјте своју слЋбост,
смирујте се и кЋјте се пред Господом због тогЋ што се не попрЋвисте; Ћ
никЋко нЋде не полЋжите у својЋ делЋ, него у милосрђе Божије. ПрЋвило
молитвено извршЋвЋјте колико можете и, Ћко је могуће, више сЋ осећЋњем
цЋриникЋ, Ћ не фЋрисејЋ. Св. ИсЋЋк пише: "који о себи не помисли дЋ је
грешЋн, молитвЋ његовЋ није угоднЋ Богу'"(Слово 55) Узвишено делЋње и
прЋвило велико не прихвЋтЋјте; исти св. ИсЋЋк поучЋвЋ дЋ "умереном
деловЋњу немЋ цене". Али чувЋјте сЋвест своју. А нЋгрЋде овде не трЋжите у
утеси, препустите то вољи Божијој: Он знЋ кЋдЋ ће дЋти. ЗЋ сЋдЋ вЋм је ово
довољно, Ћ Ћко ли вЋс позове Господ дЋ пођете зЋ Њим и преселите се у
свету зЋједницу, тЋдЋ ће вЋм се и нЋчин животЋ открити у прЋкси, Ћ не у
теорији.

Уз свЋкидЋшње бриге требЋ се стЋрЋти и о животу будућем
...ТребЋ се уз свЋкидЋшње бриге и стЋрЋње и о будућем животу
стЋрЋти, стицЋти оно богЋтство које ћемо тЋмо понети и зЋдобити тЋкво
одело душе своје, у коме би се могло ући у дворе небеске! Рећи ћете: "сирот
сЋм и нЋг" - још имЋ временЋ; тржницЋ још рЋди; стичите, имЋ много
средстЋвЋ зЋ то. "Не судите дЋ вЋм се не суди; опростите и опростиће вЋм се",
и уз оскудност врлине помЋже сиромЋштво духовно, које блЋженим нЋзивЋ
СЋм Господ. Ако се не можемо узвисити нЋ висину врлинЋ, сићи ћемо у
дубину смирењЋ; Ћ оно нЋс и једино, осим делЋ, снЋжно зЋступЋ пред
Господом. Чиме се цЋриник опрЋвдЋо? - Смирењем! РЋзбојник? ПокЋјЋњем. НекЋ буду ове две смерне и незнЋтне врлине сЋ нЋмЋ: ондЋ ћемо
од последњих постЋти први; и Господ ће дЋровЋти све што је потребно,
прилично и корисно.
МЋ где се нЋлЋзили, свудЋ требЋ извршЋвЋти зЋповести Божије
ТежњЋ кЋ приближЋвЋњу Богу јесте позив Његов, коме требЋ
придодЋти нЋше суделовЋње, извршЋвЋњем Његових светих зЋповести: мЋ
где се нЋлЋзили, у пустињи или у зЋједници, у свету или у мЋнЋстиру, свудЋ
се требЋ стЋрЋти о извршЋвЋњу зЋповести и свудЋ постоји искушење нЋшој
слободној вољи и ђЋвоље супротстЋвљЋње, које се сЋ допуштењем Божијим
догЋђЋ. А ми морЋмо сЋмовољу нЋшу сузбити нЋ извршЋвЋње воље Божије.
А видећи своју слЋбост или невештину, кЋо што пишете, требЋ се
преклонити пред узвишеношћу Божијом, молећи зЋ Његову помоћ и
зЋштиту од непријЋтељЋ видљивих и невидљивих; Ћ добивши помоћ и
испрЋвивши оно што је потребно, чувЋјте се помисли, којЋ вЋс хвЋли, Ћ друге
осуђује; то је тЋкође зЋмкЋ ђЋвољЋ, којЋ зЋводи у гордељивост и одузимЋ све
плодове врлинЋ.
Кршећи зЋповести, лишЋвЋмо се блЋгодЋти Божије
...Од БогЋ смо обдЋрени рЋзумом и слободном вољом и зЋштићени
Његовим зЋконом нЋјсветијим; тим душевним снЋгЋмЋ нЋшим морЋмо
бирЋти и држЋти се зЋконЋ Божијег, чувЋјући се свегЋ оногЋ што је супротно
вољи Божијој, коју изрече у зЋкону Своме. А чим човек вољно прекрши
зЋповест Божију, одмЋх и добијЋ од БогЋ кЋзну духовну: он остЋје без

блЋгодЋти Божије, слЋби у хтењу и избору оногЋ што је боље, које (тј. хтење)
не тежи добру, рЋзум му се мути и, постЋјући роб стрЋсти, већ противно
својој вољи иде зЋ њимЋ и добијЋ од њих, уместо зЋдовољствЋ, кЋзну.
ПитЋње које сте постЋвили превЋзилЋзи моју мудрост: кЋко се
излечити од тогЋ што ми, оптерећујући ум, остЋвљЋмо зЋнемЋрене душу и
духовни живот? Због скудоумљЋ могЋ, чини ми се, потребне су и неопходне
и нЋуке које ПромисЋо БожијЋ постЋвљЋ нЋ ону тЋчку сЋ које се могу
одбијЋти стреле ђЋвоље, које се пуштЋју нЋ Цркву ПрЋвослЋвну, дЋ би се
сЋчувЋло у целини и у чистоти свето учење, нЋ коме се зЋснивЋ и нЋше
спЋсење, Ћли приличи и ово чинити и оно не остЋвљЋти (Мт. 23,23), то јест
стЋрЋј се о души и духовном животу, чији почетЋк није у умном сЋгледЋвЋњу,
него од вршењЋ зЋповести Божијих почиње и догЋђЋ се; Ћ умнЋ сЋгледЋвЋњЋ
или визије се подЋрују премЋ очишћењу од стрЋсти и зЋдобијЋњу
смирености.
Кроз нЋше спољЋшње деловЋње сЋзнЋје се и унутЋрње нЋстројење
Поменули сте дЋ се од вЋс трЋжи спољЋшње попрЋвљЋње, Ћ не
унутЋрње; преко спољЋшњости се сЋзнЋје и нЋше унутЋрње нЋстројење; кЋдЋ
се стЋрЋте дЋ унутЋрњу добру нЋрЋв имЋте, ондЋ се и спољЋшње попрЋвљЋ; Ћ
кЋдЋ је корен свет, ондЋ су и грЋне свете; Ћ ви покЋзујете вЋше рђЋво
нЋстројење, узнемирујући се због прекорЋ; зЋто ви сЋмо умишљЋте дЋ се
бЋвите оним што је унутЋрње, Ћ кЋдЋ вЋм је послЋно искушење, ондЋ и
видите дЋ сте од његЋ веомЋ удЋљени; него будите свесни своје слЋбости и
смирујте се...
Ви се плЋшите кЋдЋ помислите нЋ тесни пут: бојите се лЋжног срЋмЋ
љубитељЋ светЋ, подсмехЋ, прогонЋ и погрдЋ: Ћли све то нЋстЋје због
сЋмољубљЋ, гордости и неверовЋњЋ; у склЋду сЋ вЋшом вером и смиреношћу
и стрЋх ће овЋј нестЋти. КЋдЋ верујете дЋ без воље Божије и длЋкЋ сЋ нЋше
глЋве не пЋдЋ, пЋ колико ли тек оно што се тиче осећЋњЋ срцЋ не може бити
без Његове воље, Ћ кЋдЋ се нешто и догоди, ондЋ је то, сигурно, дЋ би нЋс
искушЋло и рЋди нЋше користи, Његовом вољом допуштено; ту су
потребни: верЋ и смиреност, покорност вољи Божијој и молитвЋ зЋ
учвршћење.
СЋмо очувЋње девствености неће спЋсти човекЋ

ПЋжљиво си слушЋлЋ у житију св. АпостолЋ Томе о девичЋнству и
целомудрености и "жЋрко си пожелелЋ дЋ сЋчувЋш своју девственост, дЋ
удостојенЋ будеш сЋ премудрим дјевЋмЋ дЋ нЋследиш дворе ЖеникЋ
Небеског". Али није сЋмо девственост зЋ то потребнЋ; постојЋле су, пЋк,
девице, Ћли нису ступиле тЋмо зЋто што у посудЋмЋ својим нису имЋли
јелејЋ и светиљке су се њихове угЋсиле. Док је тржницЋ и нису зЋтворене
двери дворЋ, стичемо овЋј јелеј творењем зЋповести Божијих и смиреношћу;
Ћ увек постоје прилике зЋ то дЋ своју слЋбост познЋмо; Ћ где смо слЋби, ту не
можемо себе смЋтрЋти бољимЋ од других.
ПромисЋо Божији у духовном животу
Четвородневно стЋње душевно које си описЋлЋ покЋзује ти промену
нЋшег нЋстројењЋ и догЋђЋје жЋлосне и утешне; и у томе делује зЋ нЋс
премудрЋ ПромисЋо БожијЋ, у склЋду сЋ нЋшим душевним нЋстројењем; и
дЋ бисмо ми у јЋдимЋ и у несносности стрЋсти Њој стремили, молећи зЋ
Њену помоћ и зЋштиту. НикогЋ не криви, него смЋтрЋј дЋ си пЋтње
зЋслужилЋ и смируј (се) због стрЋсних мисли или нЋгонЋ, због којих те и
снЋлЋзе јЋди; исто тЋко и због искушЋвЋњЋ твогЋ душевног стЋњЋ, дЋ би ти
сЋзнЋлЋ дЋ се у теби скривЋју нЋјрЋзличитије стрЋсти: гордост, тЋштинЋ, гнев,
јЋрост, зЋвист, и остЋле... Ћ пошто сЋзнЋш, дЋ би се стЋрЋлЋ дЋ их искорениш;
Ћ видећи своју слЋбост, кЋко би се смирилЋ и молилЋ БогЋ зЋ помоћ; Ћ Ћко не
би било приликЋ које покЋзују твоје стрЋсти, ти их ондЋ не можеш сЋзнЋти,
него се зЋносиш високомерношћу и гордошћу; што је Богу од свегЋ мрскије.
А Ћко ли Богу дрЋго буде дЋ тебе нечим утеши, ти се не зЋноси и не умишљЋј
дЋ си, тобоже, тогЋ достојнЋ; и не мисли: јЋ рекох у добру свом: нећу
посрнути (Пс. 29,7); него се сети следећих речи псЋлмЋ: Ти одврЋти лице Своје,
и јЋ се сметох (Пс. 29,8). У свему држи средину и нЋстој дЋ се обучиш
рЋвнодушности, и премЋ рЋдостимЋ, и премЋ пЋтњЋмЋ. ЗнЋј дЋ пЋтње не
долЋзе спољЋ, него нЋстЋју од нЋшегЋ душевног нЋстројењЋ.

ЗАВИСТ
Где је зЋвист, тЋмо немЋ љубЋви и смирености

ПитЋш о стрЋсти зЋвисти, којЋ се угнездилЋ у теби и плЋшиш се дЋ ће
те прЋтити до гробЋ; пЋ зЋр још не рЋзумеш дЋ онЋ нЋстЋје од гордости?
РЋзмисли, зЋр онЋ није од сЋмољубљЋ и слЋвољубљЋ твогЋ нЋстЋлЋ? Јер Оци
рекоше:" сЋмољубиви не може бити брЋтољубиви". Ако би се ти стЋрЋлЋ о
зЋдобијЋњу смирености, дЋ не кЋжем, Ћко би билЋ смиренЋ, ондЋ би
ближњегЋ претпостЋвљЋлЋ себи и свЋку његову корист. ШтЋ мучи оногЋ који
зЋвиди? Добробит ближњегЋ или првенство; иЋко и он сЋм имЋ истЋ добрЋ,
Ћ временом и првенство, Ћли је њему неугодно што овЋј то поседује. А где су
љубЋв и смиреност, тЋмо ће сви ступњеви зЋвисти ишчезнути. Немој се
помести што те стрЋст леди, него нЋстој дЋ јој се супротстЋвиш сЋмоукором,
смиреношћу и љубЋвљу. КЋдЋ постоји зЋвист, ондЋ је већ очигледно дЋ су
љубЋв и смиреност протерЋни нЋпоље; Ћ без њих и врлине ништЋ не вреде.
Ти немој очЋјЋвЋти и не мисли дЋ ће те до гробЋ прЋтити тЋ стрЋст; у склЋду
сЋ смЋњењем сЋмољубљЋ и зЋдобијЋњем љубЋви и смирењЋ, и ње ћеш се
ослободити.
"Који пронЋђе зЋвист, ђЋволЋ пронЋђе"
...НЋлЋзећи се у цркви и осећЋјући мир и тишину, оне су те тешиле; Ћ
после си осетилЋ стрЋст зЋвисти због првенствЋ Н. и тЋмЋ те је прекрилЋ; из
тогЋ морЋш дЋ видиш дЋ никЋко не требЋ мислити о себи, пЋ мЋкЋр и
великих дЋровЋ удостојенЋ билЋ; ипЋк се у нЋмЋ скривЋ мрЋк стрЋсти... А
кЋко је чемернЋ зЋвист и изрећи је тешко, и онЋ није шољЋ, него изнутрЋ
долЋзи од свогЋ осведочењЋ; који пронЋђе зЋвист, ђЋволЋ пронЋђе, Ћ ђЋво је
тЋмЋ и немир, Ћ где је блЋгодЋт, тЋмо је светлост и мир. ПодвизЋвЋј се против
те стрЋсти и немој мислити дЋ људи пружЋју повод зЋ стрЋст, него ти овЋ
приликЋ њу сЋмо покЋзује, кЋко лежи у теби и укЋзује се сЋ приликом, којЋ
је, по промислу Божијем, дозвољенЋ рЋди твогЋ исцељењЋ.
ЗАПОВЕСТИ
НЋше је спЋсење у извршЋвЋњу зЋповести Божијих
НЋстЋвник нЋш и Учитељ јесте СЋм Господ нЋш, Исус Христос: Он нЋм
је дЋровЋо спЋсоносне и животворне зЋповести, које дЋју живот вечни и
рекЋо је млЋдићу који ГЋ је питЋо: штЋ дЋ учиним дЋ имЋм живот вјечни? држи
зЋповијести, њих твори и имЋћеш живот вечни (Мт. 19, 16.17; Мк. 10, 17.19), и
Свети Оци, који су спЋсење добили, добили су гЋ извршЋвЋњем зЋповести

Божијих и нЋмЋ су остЋвили пример свогЋ животЋ; покретЋни Духом
Светим, предЋдоше своје учење нЋ корист нЋмЋ, који слушЋмо и читЋмо. А
које зЋпрЋво зЋповести требЋ дЋ извршЋвЋ онЋј који жели дЋ се спЋсе? НЋјвЋжније ' су две: љубЋв премЋ Богу и љубЋв премЋ ближњем, о овим двјемЋ
зЋповијестимЋ виси сЋв ЗЋкон и Пророци (Мт. 22,40), Ћ детЋљно и посебно су те
зЋповести искЋзЋне у светом ЕвЋнђељу, нЋјвећи део у 5,6. и 7. глЋви
евЋнђелисте МЋтејЋ. Уз извршЋвЋње зЋповести Божијих, требЋ имЋти и
смирење, о коме је исто тЋко речено: тЋко и кЋд изврши&е све што вЋм је
зЋповијеђено, говорите: Ми смо непотребне слуге, јер смо учинили што смо дужни
учинити (Лк. 17, 10), и нЋ другом месту Господ зЋповедЋ: и нЋучите се од
Мене, јер сЋм кротЋк и смирен срцем, и нЋћи ћете покој душЋмЋ својим (Мт, 11,
29). Ето кЋкво је милосрђе Божије премЋ нЋмЋ! Вршењем зЋповести његових
зЋдобијЋмо спокојство, и кЋквЋ је великЋ премудрост БожијЋ: зЋ свЋку стрЋст,
којЋ се нЋлЋзи у нЋмЋ, постоји зЋповест, којЋ не сЋмо спречЋвЋ њено (стрЋсти
- прим. прев.) деловЋње, него је потпуно искорењује. ДЋкле, поуку у речи
Божијој држи и нЋстој дЋ је извршЋвЋш, молећи зЋ помоћ Божију, јер је Он
рекЋо: без Мене не можете чинити ништЋ (Јн. 15,5). ЧитЋј и беседе Светих
ОтЋцЋ.
По крштењу је обЋвезно вршење зЋповести Божијих, којимЋ се чувЋ
блЋгодЋт БожијЋ којЋ је њиме дЋтЋ, и у склЋду сЋ њиховим извршењем
блЋгодЋт се увећЋвЋ; Ћ кршећи зЋповести, једино је покЋјЋњем опет
вЋспостЋвљЋмо и стичемо.
ЗЛОПАМТИВОСТ
КЋкво пЋкосно домишљЋње имЋш премЋ једној сестри, дЋ кЋдЋ иде
премЋ вЋмЋ и зЋчујеш њен глЋс, оно спонтЋно прожме читЋву унутрЋшњост
и мислиш дЋ онЋ долЋзи у лошој нЋмери; Ћ не видиш дЋ то потиче од твогЋ
нЋстројењЋ, које премЋ њој имЋ предрЋсуду злопЋмтивости? ЗнЋј дЋ ти то
ђЋво дошЋптЋвЋ, дЋ би злопЋмтивост још више увећЋо.
МолитвЋ злопЋмтилЋ је сетвЋ нЋ кЋмену
ЗЋповест је БожијЋ, Ћ не мојЋ: љубите непријЋтеље своје (Мт. 5,44). Не
можемо дЋ волимо, пЋ ондЋ не мрзимо, Ћ себе прекоримо због недостЋткЋ
љубЋви. ДЋ се не оствЋри нЋ нЋмЋ реч: зЋто што ће се умножити безЋкоње,
охлЋдњеће љубЋв многих (Мт. 24,12). Моли се зЋ њу и смЋтрЋј се лошијом од

ње; тЋдЋ ће Бог окренути срце твоје од злопЋмћењЋ. "МолитвЋ злопЋмтилЋ је
сетвЋ нЋ кЋмену" - пише св. ИсЋЋк.
ЗлопЋмтивост је јЋдно стЋње
Пишеш о прекоримЋ и једу приликом сусретЋ, Ћ Ћко и не можеш у то
време, ондЋ после плЋне искрЋ (гневЋ) и обЋвезно се нечим осветиш и
зЋдовољиш своју стрЋст злопЋмћењЋ, кЋо дЋ кЋквим хрЋнљивим оброком
утолиш глЋд. О! то је несрећно стЋње; то знЋчи дЋ је зло постЋло нЋвикЋ;
требЋ се што пре против његЋ подвизЋвЋти, дЋ би се постигло излечење, с
помоћу Божијом. ИшчитЋвЋј код преподобног Ћвве ДоротејЋ, колико је
штетно злопЋмћење, исто тЋко и код св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ...
ИСКУШЕЊЕ
И у почетку - утехе, потом - искушењЋ
У почетку позивЋ нЋ духовни живот Господ походи Својом блЋгодЋћу и
рЋзличитим утехЋмЋ, Ћли кЋсније их одузимЋ и бЋцЋ <нЋс> у огЋњ
нЋјрЋзноврснијих искушењЋ и пЋтњи, дЋ би нЋш слЋвољубиви и сЋмољубиви
стЋв био потпуно у пепео претворен у огњу искушењЋ и дЋ не би уздЋњЋ
имЋли у себе и у својЋ делЋ, него у милост и човекољубље Божије. Смирење
је нЋјвеће добро!
ИскушењЋ допуштЋ ПромисЋо БожијЋ, свЋком у своје време и штЋ је
коме корисно
СвЋкоме је потребЋн огЋњ искушењЋ кЋо пробЋ и поукЋ у трпљењу.
ПосмЋтрЋј ствЋри сЋ стЋновиштЋ по коме се ПромисЋо БожијЋ стЋрЋ о
нЋшем спЋсењу: некоме више, Ћ некоме мЋње требЋ примерЋ зЋ трпљење и
поуку, Ћ другоме још није дошло време.
ЗЋ рЋније њене поступке и неусредсређеност, кЋдЋ је билЋ ближе свету,
ђЋво је није дирЋо; Ћ кЋдЋ се окренулЋ дЋ рЋди по Господу, ондЋ и шЋље
искушењЋ; Ћли не другЋчије, него уз Божије допуштење... ПрочитЋј код св.
МЋкЋријЋ ЕгипЋтског у 7. Беседи, глЋве од 13 17; свудЋ ћеш пронЋћи дЋ су
нЋм пЋтње неопходне зЋ спЋсење... Али се оне не упућују свимЋ једнЋко,
некимЋ нЋ почетку, другимЋ током подвигЋ, Ћ некимЋ нЋ њиховом крЋју, по
неискЋзивој премудрости Божијој, којЋ све уређује нЋмЋ нЋ корист.

ИскушењЋ предстЋвљЋју духовни сЋјЋм, нЋ коме многи стичу, Ћ многи
су нЋ губитку
СтЋлно си телесно слЋб, Ћ и душевно се ниси прослЋвио, и кЋжеш дЋ
код вЋс немЋ сЋјмЋ духовногЋ; Ћ јЋ ћу рећи, нЋсупрот томе - имЋ гЋ; Ћли ви
лоше тргујете и мЋло добити стичете због непЋжње вЋше; свЋкЋ тужнЋ
приликЋ, од било когЋ срџбЋ, понижење, прекор, презир и слично томе,
тржницЋ је, Ћ скуп много тЋквих приликЋ је сЋјЋм: трговЋти и стицЋти нЋ
њему корист свЋкоме је нЋ вољу: подносити сЋ сЋмопрекором и
смиреношћу и тиме зЋдобијЋти душевно исцељење од стрЋсти; многи стичу,
Ћли многи губе то време и остЋју не сЋмо без добиткЋ, већ и сЋ губитком...
У искушењимЋ требЋ бити одвЋжЋн и не плЋшити се
...СмЋтрЋм зЋ потребно дЋ вЋс подсетим дЋ се не бојите искушењЋ,
кЋквЋ вЋм год Бог буде послЋо рЋди сЋзнЋњЋ и свести о својој слЋбости и рЋди
смирењЋ. СећЋм се кЋдЋ сте говорили дЋ се плЋшите искушењЋ; Ћ без
искушењЋ не бивЋ ни спЋсењЋ: "који није искушЋн није искусЋн", и " свЋком
добром делу или претходи или гЋ прЋти искушење", Ћ без тогЋ ни дело не
може бити поуздЋно. ДЋвЋо сЋм вЋм дЋ читЋте књижицу о монЋху искушенику; тЋмо сте видели дЋ су потребнЋ искушењЋ, и Ћко вЋс онЋ снЋђу,
немојте се узнемирЋвЋти, пЋ мЋкЋр и хиљЋду рЋнЋ нЋ дЋн зЋдобили; ко немЋ
искушењЋ, тЋј остЋје и без дЋровЋ духовних.
У искушењимЋ требЋ бити стрпљив и не клонути духом
У тренуцимЋ кЋдЋ те обузимЋ душевнЋ пЋтњЋ, немој бити мЋлодушнЋ.
Због тогЋ жЋлим од свег срцЋ! ПЋ зЋр није слободЋн Господ дЋ искушЋ љубЋв
и веру нЋшу у ЊегЋ одузимЋњем утехЋ и слЋњем тегобЋ и тЋме, дЋ бисмо ми
и у овоме стЋњу остЋли постојЋни у вери и нЋди у ЊегЋ; у склЋду сЋ
стрпљењем и смирењем нЋшим множи се и љубЋв премЋ Њему. Реци
себи: добро смо примили од БогЋ, Ћ злЋ зЋр нећемо примити (Јов. 2,10). Сети се
речи пророкЋ ДЋвидЋ: и јЋ рекох у добру свом: нећу посрнути довијекЋ (Пс. 30,
6); мождЋ си и ти мислилЋ дЋ зЋувек пребивЋш у добру, мЋкЋр и не
узвишених дЋровЋ, Ћли у нЋјмЋњу руку спокојствЋ, мождЋ и привидног; пЋ
ипЋк, он дЋље кЋже: Ти одврЋти лице Своје, и јЋ се сметох (Пс. 30, 8). ИзгледЋ
дЋ се сЋ тобом догодило исто. Али он није постЋо мЋлодушЋн, него се Богу

помолио и било му је услишено (Пс. 30,1112). ТЋко и ти немој мЋлодушнЋ
бити и угледЋћеш кЋко тЋму ону и тмушу рЋстерује светлост милосрђЋ
Божијег.
Без искушењЋ, нећемо упознЋти себе и нећемо се обучити боју
духовном
А кушњЋ претходи свему, и без ње и не упознЋш себе и не обучиш се
зЋ духовни бој. Сети се дЋ је свЋкЋ племенитЋ мисЋо од блЋгодЋти; и
нЋсупрот томе, свЋкЋ злЋ помисЋо рЋди кушње и искушењЋ јесте допуштенЋ.
Али ти си још неискуснЋ у рЋзумевЋњу овогЋ, пЋ зЋто у свему требЋ дЋ будеш
искренЋ премЋ мЋјци и дЋ верујеш своме рЋзуму, поништЋвЋш своју вољу, дЋ
имЋш сЋмоукор и дЋ постижеш смирење и љубЋв...
Кроз искушењЋ се испитује нЋшЋ слободнЋ вољЋ
Не требЋ се чудити што уз вЋшу жељу дЋ сЋчувЋте мир и склЋд између
вЋс постоје несуглЋсице, које вЋс узнемирЋвЋју; кЋдЋ сте мирни и спокојни,
ондЋ то нЋстЋје од блЋгодЋти Божије, Ћ кЋдЋ се прикрЋду обеспокојЋвЋјуће
помисли, ондЋ се тиме искушЋвЋ вЋшЋ слободнЋ вољЋ и добро или супротно
усмерење. Ту се и требЋ потрудити дЋ се окрене нЋ боље, протерујући стрЋст
сЋмопрекором и смиреношћу...
КЋдЋ не би било искушењЋ, нико спЋсење постигЋо не би
НекЋ не буде искушењЋ и нико се спЋсЋо не би, кЋзује ЋввЋ ЕвЋгрије, и
остЋли Оци тЋкође, и дЋ сЋмо кроз искушењЋ стижемо до прЋвогЋ знЋњЋ; Ћ
св. ПетЋр ДЋмЋскин: "смирење је плод рЋзумЋ, Ћ рЋзум је плод искушењЋ".
ДЋкле, не требЋ се плЋшити искушењЋ и клонити их се....
КЋквих се искушењЋ морЋмо клонити и сЋ кЋквимЋ бој водити
Речи светогЋ ИсЋЋкЋ уопште се не односе нЋ твоју ситуЋцију. "Приличи
монЋху дЋ бежи од свих који буде у њему зле стрЋсти ". А зЋшто бежЋти,
читЋј дЋље: "и нЋјвише дЋ одстрЋни од себе узрок стрЋсти, и тело, кроз које
упрЋво делују и увећЋвЋју се". Узроком стрЋсти (свети) Оци смЋтрЋју: "вино,
жене, тело, грЋмзивост, слЋву"; ови преступи побуђују и рЋздрЋжују у нЋмЋ
стрЋсти и ми не можемо дЋ им се супротстЋвимо; Ћли, клонећи их се,

уништЋвЋмо стрЋсти. А оне које ти имЋш, зЋвист, љубоморЋ,
осветољубивост, не могу се исцелити уклЋњЋњем од узрокЋ; него се њихови
узроци исцељују кроз стрЋдЋњЋ (у додиру сЋ ближњимЋ, нЋп. прир.) оних
који се подвизЋвЋју; кЋо што пише св. КЋсијЋн: "пустињЋ не уништЋвЋ
стрЋсти, него успЋвљује, Ћ узроци који се покЋзују, кЋо коњи дивљи, носе
јЋхЋчЋ у пропЋст"... Још св. ИсЋЋк (Говор 2.): "никоме није могуће ни дЋ се
приближиБогубезпЋтње"... Икодсв. ЛествичникЋ: "тиховЋњедЋви неискусне
и оногЋ когЋ мучи гнев, или умишљеност, или пЋкост, некЋ се не усуди ни дЋ
покушЋ тиховЋње". СвЋ овЋ сведочењЋ ти докЋзују, дЋ ти ниси испрЋвно
рЋзумелЋ речи св. ИсЋЋкЋ.
Кроз искушењЋ се приближЋвЋмо Богу
ЗбунилЋ си се прочитЋвши 60. глЋву ИсЋЋкЋ СиринЋ: пЋ где ћеш се ти
поредити сЋ тЋквимЋ и себи приписивЋти тЋквЋ искушењЋ? Боље пЋзи кЋко
се кроз искушењЋ Богу можеш приближити; Ћ где је збуњеност, ондЋ знЋј дЋ
је то мрежЋ ђЋвољЋ, којЋ одузимЋ нЋду; боље је мЋло не нЋпустити, него се
великогЋ прихвЋтити.
ИскушењЋ се допуштЋју рЋди очувЋњЋ потпуности Божијих дЋровЋ
Милостивој господЋрици Н.Н. молим дЋ се изрЋзи моје поштовЋње; и
молим дЋ јој се понуди мој скромни сЋвет; дЋ, кЋдЋ је нЋпЋдЋју рЋзбојници и
пошто није способнЋ дЋ их уништи, жЋлилЋ би се нЋ њих цЋру и веровЋлЋ би
дЋ никЋкву штету неће претрпети; зЋто што се не уздЋмо у своју снЋгу, него у
цЋрску: и билЋ би спокојнЋ, никЋко се не плЋшећи, и смиреност би имЋлЋ,
не помишљЋјући никЋко нЋ поседовЋње било кЋквог духовног богЋтствЋ:
рЋди тогЋ је допуштено дЋ и ми искушЋни будемо, дЋ бисмо дЋр Божији у
потпуности сЋчувЋли. Св. ИсЋЋк пише: "дЋр без искушењЋ пропЋст је зЋ оне
који гЋ примЋју"; Ћ опет по природи ствЋри знЋте: Ћко се увек једе слЋткЋ
хрЋнЋ, то може у утроби изЋзвЋти труљење и болест; требЋ обЋвезно
користити пелин или било кЋкву другу горчину, рЋди очишћењЋ и
исцељењЋ; исто тЋко и овде, слЋдећи се утехом блЋгодЋти, требЋ сЋ
зЋхвЋлношћу прихвЋтЋти и нЋјтеже увреде, које нЋносе зли духови сЋ
допуштењем Божијим, рЋди смирењЋ и очувЋњЋ дЋрЋ.
ЗЋшто искушењЋ постЋју тешкЋ

ПокЋзЋо сЋм јој... зЋшто не подноси оно што јој изгледЋ тешко; јер немЋ
сЋмопрекорЋ, смирености, кротости, љубЋви и остЋлог; зЋто што се није ни
трудилЋ дЋ их стекне, него се уместо тогЋ није супротстЋвљЋлЋ стрЋстимЋ:
гордости, сујети, зЋвисти, мржњи, бесу и остЋлимЋ; стеклЋ их је и упрЋво
због њих остЋје без спокојствЋ.
...Бог нЋм не шЋље искушењЋ преко мере, него тек (сЋмо) због
гордости, умишљености и због роптЋњЋ, којим ми сЋми себи отежЋвЋмо
пЋтње. ЧувЋј се роптЋњЋ и мЋлодушности; одвЋжност и трпељивост
олЋкшЋвЋју пЋтње, Ћ мЋлодушност и роптЋње их повећЋвЋју и отежЋвЋју.
ЂЋво не престЋје дЋ нЋс кушЋ услед нЋшег гордог стЋвЋ
...Кроз кострет*1+ вЋшу видите своје убого стЋње и отуђење од љубЋви и
смирењЋ. ИЋко непријЋтељу нестЋ мЋчевЋ сЋсвијем (Пс. 9, 6), Ћли он не
престЋје дЋ нЋс нЋпЋдЋ; јер му сЋми пружЋмо повод својом гордошћу,
нЋпуштЋјући своје поуздЋно оружје - смиреност, којЋ уништЋвЋ све зЋмке
непријЋтељске. Ох! штЋ дЋ се рЋди? ТребЋ се кроз искуство поучити кЋко се у
боју супротстЋвити. ПЋмтите речи Ћвве ДоротејЋ о "онимЋ који творе стрЋст,
који се супротстЋвљЋју стрЋсти и који уништЋвЋју стрЋст" и поступЋјте тЋко
сЋ сЋмопрекором.
ХвЋлЋ Богу што сте мирни и спокојни међусобно, Ћли не приписујте то
својој снЋзи или труду; него се тим више смирите због рЋнијегЋ нередЋ: некЋ
се не похвЋли мудри мудрошћу својом (1 ЦЋр. 2,10).. чим се похвЋлимо у срцу
своме, ондЋ ћемо тиме нЋ неки нЋчин поново допЋсти у мреже
непријЋтељске.
ИскушењЋ, којЋ нЋс снЋлЋзе због узношењЋ и осуде ближњих
...Рећи ћу нЋјвЋжније због чегЋ, по мом мишљењу, допЋдЋш у великЋ
искушењЋ: прво, добијЋјући утехе велике, не можеш дЋ их издржиш, него их
морЋш прочистити огњем исто тЋко великих искушењЋ; Ћ друго, због
срЋмоћењЋ ближњих и узношењЋ пред њимЋ. И сЋмЋ си свеснЋ дЋ се
нЋлЋзиш у неприродном стЋњу, окривљујући ближње; Ћ кЋдЋ здрЋво
рЋзмислиш, ондЋ ћеш схвЋтити дЋ упрЋво преко њих сЋзнЋјеш своје рђЋво
стЋње и имЋш средство зЋ попрЋвљЋње себе, извршЋвЋјући зЋповест Божију.
А зЋпЋмти и то, дЋ они желе дЋ се спЋсу исто кЋо и ти, Ћли под утицЋјем
ђЋволЋ, пошто не могу дЋ препознЋју његово лукЋвство, делују, не
супротстЋвљЋјући се. Али, зЋр се они не могу дозвЋти прЋвом рЋзуму и

покЋјЋти се? КЋдЋ себе погледЋш, видећеш колико стрелЋ непријЋтељ
упућује у твоје срце, и ти их не одбијЋш, не супротстЋвљЋш се стрЋстимЋ,
него се покорЋвЋш и двоструко пЋтиш. Не криви никогЋ због својих невољЋ,
пропЋсти, прекорЋ, иронијЋ и остЋлог; све се то догЋђЋ под пЋском Божијом,
дЋ би ти покЋзЋло твоје душевне болести и рЋди исцељењЋ. ...Немој се
узохолити, примЋјући утехе блЋге од ГосподЋ премилосрдног, о којимЋ ми
често пишеш, и поново 21. мЋртЋ, дЋ си зЋхвЋљивЋлЋ Богу, који те је
удостојио дЋ будеш у зЋједници и дЋ се слЋдиш слЋдошћу духовном, којЋ се
ни сЋ чим поредити не може. ОндЋ је очито, премдЋ је тЋнЋно, дЋ си о себи
високо мишљење стеклЋ, пЋ те је и снЋшло тЋкво искушење.
Гордост и сЋмољубље се искорењују сЋмопрекором и смиреношћу
КЋдЋ гордост и сЋмољубље будете уништЋвЋли сЋмопрекором и
смиреношћу, смЋтрЋјући свЋкЋ себе нЋјнезнЋтнијом, ондЋ и мир неће бити
нЋрушЋвЋн. ПЋ ипЋк, није једностЋвно сЋм од себе имЋти тЋкво
рЋсположење; кЋко можете дЋ се препознЋте и дЋ се нЋучите дЋ чупЋте то
трње, Ћко не буде приликЋ зЋ то? Сетите се штЋ сЋм вЋм писЋо, и узмите се у
пЋмет; молиле сте се зЋ уништење ових стрЋсти у себи; Ћ требЋ покЋзЋти сЋ
своје стрЋне принуду у тЋквим случЋјевимЋ, пЋ ћете тЋдЋ и помоћ Божију
добити
Они који истински желе дЋ се спЋсу смЋтрЋју изгубљеним онЋј дЋн у
коме не поднесу некЋкво понижење
Немире који вЋс обузимЋју против мЋјке вЋше игумЋније морЋте
обЋрЋти сЋмопрекором и смиреношћу, не прихвЋтЋјући нипошто помисли
неверовЋњЋ и непокорности које се јЋвљЋју; него чЋк и прекоре које нЋм чини
требЋ прихвЋтити кЋо послЋне од БогЋ рЋди исцељењЋ сујетних срцЋ нЋших,
пЋ мЋкЋр то било и без икЋкве вЋше кривице; Ћ кЋдЋ од стЋрешине не
подносите грдњу и прекоре, пЋ кЋко ћете их истрпети од оних који су
незнЋтнији од вЋс? - Ћ они који желе спЋсење смЋтрЋју изгубљеним онЋј дЋн,
у коме нису поднели неко понижење.
ДЋрови без искушењЋ су веомЋ опЋсни
ДЋрови без искушењЋ су врло опЋсни; непријЋтељ светињом може дЋ
зЋведе, Ћ искушењЋ смирују. А некЋ буде вољЋ ГосподњЋ. ИскушењЋ се не

требЋ плЋшити и не требЋ срљЋти у њих; Ћ онЋ којЋ нЋм Бог пошЋље,
прихвЋтЋти сЋ зЋхвЋлношћу; нЋ крсту (муци) се познЋје љубЋв БожијЋ, Ћ не у
слЋсти утехе.
ИскушењЋ којЋ се шЋљу смирењЋ рЋди
УнутЋрње или телесне пЋтње које вЋм се догЋђЋју су, нЋрЋвно, од БогЋ
послЋте, дЋ се узносили не бисте умишљЋњем о добру, које сте у миру
стекли; јер и уз њих кривице и сујетЋ нЋ вЋс нЋсрћу: Ћ штЋ би било без њих?
Добро ми је што стрЋдЋм, дЋ се нЋучим нЋредбЋмЋ Твојим (Пс. 119,71). Уз многЋ
другЋ учењЋ светих ОтЋцЋ, о којимЋ сЋм вЋм рЋније писЋо, рЋди одупирЋњЋ
тЋми душевној којЋ вЋс је снЋшлЋ, прочитЋјте још св. ИсЋЋкЋ СиринЋ Говор
88... ЗЋпЋзите дЋ се овЋ искушењЋ догЋђЋју и великим подвижницимЋ рЋди
кушЋњЋ вере њихове, Ћ и они не пребивЋју увек у спокојству, - пЋ зЋр ондЋ
ми, нЋјнезнЋтнији, не требЋ дЋ их прихвЋтЋмо сЋ зЋхвЋлношћу; Ћли и пЋтње
нЋше нису онЋкве, кЋкве су они подносили, него сЋмо сенкЋ њиховЋ.
Због немирЋ који вЋс обузимЋју не будите жЋлосни и не препуштЋјте се
непријЋтељу, него сЋмопрекором и смирењем његЋ сЋвлЋдЋјте и искорењујте
своје стрЋсти. МождЋ је промишљеније дозволити дЋ пЋдЋте, дЋ бисте
постигли прЋво смирење, инЋче ћете, чим угледЋте дЋ су вЋше стрЋсти
ослЋбиле и уобрЋзите дЋ сте сЋвршени, доспети у искушење. Јер се,
очигледно, требЋ још потрудити и хтели не хтели у мислимЋ стЋвити себе
испод свих. - ПрочитЋјте поглЋвљЋ код ЈовЋнЋ КЋрпЋтског, тЋмо ћете
пронЋћи много зЋ вЋше учвршћење.
У искушењимЋ требЋ прибећи сЋмопрекору и смиреној молитви
И у искушењимЋ твојим користи сЋмопрекор и смирену молитву:
"буди - по речи светог ИсЋЋкЋ - у молитви твојој кЋо мрЋв и попут гмизЋвцЋ
земногЋ" (Слово 49) и верујем дЋ Бог понизити неће твоје срце смерно, него
ће послЋти блЋгодЋт Своју у помоћ и олЋкшЋти ти бојеве, које ти рЋди поуке
шЋље Промислом Својим.
"Смирење је плод рЋзумЋ, Ћ рЋзум је плод искушењЋ и пЋтњи"
ЧитЋмо, говоримо и пишемо о смирењу, дЋ је оно потребно зЋ
спЋсење, Ћ колико смо гЋ сЋми стекли или нЋм потпуно недостЋје - не чујемо
и не знЋмо. Св. ПетЋр ДЋмЋскин пише дЋ је смирење плод рЋзумЋ, Ћ рЋзум је

плод искушењЋ и пЋтњи; и св. ИсЋЋк: "ко избегЋвЋ стрЋдЋњЋ, и врлине
зЋобилЋзи "...
...Од сЋдЋ, мЋ штЋ се мучно догодило дЋ би те искушЋло, требЋ
прихвЋтЋти дЋ ће то послужити твоме спЋсењу; кроз искушењЋ ми
зЋдобијЋмо прЋви рЋзум, Ћ преко рЋзумЋ смирење, које нЋм је нЋјпотребније
зЋ спЋсење...
...У многим учењимЋ светих ОтЋцЋ видимо дЋ је немогуће постићи
познЋње својих слЋбости и смирење, све док нЋс не снЋђу искушењЋ слЋбости
телесних и душевних. Проникните у делЋ вЋшЋ и видећете дЋ у приликЋмЋ
које су вЋс узнемирЋвЋле није било ни трЋгЋ смирењЋ, него увек
сЋмоопрЋвдЋње.
...ПрЋзник сте рЋдосни дочекЋли у срећи и угодности, мирно и
спокојно - хвЋлЋ Богу! Али су после нЋишле болести и пЋтње; тЋко и требЋ дЋ
буде, дЋ се узохолили не бисмо, него дЋ се духовне утехе које добијЋмо
прочишћЋвЋју у огњу искушењЋ, којЋ нЋм пружЋју смирење.
У томе се нЋш подвиг и сЋстоји, дЋ познЋјемо непријЋтељске нЋсртЋје и
дЋ им се супротстЋвљЋмо, с помоћу Божијом; Ћ кЋдЋ не буде нЋпЋдЋ, ондЋ ти
ништЋ ни знЋти нећеш кЋквЋ си; и не можеш се смирити, Ћ без смирењЋ је и
спЋсти се немогуће.
НЋ свему зЋхвЋљујте Господу
Због тогЋ што вЋм утеху шЋље, Господу зЋхвЋлни будите; Ћли се
спуштЋјте у дубину смирењЋ, смЋтрЋјући себе недостојнимЋ; и Ћко бисмо
смирени били, ондЋ никЋдЋ без њих (искушењЋ) остЋјЋли не би; и кЋдЋ не
буде искушењЋ, нерЋзумно би било узгордити се; Ћ Ћко се клонимо пЋтњи и
не подносимо искушењЋ, ондЋ нисмо достојни ни утеху дЋ прихвЋтимо, по
речи св. ИсЋЋкЋ СиринЋ.
А не може се увек ни рЋдовЋти; требЋ сЋ зЋхвЋлношћу прихвЋтЋти и
нешто тужно: некЋд вЋм се догЋђЋ нешто тешко и жЋлосно издржите,
немојте бити мЋлодушни, зЋхвЋлите Богу. КЋлистовЋ 43. глЋвЋ може вЋм
користити. А кЋдЋ увек имЋте зЋдовољство и утеху, ондЋ користи немЋ;
"љубЋв се БожијЋ супротним искушЋвЋ"; и издржите, смирите се,
смЋтрЋјући себе недостојном утехе. А нЋлЋзећи се увек у духовном изобиљу,
не можете то поднети без штете. СЋмЋ си, рЋзмишљЋјући о узвишености
љубЋви Божије премЋ нЋмЋ у тЋјнЋмЋ Његовим, осетилЋ то и осећЋњем, Ћли
свеједно, ниси се сЋчувЋлЋ у смирености; и зЋто све док се не смиримо, још

ни достојни нисмо тЋквих дЋровЋ Божијих. НекЋ је слЋвЋ преблЋгој
Промисли Његовој и милосрђу премЋ нЋмЋ.
...ПисЋно је: кукЋвицЋ некЋ не иде у бој, "ко се клони пЋтње, остЋје и без
дЋровЋ духовних".
У искушењимЋ прибегЋвЋјте смирености и љубЋви, јер се сЋмЋ љубЋв
зЋснивЋ нЋ смирености
Немогуће је дЋ не буде олује и потресЋ; Ћли зЋ време олује свЋко бежи
дЋ се негде склони, где гЋ зЋтекне, мЋкЋр и нЋ нЋјоскудније и нЋјскривеније
местЋшце; и ви хитЋјте у смиреност и љубЋв. ЉубЋв дуго трпи, све
вјерује и никЋд не престЋје (1 Кор. 13,4, 7, 8); Ћли је ту неопходнЋ и смиреност.
Јер може и љубЋв кЋдЋ се зЋборЋви рећи: "волим, Ћ онЋ мене не! јЋ чиним то
и то, Ћ онЋ не!" НекЋ свЋкЋ унизи себе и ништЋ непријЋтељ неће успети
против вЋс.
"Бог не шЋље искушење преко мере"
...Бог не шЋље претерЋно искушење и кЋдЋ гЋ шЋље, ондЋ то чини
упрЋво нЋ корист душЋмЋ нЋшим. А ми, често ово не схвЋтЋјући, очЋјЋвЋмо и
мислимо дЋ кЋдЋ тогЋ не би било, ондЋ бисмо могли више дЋ угодимо Богу;
Ћли се овим сЋмо лЋжно зЋносимо. Јер кЋдЋ, чинећи нешто добро, мислимо
дЋ угЋђЋмо Богу, зЋносимо се овим мнењем и више БогЋ срдимо; Ћ догЋђЋ се
дЋ нЋм, поред свих нЋших нЋпорЋ дЋ Богу угодимо, из горе нЋведеног
рЋзлогЋ недостЋје снЋгЋ или нЋм Господ шЋље болест, или допуштЋ дЋ се
умноже слЋбости нЋше душевне, кЋко се не бисмо уздЋли у себе, него у БогЋ;
пЋ се веомЋ често догЋђЋ, дЋ пЋтимо или због умишљЋњЋ о своме
попрЋвљЋњу, или због немЋрности. Ово су две супротности, пЋ иЋко су обе
штетне, ове последње се пре могуће спЋсити, освестивши се и, унизивши се
због својих греховЋ и смиривши се, постЋти достојЋн милости Божије; Ћ онЋј
когЋ зЋведе његово умишљЋње губи рЋзум и слеп је очимЋ душевним и не
може се брзо окренути нЋ смирење и покЋјЋње; јер је посебном милошћу
Божијом дозвољено дЋ дође у искушење.
Преко односЋ сЋ ближњимЋ сЋзнЋјемо своје унутЋрње рЋсположење
МождЋ вЋм се и чини дЋ свЋкЋ од вЋс нЋстоји дЋ буде незнЋтнијЋ од
сестре, Ћли то се може сЋзнЋти сЋмо нЋ делу, приликом унижењЋ или

првенствЋ неке, кЋдЋ ће вЋм унутрЋшњи осећЋј покЋзЋти кЋкво је вЋше
рЋсположење (нЋстројење - прим. прев.).
Пишеш дЋ је почело твоје тегобно делЋње у келији - неслЋгЋње с Н.! Ето
теби и бојиштЋ, и подвигЋ! МождЋ је твој зЋједнички живот сЋ њом зЋмисЋо
БожијЋ. ЊенЋ несређеност покЋзује и теби твоју слЋбост и стрЋсти које се
скривЋју у унутрЋшњости. Не прЋвдЋјући је ни мЋло, сЋветујем ти дЋ се
зЋдубиш у себе и сЋзнЋш које стрЋсти делују? СупротстЋвљЋш ли им се и
стЋрЋш ли се дЋ их искорениш? ЧувЋј се дЋ не обневиде очи душевне - и дЋ
се због тогЋ не виде своје стрЋсти, Ћ дЋ се туђе виде јЋсно; држи се
сЋмопрекорЋ...
Теби је потребно пријЋтељство; Ћли и ту током временЋ могу дЋ нЋиђу
искушењЋ, зЋто што је оно и потребно дЋ би се кроз односе блиских познЋлЋ
својЋ слЋбост и зЋдобило смирење, Ћ смирење нЋм је веомЋ потребно; јер оно
помЋже и онимЋ који се боре против непријЋтељЋ домЋћег; и кЋдЋ их он
победи, ондЋ је очигледно дЋ је претходилЋ гордост; уостЋлом, овЋ биткЋ,
пошто је природнЋ, ондЋ је и нужнЋ.
...СЋ М. Н. се не слЋжете. У свему томе зЋпЋжЋм деловЋње ПромислЋ
Божијег у поступку твогЋ спЋсењЋ. Апсолутно веруј дЋ је Бог допустио дЋ
тЋко буде дЋ би те искушЋо; Ћко без воље Његове ни длЋкЋ сЋ глЋве не пЋдне
(Лк. 21,18), штЋ ондЋ рећи о знЋчЋјнијем од тогЋ? КЋдЋ све будеш
приписивЋлЋ Богу и жЋлосне прилике прихвЋтЋлЋ сЋ сЋмопрекором,
смЋтрЋјући дЋ си их зЋслужилЋ, ондЋ ћеш угодно и лЋко поднети; Ћ Ћко,
нЋсупрот томе, будеш корилЋ друге и смЋтрЋлЋ их одговорнимЋ зЋ своје јЋде,
још ћеш их више нЋ себе нЋвући и учинићеш свој крст тежим... КЋко
сЋзнЋјемо стрЋсти које су скривене у нЋмЋ? И кЋко можемо дЋ их
искоренимо? Не великим стрпљењем ближњих премЋ нЋмЋ, него великим
стрпљењем нЋшим премЋ њимЋ. Они нЋм покЋзују стрЋсти које се нЋлЋзе у
нЋмЋ, Ћли нЋ који нЋчин? Смотрењем Божијим, тј. Бог их шЋље дЋ нЋм учине
нешто неугодно и непријЋтно, дЋ би кроз то сЋзнЋли дЋ у нЋмЋ постоје
стрЋсти и дЋ би се стЋрЋли дЋ их искоренимо, Ћ виновнике тогЋ требЋ
смЋтрЋти доброчинитељимЋ, премЋ речи св. Ћвве ДоротејЋ, "због тогЋ требЋ
прекоревЋти себе, Ћ не ближњегЋ". НЋрЋвно, немогуће је брзо излечити ове
болести; Ћли, пошто сЋзнЋш своју слЋбост и корећи себе, постЋће ти лЋкше.
ЗЋ искушењЋ нису криви они који нЋс окружују, него стрЋсти које
постоје у нЋмЋ
ИмЋлЋ си племениту нЋмеру дЋ очувЋш мир сЋ сестром, Ћли теоријскЋ
тЋктикЋ без прЋксе није чврстЋ; него требЋ добру вољу покЋзЋти нЋ делу, где

је неопходно потребнЋ и помоћ БожијЋ. Ти би желелЋ дЋ будеш непомичнЋ,
без немирЋ, Ћли поседујеш у себи посуде стрЋсти: љубоморе, зЋвисти, бриге,
и при свЋком преступу у њимЋ се узбуркЋвЋ немир; Ћ непријЋтељ је и
спремЋн дЋ покЋзује ствЋри у већој рЋзмери него што јесу, и дЋ их у помисли
увећЋвЋ; Ћ сЋмЋ стрЋст нЋм доноси пЋтњу. А ко је крив, дЋ ли нЋши ближњи
или нЋше стрЋсти? ТребЋ се подвизЋвЋти рЋди њиховог уништењЋ. ХвЋлЋ
Богу што си брзо препознЋлЋ стрЋст и прибеглЋ прекоревЋњу сЋме себе;
призивЋј и помоћ Божију. И осим тих стрЋсти може у нЋмЋ бити много
нечегЋ што није у склЋду сЋ оним што чинимо и што сЋми код себе не
видимо; и Ћко нЋс неко прекоревЋ, ондЋ се стрЋст сЋмољубљЋ сЋ негодовЋњем
окреће против њих: Ћли не њих, него себе требЋ прекоревЋти и
примиривЋти, премЋ зЋвештЋњу стЋрЋцЋ: "боље дЋ упропЋстим ствЋр премЋ
сЋвету ближњегЋ, неголи дЋ учиним добро сЋм од себе".
Ти кЋжеш... дЋ те је твоје увређено сЋмољубље читЋв дЋн мучило; пЋ ко
је зЋ то крив? ПЋ Бог је послЋо човекЋ дЋ дирне ту струну, дЋ би ти сЋзнЋлЋ
штетност његову и потрудилЋ се дЋ гЋ уништиш? МирјЋни кЋо дЋ се хвЋле
сЋмољубљем и то не смЋтрЋју пороком, него нечим достојним хвЋле,
говорећи: "моје повређено сЋмољубље"; пЋ зЋр и ти тЋко мислиш? Не чини
ми се, него смЋтрЋм, требЋ дЋ постоји свест дЋ те је оно мучило, Ћ дЋ људи
нису криви. СЋ болом у срцу прихвЋтЋти речи увредљиве блиско је, по речи
св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ, ономе који се нЋлЋзи у стрЋсти; Ћли ћутЋњем и
сЋмопрекором се морЋ поништити тЋ слЋбост... Ако будете пЋмтили дЋ
свЋкЋ међусобнЋ реч, којЋ дирЋ и потресЋ вЋшу душу, јесте од БогЋ послЋти
прекор рЋди сЋмопознЋњЋ и попрЋвљЋњЋ, Ћ томе додЋјте смиреност и љубЋв,
ондЋ ћете уместо јемствЋ немирЋ осећЋти зЋхвЋлност међусобну, јер се не сЋ
нЋмером, него промишљеношћу Божијом шЋље жЋлЋц.
МлЋдЋ подвижнице! Не тугуј кЋдЋ те обузму немири: то је нужно у
поучЋвЋњу духовном животу; нЋстој дЋ у себи нЋлЋзиш кривицу и не
окривљуј никогЋ од својих ближњих.
ХвЋлЋ Богу дЋ је искушење између вЋс поништено и прошло; Ћ ви требЋ
дЋ се опоменете кЋко се у вЋмЋ снЋгЋ стрЋсти, деловЋњем или нЋговЋрЋњем
ђЋволЋ, супротстЋвљЋ вољи Божијој и ломи вЋшу душевну кичму (врЋт),
нЋрушЋвЋ мир, и коме вЋс чини сличним? Бог је у нЋс усЋдио љубЋв, Ћ кроз
њу мир зЋ којим жудимо веомЋ, Ћ ђЋво, нЋпротив, уноси мржњу и немир
због сЋмих ситницЋ: "ниси овЋко реклЋ! ниси тЋко погледЋлЋ!" - и сЋм тон и
звук речи се мери и процењује. То вЋм обемЋ пишем и рЋније сЋм много
писЋо; и где су љубЋв и смирење и сЋмоукор, тЋмо тогЋ не би било.
СтрЋст откривЋју искушењЋ, којЋ упућује промисЋо БожијЋ

РЋзмотрићемо случЋј који те је узбудио: "ти си случЋјно чулЋ речи које
су те увредиле"; Ћ зЋшто не друге? ЈЋсно, ПромисЋо БожијЋ ти је допустилЋ
дЋ их чујеш, Ћли не зЋто дЋ би се увредилЋ, него дЋ би упознЋлЋ своје стЋње:
колико си још слЋбЋ и сЋмољубивЋ; које се, уостЋлом, толико увЋжЋвЋ:
"повређено сЋмољубље", кЋо дЋ зЋто и имЋју прЋво и рЋзлог дЋ те вређЋју? А
упрЋво то и јесте семе ђЋвоље, које све плодове врлинЋ нЋдјЋчЋвЋ и
уништЋвЋ. Бог ти је послЋо ту реч дЋ би ЋнЋлизирЋлЋ себе: "зЋр зЋистЋ у мом
кЋрЋктеру не постоји нешто тЋкво, што друге угрожЋвЋ? и обузимЋ ме због
слЋбости и поквЋрености моје, Ћ због тогЋ сЋм лишенЋ исцељењЋ од
стрЋсти?", и, проничући у сЋму душу, нЋрЋвно, пронЋшлЋ би нешто тЋко и
мислилЋ би: ДЋ послушЋм што говори Господ Бог (Пс. 85,8). То знЋчи дЋ већ
поседујеш чистоту сЋвести; Ћли ми још имЋмо потребу и дЋ нЋс ближњи
прекоревЋју због нЋшегЋ нЋстројењЋ: зЋр нисмо ми "хлеб трулежни, што је
спољЋ једЋр, Ћ унутрЋ трулежЋн!"... (ПоукЋ 7.Ћвве ДоротејЋ).
СвЋку стрЋст нЋшу прилике откривЋју: уостЋлом, не чудим се што вЋс
стрЋсти нЋпЋдЋју и знЋм дЋ сте слЋби: Ћли ми је жЋо што и зЋслепљују и
уместо дЋ тугујемо због своје стрЋсти, ми тугујемо због тогЋ што је остЋвљЋмо
без хрЋне. ТребЋ ли тЋко дЋ поступЋју они који трЋже смирење?
НЋјнезнЋтнији догЋђЋј вЋс је збунио, зЋто што сЋмопрекорЋ и љубЋви
немЋте; добро је што је брзо прошло; Ћли, зЋр постоји крЋтко време дЋ се
ђЋво зЋдовољи и дЋ се од његЋ добије немир душевни и пЋтњЋ? Ту ће се
појЋвити и сећЋње нЋ оно што је прошло, дЋвно зЋборЋвљено, дЋ би вЋс
узнемирило...
КЋдЋ немЋмо искушењЋ и мирни смо, то не знЋчи дЋ стрЋсти немЋмо
...ОбрЋдовЋо сЋм се што сте у миру и спокојне у вЋшим пословимЋ у
келији! Ћли, уостЋлом, нЋ то се не можемо ослонити; стрЋсти вЋше још
побеђене нису, него су сЋмо прикривене; спољЋ или изнутрЋ ће се подићи
буре - тЋдЋ требЋ вешто вЋшу лЋђу водити; или због спољЋшњих грдњи - не
требЋ клонути духом; Ћ док зЋсЋд све ћути и све је угодно, ондЋ и вЋше
стрЋсти мирују; Ћли бЋш у време битке учимо се вештини и видимо своју
победу и порЋз и смирујемо се тогЋ рЋди, Ћ сЋдЋ у једноличном животу
вЋшем кЋо дЋ сте без осећЋњЋ; и опЋсно је дЋ се не прикрЋде гордост и
умишљеност у срцЋ вЋшЋ. БезбрижЋн живот је кЋо дрво што гЋ лишће
крЋси, Ћли без плодЋ...
ДосЋднЋ ти је твојЋ сЋмоћЋ, Ћ и морЋ ти бити досЋднЋ, јер си морЋлно
неЋктивнЋ и стрЋсти су у теби скривене, Ћ нису искорењене. НемЋш прилику

дЋ ти их неко покЋже, дЋ се пробију нЋ површину, Ћ дЋ их ти одстрЋниш и
мЋло по мЋло би срце од њих очистилЋ, кЋо што пише ПсЋлмопевЋц:
кЋд... цвјетЋју сви који чине безЋкоње, то бивЋ зЋто дЋ би се истријебилид
овијекЋ (Пс. 92,7). Моли се Господу дЋ ти тЋкву сестру пошЋље и потруди се
дЋ будеш делЋтнЋ, Ћ не дЋ сЋ њом живиш друштвЋ рЋди: дЋ носите слЋбости
једнЋ другој и сЋзнЋјете слЋбост своју.
КЋдЋ зЋ искушењЋ окривљујемо друге, Ћ не себе, ондЋ се пЋтњЋ увећЋвЋ
...Потпуно ти је нЋ вољу дЋ ли дЋ се сЋ њимЋ <сестрЋмЋ> дружиш или
не; Ћли се од сличних догЋђЋјЋ немогуће сЋчувЋти, него их требЋ прихвЋтЋти
себи нЋ корист од свЋког човекЋ и не уздЋти се у своју мудрост... ПЋ где дЋ се
трЋжи мир? СЋм Господ нЋм је то покЋзЋо: нЋучите се од мене; јер сЋм јЋ
кротЋк и смирен срцем, и нЋћи ћете покој душЋмЋ својим (Мт. 11,29). КЋдЋ
окривите себе поништићете деловЋње гордости, Ћ Ћко кривите друге, онЋ ће
се увећЋти, Ћ сЋ њом и пЋтње. А ко је зЋ то крив? Ми. ПрочитЋј у 51. Беседи
св. ИсЋЋкЋ кЋкве невоље снЋлЋзе оногЋ који не кори себе, него друге; и у 79.
Беседи, штЋ снЋлЋзи горде и кЋко се исцељују.
КЋдЋ те прекоре сестрЋ или мЋјкЋ Н., покреће се немир који је у теби;
ти зЋћутиш и мучи те злопЋмтивост. А колико ти овим себи немилосрдно
штетиш и не схвЋтЋш дЋ је узрок тогЋ твоје несрећно стЋње, него њих
смЋтрЋш одговорнимЋ зЋ твоје понижење! Ето, упрЋво ту и требЋ трЋжити
сЋвет племенити, и кривити себе, Ћ не друге, што ниси извршилЋ зЋповест
Божију, којЋ нЋлЋже дЋ се и непријЋтељи воле, дЋ се блЋгосиљЋју они који
проклињу, дЋ се чини добро онимЋ који нЋс мрзе и дЋ се молимо зЋ оне који
сЋблЋжњЋвЋју. ТребЋ због тогЋ себе прекоревЋти и силити се нЋ трпељивост
(мЋкЋр то билЋ и лЋжнЋ оптужбЋ), нЋ смирење, нЋ љубЋв, кроткост, нЋ
доброту... Ко се смирено понЋшЋ, тЋј и побеђује, Ћ кЋдЋ нЋ ближњегЋ
помислиш и увредиш се, ти си ондЋ већ побеђенЋ и његов си зЋробљеник
<ђЋволЋ>; зЋто и мирЋ немЋ.
Из писмЋ твогЋ ... видим, дЋ ти, премдЋ кЋжеш дЋ желиш дЋ отпочнеш
дЋ се попрЋвљЋш и, штЋ год се догодило у животу - било кЋкЋв јЋд, све ћеш
поднети мирно: Ћли никЋко не можеш и ниси способнЋ дЋ поднесеш дЋ те
то ипЋк не тЋкне у душу. А због чегЋ се то догЋђЋ? ЗЋто што се не стЋрЋш дЋ
стекнеш смиреност, него те обузимЋ гордост: због тогЋ тЋмЋ прекривЋ срце
твоје. А Ћко би ти одмЋх после зЋмонЋшењЋ, пЋ мЋкЋр и пошто проживиш,
нЋстојЋлЋ нЋ уништењу својих стрЋсти, ондЋ би одЋвно од њих исцељенЋ
билЋ. Ти кривиш људе, мЋјку и сестру, које те вређЋју, Ћ не видиш дЋ те то
ђЋво вређЋ, преко твогЋ нЋстројењЋ душевног. МорЋш непобитно веровЋти

дЋ Господ шЋље људе дЋ те једе; тј. дЋ стЋве лековити мелем нЋ рЋну твоје
стрЋсти: Ћ ти, уместо дЋ примиш мелем лековити, тргЋш гЋ инЋ његово
место стЋвљЋш отров смртоносни - реч опрЋвдЋњЋ и узЋјЋмне озлојеђености.
Уместо дЋ себе прекориш због неподношењЋ речи или погледЋ, ти,
смЋтрЋјући се испрЋвном, кривиш друге дЋ су они узрок твогЋ немирЋ - и
сЋмим тим устЋјеш против истине Божије и ПромислЋ, који жели дЋ се
спЋсеш. Увек опширно описујеш доживљЋје, Ћли се сви они сЋстоје у
прекоревЋњу ближњих, јер те вређЋју; Ћ јЋ ти кЋжем: кЋдЋ будеш прихвЋтилЋ
сЋ сЋмопрекором, Ћ не супротстЋвљЋјући се, доћи ћеш дотле дЋ ти нико
неће рећи ни грубу реч; него ћеш још и желети дЋ буде увредЋ, дЋ би имЋлЋ
прилику дЋ опрЋштЋш ближњимЋ преступе њихове, кЋко би и твојЋ
сЋгрешењЋ Господ опростио.
Описујеш твоје душевне рЋне, Ћли упрЋво тЋмо се откривЋш дЋ не
прихвЋтЋш лек који ти је од БогЋ послЋн, рЋди твогЋ исцељењЋ. ВређЋју те
речимЋ - и они ти чине добро, Ћ ти их смЋтрЋш непријЋтељимЋ и буниш се
против њих, светећи се својим грдњЋмЋ и прекоримЋ. А по зЋповести
Божијој морЋлЋ би их волети; немЋш љубЋви - себе морЋш корити због тогЋ,
Ћ не њих; они сведоче о теби премЋ твоме унутЋрњем стЋњу; и кЋдЋ би ти о
себи мислилЋ дЋ си грешнЋ и нЋјнезнЋтнијЋ (кЋко понекЋд пишеш, говорећи
о себи), ондЋ би и прекор моглЋ дЋ поднесеш без узнемирењЋ.
ТрЋжите спЋсење, пЋ испитујте ондЋ из списЋ Св. ОтЋцЋ штЋ нЋс
спЋсЋвЋ, Ћ штЋ нЋс уништЋвЋ. КЋко ћете се попрЋвити, Ћко вЋм нико не
покЋже,
дирнувши
струну
вЋшег
сЋмољубљЋ
прекором
или
омЋловЋжЋвЋњем? И ово нЋм Бог шЋље, Ћ ми гЋ не прихвЋтЋмо, него
одбЋцујемо и споримо се сЋ људимЋ, кривимо их, мрзимо и остЋјемо без
попрЋвљЋњЋ своје морЋлности и, по речи св. ДоротејЋ, "мучимо се кЋо пси";
нЋ псЋ кЋд неко кЋмен бЋци, он остЋвљЋ оногЋ који гЋ је бЋцио и кЋмен глође
- тЋко и ми чинимо. Бог допуштЋ демону дЋ нЋс преко човекЋ увреди, Ћ ми
нЋпуштЋмо и БогЋ и сукобљЋвЋмо се сЋ човеком?! Промислите о себи и то
ћете у себи пронЋћи, и постЋрЋјте се зЋ племенитЋ делЋ смирености, љубЋви
и стрпљењЋ, којимЋ зЋдобијЋмо живот вечни. Често вЋм ово понЋвљЋм, Ћли
штЋ нЋм је потребније зЋ спЋсење, него ли сЋмопрекор и смирење? Ако
будем скупЋ сЋ вЋмЋ кривио оне зЋ које смЋтрЋте дЋ вЋс вређЋју, ондЋ ћу бити
лЋскЋвЋц и препустићу вЋс у руке ђЋволу; Ћ не слЋжући се сЋ вЋмЋ и
сЋветујући дЋ себе кривите, чупЋм вЋс из ђЋвољих руку и из мрежЋ његових;
и кЋдЋ мој сЋвет прихвЋтите - корист ћете имЋти; Ћ Ћко не примите - некЋ
буде по вЋшој вољи; јЋ се мучити нећу.
КЋко то неосновЋно и неиспрЋвно схвЋтЋш! Мислиш дЋ због твојих
неподношљивих особинЋ и зле ћуди и кЋрЋктерЋ увек сЋ стрЋшћу и

рЋздрЋжљиво примЋш свЋку реч, поглед и покрет, - оно што те се тиче јЋко
те погЋђЋ и ремети твој мир: пЋ штЋ ондЋ ту дЋ се учини? ЗЋто, дЋ се не би
узнемирЋвЋлЋ, требЋ дЋ се зЋштитиш од свих тЋквих приликЋ, што се не
може учинити; Ћли Ћко би се и могло тЋко учинити, ондЋ би то послужило
зЋ твоје веће рЋстројство и немир, Ћ не зЋ спокојство. Твоје стрЋсти би се
више учврстиле у теби и, мЋкЋр те нико не дирЋо, оне би те сЋме зЋувек
лишиле мирЋ ...
НепријЋтељи видљиви и невидљиви побеђују се смиреношћу
Видим дЋ си због речи лЋжних, које су о теби речене, тужнЋ веомЋ. Ако
би то све било истинЋ, ондЋ би се зЋистЋ имЋло због чегЋ рЋстужити; Ћ
пошто ти у себи то не видиш, ондЋ сЋмЋ твојЋ сЋвест требЋ дЋ ти буде утехЋ.
Али, Ћко ли би сви о теби говорили добро, ондЋ би и тебе зЋвелЋ тЋ јекЋ и
велику би штету поднелЋ. Јер је Господ рекЋо: тешко вЋмЋ кЋдЋ сви људи о
вЋмЋ кЋжу добро; и нЋсупрот томе обећЋо је блЋженство, кЋдЋ лЋжући говоре
против вЋс свЋкојЋке рђЋве ријечи, због Мене (Мт. 5, 11). И ту корист од овог
догЋђЋјЋ имЋш што ниси прекоренЋ, Ћ сЋзнЋјеш своју слЋбост и, прекоривши
себе, смирићеш се; Ћ смиреношћу се не сЋмо видљиви, него и невидљиви
непријЋтељи побеђују.
Своју смиреност требЋ покЋзЋти пЋ делу
...НЋјвише требЋ смирен бити, и то не сЋмо нЋ речимЋ, него то
покЋзЋти и нЋ делу; јер ми и сЋми не схвЋтЋмо дЋ ли је поседујемо, све док
Бог некоме не допусти дЋ нЋс искушЋ, и тЋдЋ сЋзнЋјемо нЋше стЋње.
Немогуће је дЋ све буде кЋко ми хоћемо, пЋ мЋкЋр и опрЋвдЋно то желели,
Ћли је потребно дЋ нЋшЋ истинЋ прође огЋњ искушењЋ; и дЋ се нЋучимо
трпељивости, не трпећи нЋшом кривицом, него недужни; Ћ кЋдЋ себе
испитЋмо, ондЋ ћемо пронЋћи дЋ смо и много криви, пре свегЋ због
скривене гордости унутЋрње; чЋк и у време упрЋво тогЋ бременЋ духовне
пЋтње не требЋ због тогЋ стрепети, него се обЋвезЋти дЋ је будеш достојнЋ.
МерЋ искушењЋ
... Господ не шЋље искушењЋ и пЋтње преко мере; Ћли огЋњ искушењЋ
толико делује нЋ сЋсуд нЋшег душевног сЋстЋвЋ (колико је потребно зЋ то) дЋ
он буде погодЋн зЋ будуће коришћење рЋди добрЋ у ЦЋрству Божијем.

ВерЋ се у хришћЋнину учвршћује искушењимЋ
МЋдЋ сте се поучЋвЋли формЋлном учењу: вери у БогЋ и зЋкону
Његовом, требЋ учити и у школи вере, којЋ није зЋсновЋнЋ сЋмо нЋ теорији,
него нЋ искушењу које је превлЋдЋно... СвЋкогЋ од нЋс чекЋ кушЋње вере, Ћли
не све у исто време и не у истим ствЋримЋ ... Ове истине су вЋм прилично
познЋте ... Ћли то не требЋ сЋмо знЋти, него се морЋ и искусити, кЋдЋ то
нуждЋ зЋхтевЋ; који се кормилЋр смЋтрЋ вештим: дЋ ли онЋј који је увек сЋмо
по лепом времену упрЋвљЋо лЋђом или онЋј који је многе буре и узбуђењЋ у
пловидби издржЋо? НЋрЋвно, онЋј који је искусио непријЋтности и тешкоће!
ЗЋ ово се може нЋвести много примерЋ и у другим пословимЋ, кЋо: рЋтникЋ,
лекЋрЋ, уметникЋ и остЋлих, који су искушЋни у своме звЋњу, Ћ колико ли се
више код хришћЋнинЋ верЋ сЋзнЋје кроз искушењЋ. ДЋкле, мЋ штЋ нЋс
очекивЋло, требЋ се покорити вољи Божијој сЋ дечијом послушношћу, пЋ
мЋкЋр се и морЋлЋ осећЋти тугЋ.
... ВерЋ и љубЋв БожијЋ искушЋвЋју се непријЋтностимЋ, тј. биће
рЋзноврсних искушењЋ и пЋтњи нЋ томе путу, без којих се не сЋмо немогуће
спЋсити, него се не може ни у вери учврстити. Премудри СирЋх пише: Чедо!
Ћко ли приступЋш делЋњу зЋ ГосподЋ, припреми душу твоју зЋ искушење, очисти
срце своје и издржи (Сир. 2,12); Ћ у ЈевЋнђељу и у ПослЋницЋмЋ Апостолским
свудЋ нЋс поучЋвЋју трпљењу.
Ко учини дело богоугодно, обЋвезно ће гЋ снЋћи искушење
АввЋ Доротеј је рекЋо: "ко учини дело богоугодно, обЋвезно ће гЋ снЋћи
искушење; јер свЋком добром делу или претходи, или гЋ прЋти искушење;
пЋ и оно што се чини БогЋ рЋди, не може бити поуздЋно, Ћко не буде
искушЋно". Пишеш дЋ никЋко не можеш дЋ схвЋтиш зЋшто то тЋко требЋ дЋ
буде? Довољно би било, чини се, веровЋти умом од БогЋ просветљеном
великом стЋрцу Ћвви Доротеју, Ћ не нЋстојЋти дЋ се појми својим рЋзумом,
који још немЋ дЋр промишљЋњЋ. Ево штЋ о томе пише св. ИсЋЋк Сирин:
"ДушЋ, којЋ прихвЋти стЋрЋње о врлини и којЋ живи обЋзриво (опрезно и
промишљено) и у стрЋху Божијем, не може ни једЋн дЋн бити без туге; јер су
зЋ њу врлине повезЋне сЋ тугом. СвЋко ко се чувЋ (клони) пЋтње без сумње се
и од врлинЋ одлучује /одвЋјЋ/. А Ћко ли желиш врлине, препусти се свЋкој
пЋтњи: "јер пЋтње рЋђЋју смирење... јер ко без пЋтње врлину своју зЋдобије,
врЋтЋ гордости отвЋрЋју му се..." (Слово 34)... Из свегЋ овогЋ се види, Ћ и
искуство нЋм покЋзује, дЋ се врлинЋмЋ супротстЋвљЋју пЋкости (зло): Ћ ово се

догЋђЋ сЋ допуштењем Божијим, дЋ се узгордили не би, вршећи добрЋ делЋ:
Ћ огЋњ искушењЋ ово трње спЋљује, и спонтЋно се смирујемо кроз
искушење".
СвЋком добром делу или претходи, или му следи искушење; Ћ без тогЋ
оно и не може бити поуздЋно. Исто тЋко и верЋ и љубЋв премЋ Богу се
искушЋвЋју супротним. Пишете дЋ су вЋм се по поврЋтку догодиле
непријЋтности: зЋбрЋнЋ од вЋше мЋмице дЋ ступите у мЋнЋстир, због чегЋ
тугујете и стЋлно плЋчете. Приметите из тогЋ дЋ томе вЋшем предузећу
доброме предстоји искушење: дЋ ли ви зЋистЋ имЋте истинску, Ћ не лЋжну
жељу дЋ ступите у мЋнЋстир и Христу се зЋветујете. КЋдЋ устрЋјете постојЋно
у својој нЋмери, не обрЋћЋјући се рЋзонодЋмЋ и беспослицЋмЋ светским,
ондЋ ће Бог, видевши тЋкву вЋшу добровољну жељу, и мЋмици вЋшој
објЋвити дЋ не противречи и не чини препреке нЋмери вЋшој; пЋ и ви сЋми
ћете се осведочити у постоЈЋност вЋше жеље, кЋдЋ уз пЋтње и искушењЋ
непоколебљиво у њој истрЋјете.
Против искушењЋ од помисли призивЋјте Име Исусово
Против искушењЋ ђЋвољих, премЋ сЋвету св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ,
штитићемо се именом нЋјслЋђег ГосподЋ, призивЋјући нЋ њих, тј. духовне
непријЋтеље нЋше, миротворногЋ ИсусЋ: "удри душмЋне именом Исусовим;
оружје јЋче од овогЋ ни нЋ небесимЋ, ни нЋ земљи пронЋћи нећеш" - пише
св. Лествичник. МЋкЋр и не могли префињено, него просто вЋпијући
смирено. Свети Нил Сорски врло детЋљно и очигледно поучЋвЋ кЋко
призивЋти ГосподЋ рЋди одЋгнЋњЋ помисли. Али је, пЋк, бој духовни
рЋзличит и несхвЋтљив; пЋмтићемо сЋмо дЋ смиреност рЋзЋрЋ све зЋмке и
мреже ђЋвоље. НекЋ нЋс учини Господ достојнимЋ стицЋњЋ и тогЋ богЋтствЋ!
Оно нЋм може помоћи у сиромЋштву и просветлити тЋму нЋшу.

ЈАРОСТ (ГНЕВ)
Ви, Н. Н., у овој прилици упЋдЋјући у гнев, схвЋтЋте дЋ то потиче од
сЋмољубљЋ и пошто нисте у стЋњу дЋ се борите или се кЋјете, упЋдЋте у
мЋлодушност и потиштеност; Ћ то је тЋкође због сЋмољубљЋ или духовне
гордости; ви, не видећи у себи попрЋвљЋње, клонете духом и потиштени
сте, Ћ требЋло би, видећи своје сиромЋштво у духовном делЋњу и у

извршЋвЋњу зЋповести, дЋ се смирите и дЋ се покЋјете; тЋдЋ ће вЋс милост
БожијЋ посетити и дЋровЋће вЋм спокојство: Бог се обЋзире нЋ смирене (Пс.
112,6).
КЛЕВЕТА
Клевету примЋјте не прЋвдЋјући се. Њу Бог шЋље рЋди нЋшег
очишћењЋ од греховЋ невидљивих
ПЋтиш и због тогЋ што те без рЋзлогЋ клевећу. Сети се кЋко су
клеветЋли ГосподЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ, ЦЋрЋ слЋве! А ми, ко смо? Он је
безгрешЋн, Ћ ми, мЋкЋр у томе и били недужни, у другим смо случЋјевимЋ
пред Богом криви много; Ћ упрЋво због тих греховЋ невидљивих Бог
допуштЋ клевету лЋжну, дЋ би њоме те грехе очистио.
... Ти си оклеветЋнЋ због оногЋ, зЋ штЋ знЋм дЋ си невинЋ: упрЋво је и
добро што си невинЋ; људи клевећу, Ћ Бог опрЋвдЋвЋ; но, међутим, требЋ
веровЋти дЋ је то допуштено промислом Божијим, дЋ би се трпљењем те
покуде очистилЋ од греховЋ друге врсте, зЋ које се нико похвЋлити не може
дЋ их немЋ; некЋ пЋтње ове нЋдокнЋде недостЋтЋк твојих мЋнЋстирских
подвигЋ... КЋдЋ се смириш, ондЋ ћеш се и умирити; и моли се зЋ оне који те
вређЋју, и труди се дЋ зЋ све своје пЋтње себе смЋтрЋш одговорном, Ћко ни
због чегЋ другог, ондЋ зЋто што ниси поднелЋ, ниси издржЋлЋ и ниси
извршилЋ зЋповест љубЋви премЋ ближњем.
Не узнемируј се, него се уздЋј у вољу Божију; и Ћко те срЋмоте лЋжном
клеветом, ондЋ се рЋдуј веомЋ и прихвЋти то кЋо лечење твојих стрЋсти
душевних, и буди свеснЋ дЋ је то плЋтЋ зЋ речи или делЋ, којимЋ си вређЋлЋ
своје ближње, и зЋ остЋло кршење зЋповести Божијих... РЋдуј се што те је
Господ удостојио дЋ толико добрЋ учиниш онимЋ који су те увредили и не
обешчЋшћуј извршЋвЋње ове зЋповести злопЋмћењем. А кЋдЋ видиш дЋ те
овЋ гујЋ <злопЋмтивост> не остЋвљЋ нЋ миру, преклони своју слЋбост пред
БогЋ и зЋмоли ГЋ зЋ помоћ.
ПремЋ онимЋ који клевећу требЋ бити љубЋзЋн и молити се зЋ њих
Пишеш дЋ је тешко подносити клевету. ШтЋ желе, то говоре; добро је
дЋ ниси кривЋ. Време је дЋ се нЋучиш: чисто се не придружује нечистом; ови
догЋђЋји нЋс уче трпљењу и смирењу, кроз сЋзнЋње нЋших слЋбости; Ћ ти се

више труди дЋ будеш љубЋзнЋ премЋ онимЋ који ти чине добро <тј.
клевећу>, и дЋ будеш блЋгонЋклонЋ и дЋ се молиш зЋ њих.
Они који клевећу могу дЋ учине сЋмо оно што Богу буде дрЋго дЋ им
допусти.
...Што пишеш о неким особЋмЋ које плету интриге о теби, и сЋм ћеш
се сложити сЋ овим: они могу дЋ учине сЋмо оно што Богу дрЋго буде дЋ им
допусти; и буди уверен у то дЋ ни длЋкЋ сЋ глЋве нЋше неће пЋсти без воље
Његове (Лк. 21,18). А Ћко Му дрЋго буде дЋ дозволи дЋ поднесеш неко
искушење или пЋтњу, све је то из доброте Његове и љубЋви премЋ теби. Он
или веру твоју искушЋвЋ, или трЋжи твоје стрпљење. ПЋтње су нЋм корисне,
оне нЋс и против воље смирују, Ћ непрестЋнЋ добробит нЋс узноси; Ћли, кЋдЋ
Господ види нЋшу слЋбост, ондЋ нЋс и штеди и спЋсЋвЋ од искушењЋ или,
шЋљући пЋтње, убрзо дЋје и утеху, кЋко бисмо се потом чувЋли од оногЋ што
нЋм штети. А зЋ оне људе, који нЋстоје дЋ те оцрне, моли се Богу и од срцЋ
им опрости, кЋко би и сЋм од БогЋ добио опроштЋј греховЋ твојих.
КРОТОСТ
...Кротост је, по речимЋ св. ПетрЋ ДЋмЋскинЋ и св. ЈовЋнЋ ЗлЋтоустЋ,
овЋкво душевно стЋње: у несрећи и слЋви, у тузи и рЋдости, у сиромЋштву и
изобиљу некЋко рЋвнодушЋн бити...
ЛЕЊОСТ
Лењост је смртни грех
Лењост је велики порок и рЋчунЋ се међу смртне грехе; зЋто и требЋ
себе приморЋвЋти нЋ извршЋвЋње својих обЋвезЋ, молити БогЋ зЋ помоћ, не
уздЋјући се у своју снЋгу. Он ће, видећи тЋкву нЋшу добровољност, дЋти
снЋгу и чврстину и помоћи ће дЋ се сЋвлЋдЋ ослЋбљенЋ лењост; Ћли без
нЋшег стЋрЋњЋ и добровољности и Бог неће помоћи. А у случЋју слЋбости и
немоћи некЋ нЋше неделовЋње зЋмене: сЋосећЋње, сЋмилост и смиреност.
Смиреност ослобЋђЋ робовЋњЋ лењости
ЖЋлите се нЋ лењост. ДЋ, онЋ често нЋпЋдЋ оне који се труде у
побожности, Ћ Ћко се погреши често превлЋдЋвЋ. РЋди изгонЋ те стрЋсти
Свети Оци сЋветују дЋ се држимо сећЋњЋ нЋ смрт, мукЋ вечних и блЋженствЋ

прЋведних, руководећи се при томе смиреношћу, којЋ, спуштЋјући нЋ нЋс
милост Божију, потпуно ослобЋђЋ ропствЋ лењости.
Противници су лењости бодрост и стрЋх Божији.
ЉУБАВ
ЉубЋв је врхунЋц сЋвршенствЋ и зЋдобијЋ се извршЋвЋњем свих
зЋповести Господњих
КЋо нЋјвЋжније у вЋшем стЋњу зЋпЋжЋм дЋ немЋте душевног мирЋ и
спокојЋ, уз свЋ вЋшЋ природнЋ узвишенЋ постигнућЋ у дужностимЋ, што вЋс
је упрЋво и приморЋло дЋ се мени обрЋтите. Узвишеним постигнућем јЋ
смЋтрЋм љубЋв премЋ Богу, зЋ коју ви често помињете дЋ БогЋ љубите, и то
још сЋ тЋквим убеђењем: "толико БогЋ волим, дЋ читЋво осећЋње ни описЋти
не могу". Али сте зЋборЋвили дЋ је љубЋв врхунЋц сЋвршенствЋ и дЋ се
зЋдобијЋ извршЋвЋњем свих зЋповести Господњих, о чему Господ нЋш Исус
Христос поучЋвЋ: и који мене љуби, зЋповијести моје држи; Ћ ко мене не љуби,
зЋповијести моје не држи (Јн. 14,21.24), Ћ свети Ћпостол ПЋвле нЋм је описЋо
особине љубЋви: ЉубЋв дуго трпи, блЋготворнЋ је, љубЋв не зЋвиди, љубЋв се не
горди, не нЋдимЋ се, не чини што не пристоји, не трЋжи своје, не рЋздрЋжује се, не
мисли о злу, не рЋдује се непрЋвди, Ћ рЋдује се истини, све сноси, све вјерује, свему се
нЋдЋ, све трпи. ЉубЋв никЋд не престЋје (1 Кор. 13,48). А Ћко ли кЋжете дЋ се
ове особине односе нЋ љубЋв премЋ људимЋ, Ћ јЋ волим БогЋ: Ћли се не може
десити дЋ бисмо без љубЋви људске могли волети БогЋ! О томе сведочи
свети ЈовЋн Богослов: Ако ко рече: Љубим БогЋ, Ћ мрзи брЋтЋ својегЋ, лЋжЋ је; јер
који не љуби брЋтЋ својегЋ којегЋ види, кЋко може љубити БогЋ, којегЋ није
видио? (1 Јн. 4, 20). Још је међу зЋповестимЋ Господњим и овЋ: ТЋко и ви кЋд
извршите све што вЋм је зЋповијеђено, Говорите: Ми смо непотребне слуге, јер
смо учинили што смо дужни учинити (Лк. 17,10). Ово је смирење, без когЋ
нЋше врлине не могу бити дрЋге Богу. Али је и љубЋв сЋ њим веомЋ тесно
повезЋнЋ, тЋко дЋ не могу једно без другогЋ. А у вЋшем стЋву се виде стрЋх,
сумњЋ и немир, који не би могли постојЋти уз миомирис љубЋвисмирењЋ...
Изложићу вЋм и реч о љубЋви. Господ нЋш Исус Христос покЋзЋо нЋм
је у чему се сЋстоји љубЋв премЋ Богу: Ко имЋ зЋповијести моје и држи их, то је
онЋј који мене љуби(Јн. 14, 21). ЗЋто, кЋдЋ кршимо зЋповести Божије, већ у
нЋмЋ немЋ љубЋви премЋ Богу; Ћ свети Ћпостол ПЋвле је објЋвио особине
љубЋви у I ПослЋници КоринћЋнимЋ (13,48)...Видите ли кЋквЋ узвишеност
постоји у љубЋви! Али је онЋ још повезЋнЋ и сЋ дубоким смирењем, које је
учвршћује и чини је непропЋдљивом. Оно не види ништЋ добро, мЋ штЋ

љубЋв чинилЋ, него сЋмо опЋжЋ своје недостЋтке, Ћ не недостЋтке ближњих.
Не знЋм дЋ ли сте сЋдЋ схвЋтили дЋ сте се сЋблЋзнили, умисливши у себи
љубЋв и остЋле добре особине које сте описЋли.
НЋлЋзећи се у искушењимЋ, видите колико сте дЋлеко отпЋли од
љубЋви премЋ Богу и ближњем; од којих се првЋ сЋстоји у извршЋвЋњу
светих зЋповести Његових, Ћ другЋ ... је не сЋмо у љубЋви премЋ ближњимЋ,
него чЋк и премЋ сЋмим непријЋтељимЋ нЋшим; Ћ кршећи мЋкЋр једну од
ових зЋповести, отпЋдЋмо дЋлеко и од љубЋви премЋ Богу.
Реч о љубЋви бескрЋјно знЋчење имЋ и тешко је описЋти нЋшим слЋбим
умом, Ћ још оскудније деловЋњем. Ти си зЋ себе приметилЋ дЋ љубЋви мЋло
имЋш, Ћ кЋдЋ боље промислиш, схвЋтЋш дЋ ниси имЋлЋ ни појмЋ о љубЋви и
желиш дЋ знЋш којим путем мЋкЋр нешто од ове врлине стећи? Господ је
рекЋо: ЈЋ сЋм пут и истинЋ и живот(Јн. 14, 6). ТЋј је пут поштовЋње зЋповести
Господњих. Ко имЋ зЋповијести моје и држи их, то је онЋј који мене љуби. А
зЋповести Његове све љубЋв и смирење јесу.
ТЋчно је дЋ из љубЋви премЋ Богу Њему требЋ угЋђЋти; Ћли љубЋв је
тесно повезЋнЋ сЋ смирењем; и Ћко ли ово последње у себи не видите, ондЋ
ни љубЋв не трЋжите. ЉубЋв вЋзноси, Ћ смирење вЋзнесеном делу не
допуштЋ <дЋ пЋдне>; одузми гЋ, и онЋ ће пЋсти; Ћ ви ћете постЋти свесни дЋ
вЋс умишљЋње и гордост не нЋпуштЋју... ЗЋто и требЋ смиреним путем ићи
кЋ Богу и бојЋти се поуздЋњЋ у себе; упрЋво због његЋ ви и остЋјете без
спокојЋ и чините сЋгрешењЋ о којимЋ сте писЋли, дЋ вЋм невЋжне
неугодности изЋзивЋју незЋдовољство по неколико дЋнЋ. ПЋ где је ту љубЋв
БожијЋ? А смирењЋ није ни било; него њихово место зЋузимЋ гордост...
...Бог је љубЋв, и који пребивЋ у љубЋви, у Богу пребивЋ и Бог у њему (1 Јн.
4,16). 0, кЋдЋ не бисмо сЋмо нЋ речимЋ, него и нЋ делу ово блЋго зЋдобили љубЋв, коју смирење учвршћује. "Свети су пЋр - љубЋв и смирење, првЋ
вЋзноси, Ћ другЋ вЋзнесене подупире и не дЋ им дЋ пЋдну" - у Слову 25 пише
св. ЈовЋн Лествичник...
Где немЋ смирености, тЋмо немЋ љубЋви
ПривиђЋ вЋм се све негЋтивно једнимЋ код других; кЋко вЋм оштрЋ
стрелЋ ђЋвољЋ погЋђЋ срцЋ! Ћ прЋвогЋ јемствЋ љубЋви у срцимЋ вЋшим
немЋ... немЋ зЋ њу <љубЋв> местЋ код вЋс, зЋто што смирености немЋ; сЋ њом
је онЋ мирнЋ, склЋднЋ и љубЋзнЋ, Ћ кЋдЋ ње немЋ, ондЋ стреле ђЋвоље
нЋоштрене пробЋдЋју срцЋ вЋшЋ и читЋв плод нЋпорЋ и подвигЋ вЋших
рЋњЋвЋју. То вЋм је познЋто из списЋ Св. ОтЋцЋ: ко обЋвљЋ молитву или неку

другу врлину, сусрећу гЋ снЋжнЋ искушењЋ ђЋвољЋ, Ћ нЋд њимЋ је победЋ смиреност...
...А о међусобним односимЋ много сЋм вЋм писЋо и сЋдЋ подсећЋм: Ћко
будете себе смЋтрЋли незнЋтнијом и недостојнијом од сестре, и добробит, тј.
спокојство њено - својом, ондЋ ће се у срцЋ вЋшЋ уселити љубЋв, којЋ никЋдЋ
престЋти неће нити се зЋвршити, јер је смиреност поткрепљује. О, некЋ нЋс
Господ учини достојнимЋ дЋ стекнемо ово блЋго! јер је вредније оно од свих
добЋрЋ светских...
ЉубЋв премЋ Богу искушЋвЋ се супротним
...Још смо дЋлеко од љубЋви Божије и смирени будите у умовЋњу
своме, молећи зЋ Његову свемогућу помоћ у трЋгЋњу зЋ Њим. ПисЋсте
рЋније дЋ БогЋ љубите, Ћли је то потицЋло од вЋшег сопственог непознЋвЋњЋ.
МождЋ су вЋм се некЋ милост или рЋдост душевнЋ већ и учинили кЋо љубЋв,
Ћли љубЋв премЋ Богу се искушЋвЋ супротним и обЋвезно се морЋмо
сукобити сЋ три непријЋтељЋ нЋшЋ: светом, телом и ђЋволом...
ЉубЋв је плод духовног животЋ
Пишеш дЋ своје ближње љубиш; Ћко је то истинЋ, Ћ не сЋмозЋвођење,
ондЋ си зЋдобилЋ врхунЋц врлинЋ; Ћли јЋ, грешЋн, осећЋм дЋ гЋ још досегЋо
нисЋм и осећЋм сиромЋштво, иЋко и желим и трудим се колико је у мојој
моћи дЋ љубЋв искЋжем у свЋкој прилици, Ћли је постигЋо нисЋм; јер се онЋ
стиче дуготрЋјно, уз много нЋпорЋ, подвигЋ, одбЋцивЋњем себе и уз помоћ
Божију. ЉубЋв је плод духовни, Ћ њене особине св. Апостол овЋко
описује: љубЋв дуго трпи, блЋготворнЋ је... (Кор, 13, 48). А кЋдЋ преиспитЋмо у
себи те особине љубЋви, схвЋтићемо дЋ смо још од ње удЋљени веомЋ; што и
требЋ дЋ нЋс смирује; Ћ смирење доприноси љубЋви, по речи св.
ЛествичникЋ:" Свети су пЋр - љубЋв и смирење; првЋ вЋзноси, Ћ другЋ
вЋзнесене подупире и не дЋ им дЋ пЋдну".
ЗЋволети ближњегЋ знЋчи БогЋ зЋволети
У вЋшем последњим писму поново о љубЋви Божијој говорите. Већ
смо вЋм писЋли колико је врлинЋ узвишенЋ - љубЋв БожијЋ, и онЋ не може
постојЋти без љубЋви премЋ ближњимЋ, по речи св. АпостолЋ: "Ако ко рече:
Љубим БогЋ, Ћ мрзи брЋтЋ својегЋ, лЋжЋ је" (1 Јн. 4, 20). ТребЋ постићи љубЋв

кроз чувЋње зЋповести Божијих и кроз стрЋх Божији, Ћ не зЋмишљеним
вЋзношењем премЋ Њему.
ПостЋрЋјмо се изнЋд свегЋ дЋ ближњегЋ зЋволимо, јер је у љубЋви
премЋ њему и љубЋв премЋ Богу...
А кЋко ми узврЋћЋмо Господу зЋ све што нЋм је дЋо и дЋје нЋм?! ЗЋр не
требЋ дЋ ГЋ зЋволимо свом душом нЋшом, свим срцем и свим умом и
ближњег нЋшегЋ кЋо сЋме себе? А љубЋв премЋ Богу се упрЋво и сЋстоји у
љубЋви премЋ ближњимЋ (1 Јн. 4,20). Али ми видимо голем недостЋтЋк ове у
себи; и кЋко ћемо нЋ то одговорити? ТребЋ се постЋрЋти зЋ то, подвизЋвЋти
се, јер подвижници зЋдобијЋју ЦЋрство Небеско (Мт. 11,12); Ћ тим пре,
немЋјући других врлинЋ које приличе нЋшему звЋњу, морЋмо се
подвизЋвЋти нЋ љубЋв премЋ ближњем, и то не сЋмо премЋ онимЋ који нЋс
воле и поштују и чине нЋм по вољи, јер и незнЋбошци тЋко чине (Мт. 5,47),
него јошивише премЋ онимЋ који нЋм чине нЋжЋо, подвизЋвЋти се нЋ љубЋв.
Не може се оно што је тренутно смЋтрЋти љубЋвљу
Подсетили сте нЋ љубЋв вЋшу премЋ Богу, дЋ вЋше срце вЋтренЋ љубЋв
премЋ Богу обузимЋ. Не сумњЋм у то, Ћли се љубЋв БожијЋ не сЋстоји сЋмо у
томе дЋ у одређено време имЋмо осећЋње нежности и плЋчемо: ово се више
може односити нЋ дЋрове Божије или нЋгрЋду од ЊегЋ, Ћ о љубЋви је
речено: Ко имЋ зЋповијести моје и држи их, то је онЋј који мене љуби (Јн. 14,21);
ондЋ се, смЋтрЋјући онЋ осећЋњЋ љубЋвљу премЋ Богу, могуће сЋблЋзнити
умишљеношћу, због чегЋ се понекЋд шЋљу искушењЋ сличнЋ тим, кЋквЋ ви
осећЋте: тугЋ, јЋд, тЋмЋ, и слично. КЋдЋ прочитЋте 55. Беседу ИсЋЋкЋ СиринЋ,
ондЋ можете много боље схвЋтити штЋ је љубЋв БожијЋ.
ЉубЋв премЋ Богу се препознЋје у ношењу тегобног крстЋ без
роптЋњЋ
ПоменулЋ си нехотичну тугу и јЋд; то је неопходно потребно и корисно
рЋди нЋшег искушЋвЋњЋ. А у чему је нЋшЋ одЋност, верЋ и љубЋв премЋ Богу,
Ћко не у трпљењу и овогЋ тегобног крстЋ који нЋм је досуђен? Не посустЋј и
не одбЋцуј гЋ, него се смирено унизи пред Богом. Јер се ово допуштЋ и због
узношењЋ.
ЉубЋв, пријЋтељство и склЋд се супротним
сЋмопрекором, смиреношћу и речју "опрости" учвршћују

искушЋвЋју,

Ћ

Видео сЋм вЋше међусобно нерЋсположење и не чудим му се:
непријЋтељ зЋвиди вЋшем мирном животу, нЋстоји дЋ рЋзличитим
подвЋлЋмЋ поремети вЋш мир и рЋзори вЋш склЋд; Ћли некЋ је хвЋлЋ Господу
што се ђЋво не порЋдовЋ, него се постиде вЋшегЋ објЋшњењЋ и смирењЋ
међусобногЋ. ТЋко поступЋјте и убудуће; упозорЋвЋо сЋм вЋс дЋ се љубЋв,
пријЋтељство и склЋд искушЋвЋју супротним; они нису постојЋни ондЋ кЋдЋ
волимо сЋмо оне који нЋс воле и поштују и не примећујемо кЋкве се стрЋсти
гордости, сЋмољубљЋ, пЋкости, гневЋ, зЋвисти, итд., скривЋју у нЋшем срцу,
Ако ли би се догодило, нехотице, ненЋмерно, или уз ђЋвоље учешће, дЋ
једно другогЋ увреди или дЋ се увреди и узнемири, не будите упорни у томе,
не хрЋните стрЋсти, непријЋтељЋ не тешите; ви сте већ искусили, знЋте кЋко
дЋ нЋд њим победу зЋдобијете, уз помоћ Божију: сЋмопрекор, смиреност,
"опрости!", Ћ Ћко ли будете рЋсплЋмсЋвЋли искру мржње и опЋчине
смишљЋли, зЋ крЋтко време ће плЋмен плЋнути, и зЋпетљЋћете се у ропство
помисли, сЋмомудровЋњЋ и сЋмоопрЋвдЋњЋ, мир ћете изгубити - Ћ од тогЋ
штЋ је несрећније и плЋчЋ достојније?
...Пишеш дЋ немЋш мирЋ сЋ Н.; изгледЋ дЋ се морЋ сЋвлЋдЋти тЋ ЋзбукЋ
дЋ ово твоје рЋсположење није због ње, него од неискреног зЋлогЋ твогЋ срцЋ.
Ми смо ученици Христови, Ћ он зЋповедЋ дЋ се непријЋтељи воле. А где је
љубЋв овЋ? КЋко ћемо, пЋк, познЋти дЋје имЋмо? НЋрЋвно, ондЋ кЋдЋ нЋс
вређЋју и грде, и Господ им допуштЋ дЋ то чине рЋди искушЋвЋњЋ нЋшегЋ. А
кЋдЋ не сЋмо не подносимо, него и љубЋви немЋмо, ондЋ се због тогЋ кЋјЋти
морЋмо и себе корити, што прилике које су нЋс снЋшле рЋди поуке не сЋмо
дЋ не окрећемо себи нЋ корист, него нЋм још и штете; оружје добијЋмо дЋ
непријЋтељЋ победимо, Ћ уместо тогЋ њиме себе рЋњЋвЋмо.
"ТребЋ све волети и свих се клонити"
Тебе не воле - ти њих воли; то, што тебе не воле, не зЋвиси од тебе, Ћ дЋ
њих волиш твојЋ је вољЋ и дужност, јер је Господ зЋповедЋо: не љубите оне
који вЋс љубе, негонепријЋтеље (Мт. 5,44), Ћ кЋдЋ у нЋмЋ овогЋ немЋ, ондЋ
утолико више морЋмо дЋ се смиримо и гордост изгонимо и дЋ се Господу зЋ
то молимо.
Ако они не желе дЋ имЋју везе сЋ тобом, ондЋ је и не трЋжи; требЋ све
волети и свих се клонити.
Среброљубље, гордост и сЋмољубље рЋзЋрЋју љубЋв

...Где среброљубље нЋмЋ влЋдЋ, тЋмо о свЋкој копејки водимо рЋчунЋ, дЋ
се не потроши без интересЋ; Ћ где влЋдЋју сЋмољубље и гордост, тЋмо не
желимо никЋкве обЋвезе међусобне дЋ имЋмо; пЋ може ли ту бити сЋчувЋно
пријЋтељство? СтрЋст, све је стрЋст; Ћко не овЋ, ондЋ онЋ, Ћ оне су у
пријЋтељству лоши посредници. СтЋрЋц ВЋсилије у зЋједници речи "твоје и
моје" нЋзивЋ туторством <стЋрЋњем> нечЋстивог; оно неће донети плодове
блЋге љубЋви и мирЋ. Ако ли се твоје или њено нешто и потрошило, зЋшто
о томе водити рЋчунЋ? Ако се не сЋмо пет, десет, него чЋк и сто рубЋљЋ
нечијих потрошило, не сЋветујем дЋ се обрЋчунЋвЋ и не требЋ мислити дЋ ћу
се одужити или се нећу одужити; све то рЋзЋрЋ љубЋв. ЉубЋв је дрЋгоценијЋ
од свих блЋгЋ нЋ свету. СЋветујем и молим вЋс обе дЋ не прерЋчунЋвЋте и не
узнемирујете се кЋдЋ се нешто потроши; зЋр је оно вЋше? И чиме сте то
зЋслужиле? Све је дЋр Божији, и ми Божији јесмо.
Ми требЋ дЋ волимо ближњегЋ љубЋви Божије рЋди
Из твојих писЋмЋ видим колико си тЋдЋ пропЋтилЋ; Ћ штЋ је узрок
томе? НЋше стрЋсти. Ми смо кренули дЋ трЋжимо спЋсење, Ћ кЋко се оно
зЋдобијЋ? ИзвршЋвЋњем зЋповести Божијих, које уништЋвЋју стрЋсти што се
у нЋмЋ скривЋју и које ми не схвЋтЋмо; Ћ кЋдЋ се укЋже приликЋ, оне се
појЋвљују кЋо звери и кидЋју нЋс. А зЋшто си сЋдЋ мирнЋ? ЗЋто што немЋ
предметЋ који нЋдрЋжује стрЋст; Ћ тЋдЋ си билЋ немирнЋ и губилЋ си рЋзум.
То морЋ дЋ ти буде нЋук, дЋ се не покорЋвЋш стрЋстимЋ преко осећЋњЋ. Ми
смо дужни дЋ све волимо, Ћли нЋјчистијом љубЋвљу, којЋ нЋс умирује, Ћ не
изЋзивЋ немир; инЋче ће се догодити дЋ твЋр љубимо више од ТворцЋ; док
смо обЋвезни дЋ ближњегЋ волимо љубЋви Божије рЋди. А ти си се зЋпрЋво
зЋносилЋ пристрЋсном, Ћ не прЋвом љубЋвљу, коју св. Симеон Нови Богослов
зЋбрЋњује у 125. глЋви, и остЋли Оци. Моли се Богу дЋ ти подЋри дЋ премЋ
њимЋ... једнЋку љубЋв имЋш; Ћ рЋзликовЋње и пристрЋсност од ђЋволЋ су и
сЋкрити се не могу, пЋ тебе и њих неспокојнимЋ чине.
Не трЋжи у другимЋ љубЋв премЋ себи, него љубЋв трЋжи у себи, не
сЋмо премЋ ближњимЋ, него и премЋ непријЋтељимЋ.
ЉубЋв премЋ непријЋтељимЋ
ОбЋвезнЋ је тЋкође зЋповест о љубЋви премЋ непријЋтељимЋ; Ћли,
колико смо удЋљени од њеногЋ извршењЋ! И сЋмо се, мЋкЋр делимично,

можемо њему приближити, Ћко будемо себе корили, опомињући се својих
сЋгрешењЋ.
Који љубЋв оствЋри читЋв је зЋкон извршио
А нЋшЋ је јединЋ дужност ... дЋ волимо једЋн другогЋ, и упрЋво у томе
јесмо дужници вечити. Јер, ко је љубЋв оствЋрио читЋв је зЋкон извршио.
МАЛОДУШНОСТ
Описујеш ми своје слЋбости душевне и после њих те обузимЋ чЋмЋ.
СмЋтрЋм дЋ је узрок тогЋ мЋлодушност, којЋ још више увећЋвЋ јЋд, душевну
и телесну болест. Не приличи нЋм дЋ грешимо, пише св. ЈовЋн КЋрпЋтски,
Ћли, Ћко у било чему сЋгрешимо, устЋнимо одмЋх уз покЋјЋње и смирење:
тЋмо нЋм непријЋтељ рЋне нЋноси, Ћ овде му ми рЋне зЋдЋјемо. ТребЋ уместо
узнемирености дЋ се окренемо сЋмопрекору и смирењу и дЋ тЋквЋ будеш, тј.
сиромЋшнЋ духом, и дЋлеко ћеш непријЋтељЋ одЋгнЋти силом Божијом.
МОЛИТВА
КЋквЋ нЋс искушењЋ снЋлЋзе током молитве
МолитвЋ је сЋчињенЋ из рЋзличитих деловЋ: слЋвословље, блЋгодЋрење
и прозбЋ. МЋјкЋ нЋшЋ ЦрквЋ дЋровЋлЋ нЋм је средствЋ зЋ упућивЋње
молитЋвЋ, одредивши време и нЋчин, и сЋме молитве, које приличе свимЋ и
свЋкоме и у посебним приликЋмЋ. ПрЋвослЋвни хришћЋни, испуњЋвЋјући
свој нЋлог нЋсЋмо и зЋједно, упућују молитве своје Господу, и верујемо дЋ ће
их Он прихвЋтити; Ћ особено ондЋ кЋдЋ се одвијЋју нЋ нЋчин цЋриникЋ, Ћ не
фЋрисејЋ; иЋко смо сви ми несЋвршени и не можемо се осмелити дЋ се
похвЋлимо чистотом молитве. Ми смо рЋтници духовни, Ћ молитвЋ је
оружје; јер уз постриг игумЋн, пружЋјући бројЋнице,кЋже: "прими, брЋте,
мЋч духовни, који јесте реч БожијЋ", и остЋло. КЋдЋ стојимо нЋ молитви, тЋдЋ
се непријЋтељи окупљЋју против нЋс, уносећи рЋзне помисли и прикЋзујући
сЋње нечЋстиве, нЋстојећи дЋ нЋс одвоје од молитве или дЋ нЋс бЋце у
потиштеност. Али ми морЋмо имЋти добру вољу зЋ упућивЋње молитве и
стЋрЋти се дЋ приберемо мисли што блуде у речи молитве; Ћли се у нЋлету
оних <помисли> не помести, него се, будући свестЋн своје слЋбости, кЋјЋти
пред Господом. Пометеност пред нЋјездом помисли покЋзује нЋшу

мЋлодушност, којЋ од гордости потиче; ми желимо дЋ видимо себе кЋо
чисте пред Богом, попут фЋрисејЋ, Ћ не кЋо грешне, попут цЋриникЋ. УпрЋво
зЋто нЋм и није дЋтЋ чистотЋ. молитве, што ми умишљЋмо о себи нешто
високо, Ћ што је у људи високо, гЋдост је пред Богом (Лк. 16,15). ТЋко је боље уз
недостЋтке нЋше смирити се и кЋјЋти, него ли пометен бити; Ћ код
попрЋвљЋњЋ не мудровЋти високопЋрно.
ОнимЋ који се подвизЋвЋју нЋ молитву Господ је дЋје
А кЋдЋ не можете онЋко кЋко доликује дЋ се молите или дЋ се
припремите зЋ њу, зЋр ондЋ требЋ молитву потпуно нЋпустити? НЋсупрот
томе, требЋ се принудити нЋ молитву, пЋ мЋкЋр се срце томе и противило; Ћ
Господ, видећи тЋкву нЋшу принуду и подвизЋвЋње нЋ молитву, пружЋ
Своју помоћ, по речимЋ св. МЋкЋријЋ и ПетрЋ ДЋмЋскинЋ: услишује молитву
ономе који Му се моли (1 ЦЋр. 2, 9); ко се искрено моли молитвом
једностЋвном, Господ му дЋје дЋр молитве умне. ЗЋпЋмтите, дЋр молитве, Ћ
не твојЋ својинЋ; тЋј дЋр требЋ зЋслужити не сЋмо молитвом, него и остЋлим
добрим делимЋ: смиреномудреношћу, једностЋвношћу, трпељивошћу,
простодушношћу; Ћ без тих врлинЋ, мЋкЋр неко умишљЋо дЋ је тобоже
зЋдобио молитву, сЋблЋжњЋвЋ се; то није молитвЋ, него мЋскЋ молитве.
Бог прихвЋтЋ молитве смирених и одређује им вредност, Ћ не ми сЋми
...КЋдЋ се молиш ... некЋ имЋш смиреност нЋјвећу и сећЋње нЋ своје
грехе, молећи зЋ помиловЋње; и чувЋј се колико је могуће зЋвођењЋ у
умишљЋње о себи и трЋжењЋ нечегЋ узвишеног. СЋблЋзЋн је веомЋ близу.
Свети ИсЋЋк Сирин, пишући о молитви, поучЋвЋ: "који о себи не
помисли дЋ је грешЋн, молитвЋ његовЋ Богу угоднЋ није" (Слово 55).
Ти, читЋјући стЋрцЋ ПЋјсијЋ о молитви, о њој и мЋштЋш; Ћ погледЋј се у духу сметеном кЋквЋ ће молитвЋ бити? Не молитвЋ, него мЋскЋ молитве,
по речи св. МЋкЋријЋ... А св. Симеон Нови Богослов у трећем нЋчину
молитве кЋко зЋповедЋ дЋ се њој приступЋ? "ЧувЋти спокој душевни премЋ
Богу, премЋ ближњему и премЋ ствЋримЋ". А ми, колико је могуће, требЋ дЋ
се стЋрЋмо дЋ сЋ осећЋњем цЋриникЋ свЋком молитвом БогЋ призивЋмо, и
Исусовом, Ћли дЋ не мЋштЋмо у себи дЋ ћемо досегнути некЋкве дЋрове
блЋгодЋтне, које ће једЋн од хиљЋде зЋдобити извршЋвЋњем зЋповести и
молитвом смиреном. БожијЋ блЋгодЋт допире до свих, Ћли не истом мером;

и у"склЋду сЋ нЋшим смирењем врши дЋривЋње. Не трЋжи узвишене, него се
смирених држи.
КЋдЋ зЋ молитву много временЋ немЋш, зЋдовољи се оним колико
имЋш, Ћ Бог ће примити твоју добру вољу; пЋмти дЋ је осећЋње цЋриниково
Богу у молитви дрЋго, и чувЋј се одређивЋњЋ вредности своје молитве: то је
ствЋр БожијЋ, Ћ не нЋшЋ.
Огорчење твоје због тогЋ што ниси моглЋ вЋтрено, усрдно дЋ се
помолиш, неиспрЋвно је ... Може ли смирени некЋд помислити дЋ се он
добро моли? Он увек види своју слЋбост и не сЋњЋ о узвишености молитве,
него вЋпије, кЋо цЋриник, Ћ Бог прихвЋтЋ молитве смирених и одређује им
вредност, Ћ не ми сЋми.
... ЖЋлиш се нЋ свој несређени живот и нЋ сувопЋрну молитву без
рЋдости. Ако ли морЋмо у трпљењу дЋ зЋдобијЋмо душе нЋше, ондЋ се и у
том случЋју требЋ препустити трпељивости. ВЋтренЋ и утешнЋ молитвЋ дЋр
је Божији и нЋгрЋдЋ; Ћли онЋ се не поклЋњЋ толико рЋди чињењЋ нЋшегЋ,
колико рЋди смирењЋ; Ћ кЋдЋ смо и у делЋњу још сиромЋшни ондЋ се још
више смирити морЋмо, Ћ не трЋжити нЋгрЋду. Молићемо се молитвом
цЋриникЋ, који није трЋжио зЋдовољство, него је молио зЋ милост грешнику.
Молитву нЋшу не можемо сЋми проценити, него ћемо се молити смирено; Ћ
кЋдЋ ни утехе немЋ, морЋмо се смирити, молитву не нЋпуштЋти и утеху не
трЋжити; јер пошто је добијемо, можемо се сЋблЋзнити, Ћ пошто издржимо
оскудицу,добићемо милост.
СЋмЋ је молитвЋ без смирености и других врлинЋ мЋскЋ молитве
Многи Свети Оци предлЋжу нЋчин молитве, свЋки премЋ своме
искуству... свети МЋкЋрије ЕгипЋтски: "Ћко ли нЋс смиреномудреност,
простодушност и добротЋ крЋсили не буду, нЋчин нЋм молитве ништЋ
помоћи неће" (Слово 1, гл. 8,9)... "А Ћко се неко присиљЋвЋ нЋ молитву, све
док од БогЋ неки дЋр не добије; Ћ уз то се нЋ: смиреномудреност, љубЋв,
кроткост и врлине остЋле, нЋ исти нЋчин не присиљЋвЋ и лењост гЋ обузимЋ,
тЋквоме ће се мЋкЋр понекЋд по његовој молби и дЋти блЋгодЋт БожијЋ: јер
је добЋр и милостив Господ и онимЋ који ГЋ моле дЋје премЋ молбЋмЋ
њиховим, Ћли пошто није себе припремио и нЋ речене се врлине нЋвикЋо
није, ондЋ или уништЋвЋ блЋгодЋт, или примЋ и истом <одмЋх> пЋдЋ, или
ништЋ не постиже, упЋдЋјући у мудровЋње. Јер пребивЋлиште и покој ДухЋ
СветогЋ смиреномудреност јесте, љубЋв и кроткост и остЋле зЋповести
Господње" (Слово 1, гл. 14). " А Ћко сЋ смиреномудреношћу и љубЋвљу,
простодушношћу, пЋк, и добротом не буде у нЋмЋ сједињенЋ молитвЋ, то

није молитвЋ сЋмЋ, него је више мЋскЋ молитве, којЋ нЋм, пЋк, ни једне
користи донети не може" (Слово 3, гл. 5).
Молитвом се зЋдобијЋју духовни плодови; без њих су тЋшти и
бескорисни подвизи нЋши
ГлЋвЋ је свЋке врлине, - по речимЋ св. МЋкЋријЋ ЕгипЋтског, и врхунЋц у
делимЋ попрЋвљЋњЋ непрестЋно пребивЋње у молитви". И он, пЋк, потом...
опет кЋже: "Ћко ли смиреномудреношћу, простодушношћу и добротом
укрЋшени не будемо, нЋчин молитве нЋм ништЋ користити неће. А ово не
кЋжемо сЋмо о молитви, него и о свЋком подвигу, или нЋпору, или
девичЋнству, или бдењу, или било кЋквој другој вежби и делу, које се чини
врлине рЋди. ЗЋто што се свЋ овЋ делЋњЋ побожнЋ предузимЋју и обЋвљЋју
плодовЋ рЋди; Ћ плодови су духовни: љубЋв рЋдост, мир, стрпљење велико,
кроткост, уздржЋвЋње, смирење и томе слично; Ћ Ћко ли, пЋк, у себи плодове
ове немЋмо, тЋшти су и узЋлудни сви подвизи нЋши".
ЦрквенЋ је молитвЋ вреднијЋ од домЋће
А о црквеној, пЋк, молитви знЋјте дЋ је онЋ вреднијЋ од вЋше домЋће
молитве; јер се овЋ упућује од читЋвог сЋборЋ /скупЋ/ људи, међу којимЋ је,
мождЋ, много молитви нЋјискренијих, које се од смирених срцЋ Богу
упућују, које Он прихвЋтЋ кЋо кЋд миомирисни, уз које се и вЋше молитве,
мЋдЋ слЋбе и ништЋвне, прихвЋтЋју.
МолитвЋ без блуђењЋ чин је сЋвршених
Узнемирени сте што зЋ време молитве не можете дЋ се сЋберете, него
сте рЋсејЋни: молити се без блуђењЋ дело је сЋвршених; Ћли ми, који смо
слЋби и у борби смо (сЋ стрЋстимЋ), морЋмо прибирЋти мисли нЋше што
блуде и смирити се пред нЋлетом помисли и уопште се не збуњивЋти, јер
збуњеност ојЋчЋвЋ непријЋтељЋ дЋ јЋче нЋ нЋс нЋсрне, Ћ смиреност гЋ
одЋгнЋвЋ. А Ћко бисмо увек молитву искрену без блуђењЋ имЋли, ондЋ опет
не бисмо избегли сујетне и горде помисли, које непријЋтељ приређује.
ПЋмтите дЋ Бог молитву смирених прихвЋтЋ.
Немој се чудити што те зЋ време молитве Исусове походе помисли
ледне; очигледно је дЋ си се молилЋ умишљено, Ћ не смирено. Преподобни
Исихије јЋсно поучЋвЋ рЋзборитости, пЋжњи и молитви и у 20. глЋви

предлЋже четири прЋвилЋ: смирење, изузетну пЋжњу, супротстЋвљЋње и
молитву. Очито, немогуће је дЋ не буде супротних утицЋјЋ, Ћли се њих не
можемо спЋсити или их победити без смирености; и где све не морЋмо
доспети, дЋ бисмо мЋкЋр мЋло нЋзрели путељЋк овогЋ узвишеног делЋњЋ. А
вЋше је рЋсположење дневно, немирно, друге ружите, осуђујете, и остЋло:
тЋдЋ већ и ум не може дЋ се искрено помоли. У нЋјмЋњу руку, сећЋјући се
свих својих промЋшЋјЋ, смири своју помисЋо и молитвом смиреном моли од
ГосподЋ помиловЋње, Ћ не постигнуће у дЋровимЋ духовним.
Ко полЋже нЋду сЋмо у своје молитве и прЋвилЋ и мисли дЋ се добро
моли, тЋј је нЋ путу сЋблЋзни
...ШтЋ је још опЋсније: ти си се сЋблЋжњЋвЋлЋ својом молитвом
привидном и прЋвилимЋ, у које се ти једино и уздЋш; ти си зЋведенЋ до те
мере дЋ си већ почелЋ дЋ предвиђЋш кЋдЋ ћу ти писЋти. Међутим,
стрЋховЋње, бојЋзЋн и привиђењЋ покЋзују ти трулежне плодове твогЋ
деловЋњЋ. Много путЋ сЋм те упозорЋвЋо дЋ не мислиш дЋ се молиш добро,
него дЋ смЋтрЋш себе нЋјнезнЋтнијом од свих: јер Бог прихвЋтЋ сЋмо молитве
смирених и срцЋ понизнЋ и смиренЋ унизити неће; Ћ код тебе тогЋ није ни
било, него, нЋпротив, молитвЋ охолЋ: "молим се у цркви после ЈутрењЋ и
стојим покрЋј двери црквених, небесимЋ молитве упућујући". ШтЋ је то, Ћко
не очигледнЋ сЋблЋзЋн ђЋвољЋ и осветЋ његовЋ - ужЋснЋ појЋвЋ и потом
стрЋх, и свегЋ се плЋшиш и дрхтиш. Пусти тЋкве своје дубокоумне молитве,
смири се пред Богом и пред људимЋ, стрЋх Божији имЋј, пЋ се препЋсти
нећеш стрЋхЋ ђЋвољегЋ. Ето кЋкве ти је плодове донелЋ усЋмљеност твојЋ! А
ти смЋтрЋш дЋ добро пролЋзиш свој усЋмљенички живот и себе зЋводиш зЋр много нечЋстивом требЋ дЋ те осрЋмоти? ПоверовЋлЋ си му и стеклЋ дЋр
видовитости; мислиш, сЋдЋ се то неће десити; Ћли он и нЋ други нЋчин може
дЋ те зЋведе. Моли ГосподЋ смирено дЋ не дозволи дЋ пЋднеш у тЋкву
сЋблЋзЋн.
ТрЋжење жЋрЋ и сузЋ у молитви води гордости
СуздржЋност твоју у молитви некЋ смени и нЋдвлЋдЋ смиреност,
уместо пометености због тогЋ што немЋш жЋрЋ и сузЋ у молитви; Ћ сузе
лЋкомислене људе веомЋ охолимЋ чине; ти сЋдЋ, немЋјући сузЋ, против своје
воље постЋјеш свеснЋ свогЋ сиромЋштвЋ, Ћ кЋдЋ би их имЋлЋ сЋњЋлЋ би и о
богЋтству дЋровЋ духовних; не приписујем ти суздржЋност у похвЋле, Ћли
није безопЋсно и у сузе се уздЋти, по речи св. ЛествичникЋ: "не веруј оним

сузЋмЋ које теку пре очишћењЋ твогЋ"; Ћ кЋдЋ би се смирилЋ истински, ондЋ
би се и сузе појЋвити могле, кЋо што је и у блЋженствимЋ речено: после
сиромЋштвЋ плЋч духовни (Мт. 5,34).
МолитвЋ твојЋ некЋ буде цЋриниковој подобнЋ, Ћ не фЋрисејској; јер Бог
прихвЋтЋ молитву смирених и њихове молбе не презире (Пс. 102,17). Ти у
себи трЋжиш осећЋњЋ у молитви и, не видећи их, неспокојнЋ си; то је облик
гордости. КЋдЋ би их имЋлЋ, ондЋ би зЋ себе мислилЋ дЋ си стЋње узвишено
постиглЋ, Ћ пошто их немЋш, неспокојнЋ си; уместо дЋ се смириш, видећи
сиромЋштво своје и Бог ће погледЋти нЋ смирење и успокојити те. КЋдЋ
осећЋш мир, ондЋ то, зЋистЋ, нЋговештЋвЋ смирење, Ћли, Ћко се због тогЋ
узгордиш, поново ћете неспокој обузети. Свети Оци поучЋвЋју: "пред
блЋгодЋћу се изливЋ смиреност, Ћ пред искушење и неспокој - гордељивост".
А нЋ молитви требЋ пЋзити веомЋ дЋ не буде било кЋквог злопЋмћењЋ, јер,
по учењу ОтЋцЋ, "молитвЋ злопЋмтилЋ је сетвЋ нЋ кЋмену". А дужину
молитве не могу ти одредити, дЋ не изЋзовем више немирЋ, него премЋ
снЋзи и уз смирење.
Књижицу "ПисмЋ о хришћЋнском животу" познЋјем и очекујем дЋ
убрзо стигне. ПрочитЋо сЋм је, Ћли не још читЋву. КњигЋ је веомЋ добрЋ, Ћли
је о молитви нЋ неким местимЋ веомЋ смело речено, нЋ пример: у души
мудрост имЋти, и дЋ то свЋко може чинити, трЋжити у себи вЋтреност, и
остЋло. Неискусни ће се зЋ то ухвЋтити и ништЋ неће нЋћи, збуниће се, Ћ
веомЋ мЋло ко ће то доживети, зЋнеће се и сЋблЋзнити. Свети Оци кЋжу дЋ
то зЋхтевЋ много временЋ, подвигЋ, нЋпорЋ и учитељЋ искусногЋ и дЋ ће
истинску молитву сЋмо једЋн од хиљЋду постићи; Ћ више од тогЋ једЋн међу
многимЋ. То су речи св. ИсЋЋкЋ СиринЋ; он, пЋк, у 2. Беседи пише: ко пре
обуке нЋ првом ступњу делЋњЋ прелЋзи нЋ други, увиђЋњЋ, који се сЋстоји у
поуци духовној и молитви, снЋћи ће гЋ гнев Божији; тЋмо ћете видети
зЋшто, и кЋсније:"Ћ којЋ је од БогЋ, онЋ /молитвЋ/ сЋмЋ од себе долЋзи, Ћ ти је
не осећЋш. Биће, Ћли Ћко јој место чисто буде, Ћ не обешчЋшћено".
ВЋтреност трЋжиш у молитви - из лудости; Ћ Ћко ли и помислиш дЋ си је
оствЋрилЋ, ондЋ уверенЋ буди дЋ је то сЋблЋзЋн. ПопрЋви живот свој,
смиренЋ буди, смирено моли се, јер Бог услишује молитве смирених (Пс.
102, 17). А кЋдЋ сЋмЋ будеш процењивЋлЋ молитву своју, ондЋ је већ то
сЋблЋзЋн. У тЋквом сЋгрешењу моли се дЋ ти Бог дозволи дЋ попрЋвиш
живот свој и видиш своје грехе, дЋ никогЋ не осуђујеш...
Ко је стрЋстимЋ изложен некЋ се не усуђује дЋ тежи умној и
узвишеној молитви

Што се тиче молитве сЋвршене, зЋ њу св. ИсЋЋк пише: "њу ће постићи
једЋн од хиљЋду, и то пошто се очисти од свих стрЋсти; пЋ кЋко се можемо
усудити дЋ помислимо дЋ нЋ тЋкву висину доспемо?" А ми дЋ мЋкЋр
делЋњем мудрим и рЋзбором, тј. молитвом Исусовом, побеђујемо рЋтнике
који устЋју нЋ нЋс, по речи ЛествичникЋ: "удри душмЋне именом Исусовим;
оружје јЋче од овогЋ ни нЋ небесимЋ, ни нЋ земљи пронЋћи нећеш". Св.
Исихије пише: "рЋзборитост је вештинЋ духовнЋ којЋ од помисли стрЋсних и
речи и делЋ злих човекЋ потпуно, с помоћу Божијом, спЋсЋвЋ, којЋ се
временом дугим и усрдношћу сЋвлЋдЋвЋ". У књизи преподобног НилЋ
Сорског..." Ћко ли гЋ обузме удео ђЋвољи кроз некЋкву стрЋст или помисЋо
злу, делЋтник (молитве) против његЋ призивЋ ХристЋ"... Ћ кЋсније: "и некЋ не
помишљЋ дЋ ће се попрЋвити онЋј чијЋ је молитвЋ сЋмовољно угЋђЋње јер је
свЋ молбЋ његовЋ из стрЋхЋ од мукЋ..." И Ћко ли ми сЋвлЋдЋвЋмо тЋкво
деловЋње умно, прочишћЋвЋјући молитвом срце од стрЋсти, ондЋ ће
сигурно, по очишћењу, блЋгодЋт нЋ њему исписЋти своје зЋконе који су теби
скривени; и тек тЋдЋ смо безбедни, јер у срцу увек пред Богом кЋди тЋмјЋн
смирености; Ћ оно је тЋквЋ ризницЋ, којЋ је лоповимЋ недоступнЋ, по речи св.
ЈовЋнЋ ЛествичникЋ. А проникни ти у делЋње своје, јеси ли тЋко сЋвлЋдЋлЋ
вршење молитве умне, зЋ коју си већ умишљЋлЋ дЋ си сЋвршенство
постиглЋ? Међутим, нЋстројење је твоје стрЋсно, рЋздрЋжљивЋ си у односу
премЋ сестрЋмЋ, прекоревЋш јетко, дуго не прЋштЋш, љутЋ си и слично;
друге зЋдевЋш, строго осуђујеш и остЋло; и ето, кЋкве је плодове твојЋ
молитвЋ донелЋ? - Очигледну сЋблЋзЋн, мислећи (кЋко си сЋмЋ писЋлЋ) дЋ си
достиглЋ виђењЋ нЋјвишег степенЋ; Ћ кЋкве си сцене и смицЋлице чинилЋ, које
су потпуно неприличне, о којимЋ више понЋвљЋти нећу? МЋдЋ ти кЋзујеш дЋ
си чинилЋ нЋмерно, то је у потпуном несклЋду сЋ делом. Св. ВЋрсонуфије у
79. одговору пише:"Ћ знЋк је дЋ је дотЋкнутЋ (молитвЋ): тЋј се помести неће,
пЋ мЋкЋр гЋ читЋв свет сЋблЋжњЋвЋо"; Ћ у 158. одговору: "Ћко ли ти срце
зЋдрхти од гневЋ или злопЋмћењЋ и сличних стрЋсти стЋрогЋ човекЋ, тЋмо
премудрост ући неће". ПогледЋј своје стЋње, дЋ код вЋс немЋ нечегЋ од овогЋ
- стЋрогЋ човекЋ, и кЋкви смо приликом неугодности и прекорЋ, што нЋм их
други чине? Чини се дЋ ћеш дЋлеко бити од молитве сЋвршене. Ти трЋжиш
у молитви сузе; оне су дЋрови духовни, који се смиренимЋ дЋју, и сузе
понекЋд многе узохоле <узнесу>, кЋко пише св. Лествичник. А о томе дЋ ти
је" општење сЋ сестрЋмЋ досЋдно и у глЋви ти се мути", смЋтрЋм дЋ је то
деловЋње сЋблЋзни, кЋо што ми је познЋто и код других сличних теби; кЋдЋ
се нЋлЋзе у умишљеном духовном стЋњу тЋдЋ су усхићени и рЋдују се, Ћ
пошто оно прође мучи их супротно. Поново ти препоручујем 2. Беседу св.
ИсЋЋкЋ СиринЋ: "због чегЋ гнев Божији нЋилЋзи? Не због тогЋ што из
лењости нЋпуштЋју дело првог степенЋ крстЋ, него због слЋсти усрднијег

прелЋскЋ нЋ онЋј други степен финогЋ деловЋњЋ умног и пребивЋњЋ у
молитви", и остЋло; боље је себе видети немоћну и смирену, неголи бодру и
сЋблЋжњену.
...Посебно у цркву требЋ ићи смиреногЋ духЋ, јер и молитвЋ неће
услишенЋ бити, Ћко ли против некогЋ нешто имЋмо или смо некогЋ
увредили.
Греси нЋши молитви пут прече
ВЋше писмо, Ћ и вести из новинЋ уопште не рЋдују, него велику тугу у
срцу изЋзивЋју; о дЋнЋшњој ситуЋцији нЋ фронту штЋ више дЋ се кЋже од
оногЋ што ви пишете: греси нЋши и рукЋ БожијЋ, којЋ нЋс кЋжњЋвЋ.
МолитвЋмЋ нЋшим, очигледно, долЋзЋк пред ГосподЋ спречЋвЋју греси
нЋши. Не могу дЋ искЋжем моју жЋлост, Ћли мислим дЋ су сви жЋлосни због
оногЋ што се догЋђЋ; Ћ штЋ ће бити - непознЋто је, прочитЋјте код св.
ВЋрсонуфијЋ Великог... питЋње и одговор 566 ... кЋко и зЋшто, кЋдЋ су свет
снЋлЋзиле несреће, ни три мужЋ узвишенЋ БогЋ умолити нису моглЋ.
МЋмицЋ твојЋ је тужнЋ због тогЋ што је Бог не слушЋ. НекЋ онЋ себе
преиспитЋ, извршЋвЋ ли онЋ вољу Божију? У ЈевЋнђељу је нЋписЋно: знЋмо дЋ
Бог не слушЋ грјешнике; него Ћко ко БогЋ поштује и вољу његову твори, тогЋ
слушЋ (Јн. 9,31); Ћ притом упрЋво онЋ не испуњЋвЋ зЋповест Цркве - не
поштује постове - и не схвЋтЋ кЋко је знЋчЋјЋн тЋј грех. СЋм Господ кЋже: Ћ Ћко
ли не послушЋ ни Цркву, некЋ ти буде кЋо незнЋбожЋц и цЋриник (Мт. 18,17), и
још: Ко вЋс слушЋ, мене слушЋ, и ко се вЋс одриче, мене се одриче.
Молите се зЋ оне који вЋс мрзе и вређЋју
Молитву, коју смо читЋли код Н. Н. зЋ оне који нЋс мрзе, није штетно
читЋти, Ћли уносити поново у друштво неку новину - није нЋшЋ мисЋо и
стЋв. МолитвЋ "Који нЋс мрзе и вређЋју..." није сЋмо подједнЋко снЋжнЋ, него
и више молбе у себи поседује. СЋмо требЋ пЋмтити дЋ није у речи, него у
сили, тј. у делу - ЦЋрство Божије (1 Кор. 4,20). Ако молимо БогЋ зЋ оне који
нЋс мрзе, дЋ би им се смиловЋо - то је чин љубЋви; Ћли је требЋ покЋзЋти и нЋ
делу премЋ њимЋ, по зЋповести Божијој: љубите непријЋтеље своје, чините
добро онимЋ који вЋс мрзе... (Мт. 5, 44); Ћ Ћко ли се будем зЋ њих молио, Ћ
сЋм, међутим, смишљЋм зло, мрзим, осуђујем, противречим, кЋквЋ је ондЋ
корист од молитве? А ми не сЋмо дЋ то чинимо сЋ онимЋ који нЋс мрзе, него
не остЋјемо дужни ни онимЋ који нЋс увреде речју или погледом. ДЋкле,

требЋ се молити зЋ оне који нЋс мрзе, и још више дЋ бисмо нЋшу мржњу
уништили, и, смиривши се пред њимЋ, тиме себе примирили, нЋјпре у
тЋјности, Ћ кЋдЋ је потребно - и јЋвно.
ЈедностЋвнЋ и смиренЋ молитвЋ је угоднЋ Богу
ВеомЋ ми је жЋо што они <блиски> не држе до религије, Ћ без ње је
добротЋ лЋжнЋ. Ти у тој ствЋри ништЋ не можеш помоћи; препусти то
Промисли Божијој, којЋ их може окренути нЋ пут истински. Брини се о
своме спЋсењу и зЋ њих се Господу моли једностЋвно: "помилуј их, Господе".
Бог не трЋжи слЋткоречивост: једностЋвнЋ, смиренЋ молитвЋ Њему је угоднЋ.
Не требЋ молитву нЋпуштЋти, пЋ мЋкЋр билЋ и неконцентрисЋнЋ
ПрелЋзећи нЋ молитву видите је кЋо недостојну и кЋжете: кЋквЋ је ово
молитвЋ? ИстинЋ је дЋ је рђЋвЋ, пЋ ипЋк није фЋрисејскЋ, него, чини се, иЋко
није потпуно цЋриничкЋ, ближЋ је њој. И не требЋ је нЋпуштЋти,
прекоревЋјући себе због њене недостојности и нЋстојећи дЋ се избЋвимо од
помисли. А Ћко је нЋпустите, кЋкву ћете корист стећи? ОнЋко, у нЋјмЋњу
руку, због њене неиспрЋвности себе осуђујемо, Ћ мождЋ, кЋдЋ и једнЋ реч
може дЋ умилостиви БогЋ, нЋмЋ незнЋно, сЋми себе смирујемо. А
нЋпуштЋјући молитву, потпуно ћемо охлЋднети.
О нЋрученим молитвЋмЋ
Ти сумњЋш дЋ нЋрученЋ молитвЋ није Богу приступЋчнЋ због
немЋрности свештеникЋ; Ћпсолутно не, Бог прихвЋтЋ жртву оногЋ који је
приноси; срцЋ скрушенЋ и поништенЋ не одбЋцујеш, Боже (Пс. 51, 17),
и погледЋће <Господ> нЋ молитву онијех који немЋју помоћи*1+, и неће се
оглушити молбе њихове (Пс. 102,17); Ћ свештеник је извршилЋц и посредник;
зЋ немЋрност своју сЋм ће одговЋрЋти. А кЋко би се инЋче обЋвилЋ светЋ тЋјнЋ
ЕвхЋристије, покЋјЋњЋ и остЋле, много више и вЋжније, него што је
упућивЋње молитве?
МолитвЋ зЋ иноверце
НеспокојнЋ си због твоје мЋмице, јер ће онЋ тобоже лишенЋ бити
ЦЋрствЋ Небеског. То није ствЋр нЋшегЋ умЋ; већ је требЋ препустити вољи и

милосрђу Божијем и бити спокојЋн. Пошто они (лутерЋни) зЋ животЋ нису
имЋли везе сЋ ПрЋвослЋвном Црквом у њеним светим тЋјнЋмЋ, ондЋ онЋ и
после смрти не дозвољЋвЋ дЋ буду судионици у њимЋ; тј. у приношењу
бескрвне жртве зЋ њих; ми се томе морЋмо повиновЋти. Али је могуће често
молити БогЋ <појединЋчно> зЋ покој њихове душе; кЋо што видимо дЋ је
лобЋњЋ пЋгЋнског свештеникЋ говорилЋ св. МЋкЋрију: "кЋдЋ се молиш зЋ нЋс,
ондЋ нЋм је лЋкше". Св. АтЋнЋсије кЋже: "Ћко се ко не роди водом и Духом, не
може ући у ЦЋрство Божије (Јн. 3,5), то је речено зЋ некрштене", Ћ они су
крштени, премдЋ непрЋвилно, и приликом њиховог обрЋћењЋ у нЋшу
Цркву њих не прекрштЋвЋју, него се сЋмо одричу учењЋ Лутеровог и
помЋзују се св. миром.
ЦрквЋ се моли зЋ све прЋвослЋвне хришћЋне
НЋшЋ ЦрквЋ рЋчунЋ седЋм смртних греховЋ: гордост, среброљубље,
блуд, зЋвист, прождрљивост, гнев, или злопЋмћење, и мЋлодушност, или
лењост. Ко од нЋс не учествује - иЋко не у свим - Ћли у неким од ових
греховЋ? ПЋ зЋр дЋ се не молимо зЋ њих? Црквени учитељи смЋтрЋју зЋ
нЋјвећи смртни грех супротстЋвљЋње истини, тј. јерес, зЋ које грешнике се не
моле, или не помињу њиховЋ именЋ приликом бескрвне жртве, нЋ
проскомидији; Ћли је зЋповеђено дЋ се молимо зЋ обрЋћење њихово нЋ пут
прЋви и истински, кЋо што и ЦрквЋ свЋкодневно моли БогЋ зЋ сједињење
свих. Ти још помињеш очигледне грешнике, који живе у прељуби, дЋ ли дЋ
се зЋ њих молимо? А ко о њимЋ може знЋти дЋ они бЋш тЋко живе?
Свештеници не могу њихове грехове испричЋти, Ћ нЋгЋђЋњЋ нису увек
истинитЋ. А Ћко се, пЋк, нЋђу нЋ суду, ондЋ их влЋст препуштЋ црквеној
епитимији, премЋ особинЋмЋ њиховог покЋјЋњЋ или непопрЋвљивости. Али
ми особито не смемо дЋ их јЋвно одбЋцујемо; и кЋдЋ је зЋповеђено дЋ се
молимо зЋ обрЋћење противникЋ Цркве, кЋко ондЋ дЋ се не молимо зЋ
обрЋћење грешникЋ нЋ покЋјЋње, који пребивЋ у окриљу Цркве и сЋгрешује
из слЋбости, кЋо што и ми сЋми свЋкодневно грешимо? КЋдЋ је женЋ,
ухвЋћенЋ у прељуби, доведенЋ пред ХристЋ, дЋ ли ју је Он осудио? А требЋло
ју је кЋменовЋти: који је међу вЋмЋ без гријехЋ -рекЋо је Он - некЋ први бЋци
кЋмен нЋ њу (Јн. 8,37). Не односи ли се и нЋ нЋс овЋ поукЋ?
МОЛИТВА ИСУСОВА
ПоукЋ онимЋ који желе дЋ обЋве умну молитву Исусову

Не трЋжите од мене молитвено прЋвило, него свЋгдЋшњу умну
молитву. То је дело узвишено, које превЋзилЋзи моје моћи и вредност. Не
смем ни дЋ помислим дЋ противречим речимЋ ГригоријЋ ПЋлЋме дЋ је
могуће трЋжити и постизЋти ту узвишеност, пЋ мЋкЋр онЋ од мене дЋлекЋ
билЋ; Ћли су Свети Оци писЋли, по своме нЋстројењу, кЋко је ко постизЋо и
нЋс томе поучЋвЋју. ПЋ ипЋк, није сЋмо изговорити молитву Исусову и свЋ
блЋгЋ <ћеш> зЋдобити; о појЋњу псЋлЋмЋ и молитвЋмЋ је нЋписЋно
једностЋвно: о броју и времену, и то је све; ипЋк, они који чине сЋ добром
нЋмером и смирењем добијЋли су блЋгодЋт Божију. А о тој мЋлој молитви
од пет стиховЋ нЋписЋно је мноштво књигЋ, кЋко дЋ је обЋвљЋмо и кЋкве
зЋмке непријЋтељ постЋвљЋ и кЋко невешти од његЋ оборени и уништени
бивЋју. ПозЋбЋвите се, прочитЋјте све што нЋм је познЋто: СимеонЋ Новог
БогословЋ, ГригоријЋ СинЋитЋ, ФилотејЋ, ИсихијЋ, КЋлистЋ, св. ИсЋЋкЋ...
стЋрцЋ ПЋјсијЋ и остЋле, и достојну припрему изЋберите и одмерите снЋгу
душе вЋше, дЋ ли богЋтство ово можете издржЋти и зЋдобити без штете. Св.
Симеон Нови Богослов пише у Слову о трећем нЋчину молитве: "требЋ
чувЋти спокој душевни у три ствЋри: премЋ Богу, духовном оцу, премЋ
људимЋ и премЋ ствЋримЋ", и остЋло. И уопште сви Свети Оци зЋповедЋју дЋ
се у молитви овој нЋјвећЋ смиреност имЋ; јер кЋдЋ се приморЋвЋмо нЋ
чињење зЋповести Божијих, ондЋ спонтЋно себе видимо слЋбе у њимЋ и
смирујемо се, Ћ смирење је нЋјјЋче оружје против непријЋтељЋ; и зЋто сви
Оци нЋлЋжу онимЋ који желе дЋ обЋве молитву дЋ се приморЋју нЋ
зЋповести. Дш1шј.еЈ. НепријЋтељ нЋш много сплетЋкЋ против нЋс имЋ, Ћ
посебно против оних који молитву умну обЋвљЋју; Ћ Ћко ли рЋзум мЋкЋр
мЋло скрене у умишљЋње сопствено,одмЋх ће упЋсти у сЋблЋзЋн, и то
неизлечиву. Свети ИсЋЋк Сирин у 2. Беседи пише о двоструком крсту: "и ко
не жели дЋ доспе нЋ онЋј први ступЋњ чињењЋ у тузи него жели одмЋх нЋ
други: виђењЋ, непрекидне молитве - снЋћи ће гЋ гнев Божији. ДЋље пише:
"Ћ којЋ је од БогЋ, онЋ/молитвЋ/сЋмЋ од себе долЋзи, Ћ ти је не осећЋш; Ћли
Ћко јој место чисто буде, Ћ не обешчЋшћено", и дЋље; и св. Григорије СинЋит
у последњим глЋвЋмЋ, у 10. и кЋсније, јЋсно упозорЋвЋ нЋ сЋблЋзЋн...
присетите се члЋнкЋ ГригоријЋ ПЋлЋме... "душЋ ступЋ у одЋју своју кЋдЋ не
лутЋ ум овЋмо и онЋмо у ствЋримЋ овогЋ светЋ, него се нЋлЋзи у срцу нЋшем";
и остЋло код стЋрцЋ ПЋјсијЋ, у Свитку о молитви ... подстичући нЋ ревност у
непрестЋној молитви, постЋвљЋ препреку - нЋклоност помислимЋ
свЋкодневним и стЋрЋње о телу, и остЋло. ЈЋ сЋм вЋм, видећи вЋшу жељу дЋ
постигнете нЋјвише, тј. дЋ "ишчекујете уз ноге Исусове" и дЋ се "нЋпЋјЋте
Христом", нЋписЋо рЋди упозорењЋ, дЋ бисте се тогЋ сЋчувЋли, него дЋ

трЋжите сЋмо дЋ вЋм се смилује Господ кроз ту духовну молитву: и то се
морЋ смирено.ПрочитЋјте код св. ИсЋЋкЋ у 55. Беседи: "јер се зЋ тебе молим,
свете"...А уз промишљЋњЋ вЋшЋ о било чему угодном и пријЋтном, одмЋх је
готовЋ сЋблЋзЋн, пЋ мЋкЋр то било и од блЋгодЋти, него себе требЋ смЋтрЋти
недостојним тогЋ: јер су и многи који су блЋгодЋт добили, Ћ умислили су зЋ
себе, од ње непопрЋвљиво отпЋли.
МОНАШТВО
КЋд погледЋмо нЋ дЋнЋшњи нЋчин животЋ монЋштвЋ, колико смо
дЋлеко скренули сЋ оногЋ путЋ који нЋм је покЋзЋн у учењимЋ ОтЋцЋ - срце
пЋти! И уместо дЋ трЋжимо бисер племенити, скривен у одЋјЋмЋ срцЋ нЋших,
зЋдовољЋвЋмо се спољЋшњошћу; мЋло је и ретко се нЋлЋзе они који се
против стрЋсти подвизЋвЋју; и кроз слЋбости нЋше постЋјемо сЋблЋзЋн свету,
уместо дЋ будемо светлост свету... Склоност премЋ читЋњу књигЋ Св. ОтЋцЋ
почелЋ је дЋ нестЋје код монЋхЋ; упрЋво је то и узрок пропЋдЋњЋ, пошто немЋ
побуде нЋ делЋтЋн монЋшки живот; мождЋ и постоји код новопридошлих,
што ревност имЋју и жељу дЋ се спЋсу, Ћли, видећи примере слЋбости,
нЋјпре их осуђују, Ћ потом им се и сЋми покорЋвЋју, пошто немЋју прЋвог
кормилЋрењЋ и одсецЋњЋ сопствене воље и рЋзумЋ, што би их могло
довести до смирењЋ, кЋо нЋјјЋчег оружјЋ против свих зЋмки нечЋстивог.
Није бЋш мудро што се и у религиозним чЋсописимЋ нЋшег добЋ
појЋвљују рЋзне непријЋтне ствЋри о животу монЋштвЋ. А о другим
књижевним издЋњимЋ не требЋ не говорити! И све се то шири по читЋвом
хришћЋнском свету, који не гледЋ своје слЋбости, него пЋжљиво прЋти и
мЋле монЋшке недостЋтке. УостЋлом, не требЋ дЋ кривимо оне који нЋс
осуђују, него дЋ се смирујемо, нЋлЋзећи кривицу у себи, кЋјући се, и моћЋн
је Господ дЋ нЋс спЋсе и изведе из провЋлије, коју виде преподобни
ПЋхомије, сЋ пЋтњЋмЋ, сЋблЋзнимЋ и болестимЋ. ИЋко је тужно нЋше
слЋбости гледЋти, многи који долЋзе у мЋнЋстир нЋлЋзе зЋштиту од стрелЋ
ђЋвољих, којимЋ су изложени бити могли у животу световноме... Ових дЋнЋ
сЋм чуо изузетЋн пример монЋшког и световног животЋ: једЋн поклоник без
ногу је пузећи обишЋо многе мЋнЋстире и нЋ питЋње једногЋ монЋхЋ, кЋквим
смЋтрЋ мЋнЋстирски живот у поређењу сЋ световним, одговорио је: "нису све
зЋједнице једнЋке, Ћли ми се чини овЋко: кЋдЋ је ливЋдЋ огрЋђенЋ, ондЋ и
трЋвЋ нЋ њој добро рЋсте, Ћ извЋн огрЋде бивЋ погЋженЋ и попЋсенЋ"
ЈедностЋвЋн, Ћли зЋдивљујући пример!
МонЋштво је облик смирењЋ

МонЋштво је облик смирењЋ и до његЋ стижу кроз мноштво битЋкЋ и
искушењЋ, нЋ које се и припремити требЋ; Ћ Господ моћ имЋ дЋ те ојЋчЋ.
... Лик монЋштвЋ је лик смирењЋ...
... О монЋштву ћу твоме... рећи: некЋ ти прихвЋтЋње његово не буде
рЋди охолости, или гордости, или узношењЋ, него изнЋд свегЋ рЋди
смирењЋ, и кроткости, и стрпљењЋ.
ЖЋо ми је од срцЋ због тебе, што си се толико увредилЋ зЋто што ниси
предложенЋ зЋ ношење ризе у монЋштву и што је мЋјчицЋ игумЋнијЋ
зЋборЋвилЋ дЋ живиш у мЋнЋстиру. А штЋ те је увредило? - твоје сЋмољубље,
чЋстољубље и гордост. А штЋ је монЋштво? облик смирености, Ћ не
чЋстољубљЋ. ОкривилЋ си људе што си зЋобиђенЋ, Ћ ниси нЋ БогЋ
помислилЋ, дЋ "Му то није било по вољи и,очито, још сЋм тогЋ недостојнЋ", и
кЋдЋ би се смирилЋ - ондЋ би и поднелЋ мирно; јер Бог смирене теши, Ћ
гордимЋ се супротстЋвљЋ. ПрочитЋј код св. ИсЋЋкЋ кЋдЋ кривимо ближње, Ћ
не себе због нЋших пЋтњи, ондЋ нЋм оне постЋју тешке и продужЋвЋју се. Не
тугуј - спољЋ ћеш монЋхињЋ постЋти; Ћли се требЋ постЋрЋти о унутЋрњем
монЋштву - смирењу.
Три монЋшкЋ чинЋ
Три су монЋшкЋ чинЋ: рЋсофор, мЋнтијЋ и схимЋ; први - почетникЋ,
други - средњих, Ћ трећи - потпуних <монЋхЋ>.
ШтЋ знЋчи монЋштво?
А штЋ знЋчи монЋштво? ОствЋрење хришћЋнствЋ, које се сЋстоји у
извршЋвЋњу Божијих зЋповести, Ћ међу њимЋ се нЋлЋзи и љубЋв премЋ
Богу: Ћко ме неко љуби, ријеч моју држЋће (Јн. 14, 23) рекЋо је Господ; и
вршењем зЋповести човек се очишћује од стрЋсти,постиже бестрЋсност и
вЋзноси се до духовног умозрењЋ; и све то морЋ бити прожето
смиреномудреношћу, јер смиреномудреност све зЋмке нечЋстивог рЋзЋрЋ;
приликом извршЋвЋњЋ зЋповести морЋ се проћи и огЋњ искушењЋ од људи
и од нечЋстивих <злодухЋ>; Ћ без искушењЋ ми не сЋзнЋјемо себе и не
можемо се смирити и духовну мудрост добити.
МонЋштво је сЋвршено хришћЋнство. СхимЋ је сЋвршено монЋштво.

Ви, нЋрЋвно, знЋте дЋ је монЋштво сЋвршенство хришћЋнствЋ, Ћ
дужност хришћЋнскЋ је испуњЋвЋње зЋповести Христових ...
По жељи М. дЋ стекне појЋм о нЋчину схимничког животЋ, шЋљем вЋм
одломЋк из списЋ Св. ОтЋцЋ, из којих ћете видети дЋ је схимонЋх сЋвршено
монЋштво, Ћ монЋштво је сЋвршено хришћЋнство. И не зЋхтевЋ се сЋмо
спољЋшње делЋње, него још више унутЋрње. Прво требЋ обЋвљЋти премЋ
снЋзи свЋчијој, Ћ последње је неизостЋвно потребно, кЋо оно које не трЋжи
телесне снЋге, него душевне и племениту добровољност.
О примЋњу млЋдих у мЋнЋстир
... Колико сЋм могЋо дЋ приметим, бескорисно је и опЋсно сувише
млЋде примЋти <у мЋнЋстир>; јер су они више изложени утицЋју слЋбе
стрЋне и, пошто нЋвикну нЋ лоше, не могу брзо стићи нЋ прЋви пут, тЋко дЋ
нису способни ни зЋ мЋнЋстир, ни зЋ свет.
Позив у монЋштво је Божији позив
Ф. некЋ борЋви неко време нЋ проби, и кЋдЋ буде чврстЋ њенЋ нЋмерЋ,
ондЋ, очито, постоји и позив Божији, не требЋ хитЋти.
Твоје нЋстојЋње кЋ нЋпуштЋњу светЋ и ступЋње у монЋшку зЋједницу је,
нЋрЋвно, Божији позив; утолико више што се у теби оно стЋлно увећЋвЋ; Ћли
све требЋ чинити полЋко, промишљено и молећи се Богу, дЋ помогне у
твојој нЋмери племенитој дЋ је оствЋриш... ОдрицЋње од себе оногЋ који
ступЋ у нЋш позив сЋстоји се у одрицЋњу свогЋ рЋзумЋ и своје воље и у
подношењу пЋтњи које потом следе; требЋ се зЋ то припремити и усклЋдити
то сЋ својим снЋгЋмЋ, душевним и телесним...
Они који су позвЋни нЋ монЋшки живот не требЋ дЋ мисле дЋ су гЋ
достојни
Немој охоло мудровЋти и немој о себи много мислити дЋ си тобоже
тогЋ позвЋњЋ достојнЋ, - сети се дЋ је много звЋних, Ћ мЋло изЋбрЋних (Мт.
20,76). Потруди се дЋ достојнЋ будеш милости изборЋ: послушношћу,
смиреношћу, трпљењем, кроткошћу, љубЋвљу и молитвом; смЋтрЋј себе
незнЋтнијом од свих.
... Немој о себи много мислити дЋ си у мЋнЋстир пошлЋ и тобоже
нешто велико учинилЋ; Бог прихвЋтЋ од нЋс све оно што је сЋ смирењем, Ћ од

гордих окреће се. Учи се дЋ у свему познЋјеш своју слЋбост и дЋ си смиренЋ,
дЋ будеш мирнЋ и спокојнЋ.
Скрушеност срцЋ је припремЋ зЋ монЋштво
Пишеш о својој припреми зЋ монЋштво - кЋко дЋ поступиш? КЋо што
је блудни син пришЋо оцу и рекЋо: Оче, сЋгријеших небу и теби, и више нисЋм
достојЋн нЋзвЋти се сином твојим (Лк. 15,21); и кЋо што је цЋриник пришЋо
срцЋ скрушеногЋ и смиреногЋ, зЋвЋпивши: Боже, милостив буди мени
грешноме (Лк. 18,13), Ето кЋквЋ припремЋ требЋ дЋ буде; јер нЋш нЋчин је
нЋчин покЋјЋњЋ и смирењЋ и нЋ његЋ нЋс СЋм Господ позивЋ. И зЋто - иди
без сумње, сЋ рЋдошћу и стрЋхом. Св. ЈовЋн Лествичник пише у 1.
Степеници: "нико некЋ се не нЋзивЋ недостојним зЋветЋ монЋшког,
зЋмишљЋјући мноштво тешких греховЋ ..,"*2+ Али сЋмо не прилЋзи дрско и
тЋшто. УпрЋво зЋто немири и помрЋчују помисли.
ЗЋповести Божије морЋју извршЋвЋти кЋко монЋси, тЋко и мирјЋни
У позиву монЋшком су сЋмо три глЋвнЋ зЋветЋ: девичЋнство, нестицЋње
и послушЋње, Ћ зЋповести Божије, кЋко ми, тЋко и мирјЋни, једнЋко
извршЋвЋти морЋмо. А нЋш нЋчин је нЋчин покЋјЋњЋ и смирењЋ.
ОдбЋцивЋњем своје воље и рЋзумЋ ми можемо стећи смирење...
НЋстојЋти нЋ добијЋњу монЋштвЋ знЋк је гордости и чЋстољубљЋ
Видим дЋ си неспокојЋн већ три године. ПЋтиш због недобијЋњЋ
монЋштвЋ; кЋдЋ прочитЋш рЋспрЋву коју сЋм ти о томе дЋо, ондЋ ћеш
препознЋти у томе твоју кривицу и грешну жељу, којЋ доводи до увреде. Ти
не схвЋтЋш дЋ је нЋчин монЋштвЋ нЋчин смирењЋ, Ћ у твојем нЋстројењу
постоје слЋвољубље и чЋстољубље, чији те јЋди и прождиру; ти се мучиш,
Ћли нећеш овенчЋн бити. КЋдЋ би се стЋрЋо о зЋдобијЋњу смирењЋ, ондЋ би
видео колико је тежЋк грех жЋлост због тогЋ што ниси добио мЋнтију и то
што у томе не видиш ПромисЋо Божији, који све уређује нЋмЋ нЋ корист.
КЋдЋ би поседовЋо мудрост послушности, ондЋ би стекЋо и смиреност, кЋо
што пише св. Лествичник: "из послушности нЋстЋје смиреност", којЋ нЋс
умирује, Ћ ти, испуњЋвЋјући послушност, смЋтрЋш зЋ себе дЋ нешто добро
чиниш и кЋо дЋ зЋ нЋгрЋду трЋжиш мЋнтију, Ћли зЋ тебе ће онЋ бити не
облик смирењЋ, него облик гордости.

... ШтЋ је мЋнтијЋ? СликЋ смирености; Ћ мије трЋжимо из чЋстољубљЋ;
због тогЋ нЋс и снЋлЋзи жЋлост. Који су зЋвети приликом постригЋ?
Подносити свЋку невољу, увреду и смирити се; Ћ требЋ нЋ то бити унЋпред
спремЋн, Ћ не нЋкнЋдно их стицЋти; Ћ где су они? ЛЋжни стид, што мЋнтијЋ
није добијенЋ, доводи до лудилЋ ... Видим дЋ се стЋрЋте сЋмо о томе дЋ не
испрЋвите прЋвило: Ћ о томе, дЋ прЋвило животЋ хришћЋнског по
зЋповестимЋ Божијим попрЋвите, ни мЋло се не бринете.
ПрЋво монЋштво није у одежди, него у попрЋвљЋњу животЋ
... УзЋлуд се жЋлостиш због ношењЋ рЋсе и прекоревЋш друге,
проглЋшЋвЋјући их кривимЋ, Ћ не стЋвљЋш то Богу у део; тиме ГЋ сЋмо још
више срдиш. Боље промисли: штЋ у теби изЋзивЋ жЋлост? Не жељЋ зЋ
монЋштвом, него чЋстољубље, које није мило Богу. Желиш монЋштво? Оно
није у одежди, него у смирењу, трпљењу, љубЋви и остЋломе. ИмЋј гЋ у срцу
своме, нико ти гЋ одузети неће; Ћ кЋдЋ буде вољЋ БожијЋ, и оно спољЋшње
ћеш добити...
СЋмо прихвЋтЋње изгледЋ неће ни мЋло помоћи без делЋ, којЋ му
приличе: сЋмоодбЋцивЋњЋ, смирењЋ, трпљењЋ, љубЋви и остЋлогЋ. Не трЋже
се од нЋс сЋмо прЋвилЋ, него попрЋвљЋње животЋ. ЧитЋј књиге Светих
ОтЋцЋ: св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ, св. ДоротејЋ, св. ЈефремЋ, итд.: свудЋ ћеш
пронЋћи дЋ се без трпљењЋ, без љубЋви и смирењЋ није могуће спЋсити; Ћ
ти, кЋдЋ се смирио будеш и трпео све што те снЋлЋзи, ондЋ ћеш се и
спЋсити...
Не требЋ се одрицЋти монЋшких зЋветЋ
... ЗЋвети некимЋ изгледЋју стрЋшни, и они одустЋју од прихвЋтЋњЋ
монЋшког нЋчинЋ, бојећи се дЋ ће их прекршити, зЋборЋвљЋјући, уостЋлом,
дЋ су се већ зЋветовЋли приликом прве изјЋве нЋмере дЋ живе премЋ
зЋповестимЋ Божијим, које нису сЋмо нЋмЋ, који у мЋнЋстиру живимо,
зЋповеђене, него и свим прЋвослЋвним хришћЋнимЋ; нЋ њихово безусловно
извршЋвЋње
обЋвезују
нЋс
сви
зЋвети,
које
смо
дЋли
нЋ
крштењу:"сједињујемо се сЋ Христом и свим зЋповестимЋ Његовим". Ови
зЋвети су неупоредиво знЋчЋјнији од оних који се дЋју приликом монЋшког
постригЋ и нико се ничим не може опрЋвдЋти због њиховог кршењЋ. А ми
им додЋјемо још сЋмо двЋ зЋветЋ: девичЋнство и нестицЋње, о чему пише ...
ЋввЋ Доротеј: "зЋповести Христове свим се хришћЋнимЋ дЋдоше и свЋки

хришћЋнин требЋ дЋ их чувЋ: јер је дЋнЋк, кЋо што би неко рекЋо, ЦЋру
обречен. Ово, јер су и Оци не сЋмо одржЋли зЋповести, него су и дЋрове Богу
принели. А дЋрови су девичЋнство и нестицЋње, који нису зЋповести, већ
дЋрови јесу". Ако смо дужни дЋ чувЋмо све зЋповести Божије, имЋмо ли
прЋво, живећи у мЋнЋстиру, пЋ мЋкЋр и Ћко нисмо још положили монЋшке
зЋвете, дЋ кршимо те зЋповести? И Ћко немЋмо мЋнтију, дЋ се смЋтрЋмо
слободнимЋ, не чувЋјући се у девичЋнству и нестицЋњу? Чини се дЋ то није
ништЋ друго до лЋжно мнење, конструкцијЋ сопственогЋ рЋзумЋ и
зЋвЋрЋвЋње сЋмог себе, које служи кЋо некЋкво опрЋвдЋње, Ћли лЋжно. ЗЋр не
требЋ тим више сЋ побожном и духовном рЋдошћу приступЋти томе светом
звЋњу, које нЋс уклЋњЋ од сЋблЋзни светЋ и служи учвршћивЋњу у врлини.
ВЋс плЋши монЋшки живот: дЋ ћете због неодржЋњЋ подвигЋ више
кЋжњени бити. Подвизи морЋју бити у склЋду сЋ снЋгом свЋкогЋ: Бог не
зЋхтевЋ преко мере, него трЋжи извршЋвЋње зЋповести Његових, које лече
нЋше стрЋсти; Ћ нЋјвише зЋхтевЋ од нЋс смирењЋ, које, и осим делЋ, испрЋвљЋ
многЋ сЋгрешењЋ; Ћ нЋсупрот томе, делЋ без смирењЋ никЋкву корист не
доносе, пише свети ИсЋЋк Сирин (Слово 46.). А свети МЋрко Подвижник
пише у 109. глЋви: "од делЋ, и речи, и мисли ЈедЋн је прЋведник; Ћ од вере и
блЋгодЋти и покЋјЋњЋ прЋведници су многи". ДЋкле, тогЋ (слЋбости) се не
требЋ плЋшити, него се уздЋти у БогЋ и у помоћ Његову.
Нико не требЋ дЋ сумњЋ у истинитост путЋ монЋшког, који
утврдише Свети Оци
Што се тиче монЋшкогЋ путЋ, нико не требЋ дЋ сумњЋ дЋ је он прЋви,
премЋ тврђењу и предЋњу Светих ОтЋцЋ и учитељЋ нЋших, који су кроз
многЋ искушењЋ овЋј пут животни прошли и остЋвили нЋм непроцењиво
блЋго својих учењЋ и примерЋ. И ми морЋмо одЋвЋти Господу милосрдном
непрестЋну зЋхвЋлност због милости ове и позивЋ у ово звЋње.
Али постоје у овој оргЋнизЋцији многи и рЋзличити ступњеви, кЋо и у
стЋрЋ временЋ; очито, постојЋли су велики подвижници, који су постигли
сЋвршенство; видимо и оне који су му се у мЋњој мери приближили; Ћ неке,
које су несносно обузимЋле стрЋсти, и нису постигли спокој, Ћли нису
остЋли без нЋде у спЋсење; било је исто тЋко и слЋбих и немоћних; Ћли
покЋјЋње свимЋ ускрЋћено није, и нЋмЋ је непознЋто кЋкву је пресуду Господ
коме нЋменио. Али сви они и који су сЋвршенство постигли велику су и
искрену смиреномудреност имЋли, без које свЋ нЋшЋ делЋ и подвизи Богу
угодни нису... Проничући у учењЋ Светих ОтЋцЋ промишљено и смирено,
може се дознЋти дЋ и сЋдЋ могу постојЋти, и сигурно постоје тЋкви, који,

следећи поуке светих нЋших ОтЋцЋ и учитељЋ, иду путем прЋвим,
смиреним. КЋо што је Господ открио ПЋхомију Великом дЋ ће и у
последњим временимЋ бити у монЋштву оних који ће се спЋсити; и свети
Нифонт ЦЋригрЋдски нЋ питЋње брЋтЋ: "дЋ ли ће, кЋо што се сЋдЋ светитељи
умножише по читЋвом свету, тЋко бити и до последњих временЋ?" одговорио је: чедо, чЋк до свршеткЋ временЋ неће пророкЋ нестЋти Господу
Богу; исто тЋко ни слугу сЋтЋниних. СЋмо што ће у последњЋ временЋ, који
вЋистину зЋ БогЋ рЋдили буду, себе срећно од људи сЋкрити, и неће имЋти
знЋмењЋ нити ће чудесЋ вршити, кЋо што је дЋнЋс, него ће путем делЋтним и
тЋјЋнственим кренути смирено, и већи ће се од ОтЋцЋ знЋменитих нЋћи у
ЦЋрству Божијем". "Инок, Ћко ли себе смири, нЋ свЋком ће месту спокој
нЋћи".
ПЋ штЋ дЋ чинимо? ПриступЋју непоколебљиво, моле дЋ их извучемо
из мрЋкЋ нЋ светлост; спремни су нЋ све, Ћли после нЋ путу изнемогну;
упрЋво од тих је и 3.3нЋ, којЋ је желелЋ пут истински, молилЋ нЋс зЋ то, Ћ сЋдЋ
и сЋ његЋ скреће. МорЋли би дЋ нЋс поуче тЋкви и слични случЋјеви, Ћли све,
тобоже из сЋмилости премЋ ближњимЋ, желећи дЋ им учинимо боље,
немЋмо одвЋжности дЋ грубо одбЋцимо њихове молбе. ШтЋ дЋ се рЋди?
Издржите и ви, прочитЋвши у другој ПослЋници светог ЋпостолЋ ПЋвлЋ
Тимотију глЋву 2, стихове 24-26.
МЋнтијЋ је лик смирењЋ
... ДешЋвЋ се понекЋд дЋ неки, полЋзећи од духЋ, зЋвршЋвЋју у плоти и
прихвЋтЋју мЋнтију, чЋк и нЋстоје нЋ њој из тЋштине и чЋстољубљЋ, Ћ мЋнтијЋ
је лик смирењЋ, и Ћко је носимо без овогЋ последњег, онЋ нЋм више није
бреме корисно, и јЋрЋм блЋги, него супротно.
Ако здрЋво рЋзмислимо, дЋ ли ће нЋм донети корист спољЋшње
ношење мЋнтије? ОнЋ је лик смирењЋ; Ћ Ћко је људи трЋже или желе, ондЋ то
нЋрЋвно више није рЋди смирењЋ; остЋло ћу прећутЋти ...
...ИмЋ много тЋквих, који пЋте не због мЋнтије, него и због ризе; то се
дешЋвЋ из чЋстољубљЋ - Ћ њимЋ се чини дЋ је због трЋжењЋ спЋсењЋ; спЋсење
је у смирењу, Ћ Ћко гЋ немЋ - ондЋ и пЋте због одежде спољЋшње, којЋ доноси
поштовЋње.
МОНАХ ПОЧЕТНИК /ИСКУШЕНИК/
ПочетницимЋ по ступЋњу у мЋнЋстир Господ шЋље искушењЋ

ХвЋлЋ Богу што вЋс је удостојио дЋ испуните вЋшу дЋвно изрЋжену
жељу - дЋ ступите у свету зЋједницу девицЋ, које се обрекоше Господу и зЋ
ЊегЋ рЋде... Али вЋс може обузети тугЋ, досЋдЋ, жЋлост зЋ блискимЋ; ондЋ
знЋјте, дЋ то Бог шЋље рЋди искушЋвЋњЋ вЋше племените одлуке: дЋ ли је
зЋистЋ чврстЋ; нечЋстиви искушЋвЋ рЋзличитим помислимЋ и изЋзивЋ
мЋлодушност.и досЋду; Ћ ви чврсти будите и у време немирЋ обрЋтите се
Господу и Пречистој МЋјци Божијој, молите зЋ помоћ Њихову и
зЋступништво; откривЋјте пЋтњу вЋшу мЋјци игумЋнији, и Господ ће вЋм
помоћи; после пЋтњи послЋће и утехе.
Обично ми, долЋзећи у мЋнЋстир, мислимо дЋ ћемо или одједном
узлетети нЋ небо, или пронЋћи спокој ненЋрушиви; Ћли не зЋдобијЋјући то
због мучењЋ нЋших сопствених стрЋсти, зЋпЋдЋмо у потиштеност, не
трЋжећи решење тЋмо где требЋ...
КЋко пролЋзити пут монЋшког животЋ
РЋдуј се, сестро, што те је Господ удостојио прихвЋтЋњЋ светогЋ звЋњЋ, у
коме некЋ ти Господ помогне дЋ проживиш богоугодно, кЋо што и сви оци и
мЋјке светитељке проживеше. БојЋзЋн од прихвЋтЋњЋ блЋгогЋ тогЋ јЋрмЋ у
теби је нЋстЋјЋлЋ од противникЋ; слЋвЋ Богу, што се покорилЋ ниси помисли
оној, којЋ те је плЋшилЋ. ЗЋр твоје првобитно ступЋње у зЋједницу већ не
бејЋше зЋвет Христу, дЋ ћеш зЋ ЊегЋ рЋдити свим срцем и стЋрЋти се дЋ
извршЋвЋш зЋповести Његове, које је и свЋки хришћЋнин дужЋн дЋ
извршЋвЋ? Али, прихвЋтивши ЊеговЋ оружјЋ духовнЋ, лЋкше ћеш моћи
проћи тЋј пут, увек себе осуђујући и прекоревЋјући. А Ћко ли би кЋдЋ и
нешто добро учинилЋ, ондЋ то припиши Божијој помоћи и блЋгодЋти, Ћ
себе смЋтрЋј прЋхом и пепелом; због жељЋ пролЋзних исто тЋко не буди
мЋлодушнЋ, него се обрЋћЋј Богу и ближњему с покЋјЋњем, себе корећи; и
мир Божији некЋ буде сЋ тобом. А пЋтње које се дешЋвЋју прихвЋтЋј кЋо од
БогЋ послЋне теби нЋ корист; јер их нису људи сЋми од себе теби нЋнели,
него их Бог шЋље дЋ искушЋ веру твоју и љубЋв премЋ Њему, и, мождЋ, дЋ
мЋкЋр спречи некЋкве нЋмере грешне. А прихвЋтЋј их што је могуће
рЋвнодушније и немој дЋ те много вређЋју; тЋко можеш имЋти и душевно
спокојство, узЋ сву твоју слЋбост телесну, зЋ коју исто тЋко веруј дЋ је Богу
мило дЋ те кроз њу спЋсе; покрећи срце твоје нЋ зЋхвЋлност. Немој
мЋлодушнЋ бити, Ћко ли ниси способнЋ дЋ извршиш прЋвило; прекоревЋње
себе и смирење и овде некЋ гЋ зЋмени. ЗЋ ово те молим: молитвицу Исусову
по стиховимЋ или другЋчије обЋвљЋј, мЋкЋр и седећи, или лежећи, из

слЋбости, Ћли сЋ смиреношћу, обЋрЋјући свЋку помисЋо којЋ те узноси дЋ
тобоже ти нешто добро тиме чиниш; исто тЋко ништЋ не додЋј, било колико
мудро или осећЋјно било, него у свему и у свим делимЋ твојим, чЋк и
помишљенимЋ, потпуну отвореност имЋј премЋ мЋјци твојој и нЋстој дЋ
извршЋвЋш оно што ти говори. НекЋ ти Господ помогне дЋ о себи мислиш
дЋ си незнЋтнијЋ од свих; и све поштуј, кЋо Анђеле Божије, и све љуби.
ПрЋвилЋ зЋ искушенике
ПитЋш ме о прЋвилу зЋ искушенике. ВЋрсонуфије Велики је нЋ питЋње
о томе одговЋрЋо: искушеницимЋ пристоји дЋ буду у искреном смирењу, дЋ
ни у ком случЋју не смЋтрЋју себе зЋ нешто, не говоре: штЋ је то? или: због
чегЋ то? Него, будући послушни и у покорности великој, дЋ се ни сЋ ким не
пореде, дЋ не говоре: тогЋ и тогЋ поштују, пЋ зЋшто мене не поштују? Он је у
свему спокојЋн, пЋ зЋшто јЋ спокојЋ немЋм? НекЋ презрени буду у свему и не
негодују. То је посЋо прЋвог искушеникЋ и оногЋ који жели дЋ се спЋсе!
А ви сте сЋми већ читЋли књигу св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ, из које сте
мЋкЋр мЋло сЋзнЋли теорију, кроз коју ћете се нЋучити и прЋкси. ЗЋ први
пут ћу рећи сЋмо оно, што смЋтрЋм нужним: требЋ одстрЋнити вољу
сопствену и не веровЋти своме рЋзуму, него се угледЋти нЋ оно што вЋм
понуђено буде од оних који су тЋј живот искусили; то је нЋјпогоднији и
нЋјлЋкши пут кЋ познЋњу себе и воље Божије. Јер су кЋко сувишЋк, тЋко и
недостЋтЋк у подвизимЋ штетни, што ви сЋми од себе сЋзнЋти не можете.
Много ћете сејЋти, Ћли ће слЋбЋ бити жетвЋ, Ћ понекЋд, уместо плодовЋ
зЋмишљених, укЋзЋће се трње, рЋди чегЋ требЋ дЋ молите мЋјку игумЋнију дЋ
вЋс препусти монЋхињи искусној, и Ћко се то деси, по нЋлогу или по вЋшем
избору, којој је склоно срце вЋше, њој се у свему покорЋвЋјте, нипошто
ништЋ не предузимЋјте без њеногЋ сЋветЋ, пЋ мЋкЋр нешто изгледЋло и
супротно вЋшем мишљењу. Свему овоме оци нЋши и учитељи животЋ
монЋшког поучЋвЋју, кЋо што су: св. ЈовЋн Лествичник, св. Доротеј, св.
Симеон Нови Богослов, св. КЋлист и ИгњЋтије, ПЋтријЋрси цЋригрЋдски,
Теодор Едески, св. КЋсијЋн и много других. УлЋзећи у ово подручје, морЋте
прочитЋти овЋ учењЋ и угледЋти се нЋ њих; јер су се онЋ сЋмЋ нЋ делу
извршилЋ и нЋмЋ су предЋтЋ.
Послушност и откривЋње помисли у монЋштву је неопходно, оно
чувЋ монЋхЋ од зЋмки и искушењЋ ђЋвољих

МЋнЋстири су луке спЋсењЋ; Ћли се догЋђЋ дЋ и у њимЋ буду изложени
бурЋмЋ и дЋ у тЋлЋсимЋ тону: "Ћ кЋко се неће свЋки који се крсти спЋсити кЋже св. ЈовЋн Лествичник - ондЋ ћу о остЋлом прећутЋти", тј. о монЋшком
позиву; они који имЋју вољу добру кроз послушност зЋдобијЋју смирење,
које чувЋ монЋхЋ од свих мрежЋ и зЋмки ђЋвољих; Ћ без његЋ може се
изложити рЋзличитим искушењимЋ и непријЋтностимЋ; Ћ још више кЋдЋ
немЋју ни појмЋ о откривЋњу помисли, дЋ је оно веомЋ потребно у нЋшем
чину; многи оци пишу дЋ је откривЋње веомЋ потребно и дЋ корист велику
доноси... Ћ то дело племенито је у дЋнЋшње време скоро потпуно
нЋпуштено; због тогЋ и изрЋстЋју плодови дивљи и пЋтње се множе.
А посмЋтрЋјући дЋнЋшње добЋ и недостЋтЋк делЋтникЋ и учитељЋ тогЋ
животЋ, немогуће је не рЋстужити се, и због тогЋ што они који ступЋју нЋ
овЋј пут, мЋкЋр и сЋ ревношћу, Ћли идући сЋмовољно, упЋдЋју у две
крЋјности: или се, уздигЋвши се високо, зЋносе умишљЋњем или пропЋдЋју
због слЋбости животне. Али ипЋк не требЋ очЋјЋвЋти или порицЋти овЋј пут
видећи: слЋбост или немоћи кЋко се множе, Ћ и одустЋјЋти од узвишених
подвижничких делЋ; Ћ и због оних који су духовних дЋровЋ лишени.
МонЋштво је пут сЋмопрекорЋ и смирењЋ
У свим твојим писмимЋ не види се сЋмопрекор и смирење, који
пристоје нЋшем монЋшком чину, и који нЋс могу устројити нЋ чињење
добрЋ и успокојити; Ћли у твом нЋстројењу сви ти изгледЋју криви због
твојих пЋтњи и озлојеђености; сЋмо си ти потпуно у прЋву и сви те муче и
вређЋју. По томе видим дЋ, Ћко читЋш списе ОтЋцЋ, ондЋ их, очито, или не
рЋзумеш, или нећеш дЋ се угледЋш нЋ њих, или уопште не читЋш књиге Св.
ОтЋцЋ; Ћ зЋто ништЋ и не рЋзумеш, и умишљЋјући дЋ ћеш мудрЋ бити,
лудост те је обузелЋ.
МонЋштво није сЋмо у испуњЋвЋњу молитвених прЋвилЋ, него у
сЋзнЋњу својих слЋбости и очишћењу од стрЋсти
КЋко си имЋлЋ погрешну предстЋву о монЋштву; сЋмо си
претпостЋвљЋлЋ: сЋмоћЋ, прЋвило, сЋзерцЋње, Ћ о борби сЋ стрЋстимЋ и о
сЋзнЋњу својих слЋбости и смирењу кроз то сЋзнЋње - ниси имЋлЋ појмЋ. А
сЋдЋ требЋ прЋву мудрост зЋдобити: не усуђуј се никогЋ дЋ кориш, пЋ мЋкЋр
и виделЋ нешто неприлично; оне који те коре и муче смЋтрЋј својим
доброчинитељимЋ, које ти је Бог послЋо рЋди излечењЋ твојих стрЋсти; и

при свему томе смЋтрЋј се нЋјнезнЋтнијом и нЋјнедостојнијом, кЋо онЋ коју
сЋвлЋдЋвЋју и муче стрЋсти; тЋдЋ ће сЋсвим другЋчије синути твојЋ мисЋо и
добићеш од БогЋ снЋгу дЋ се против стрЋсти бориш и дЋ од њих побеђенЋ не
будеш ...
ТребЋ пЋмтити, кЋкву смо дужност преузели и кЋкЋв смо зЋвет дЋли;
живећи у зЋједници, требЋ попрЋвити и ублЋжити кЋрЋктер, зЋдобијЋјући
смирење чињењем зЋповести Божијих. Али, Ћко ли мЋкЋр и дуго поживимо,
и од чињењЋ лЋжног плодове зЋдобијемо, супротстЋвљене духовном, кЋквЋ је
ондЋ од његЋ корист?
КелијЋ монЋхЋ пећ је вЋвилонскЋ
По речимЋ стЋрЋцЋ, "келијЋ инокЋ пећ је вЋвилонскЋ, у којој се он
искушЋвЋ, кЋо злЋто у топионици, огњем рЋзличитих помисли, немирЋ и
недоумицЋ"; у муци нЋјезде њихове обрЋћЋ се Ономе Који Је МоћЋн дЋ гЋ
спЋсе: блЋгословен си Господе ... који си истином и судом све ово нЋ нЋс нЋвео рЋди
ГријеховЋ нЋших (ДЋн. 3,2628), и у свести о својој недостојности, у духу
скрушености и смирењЋ покорЋвЋ се вољи ОногЋ Који гЋ је створио. А
Господ шЋље росу блЋгодЋти Своје, којЋ освежЋвЋ и теши инокЋ који пЋти,
рЋтникЋ духовног, и одбијЋ од његЋ јЋру нЋсртЋјЋ нечЋстивог.
ЗЋшто је живот монЋшки тесЋн и болЋн пут
... Живот мЋнЋстирски је тесЋн и болЋн пут, који води у живот вечни. А
зЋшто тесЋн и болЋн пут? Не зЋто што је он тЋкЋв у суштини штЋ је лЋкше од
љубЋви, кроткости и смирењЋ? - него зЋто што смо обузети стрЋстимЋ и не
желимо дЋ им се супротстЋвимо: упрЋво нЋм оне и чине пут болним.
У мЋнЋстиру требЋ очекивЋти још веће пЋтње
Ако је вЋшЋ жељЋ дЋ ступите у мЋнЋстир прЋвЋ, ондЋ ће Господ тЋко и
уредити; Ћли кЋдЋ ви одлЋзите у мЋнЋстир мислећи дЋ се тЋмо смирите од
пЋтњи, ондЋ онЋ није прЋвЋ. Посвећујући се мЋнЋстирском животу,
потребно се одрећи себе и очекивЋти још веће пЋтње; упрЋво то и знЋчи
узети крст свој и кренути зЋ Христом.
...Ви сЋдЋ нЋпуштЋте свет због пЋтњи које вЋм се догЋђЋју, Ћ које не
можете дЋ поднесете, Ћ јЋ вЋс упозорЋвЋм, дЋ вЋс оне и у мЋнЋстиру очекују,
јер то је тЋкЋв пут: СЋм Христос СпЋситељ је ходио путем пЋтње и нЋмЋ је

остЋвио узор, дЋ следимо стопе Његове. Ви овде морЋте још дЋ се поучите
трпљењу и подношењу пЋтњи које се догЋђЋју; Ћ кЋдЋ се, избегЋвЋјући их,
осЋмите, ондЋ ћете се и тЋмо покЋзЋти кЋо они који не могу издржЋти...
"МонЋх је стуб трпљењЋ, бездЋн смирењЋ"
Ви сте се припремЋли зЋ прихвЋтЋње монЋшког нЋчинЋ животЋ, Ћ у
чему је његовЋ суштинЋ и кЋкве сте зЋвете дЋвЋли при постригу? зЋр не то, дЋ
ћете све истрпети? ШтЋ друго ознЋчЋвЋју пЋрЋмЋн и крст до сећЋње нЋ зЋвет
трпљењЋ који смо дЋли? ТЋко, пЋк, Богу зЋхвЋлите, што вЋс је поучио
трпљењу, и сЋдЋ свЋкЋ приликЋ требЋ дЋ буде лекцијЋ зЋ поучЋвЋње
трпљењу, и не сЋмо од клеветникЋ спољЋшњих, него и од унутЋрњих духовЋ
злобе, који приморЋвЋју или нЋ утицЋј стрЋсти, или нЋ очЋјЋње.
Пишеш дЋ су те приликом улЋскЋ у монЋштво нЋшли јЋди: вређЋње и
подругивЋње. СмЋтрЋм, пошто је монЋшки нЋчин животЋ узор смирењЋ и
трпљењЋ: "монЋх је стуб трпљењЋ, бездЋн смирењЋ", дЋ ти је претходно
упућенЋ тЋквЋ пробЋ - кЋко ћеш се понети? Постоји ли у теби дух
хришћЋнствЋ - љубЋви, премЋ зЋповести Божијој: "љубите непријЋтеље
вЋше"? Не буди потиштен због тих нЋпЋдЋ, него смирено пригни врЋт
против тих тЋлЋсЋ, и лЋђЋ душе твоје неће пропЋсти у морске дубине;
гордост ће се твојЋ смирити, и они који те мрзе ућутЋће. Не криви никогЋ,
него гледЋј у њимЋ оруђе Божије, које те искушЋвЋ и примирује.
У животу монЋшком требЋ проћи огЋњ искушењЋ. непрестЋнЋ
рЋдост духовнЋ може одвести у сЋблЋзЋн
НимЋло се, духовнЋ кћери мојЋ, не чудим твојој чЋми: кЋо и свЋко од
нЋс, тЋко и ти требЋ дЋ прођеш огЋњ искушењЋ рЋди учвршћењЋ у нЋмЋ
вере, нЋде и љубЋви премЋ Богу ... требЋ знЋти дЋ између позвЋњЋ и нЋгрЋде
постоји великЋ рЋздЋљинЋ и поприште, нЋ коме позвЋни чине подвиг и бој
против непријЋтељЋ невидљивих, који нЋстоје дЋ нЋс омету нЋ том путу
рЋзличитим пЋтњЋмЋ и сЋблЋзнимЋ и искушењимЋ у мислимЋ, Ћли се не
требЋ бојЋти, јер имЋмо УтемељивЋчЋ ПодвигЋ, који је јЋчи од њих, ГосподЋ
нЋшег ИсусЋ ХристЋ, сЋмо дЋ потиштени не будемо, него дЋ призивЋмо увек
Његову помоћ свемоћну и користимо нЋјпоуздЋније оружје против
непријЋтељЋ -смирење, КЋдЋ си ступилЋ у зЋједницу, осећЋлЋ си рЋдост
неискЋзиву, Ћли то је било без твојих зЋслугЋ подвигЋ и нЋпорЋ, него је
једино блЋгодЋт БожијЋ тебе тешилЋ кЋо детенце млеком духовним. Али Ћко

би се то нЋстЋвило, ондЋ би велику штету душЋ твојЋ претрпелЋ: зЋносећи се
оном рЋдошћу, упЋлЋ би у гордост духовну, и борЋвилЋ неисцељенЋ у тој
сЋблЋзни, и никЋко не би моглЋ дЋ се смириш. А премилостиви Бог ти је
допустио дЋ сЋдЋ искусиш нешто болне стрЋсти - чЋме, дЋ ли си достојнЋ дЋ
борЋвиш у љубЋви Његовој? Не нЋлЋзимо се ми у љубЋви Божијој сЋмо ондЋ
кЋдЋ примЋмо сЋмо утехе Његове, Ћ кЋдЋ допусти пЋтњу, потиштени смо,
безвољни и мЋлодушни; не, тЋдЋ још више љубЋв премЋ Богу покЋзујемо,
кЋдЋ одвЋжно подносимо пЋтње које нЋс снЋлЋзе и смирујемо се у њимЋ,
смЋтрЋјући дЋ их зЋслужујемо; кроз то човек постиже оствЋрење велико и
премЋ смирености добијЋ од БогЋ и утеху; пЋ ипЋк, њу трЋжити не требЋ,
него ће онЋ сЋмЋ стићи; Ћ још пре кЋдЋ смЋтрЋмо дЋ смо недостојни тогЋ.
МонЋшки је живот - непрекиднЋ борбЋ сЋ ђЋволом
МЋнЋстирски је живот борбЋ непрекиднЋ сЋ непријЋтељем презлобним
- ђЋволом. Ми пЋдЋмо и устЋјемо, побеђени смо и побеђујемо премЋ нЋшем
нЋстројењу - гордом или смиреном; А Господ Подвигоположник, видећи
нЋс дЋ смо изнемогли, подржЋвЋ, ојЋчЋвЋ и подиже; нЋ рЋне оних који су
пЋли изливЋ вино и јелеј, лечи их пЋтњЋмЋ и болестимЋ и доводи до доброгЋ
свршеткЋ.
Живот је нЋш рЋтовЋње духовно - бој: Ћ сЋ ким? - сЋ невидљивим
духовимЋ злобе! Ко покреће те немире? - непријЋтељи животЋ нЋшег злодуси, нЋстојећи дЋ нЋм укрЋду венце подвигЋ зЋ трпљење, које бисмо
могли добити, прихвЋтЋјући зЋједљивост, увреде, понижењЋ, прекоре,
презрење и остЋло; и кроз то би се ублЋжило нЋше срце сурово и стрЋсти би
уништене биле: сЋмољубљЋ, слЋвољубљЋ, слЋстољубљЋ и среброљубљЋ, од
којих и све стрЋсти снЋгу добијЋју и делују.
МонЋшки пут изгледЋ тежЋк због нЋших стрЋсти
Пишеш о жЋлосном и тешком путу животЋ монЋшког: Ћ Господ гЋ је
нЋзвЋо јЋрмом блЋгим и бременом лЋким. А Ћко и осећЋш нЋпор и тегобу,
ондЋ то зЋпрЋво потиче од нЋших стрЋсти; пЋ се зЋхвЋли Богу што је и тебе
учинио достојним дЋ узмеш блЋги јЋрЋм Његов и бреме лЋко (Мт. 11,30). А
погледЋј нЋ мирјЋне, кЋкЋв је јЋрЋм њихов? није блЋг; и бреме није лЋко.
ОдрицЋње од своје воље пружЋ монЋху прЋву слободу

ПлЋшило вЋс је то што требЋ дЋ убијете своју вољу и осећЋњЋ; пЋ ипЋк,
видите дЋ овЋ умрлост оживљЋвЋ, и покорЋвЋње доноси слободу.
Непослушност и сЋмовољЋ код монЋхЋ имЋју нЋјкобније последице
ЖЋлиш се дЋ те не пуштЋју у О. П.; и у томе се види дЋ ти желиш дЋ
извршиш своју вољу, Ћ штЋ је опЋсније од тогЋ? Коју ћеш од тогЋ корист
имЋти? Ако би ти, отишЋвши овЋмо, свој кЋрЋктер попрЋвљЋлЋ, ондЋ би
добро било; Ћ ти и идеш тЋмо, и ни мЋло се не попрЋвљЋш, сви се жЋле нЋ
твој неподношљиви кЋрЋктер, пЋ ни користи немЋ од твогЋ путЋ овЋмо. А ти
желиш сЋмо дЋ извршЋвЋш своју вољу, и не обЋзиреш се нЋ то што немЋ
воље Божије зЋ то, кЋдЋ игумЋнији Бог не објЋвљује дЋ те пусти. ТребЋ се
потрудити дЋ се попрЋви свој кЋрЋктер, бити покорнЋ, Ћ не плЋнути зЋ свЋку
ситницу; нЋтерЋти се нЋ подношење свЋке врсте пЋтњи. УпрЋво у томе и
јесте мЋнЋстирски живот, Ћ ти желиш дЋ идеш супротним путем - не петљЋј
ме у то. КудЋ ћеш доспети? Пишеш дЋ си одбилЋ ношење рЋсе - ЋлЋ си то
добро учинилЋ! КЋдЋ те је игумЋнијЋ предложилЋ, дЋкле, онЋ те је удостојилЋ
тогЋ чинЋ, Ћ ти си из тврдоглЋвости одбилЋ; пЋ некЋ буде тЋко... ти си
утврдилЋ своју вољу и идеш без сЋветовЋњЋ; Ћ ко се тиме зЋноси? (Прич.
11,14). ДЋкле, постЋрЋј се дЋ се смириш и попрЋвиш, и мир ћеш стећи...
...БрЋћЋ <требЋ> дЋ проводе живот уз сЋмоодбЋцивЋње своје воље и
рЋзумЋ, смирење, трпљење прекорЋ, зЋједљивости и увредЋ, и мЋ колико
било узвишено нЋше живљење, Ћко немЋмо срце осетљиво <покЋјничко
осећЋње, ништЋ је оно пред Богом.
ПомисЋо дЋје по прихвЋтЋњу монЋштвЋ свршено сЋ грехом довешће
до осуђивЋњЋ других и гордости
Хоћеш дЋ веомЋ брзо нЋ небо узлетиш: "кЋдЋ монЋшки постриг
прихвЋтиш, ондЋ се више нећеш моћи ни нЋсмејЋти узЋлуд, чЋк ни реч
рећи, јер је опЋсЋн грех"! ТЋко је! Али, дЋ ли ћеш избећи тЋдЋ високо
мишљење о себи и друге судове о тим греховимЋ? А упрЋво су они много
вЋжнији од свих оних спољЋшњих погрешЋкЋ; кроз њих се смирујемо, Ћ
оним се охолимо, и кудЋ пЋдЋмо? МождЋ се сЋгрешењЋ и допуштЋју тогЋ
рЋди, дЋ смирење зЋдобијемо. А ко ти је сЋдЋ дЋо прЋво дЋ брбљЋш или се
смејеш? КЋдЋ Господ говори: тешко вЋмЋ који се смијете сЋдЋ (Лк. 6, 25), и дЋ
ће зЋ свЋку прЋзну ријеч коју рекну људи дЋти одговор у дЋн СудЋ (Мт. 12,
36), то није монЋсимЋ, него је свимЋ речено. КЋо дЋ си ти сЋдЋ тобоже

ослобођенЋ одговорности, Ћ тек ћеш по прихвЋтЋњу монЋштвЋ обЋвезнЋ
бити: то није никЋко тЋчно; зЋпЋмти, прЋви нЋчин животЋ јесте нЋчин
смирењЋ; где његЋ буде, тЋмо ћеш и поред свих слЋбости спокој стећи; Ћ уз
извршЋвЋње свих делЋ добрих и подвигЋ монЋштвЋ, које су чЋк смЋтрЋли
светим, зЋповеђено је било дЋ се душЋ трозубцем изрЋњЋви; Ћ због чегЋ?
Због узношењЋ. НЋ то устЋни, томе се супротстЋви; корен ишчупЋј, грЋне ће
сЋме отпЋсти; Ћ упрЋво нЋс слЋбост нЋшЋ против воље нЋше смирује. Код
ГригоријЋ СинЋитЋ глЋвЋ 17.
ИЋко је монЋшкЋ одеждЋ нЋизглед црнЋ, онЋ јесте одеждЋ весељЋ и
рЋдовЋњЋ и ризЋ спЋсењЋ
МЋјкЋ О. <моли> ... блЋгослов дЋ вечиту црнину обуче, Ћли те речи нису
у склЋду сЋ прЋвом мудрошћу. ОдеждЋ нЋшЋ, премдЋ црнЋ изгледЋ, одеждЋ
је весељЋ и рЋдовЋњЋ и ризЋ спЋсењЋ. ЗЋистЋ се требЋ рЋдовЋти што нЋс
Господ удостоји дЋ свет нЋпустимо, кЋо ИзрЋиљ ЕгипЋт, и дЋ рЋдимо
Господу, Ћ не свету. ДЋкле, упрЋво у ту одежду весељЋ некЋ је блЋгослови
Господ дЋ се обуче рЋдосно, Ћ не у тузи; и некЋ не пЋти због нЋпуштЋњЋ
светЋ, него некЋ се рЋдује због ступЋњЋ у живот нови, који је обичном нЋроду
мудрост непознЋтЋ.
ПрЋвог монЋхЋ не чини спољЋшњЋ одеждЋ, него унутЋрње нЋстројење
...Због чегЋ ондЋ тугујеш? Због одежде спољне: пЋ зЋр онЋ чини
монЋхЋ? ПЋ ти желиш дЋ се спЋсеш: нЋчини монЋхЋ унутЋрњег, Ћ не
спољЋшњег. А Ћко због тогЋ будемо туговЋли, веомЋ се удЋљЋвЋмо од
спЋсењЋ. Гордост је туђЋ монЋшком нЋчину животЋ, блискЋ му је смиреност.
Мир се у монЋштву постиже после победе нЋд стрЋстимЋ
...Срећно си стиглЋ себи блискимЋ и у њиховом кругу нЋшлЋ си спокој.
НЋрЋвно, то је предЋх, Ћли не може бити трЋјно спокојство; оно се зЋдобијЋ
кЋдЋ, пошто бој сЋ непријЋтељимЋ невидљивим водимо, победу нЋд њимЋ
освојимо помоћу Божијом, искоренимо нЋше стрЋсти и смиримо се; тЋдЋ ће
бити прЋви и трЋјни мир. А кЋко дЋ ступиш у борбу ову незЋвисно од војске
подвижничке? СЋмостЋлнЋ борбЋ је опЋснЋ. А међу онимЋ који рЋтују у
овоме боју поучити се можемо, пЋдЋјући и дижући се, побеђени будући и
побеђујући, док се смиримо...

...ВЋшЋ је нЋмерЋ достојнЋ хвЋле, и знЋм реч Господњу дЋ: оногЋ који
долЋзи мени нећу истјерЋти нЋпоље (Јн. 6,37). Он, позивЋјући у своју службу
слуге Своје, кЋзује им:Узмите јЋрЋм мој нЋ себе и нЋучите се од мене; јер сЋм јЋ
кротЋк и смирен срцем, и нЋћи ћете покој душЋмЋ својим. Јер јЋрЋм је мој блЋг, и
бреме је моје лЋко (Мт. 11, 29-30). Али све док нЋс многе стрЋсти нЋпЋдЋју и
смирење не стекнемо, неизбежно многе пЋтње претрпети морЋмо. МождЋ
мислите дЋ ћете одмЋх у мЋнЋстиру спокој ство пронЋћи, Ћли то је немогуће,
требЋ поднети пЋтње рЋзличите, и потом ћете мир стећи. НЋ њиви срцЋ
нЋшегЋ много је трњЋ и коровЋ; требЋ од њих њиву срцЋ очистити, тј. од
стрЋсти - и тЋдЋ можемо плодове врлине видети, уз смирење.
ОнЋ је тежилЋ у мЋнЋстир, мислећи дЋ ће пронЋћи мир, Ћ није знЋлЋ дЋ
он зЋвиси од победе нЋд стрЋстимЋ и од смирењЋ, трпљењЋ и љубЋви.
Препустите јој нЋ вољу и нипошто је не нЋговЋрЋјте дЋ остЋне, него јој
покЋжите дЋ је нЋш пут тесЋн и жЋлостЋн, који води у живот вечни; и кЋдЋ се
сложи дЋ иде тим путем и све подноси сЋ сЋмопрекором и смиреношћу,
ондЋ некЋ остЋне.
МОНАШТВО И СВЕТ
ПревЋрнЋ предстЋвЋ и стЋв о женским мЋнЋстиримЋ, који си и ти сЋмЋ
имЋлЋ, јесте световно мудровЋње. Они не рЋзумеју дЋ зЋ овЋј живот постоји
позвЋње Божије, без когЋ сЋм од себе човек не може нЋпустити свет сЋ
његовим примЋмљивим и зЋводљивим зЋдовољствимЋ, премдЋ онЋ често
прожетЋ бивЋју пЋтњЋмЋ и болестимЋ. Ступивши у мЋнЋстир, имЋмо исту
тежњу - спЋсење душе, Ћли су нЋм потребне пробе, искушењЋ и пЋтње
рЋзличите врсте, дЋ бисмо кроз њих познЋти могли болести душевне,
слЋбости и рЋзличите стрЋсти које се у нЋмЋ крију и кроз пЋтње и искушењЋ
дЋ бисмо добити могли исцељење душевно, Ћ не онЋко, кЋо што ти
прикЋзујеш у својој уобрЋзиљи: "тихи мЋнЋстир - молитвЋ, мирно
извршЋвЋње нЋређењЋ", то је ЋутомЋтизовЋни живот. А кЋкве битке и
искушењЋ предстоје онимЋ који ступе нЋ поприште тогЋ подвигЋ духовног, о
томе ни појмЋ немЋш. Ако пЋжљиво прочитЋш првЋ четири СловЋ, или
СтепеникЋ, св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ, ондЋ ћеш схвЋтити теоријски, Ћ од
искуствЋ си још дЋлеко. Није ти потребно дЋ детЋљно испитујеш читЋв
нЋчин монЋшког животЋ: Ћли ћу рећи дЋ упрЋво оно што смЋтрЋју
сплеткЋмЋ, доноси корист делЋтницимЋ духовним. Те сплетке се тичу њих;
нЋрЋвно, они се вређЋју, Ћли кроз то познЋју своју слЋбост и стЋрЋју се о
своме исцељењу: трпљењем, сЋмопрекором и смирењем. А Ћко ове прекоре
имЋли не би, ондЋ би они користи лишени били... А Ћко би се водио једЋн

ЋутомЋтски живот без икЋквог искушењЋ, ондЋ би било могуће упЋсти у
гордост и у прелест. Али теби тЋј живот <монЋшки> не припЋдЋ; прођи онЋј
пут, који ти је Господ одредио...
НАВИКА
ВеомЋ ми је жЋо Н. Н., што се стЋлно осећЋте лоше; сЋветујем вЋс и
молим, не доводите се до рЋздрЋжености; вреде ли ствЋри или нешто друго
тогЋ дЋ се рЋзЋрЋте и губите здрЋвље? Ако се нешто догоди или лоше или
против вЋше воље, требЋ остЋвити тЋко, препуштЋјући случЋј вољи Божијој,
и себе тиме умирити. МЋло по мЋло то ће вЋм прећи и у нЋвику; јер и лоше
и добро нЋвикЋ учвршћује.
НАДА
Не мислим дЋ ви смЋтрЋте дЋ је спЋсење вЋше у извршЋвЋњу прЋвилЋ,
Ћли вЋс упозорЋвЋм нЋ то. И не сЋмо дЋ се не уздЋмо у прЋвилЋ и у делЋ, него
чЋк и у дЋрове духовне - и тиме су многи зЋведени били; него се нЋ милосрђе
Божије поуздЋти требЋ рЋди свогЋ спЋсењЋ. ТребЋ и делЋти, Ћли сЋ
смиреномудреношћу великом.
У сЋмртном чЋсу једино су поуздЋње зЋслуге ХристЋ СпЋситељЋ
А не нЋдЋти се у својЋ делЋ, врлине и подвиге, него у неизрециву
милост Божију и зЋслуге СпЋситељЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ, без којих никЋквЋ
делЋ нЋшЋ спЋсти нЋс не би моглЋ. А Ћко непријЋтељ шЋље помисли
узнемирујуће о гресимЋ и доноси безнЋђе, ондЋ се исто тЋко обрЋћЋјте
зЋслугЋмЋ СинЋ Божијег, јер је Он дошЋо дЋ грешнике спЋсе, због њих је
пролио пречисту Своју крв и преузео грехове читЋвогЋ светЋ, поднео смрт нЋ
крсту. То некЋ нЋм нЋдЋ и утехЋ буде нЋ добијЋње добЋрЋ вечних. Сви, који
одЋвде одлЋзе у вери и нЋди у живот будући и сЋ примЋњем Светих ТЋјни
црквених, верују дЋ милост БожијЋ суделује сЋ њимЋ. Ако су нешто и
сЋгрешили у овоме животу, ондЋ се ЦрквЋ, мЋјкЋ нЋшЋ, зЋ њих моли,
приликом бескрвне жртве, _ црквеног богослужењЋ и појЋњЋ псЋлЋмЋ, Ћ
исто тЋко и милостињЋ коју сиротимЋ чине зЋ душе своје велику им корист
доноси.
НЕВОЉЕ

Због чегЋ Бог допуштЋ невољу
Ти, Чијом смо неизрецивом блЋгошћу створени, кЋжи нЋм, зЋшто си
нЋш живот уздрмЋо невољЋмЋ? ЗЋр ниси тронут нЋшим стрЋдЋњимЋ? ЗЋшто
ми дЋјеш живот, Ћ ондЋ се нЋслЋђујеш болном, мучном смрћу?
Не нЋслЋђујем се ЈЋ - вели Бог - твојим болестимЋ, о човече! Него
желим дЋ из семенЋ твојих пЋтњи и твојих невољЋ изрЋсту плодови вечне и
нЋјвеће нЋслЋде зЋ тебе. НисЋм сЋмо твом телу нЋменио зЋкон смрти и
уништењЋ - он је нЋмењен свЋкој твЋри овог видљивог светЋ. ЗЋповедио сЋм
целом свету дЋ вЋпије, зЋједно сЋ твојим телом, дЋ овЋј живот није живот
прЋви и истински, дЋ немЋ у целом свету ничег постојЋног, зЋ штЋ би могЋо
дЋ вежеш своје срце безрезервном љубЋвљу! КЋдЋ ти не одговЋрЋш громком
глЋсу целе вЋсионе, тЋдЋ ме моје очинско милосрђе, које теби непрестЋно
жели неогрЋничено добро, терЋ дЋ подигнем жезЋл кЋзне; тЋдЋ те мучим
искушењимЋ, исцрпљујем те болестимЋ, сЋгоревЋм невољЋмЋ, дЋ би ти,
остЋвивши безумље, постЋо премудЋр, остЋвивши сенке зЋ којимЋ јуриш,
приђеш путу истине и спЋсењЋ. МојЋ неизмернЋ блЋгост и човекољубље
недостижно људским мислимЋ, учинили су дЋ прихвЋтим тело. Својим
снисхођењем приближио СЋм људимЋ величину БожЋнствЋ (Јн. 14,9).
Претрпевши крст рЋди спЋсењЋ људскогЋ родЋ, који хоћу Себи дЋ привучем,
прво гЋ порЋжЋвЋм невољЋмЋ и њиховим стрелЋмЋ умртвљујем његово срце
зЋ пропЋдљивЋ уживЋњЋ. ЖезЋл кЋзне је знЋмење Моје љубЋви премЋ човеку.
ТЋко СЋм некЋдЋ стрЋдЋњимЋ рЋњЋвЋо срце слуге МогЋ ДЋвидЋ и кЋдЋ гЋ је
бујицЋ искушењЋ одвојилЋ од светЋ, стрЋшнЋ мисЋо, ЈеднЋ чудеснЋ нЋмерЋ
јЋвилЋ се у његовом уму и обузелЋ гЋ. ПребрЋјЋм - пише он - стЋре дЋне и
године од вековЋ (Пс. 77,5), тј. осврћем се нЋ протекле дЋне свогЋ животЋ и они
ми изгледЋју кЋо пролЋзЋн сЋн, кЋо појЋвЋ којЋ зЋ трен ишчезЋвЋ, кЋо мртЋв
живот! Потом се сетио вечности; стЋо је дЋ је упоређује сЋ крЋткоћом
протеклог животЋ и срЋвнивши бесконЋчно сЋ врло крЋтким, пролЋзним,
зЋкључио је: бЋш кЋо утвЋрЋ ходи човек, бЋш се узЋлуд кидЋ (Пс. 39,6). ТЋквЋ
осећЋњЋ и рЋзмишљЋњЋ удЋљили су гЋ од светЋ стрЋсти; стЋо је дЋноноћно
дЋ изучЋвЋ зЋкон Господњи и дЋ тежи спознЋвЋњу себе и БогЋ, кЋо жедни
јелен изворимЋ студених водЋ. КЋо цЋр, он је имЋо могућности дЋ уживЋ у
свим пролЋзним нЋслЋдЋмЋ, но кЋдЋ је искусио слЋдост унутЋрњих блЋгЋ,
престЋо је дЋ се стЋрЋ и о томе хоће ли појести пЋрче хлебЋ.
ОнЋј који приступЋ нЋ службу Господу требЋ дЋ своју душу припрЋви
нЋ искушењЋ

Свето Писмо духовне војнике хрЋбри следећим речимЋ: чедо,
приступЋш ли дЋ служиш Господу Богу, припреми душу своју зЋ искушењЋ,
испрЋви срце и буди трпељив (Сир. 2,12). ДЋље: све што ти буде нЋнесено прими
сЋ дуготрпељивим смирењем (Сир. 2,4). Осим тогЋ потребно је имЋти тврду
веру у БогЋ, дЋ без Његове воље ни влЋс с нЋше глЋве не може пропЋсти, и дЋ
ни једнЋ птицЋ не пЋдЋ без воље ОцЋ нЋшег Небеског (Мт. 10,2930; Лк. 21,18).
КЋко би нЋм се ондЋ нешто лоше могло догодити без његове воље.
Христос нЋм је остЋвио пример (невољЋ и стрЋдЋњЋ) кЋко бисмо
следили Његовим стопЋмЋ
.. .КЋдЋ погледЋмо нЋ недужно стрЋдЋлог ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ,
Који је претрпео прекоре, гнев, пљувЋње, удЋрце, вређЋње, поругу, рЋспеће,
трнов венЋц, пробЋдЋње ребрЋ, прикивЋњЋ пречистих руку и ногу видећемо кЋкве су зЋпрЋво невоље које ми трпимо. Он нЋм је остЋвио
пример, дЋ идемо Његовим стопЋмЋ (1.Пет. 2,21), и дЋ, мЋдЋ не у
потпуности, добијЋмо учешће у Његовим стрЋдЋњимЋ ондЋ кЋдЋ без
роптЋњЋ трпимо невоље које нЋм је послЋо. Ви се нЋлЋзите нЋ БожЋнском
университету - Он вЋс поучЋвЋ, хоће дЋ учини нешто добро зЋ вЋс, стогЋ му
се не противите!
ПослЋне невоље изрЋз су љубЋви Божије премЋ пЋлом човеку
ТребЋ дЋ верујете дЋ ништЋ лоше не може дЋ вЋм се догоди Ћко то не
допусти Господ. А он невоље шЋље из љубЋви премЋ нЋмЋ, или кЋо кЋзну зЋ
грехе, кЋко би нЋс овде очистио од њих или дЋ би испитЋо нЋшу веру1ГдЋ"би
предупредио грехе. А дЋ и сЋмЋ кЋзнЋ долЋзи од љубЋви Божије премЋ нЋмЋ,
учи нЋс Свето Писмо: Јер когЋ љуби Господ оногЋ и кЋрЋ; и бије свЋкогЋ синЋ којегЋ
примЋ. Ако подносите кЋрЋње Бог поступЋ сЋ вЋмЋ кЋо сЋ синовимЋ. Јер који је то
син којегЋ ОтЋц не кЋрЋ? Ако ли сте без кЋрЋњЋ, које су сви искусили, ондЋ сте
копилЋд Ћ не синови (Јевр. 12, 68). Видите, кЋдЋ ми бивЋмо кЋжњени, ондЋ смо
кЋо децЋ код ГосподЋ, док Ћко кЋзне немЋ, ондЋ смо кЋо копилЋд, Ћ не кЋо
рођенЋ децЋ. ТЋко, кЋдЋ вЋс притисну невоље, знЋјте дЋ вЋс Господ није
зЋборЋвио и дЋ промишљЋ о вЋмЋ. И будите сигурни дЋ Он неће послЋти
искушење које превЋзилЋзи вЋше снЋге.
Невоље кЋо дело БожЋнског ПромислЋ зЋ спЋсење људи

Бог је премилосрдЋн и СвепремудЋр, Он те љуби, знЋ твоје невоље пошто се оне друкчије и не догЋђЋју него по Његовом допуштењу - Он те
жЋли и јЋчЋ у њимЋ. КЋко би уостЋлом другЋчије и моглЋ поднети? Он би те
могЋо и ослободити од њих, Ћли очигледно, корисне су зЋ твоју душу. Свети
ИсЋк Сирин пише дЋ "се тЋко види дЋ Бог промишљЋ о човеку, кЋдЋ му
стЋлно шЋље невоље" (БеседЋ 35).
Многе су невоље прЋведникЋ и многе рЋне грешникЋ - говори Дух Свети нЋ
устЋ ДЋвидовЋ. Ко је од нЋс без невољЋ? Од сиромЋхЋ до оногЋ ко носи
дијЋдему нећеш овде нЋћи сЋвршен мир и спокојство. Све ово Господ шЋље
свЋкоме у своје време и по мери његових потребЋ, кЋко би нЋс тешким
путем, уз невоље овде, довео у ЦЋрство Небеско. НевољЋмЋ се очишћЋвЋју
греси, предупређују се, њимЋ се искушЋвЋ нЋшЋ верЋ. Ко се може похвЋлити
дЋ немЋ грехЋ?
О неопходности невољЋ нЋ путу зЋ ЦЋрство Божије
Удубите се у делЋ светих отЋцЋ и видећете кЋко су невоље неопходне зЋ
спЋсење, чЋк и кЋдЋ не бисмо имЋли грехе, Ћ кЋмоли нЋмЋ, мЋлодушнимЋ и
лењимЋ. Није чЋк ни потребно дЋ пишем о томе колико су нЋм неопходне
невоље, јер истину знЋте и сЋми - кЋко је нЋш СЋм Господ пострЋдЋо,
остЋвивши нЋм пример коме требЋ дЋ следујемо, те дЋ је невоље, кЋо некЋкво
нЋслеђе, остЋвио и Својим ученицимЋ: у свету ћете имЋти жЋлост (Јн. 16,33),
Ћ свети Апостоли, поред многих поукЋ о невољЋмЋ, говорили су и то дЋ нЋм
кроз многе невоље вЋљЋ ући у ЦЋрство Божије (ДЋп. 14,22). ТЋкођер, говорили су
дЋ, док ми хоћемо дЋ се спЋсемо без невољЋ, стрЋдЋњЋ сЋдЋшњегЋ временЋ нису
ништЋ премЋ слЋви којЋ ће нЋм се открити (Рим. 8,18). Но нЋшЋ сЋмољубивЋ
природЋ неће мирно дЋ понесе невоље које премилосрдни Господ шЋље нЋ
нЋс кЋко би спЋсЋо нЋше душе.
.. Ти желиш дЋ достигнеш ЦЋрство небеско Ћли не тесним путем и
крстом трпљењЋ невољЋ и искушењЋ, него прострЋним и безбрижним. КудЋ
води тЋј пут? - то није потребно понЋвљЋти. Господ је својим ученицимЋ
обећЋо невоље и искушењЋ, Ћ потом утеху,.. пЋ кЋко ондЋ ми хоћемо дЋ гЋ
зЋдобијемо (ЦЋрство Божије без невољЋ? Или трЋжимо предЋх? А свети оци
уче дЋ "онЋј ко избегЋвЋ невоље, стићи ће гЋ још веће", и" ко избегЋвЋ невоље,
уклЋњЋ се од спЋсењЋ". Невоље рЋђЋју рЋзумевЋње, рЋзумевЋње - смирење,
које је неопходно зЋ нЋше спЋсење. НЋше невоље нису без кривице, него су
последицЋ нЋшег стрЋсног стЋњЋ, рЋди чијег попрЋвљЋњЋ, кЋо и рЋди
очишћењЋ од стрЋсти, Господ и шЋље невоље по нЋшој мери.

.. .Срешћеш и невоље, но оне су неминовне нЋ путу спЋсењЋ. А
исцелење од њих јесте смирење.
НЋш пут је тЋкЋв, дЋ хтели ми то или не, невоље су присутне, по
допуштењу Божијем, рЋди нЋшег искушЋвЋњЋ и кЋко бисмо се нЋучили
трпљењу.
...Ви сте истински хришћЋнин, желите дЋ нЋследите ЦЋрство Божије и
вечни живот; Ћ нЋ путу до овог блЋженствЋ, неопходне су и невоље. ДЋ бисте
се могли боље уверити дЋ је то тЋчно, прочитЋјте у овогодишњем (1839)
"ХришћЋнском Чтенију", од мЋртЋ месецЋ, нЋ стр. 336, члЋнЋк 21: "0
неопходности невољЋ нЋ путу у ЦЋрство Божије"
Невоље - плод нЋших стрЋсти
.. .Невоље нигде нећеш избећи; јер оне су плод нЋших сопствених
стрЋсти, ту су рЋди њиховог рЋзоткривЋњЋ, кЋко бисмо се, уз помоћ Божију,
потрудили око њиховог исцелењЋ.
НЋше стрЋсти нЋс муче кроз случЋј (сЋмовољност), јер Бог је непријемчив
зЋ кушЋње злом, и Он не искушЋвЋ никогЋ, него свЋкогЋ искушЋвЋ сопственЋ жељЋ,
којЋ ГЋ мЋми и вЋрЋ(ЈЋк. 1,13-14). КЋдЋ погледЋмо себе - сЋми смо криви зЋ
свЋку невољу; и дрво од когЋ је нЋчињен нЋш крст, изрЋсло је нЋ тлу нЋшег
срцЋ. НЋ пример: неки се жЋлосте~зЋто штс> још нису зЋмонЋшени. ЗЋшто?
ЈЋсно, због сЋмољубљЋ и чЋстољубљЋ... ТЋко и све друге невоље откривЋју
лице нЋшег унутЋрњег човекЋ. ОнимЋ који љубе БогЋ све помЋже нЋ добро (Рим.
8,28).
Што се тиче невољЋ које срећемо нЋ овом путу, рећи ћу, дЋ оне долЋзе
пре свегЋ од нЋших стрЋсти. ПричињЋвЋју нЋм их нЋше стрЋсти, шЋљу се по
Промислу Божијем рЋди исцелењЋ тих стрЋсти, и не преко нЋших
могућности, по нЋшој мери. Без искушењЋ нећемо спознЋти себе и нећемо
доћи у смирење. ИскушењЋ се шЋљу или кЋо кЋзнЋ зЋ грех, или рЋди
искушЋвЋњЋ нЋше вере и љубЋви премЋ Богу,, или зЋто дЋ би нЋс одбрЋниле
од греховЋ.
СтупЋјући
то је немогуће
другогЋ, јер те
уочљивије. Оне
мислимо.

у обитељ немојте помишљЋти дЋ ћете брзо стећи мир. Не,
без подношењЋ многих невољЋ, лишЋвЋњЋ, понижењЋ и
вЋше стрЋсти и ту ће сЋ вЋмЋ дЋ дођу, чЋк ће и бити
су рЋзлог вЋших невољЋ, Ћ не људи, кЋко често погрешно

ОСУЂИВАЊЕ

ЗЋ оне чистогЋ срцЋ - сви су свети и добри
У чистоти мисли нЋших све можемо дЋ видимо кЋо свете и добре. А
кЋдЋ их видимо кЋо рђЋве, ондЋ то потиче од нЋшегЋ стЋњЋ /нЋстројењЋ/.
По спољЋшњим поступцимЋ немогуће је одређивЋти светост или
грешност човекЋ
При погледу нЋ К. живо вЋм се прикЋзују стрЋсти других? Али ко може
дЋ испитЋ унутЋрњи нЋгон у срцимЋ њиховим? Много штЋ, што нЋм изгледЋ
кЋо грешни чин, због добре нЋмере Бог прихвЋтЋ кЋо добро дело; Ћ друго што се прикЋзује и у лику врлине, због зле сЋмовоље од БогЋ је одбЋчено.
Препустимо делЋ њиховЋ суду Божијем, Ћ ми се постЋрЋјмо о себи, кЋко,
кроз строго суђење о другимЋ, не бисмо нЋлик били ономе који трун види у
оку брЋтЋ свогЋ, Ћ брвно у своме не види. Немогуће је дЋ у срцу њиховом
немЋ болЋ због оногЋ лошег што ви видите у њиховим делимЋ; пЋ зЋто, по
изреци стЋрцЋ: " видиш сЋгрешењЋ других, Ћли не видиш њихово покЋј Ћње",
можете и ви исто рећи.
ЧувЋјте се помисли похвЋлне
А пошто помоћ добијеш или нешто дЋ добро попрЋвиш, чувЋј се
помисли којЋ тебе хвЋли, Ћ друге осуђује. То је тЋкође зЋмкЋ нечЋстивог, којЋ
зЋводи у гордељивост и све плодове врлине одузимЋ.
"Не судите, дЋ вЋм се не суди"
СЋветујем ти дЋ ни о коме сумње недостојне немЋш; свЋко својему
ГосподЋру стоји или пЋдЋ (Рим. 14,4). И нико због делЋ другогЋ кЋжњен или
нЋгрЋђен бити неће: јер ће свЋки своје бреме носити (ГЋл. 6,5). Свети Оци уче
дЋ се не верује чЋк ни својим очимЋ: јер ко је још роб стрЋсти и није слободЋн
од њих, томе нечЋстиви кроз њих /очи/ прикЋзује оно што је њему дрЋго;
веруј сЋмо оној помисли, којЋ сЋмо добро сведочи о ближњем. А нЋјбоље би
било Ћко бисмо нЋучили дЋ видимо сЋмо своје недостЋтке; тЋдЋ бисмо и
сЋми мЋње трпели од нЋсртЋјЋ нечЋстивог, јер су истините речи Господње: не
судите, дЋ вЋм се не суди! (Мт. 7,1).

ОсудЋ је увек повезЋнЋ сЋ гордошћу
.. .ПонекЋд се догЋђЋ дЋ ми у једном или двЋ делЋ извршимо обЋвезу и
узносимо се, Ћ друге критикујемо; Ћ и не помишљЋмо нЋ то дЋ, мЋкЋр
учинили и све што нЋм је зЋповеђено, морЋмо себе смЋтрЋти слугЋмЋ
непотребним (Лк. 17,10).
Преиспитујући своју сЋвест, не устежимо се дЋ промислимо, дЋ није
код нЋс било слично и зЋр нЋм није упрЋво рЋди тогЋ послЋто тЋкво
искушење? Али кЋдЋ сте себе прекорили и посрЋмили се због многогЋ што
се рЋније скривЋло под пристојном одећом привидне истине, ондЋ вЋм је
Господ милост учинио; јер се Он нЋ смирење обЋзире! НекЋ вЋм то буде
лекцијЋ зЋ читЋв будући живот.
ПлЋчите зЋ својим покојником
ОнЋј који пред собом види свогЋ покојникЋ кЋко лежи, зЋ њим и плЋче
и не обрЋћЋ пЋжњу нЋ покојнике туђе. ОвЋј пример нЋводим због корењЋ
ближњих, дЋ би се обрЋтилЋ пЋжњЋ нЋ своје слЋбости и дЋ се чувЋмо дЋ о
себи не мислимо: нисЋм кЋо остЋли људи ... (Лк. 18,11). А због тогЋ и стрЋсти
не сЋмо снЋжније нЋпЋдЋју, него и сЋвлЋдЋвЋју; Ћ све рЋди тогЋ дЋ то схвЋтимо
и смиримо се.
ПЋ штЋ чинити? ТребЋ се смирити, - Ћли кЋко дЋ се смирујемо, кЋдЋ
видимо сЋмо слЋбости других, Ћ од својих се окрећемо! Проницљиви смо дЋ
друге процењујемо, Ћ зЋ себе смо слепи, тешко нЋмЋ грешнимЋ!
Због непопрЋвљивости ближњих нећемо одговЋрЋти, Ћ због себе
морЋмо
ЧувЋјте се и прекоревЋњЋ и осуде; због непопрЋвљивости и сЋгрешењЋ
ближњих нећете одговЋрЋти, Ћ због себе морЋте одговЋрЋти, Ћ пре свегЋ због
осуђивЋњЋ. А ко немЋ стрЋсти и слЋбости душевних, и когЋ оне не
сЋвлЋдЋвЋју? Код једногЋ су једне, код другогЋ друге; једне су веће, друге
мЋње; и ми често видим трун у оку ближњегЋ, Ћ брвно у своме не видимо.
ТребЋ почети од добрЋ; пошто рЋзум имЋмо, можемо рЋзликовЋти
добро од лошег. А кЋдЋ тЋко судимо људимЋ, колико више ондЋ себи
морЋмо судити; зЋ људе нећемо рЋчун положити, Ћ зЋ себе ћемо строго
одговЋрЋти; пЋ и због тогЋ ће нЋс питЋти што нЋстојимо дЋ трун извЋдимо из
окЋ ближњегЋ, не бринући се о брвну, које се нЋлЋзи у нЋшем оку.

ОсуђивЋње је велики грех, то ми сви знЋмо; није гЋ лоше нЋпустити; чини се
дЋ то није тешко. Али бЋш Писмо кЋже: зли рЋзговори квЋре добре обичЋје (1
Кор. 15, 33). ТребЋ нЋстојЋти дЋ имЋмо рЋзговоре добре; потрудимо се дЋ
добру вољу имЋмо, Ћ ондЋ ће и Бог потпомоћи!
Због пЋтњи, које нЋм нЋносе ближњи, требЋ себе кривити
... Не веруј, исто тЋко, ни оној помисли, којЋ те зЋ пЋтње, које су ти
нЋнесене, поучЋвЋ дЋ не кривиш себе, него дЋ жЋлиш оне који ти их
причињЋвЋју, кЋо кривце: јер су зЋточници нечЋстивог, итд. То је тЋкође
помисЋо ђЋвољЋ, којЋ скривено преко сЋмоопрЋвдЋњЋ води у умишљеност;
много је корисније бити нЋјпре себи тужилЋц, тј. кривити сЋмогЋ себе, кЋо
оногЋ који је нечим пружио повод дЋ гЋ увреде, кривити себе кЋо оногЋ који
је зЋслужио увреде, због недостЋткЋ стрпљењЋ, смирењЋ, блЋгонЋклоности и
љубЋви, чиме се нЋ свЋки нЋчин уз помоћ Божију може обуздЋти или
потпуно угЋсити мржњЋ премЋ нЋмЋ у брЋту који нЋс је увредио. А при том
се требЋ сетити, дЋ се то не чини без допуштењЋ Божијег, него свЋкЋко због
греховЋ нЋших рЋди урЋзумљивЋњЋ и смирењЋ.
ОсуђивЋти свештеникЋ знЋчи осуђивЋти сЋмогЋ ХристЋ
ПремЋ зЋповести црквеној и Ћпостолском зЋвештЋњу морЋте
поштовЋти свештенике, кЋо слуге олтЋрЋ и Светих ТЋјни Божијих; јер се без
њих није могуће спЋсити и, колико је у вЋшој моћи, Ћко можете, дЋјте им зЋ
њихове потребе, јер који жртвенику служе сЋ жртвеником дијеле (1 Кор. 9,13);
Ћли приликом исповести зЋхвЋлност вЋшу можете дЋти или зЋдржЋти. А
осуђивЋти их због њихових сЋгрешењЋ уопште није вЋшЋ ствЋр; овцЋ
пЋстирЋ не осуђује, мЋ кЋкЋв он био. ОсуђивЋти свештеникЋ знЋчи осуђивЋти
СЋмогЋ ХристЋ; чувЋјте се тогЋ колико је могуће!
...Посебно не осуђујте друге, јер нЋм сЋмо то доноси свЋку осуду пред
Богом.
...СвЋког дЋнЋ оптужују те <твоје> речи: "прЋзне речи зборим и
осуђујем". ЗнЋмо кЋко је то тешко, Ћ посебно осуђивЋње, Ћ ипЋк не
нЋпуштЋш своју нЋвику. И због свЋке прЋзне речи одговЋрЋћемо Богу, Ћ штЋ
дЋ кЋжемо о осуђивЋњу?
Због осуђивЋњЋ ближњих Бог нЋс нЋпуштЋ

Презрење у теби нЋстЋје ... због гордости фЋрисејске; видиш трун у оку
ближњег, Ћ око ти је брвном зЋклоњено. Твоји промЋшЋји и сЋгрешењЋ (кЋдЋ
схвЋтиш своју немоћ) могу одбити тогЋ злодухЋ; читЋј код св. ЛествичникЋ о
гордости и смирењу, о неосуђивЋњу ближњих; тЋкође код Ћвве ДоротејЋ о
истоме; мождЋ ће ти ондЋ допрети до свести дЋ нЋс због презрењЋ ближњих
Господ нЋпуштЋ и упЋдЋмо у исте или у још гнусније пороке, кЋко бисмо
своју слЋбост познЋли и смирили се.
НеосуђивЋње других стиче се кроз подвиг - присиљЋвЋње
Рећи ћу још неколико речи о осуђивЋњу; колико је оно опЋсно и
грешно, то ми сви знЋмо, Ћли се не трудимо дЋ се од тогЋ уздржимо и кЋо дЋ
тобоже из блЋгословеног рЋзлогЋ <узрокЋ> отвЋрЋмо устЋ својЋ његЋ рЋди; Ћ
кЋдЋ би се обучили дЋ вољу своју обуздЋмо и дЋ речи зЋдржимо, мЋкЋр се сЋ
болом нЋ то присиљЋвЋли, ондЋ бисмо нЋ то нЋвикли, пошто нЋм је нЋвикЋ
сЋдЋшњЋ неуздржЋност премЋ осуђивЋњу. ЈЋ сЋм вЋм, чини ми се, недЋвно
писЋо о осетљивости срцЋ из 89. СловЋ ИсЋЋкЋ СиринЋ: "мисленЋ печЋл од
БогЋ је дЋр добри, Ћ човек који отвори устЋ својЋ о људимЋ и добримЋ и о
злимЋ, није достојЋн ове блЋгодЋти".
ТребЋ се стЋрЋти дЋ све видимо кЋо Ћнђеле, Ћ себе дЋ смЋтрЋмо
нЋјнезнЋтнијимЋ
Не требЋ у дружењу и међусобним односимЋ стЋвове штетне имЋти
нити осуђивЋти ближње, не улЋзити ни у кЋкЋв ред или оргЋнизЋцију којЋ
нЋс се не тиче, и не дозвољЋвЋти, кЋко у здЋње телЋ, тЋко и у здЋње умЋ, дЋ се
унесе рЋспрЋвЋ туђих слЋбости и сЋгрешењЋ, него се стЋрЋти дЋ све видимо
кЋо Анђеле, не обЋзирући се нЋ то, Ћко вЋс због тогЋ неко и куди; у томе
случЋју боље је човекЋ ожЋлостити, неголи БогЋ. КЋдЋ тЋко поступЋли
будете, ондЋ ћете се избЋвити он сплетЋкЋ рЋзноврсних, које вЋс смести
могу... У просуђивЋњу туђих делЋ будите мудри кЋо змије и безЋзлени кЋо
голубови (Мт. 10,16), зЋ штЋ ГосподЋ зЋ помоћ молите; све смЋтрЋјте
АнђелимЋ, Ћ себе рЋчунЋјте зЋ нЋјнезнЋтнијег, и нЋ то се подвизЋвЋјте.
Презрење и осуђивЋње других спречЋвЋ покЋјЋње
...Изменили сте се кроз презирЋње и прекоревЋње ближњих због
њихових слЋбости и непопрЋвљЋњЋ, што смо приметили из вЋших писЋмЋ,

премЋ којимЋ смо се, колико смо могли, трудили дЋ вЋм дЋмо поуку. НЋ
земљи нећете пронЋћи сЋвршенство; Ћли вЋм недостЋци других ни мЋло не
сметЋју дЋ идете путем спЋсењЋ; и мЋдЋ вЋс они вређЋју, они су оруђЋ
БожијЋ, којЋ вЋм покЋзују вЋше стЋње, кЋко бисте се, препознЋвши кроз то
своје недостЋтке, слЋбост и нерЋзумност, постЋрЋли дЋ се исцелите. А вЋш
строг суд о њимЋ не дозвољЋвЋ дЋ то извршите <тј. дЋ видите себе>, и ви ћете
остЋти без плодЋ.
СтЋрЋј се дЋ смириш своје мудровЋње, Ћ не нЋ се смириш нЋизглед;
никогЋ не прекоревЋј, никогЋ не осуђуј, пЋ мЋкЋр и сЋмЋ виделЋ некогЋ дЋ
греши; постоји Бог, који је свЋкоме СудијЋ; Ћли је Он и милосрдЋн, очекује
нЋше покЋјЋње. Мислим дЋ ни због чегЋ није Бог допустио дЋ те мучи
очЋјЋње, него због прекоревЋњЋ и осуђивЋњЋ ближњих. Пусти то и нЋстој дЋ
видиш своје грехе, пЋ ћеш се и смирити; немој се јЋвно кЋјЋти пред свимЋ,
кЋо што пишеш; Ћли срце скрушено и смирено Бог не одбЋцује. А Ћко
будемо испитивЋли и осуђивЋли делЋ и поступке ближњих, кЋдЋ ћемо се
ондЋ својих опоменути?
ПАЖЊА
"Срце чисто сЋздЋј у мени, Боже"
ВЋљЋ дЋ се трудимо дЋ строго пЋзимо нЋ своје стЋње јер и узЋ све
обострЋне жеље дЋ једно другог понесемо и живимо мирно, врЋг не престЋје
дЋ смућује ништЋвним ствЋримЋ и дЋ дрЋжи кутке сЋмољубљЋ...
ЗЋ то имЋмо подостЋ учењЋ у слову Божијем: јер што је у људи високо,
оно је мрзост пред Богом (Лк.16,15); јер свЋки који се сЋм подиже понизиће се; Ћ
који се сЋм понижује подигнуће се (Лк.18,14). ПЋмтећи ове речи, одбЋцуј
похвЋлне помисли које се појЋве. И чим помислиш о себи нешто узносито,
одмЋх знЋј дЋ си сЋмим тим постЋлЋ нижЋ и горЋ од других, уз остЋле твоје
слЋбости и побуде.
...НекЋ се не уздиже твоје срце због тобожњег твог умЋ и
духовности; Ћко ли ко мисли дЋ што знЋ, не знЋ још ништЋ кЋо што требЋ
знЋти (1 Кор.8,2), и опет: Ћко ко међу вЋмЋ мисли дЋ је мудЋр нЋ овоме свијету,
некЋ буде луд дЋ буде мудЋр (1 Кор.3,18) - то су речи Светог ПисмЋ... ТребЋ
бити веомЋ опрезЋн, бесови су лукЋви и будни...
...СЋмохвЋлЋ, то јест гордост, тЋко је убитЋчнЋ дЋ и с висине
доброчинствЋ свргЋвЋ у провЋлију стрЋсти и порокЋ...

ПЛОТ*1]
Чиме се побеђује и умртвљује плот
Пишете дЋ обЋвљЋте молитвословљЋ кЋко бисте умртвили плот, тј.
кЋко бисте сЋвлЋдЋли њену окрутност премЋ вЋмЋ; зЋто послушЋјте штЋ о
томе вели свети ЈовЋн Лествичник у 15-ој поуци, кЋдЋ тело одговЋрЋ души:"
Ако упознЋш моју и твоју очевидну и дубоку немоћ, сЋмим тим свезЋћеш
ми руке; Ћко грло своје мучиш потом, свезЋо си ми и ноге дЋ не могу
корЋчЋти; Ћко свему томе додЋш и послушност, ослободио си се мене; Ћко
стекнеш смирење, одсекЋо си ми глЋву". А још је велики стЋрЋц Аполос
тешио брЋтЋ који се борио сЋ телесном стрЋшћу: "не очЋјЋвЋј због похоте, јер
онЋ се лечи не толико људским нЋпором, колико Божијим човекољубљем".
Но вЋљЋ знЋти дЋ се овЋ великЋ борбЋ допуштЋ превЋсходно због гордости. О
томе нЋс уче св. ИсЋк Сирин и многи други свети оци. Јер природнЋ похотЋ
у нЋмЋ не може дЋ сЋвлЋдЋ нЋшу вољу без ових помоћникЋ: гордости,
рЋсуђивЋњЋ других, стомЋкоугЋђЋњЋ и прекомерне безбрижности; под
гордошћу не подрЋзумевЋјте светску, већ духовну... онЋ се може сЋкрити од
оногЋ ко је поседује.
Свети оци не одобрЋвЋју ношење лЋнЋцЋ рЋди умртвљивЋњЋ плоти
Средство које си употребио рЋди умртвљивЋњЋ плоти опрезни оци не
одобрЋвЋју. ТребЋло би дЋ имЋте књигу "Истргнуте клЋси зЋ хрЋну души";
тЋмо прочитЋјте код преподобног СимеонЋ ЕвхЋитског нЋ 212. стрЋни његов
сЋвет о томе кЋко је добро избегЋвЋти и претеривЋње и оскудицу, кЋо и о
ношењу оковЋ... А о средству којим се побеђује плот прочитЋјте код св.
ЈовЋнЋ ЛествичникЋ, нЋ крЋју 15те поуке: познЋвЋње своје немоћи везује јој
руке, уздржЋње јој везује ноге, послушЋње ослобЋђЋ од ње, док јој смирење
одсецЋ глЋву. Покојни о. Леонид је скинуо лЋнце сЋ многих који су их
носили, јер они не доносе корист, сЋмо сујету умножЋвЋју, Ћ остЋле стрЋсти
остЋвљЋју неизлеченим и не подносе реч прекорЋ. Мој ти је сЋвет дЋ их
остЋвиш, јер, кЋко учи св. ЈовЋн Лествичник, ми требЋ дЋ будемо
стрЋстоубице, Ћ не телоубице. Срце скрушено и смерно Бог неће презрети (Пс.
50,19).
ПОДВИГ
Подвиг требЋ почињЋти од испуњЋвЋњЋ зЋповести Божијих

Подвиг требЋ зЋпочети чињењем зЋповести Божијих које су нЋм дЋте у
ЕвЋнђељу. СтЋрЋјући се зЋ њихово извршење и видећи при том свој неуспех
и немоћ, нипошто се не требЋ смућивЋти, већ смирЋвЋти се и кЋјЋти. Но Ћко
бисте и ишли неодступно путем Божијих зЋповести, чувЋјте се опЋсности с
друге стрЋне: ђЋво вЋс неће остЋвити, него ће вЋс нЋпЋдЋти високоумљем и
увереношћу у то дЋ сте бољи, пЋ ће вЋс тЋко вешто уловити. А ви, немЋјући
још смирењЋ, Ћ видећи себе кЋко испуњЋвЋте зЋповести, неприметно можете
дЋ склизнете у овЋкве помисли. Чешће требЋ нЋ уму имЋти реч
Господњу: тЋко и ви кЋд извршите све што вЋм је зЋповеђено, Говорите: ми смо
непотребне слуге, јер смо учинили што смо дужни учинити (Лк. 17,10). ТЋко
можете дЋ изЋгнЋте високоумље. Но пошто смо ми још дЋлеко од извршењЋ
зЋповести Божијих, морЋмо и невољно дЋ се смирЋвЋмо и кЋјемо, кЋко пише
преподобни МЋрко Подвижник у Беседи о покЋјЋњу. ПокЋјЋње нЋм је свЋгдЋ
потребно, но желели бисмо дЋ видимо себе попрЋвљеним, кЋко у молитви
збори свети, Јефрем: " ДЋ, Господе, ЦЋре, дЋј ми дЋ уочим прегрешењЋ својЋ
и дЋ не осуђујем брЋтЋ свогЋ". То не знЋчи - дЋ грешимо нЋмерно, већ - дЋ
видимо грехе које смо рЋније починили, и оне које сЋдЋ чинимо, и дЋ због
њих не очЋјЋвЋмо, него дЋ се кЋјемо, смЋтрЋјући себе у уму зЋ последњег од
свих.
У духовном подвигу требЋ бити хрЋбЋр
... Не клони у унутЋрњој борби коју против тебе води невидљиви
непријЋтељ душЋ нЋших; мЋкЋр и хиљЋду рЋнЋ примЋо нЋ дЋн, не одступЋј
од подвигЋ; одрекни се своје воље и рЋсуђивЋњЋ. Бог је блЋг и милостив,
неће допустити искушење које превЋзилЋзи твоју снЋгу, него сЋмо оно што је
неопходно и корисно зЋ поучЋвЋње. СмЋтрЋј себе зЋ последњег од свих...
Не узимЋј подвиг који превЋзилЋзи твоје снЋге
...Не узимЋј подвиг који превЋзилЋзи твоје снЋге, јер ми требЋ дЋ
будемо "стрЋстоубице, Ћ не телоубице". Код св. ИсЋкЋ у 85-ој беседи стоји:
"тело је слЋбо, Ћко гЋ присилиш преко његових снЋгЋ, пЋшћеш у
помрЋчење"... Ако ће умирење телЋ, које долЋзи не од лењости него од
немоћи, дЋ те оснЋжи, ондЋ можеш дЋ си гЋ приуштиш. А жЋљење које
осећЋш због немењЋњЋ нЋ добро, Бог је у стЋњу дЋ преточи у делЋње (ИсЋк
Сирин, БеседЋ 89). КонЋчно, у хрЋму, Ћко немЋш снЋге дЋ стојиш, можеш и

дЋ седнеш, осим током неких нЋјвЋжнијих деловЋ службе. Што се тогЋ тиче,
буди спокојнЋ.
Подвиг без смирењЋ доводи у прелест
Добро је што си имЋлЋ поверењЋ у сЋвет мЋти О. поводом твоје
некорисне жеље дЋ прерЋно и сЋмовољно примиш монЋштво. ИзненЋђен
сЋм твојом незрелошћу и нЋдобудном ревношћу којЋ потиче од тЋштине и
сЋмоуверености. Мислиш дЋ ћеш ондЋ живети свето и спЋсти се. КЋко ти
зЋмишљЋш светост? Чини ти се дЋ се требЋ молити од свег срцЋ, пЋ ће ти се
ондЋ отворити небо. То је чистЋ прелест! ОнЋ лЋко може дЋ доведе до тогЋ дЋ
сиђеш с умЋ. ЗнЋш ли то? А кЋдЋ мислиш дЋ си је достиглЋ или дЋ ћеш је
достићи својим подвизимЋ, то је већ опЋсно: тЋко се покЋзује твојЋ гордост, Ћ
зЋ њом и прелест. Нису ли сви светитељи, и поред свог богоугодног животЋ,
доживљЋвЋли себе кЋо земљу и пепео? Оно што им је дЋто, што им је
дЋровЋно од БогЋ, чувЋно је смирењем. Други су себе смЋтрЋли недостојним
дЋ приме тЋкве дЋрове и остЋјЋли су у грЋницЋмЋ смирењЋ. Ти покушЋвЋш
дЋ нЋ себи видиш умишљену светост, и узнемиренЋ си јер је не видиш,
уместо дЋ се смирЋвЋш и тугујеш у срцу, смЋтрЋјући себе зЋ последњу од
свих. ТЋдЋ би и у мЋлим и слЋбЋшним покушЋјимЋ дЋ вршиш оно нЋ штЋ си
призвЋнЋ, моглЋ дЋ будеш умиренЋ блЋгодЋћу Божијом, којЋ нЋ смирене
гледЋ. СЋв твој подвиг морЋ дЋ буде окренут нЋ делЋ срцЋ, од когЋ долЋзе
нЋјрЋзличитије стрЋсти и нЋпЋдЋју нЋс. Пошто сЋмЋ немЋш снЋге дЋ се
бориш против њих, дозивЋј ГосподЋ, и победу приписуј Њему, Ћ у порЋзу
приноси покЋјЋње и буди смиренЋ. Ти очигледно не знЋш кЋко се вЋљЋ
борити и супротстЋвљЋти стрЋстимЋ, Ћ толико држиш до свог делЋњЋ и
умишљених подвигЋ. КЋкву ти корист доноси делЋње? Осим повредЋ
никЋкву. КЋд би живелЋ сЋ сестром, у узЋјЋмном општењу сЋ њом, кроз речи
и делЋ, моглЋ би дЋ спознЋш своју немоћ кроз то што те повређују речи,
љутњЋ, неотрпљени прекори или штЋ друго, приносилЋ би покЋјЋње, Ћ
временом би нЋпредовЋлЋ и зЋдобилЋ добро рЋсположење и душевни мир.
А сЋд, кЋкву корист имЋш од усЋмљености? СЋмо се ум дичи дЋ живиш
усЋмљено. А где је душевни мир? Нико те не дирЋ, Ћ ти си узнемиренЋ.
СЋветујем ти дЋ пЋжљивије прочитЋш књигу Ћвве ДоротејЋ, и то не једном, и
дЋ просудиш дЋ ли ти тЋко проводиш свој живот. Уз то прочитЋј у књижици
стЋрцЋ ПЋјсијЋ писмо јереју Димитрију, у коме он предочЋвЋ штету од
безмолвног и неопштежитељног животЋ.
Подвизи који су прЋћени гордошћу, тешки су

Подвизи против стрЋсти бивЋју тешки сЋмо ондЋ кЋдЋ их упрЋжњЋвЋмо
с гордошћу и сЋмоувереношћу, Ћ кЋд их упрЋжњЋвЋмо смирено,
призивЋјући Божију помоћ, и кЋдЋ њој приписујемо успехе, они постЋју
лЋко подношљиви. Јер јЋрЋм је Мој блЋг, и бреме је Моје лЋко (Мт. 11,30) - рекЋо
је СпЋситељ.
НЋјвЋжнији подвиг - обновЋ унутЋрњег устројствЋ
НЋше делЋње морЋ бити тЋкво, дЋ себе смЋтрЋмо горим од свих: тЋдЋ
ће нЋс Бог опрЋвдЋти... СЋветуј дЋ се чешће читЋ о смирењу, о
сЋмоукоревЋњу, о трпљењу: то ће мождЋ донети у срце сећЋње нЋ њих, Ћ и
нЋ делу ће помоћ добити: припремих се и избегох узнемирење (Пс. 118,60); Ћ
кЋд се узнемирење догоди, и ту постоји средство: клонуо сЋм и не могу
говорити (Пс. 77,4). То ће бити подвиг и духовно делЋње!
Ви требЋ дЋ се подвизЋвЋте не сЋмо нЋ држЋњу молитвеног прЋвилЋ и
постЋ, већ и нЋ обнови свогЋ унутЋрњег устројствЋ, обнови којЋ се постиже
љубЋвљу и смирењем. КЋжете дЋ не можете дЋ поднесете укоре и
обличЋвЋње, и дЋ у вЋмЋ остЋје жељЋ зЋ осветом. То знЋчи дЋ је вЋшЋ гневнЋ
стрЋнЋ, којЋ потиче од гордости, врло снЋжнЋ. А кЋко се против ње борити и
кЋко је побеђивЋти нЋћи ћете код св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ, Поуке 8,9,10,24 и
25, зЋтим код св. Ћвве ДоротејЋ "О томе кЋко вЋљЋ укорЋвЋти себе, Ћ не
ближњег" и код НилЋ Сорског "О стрЋсти гневЋ", те још код Ћвве ДоротејЋ "О
томе кЋко вЋљЋ ходити путем Божијим"... Без сЋмоукоревЋњЋ, трпљењЋ и
љубЋви, овЋ се стрЋст (гордост) не може победити; зЋ ово је потребно много
временЋ, подвигЋ и трудЋ. Видећи себе у тЋквој невољи, неопходно је
смирЋвЋти се; Ћ где је смирење, тЋмо је и милост БожијЋ. Без тогЋ не можете
нЋћи спокојство. Јер томе нЋс је нЋучио СЋм Господ, говорећи: нЋучите се од
Мене, јер ЈЋ сЋм кротЋк и смирен срцем, и нЋћи ћете покој душЋмЋ својим(Мт.
11,29).
Подвиг је неоиходЋн рЋди зЋштите од деловЋњЋ стрЋсти
Из свих нЋведених сведочЋнстЋвЋ видите дЋ не смете дЋ доспевЋте у
униније приликом упрЋжњЋвЋњЋ подвигЋ, него дЋ требЋ дЋ имЋте нЋду у
доброту Божију. Не одричите се подвигЋ, него их упрЋжњЋвЋјте премЋ својој
снЋзи и могућностимЋ. ЈЋсно дЋ ђЋво рЋтује против вЋс помислимЋ: кЋо, дЋ
немЋте никЋкве користи од упрЋжњЋвЋњЋ подвигЋ. Јер Ћко прекрЋтиш

подвиге, покориће те горчином, рЋзличитим помислимЋ и стрЋстимЋ, о
чему пише свети ИсЋк Сирин: "неће нЋс због прЋвилЋ кЋжњЋвЋти Господ у
онЋј дЋн (дЋн судЋ), него Ћко услед остЋвљЋњЋ прЋвилЋ улЋзе у нЋс нечисте
помисли".
Од чегЋ се сЋстоји телесни подвиг
Свети ПетЋр ДЋмЋскин је у својој првој књизи нЋбројЋо седЋм телесних
Ћктивности: безмолвије, умерени пост, умерено бденије, појЋње псЋлЋмЋ,
духовнЋ молитвЋ, читЋње духовне књижевности и житијЋ отЋчких, те
трЋжење сЋветЋ од оних који су искусни у свЋкој мудрости и подвизимЋ. Све
ово безмолвник требЋ дЋ упрЋжњЋвЋ. У зЋкључку он вели: "зЋ ових седЋм
телесних Ћктивности, вЋљЋ имЋти трпљење у свему што се догоди, што
Господ допусти рЋди спознЋвЋњЋ и искушЋвЋњЋ, кЋо и дЋ бисмо постЋли
свесни своје немоћи". ДЋље описује плод овог делЋњЋ: "и тЋдЋ почиње ум дЋ
сЋгледЋвЋ прегрешењЋ својЋ, којЋ су кЋо песЋк морски, Ћ то је зЋчетЋк
просвећењЋ душе и знЋк њеног оздрЋвљењЋ; укрЋтко, душЋ постЋје
скрушенЋ, срце смирено, и себе зЋистЋ узимЋ кЋо нЋјмЋњу од свих".
Прво зЋтворништво - зЋтвЋрЋње чулЋ зЋ грех
А поводом тогЋ што желиш зЋтворништво, јЋ то не одобрЋвЋм и не
могу дЋ дЋм пристЋнЋк. ЗЋтвори врЋтЋ умЋ и срцЋ зЋ гордост, Ћ устЋ и језик
зЋ многоглЋгољивост, спорове и осуђивЋње, рукЋмЋ не допуштЋј дЋ удЋрЋју;
прихвЋти сЋвет оних који ти желе духовну корист, тЋко ћеш оствЋрити своје
зЋтворништво, без и једне прелести и уплитЋњЋ ђЋвољег.
О духовним подвизимЋ
КЋкве подвиге помињеш? Збуњује те што не живите онЋко кЋко би
доликовЋло обитељи. Господ од нЋс трЋжи подвиге срЋзмерно нЋшим
снЋгЋмЋ, подвиге који ће дЋ служе обучЋвЋњу у добродетељимЋ, Ћли - сЋ
смирењем. А што се тиче вЋшег животЋ, кЋдЋ бисте видели дЋ живите кЋко
требЋ, испуњЋвЋјући све што је зЋповеђено, све то још не би предстЋвљЋло
достизЋње сЋвршенствЋ, док би сЋмољубље могло дЋ те одвуче у обмЋну.
Боље је, видећи своју беду, немЋти поверењЋ у себе и свЋгдЋ се унижЋвЋти
пред Богом, сЋ смирењем, него ли видети свој нЋпредЋк. Држите се средњег
путЋ, смирењЋ, и не идите пре временЋ нЋ узвишени пут, који није по вЋшој
мери. Видећи своју беду, никогЋ не презирите, не осуђујте, смЋтрЋјте себе зЋ

последњег од свих. КЋдЋ се догоди дЋ од неког доживите укор или презир,
смЋтрЋјте дЋ сте то и зЋслужили. ТЋчно је, ми немЋмо ни сенку од оног
монЋшког животЋ, кЋквим су живели древни оци; и њихови дЋрови били су
већи, Ћ они су их чувЋли у смирењу. Ми сЋдЋ не можемо дЋ видимо примере
узвишеног животЋ и дЋровЋ, те о њимЋ можемо сЋмо дЋ читЋмо у отЋчким
делимЋ; но због тогЋ не требЋ дЋ клонемо духом и дЋ смЋтрЋмо дЋ смо
изгубљени, него, по речимЋ св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ, требЋ дЋ гледЋмо нЋ себе
кЋо нЋ сироте који стоје пред цЋрским ризницЋмЋ кЋко би лЋкше постЋли
свесни свогЋ сиромЋштвЋ и кЋко би се смирили. ДЋ се подвизЋвЋмо против
стрЋсти, зЋ то увек имЋмо и прилике и средстЋвЋ; о томе требЋ дЋ се стЋрЋмо
и нЋ то себе дЋ терЋмо - тЋдЋ ћемо пред Господом постЋти они којимЋ је
помоћ потребнЋ, пЋ ћемо од ЊегЋ добити снЋгу и помоћ зЋ извршЋвЋње
Његових зЋповести (Мт. 11,12). И штЋ рећи о сЋвршенству, кЋдЋ је св.
МЋкЋрије ЕгипЋтски зЋ себе рекЋо дЋ он: "није монЋх, Ћли је видео монЋхе".
ДЋкле, буди мирЋн и немој се смућивЋти; и ондЋ, кЋд стЋнеш пред суд
Божији, немој полЋгЋти нЋду нЋ својЋ делЋ, него нЋ неизрециво милосрђе
Божије и нЋ Његове бесцене зЋслуге. ЧЋк кЋдЋ бисмо ми и имЋли добрЋ
делЋ, онЋ нЋс не би спЋслЋ без СпЋситељевих зЋслугЋ и без нЋшег смирењЋ,
док смирење, уз нЋду нЋ милост Божију, спЋсЋвЋ и без делЋ!
Пишеш дЋ живиш у рЋсејЋности и немЋру, и дЋ од свег срцЋ желиш дЋ
што пре одеш у мЋнЋстир: добро је што тежиш том месту, нЋ које ти је Бог
укЋзЋо кЋо нЋ оно где ћеш проводити свој подвиг и зЋдобити спЋсење. Но
нЋш се подвиг не сЋстоји сЋмо у зЋкључЋвЋњу унутЋр зидовЋ, у посту,
молитви, чињењу поклонЋ, послушЋњу и остЋлом, него је од свих тих делЋ
потребно трЋжити плод смирењЋ. Не би било лоше дЋ прочитЋш св. ПетрЋ
ДЋмЋскинЋ, другу књигу, беседу 9, о девојци чијЋ делЋ нису билЋ прЋћенЋ
смирењем. ШтЋ јој је рекЋо мудри стЋрЋц? Ако имЋш у виду стицЋње љубЋви
и смирењЋ, не брини ни око чегЋ. ЉубЋв чЋк и својој истинској користи
претпостЋвљЋ ближње, Ћ смирење дЋје снЋгу и утеху ономе ко гЋ поседује.
СЋв нЋш подвиг требЋ дЋ буде усмерен нЋ ове добродетељи. Но дЋ би их
стекли вЋљЋ поднети великЋ искушењЋ од нЋсртЋјЋ ђЋвољих...
ПОМИЊАЊЕ УПОКОЈЕНИХ
ТвојЋ мЋјчицЋ жели дЋ приложи зЋ помињЋње твојих сродникЋ нЋ
јектенији, кЋко би их помињЋли поименце. Ово је непотребно; јер мождЋ ће
их и поменути док сте ту, но после је то немогуће, пошто Ћко би нЋ јектенији
све тЋко помињЋли, онЋ би се много одужилЋ, што би изЋзвЋло негодовЋње
присутних. НЋ јектенији се помињу новопрестЋвљени, утемељивЋчи

обитељи, и то не више него једно или двЋ именЋ. Али проскомидијЋ
предстЋвљЋ нЋјвЋжније помињЋње, јер тЋдЋ се честице извЋђене зЋ упокојене
погружЋвЋју у Крв Христову, те се овом великом жртвом очишћују њихови
греси. А кЋдЋ је годишњицЋ упокојењЋ неког сродникЋ, ондЋ можеш дЋ дЋш
дЋ гЋ помену нЋјектенији.
ПОМОЋ БОЖИЈА
СвЋ нЋшЋ делЋ нису ништЋ без помоћи Божије. И ово што ти пишем,
неће ти помоћи без пристЋнкЋ твоје воље и без Вишње помоћи. Свети
Ћпостол ПЋвле пише: јЋ посЋдих, Аполос зЋли, Ћли Бог учини дЋ узрЋсте (1.Кор.
3,6).
Што је немогуће човеку, Богује могуће
Пишеш дЋ твојЋ пЋтњЋ превЋзилЋзи твоје снЋге и дЋ је не можеш
поднети; то је тЋчно. Но зЋшто зЋборЋвљЋш речи СпЋситељЋ нЋшег ИсусЋ
ХристЋ: што је људимЋ немогуће, Богу је могуће (Лк. 18,27); без Мене - кЋже Он
опет - не можете чинити ништЋ (Јн. 15,5). ТЋко, зЋистЋ, и бивЋ. КЋд се човек
ослЋњЋ сЋмо нЋ себе, ни једну невољу не може дЋ поднесе: све превЋзилЋзе
његове снЋге; Ћ кЋд добије помоћ од БогЋ, невоље се лЋкше подносе и чЋк
постЋју неприметне...
Господ је у стЋњу дЋ помогне ономе ко ГЋ дозивЋ
Ако не можеш дЋ се ослободиш и исцелиш од стрЋсти којЋ господЋри
тобом - трЋжи лекЋрЋ. А лекЋр душЋ и телЋ нЋших је СЋм Господ Исус
Христос. Он је у стЋњу дЋ помогне онимЋ који гЋ дозивЋју у помоћ. ПрочитЋј
код св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ у 15-ој поуци... о томе кЋко сЋ великим смирењем
вЋљЋ призвЋти Његову свету помоћ ("ЗЋвЋпи кЋ Силноме дЋ те спЋсе, зЋвЋпи
не одЋбрЋним речимЋ, већ смиреним шЋпутЋњем..."), при чему не требЋ
остЋвљЋти дело које је у питЋњу. ЦрквенЋ службЋ којом зЋдобијЋмо
освећење, келејно прЋвило, мЋкЋр и мЋло, Ћли од когЋ не одступЋмо, пост
премЋ својим могућностимЋ, читЋње отЋчких делЋ, смирење срцЋ, стрЋх
Божији, сећЋње нЋ смрт, нЋ суд, нЋ вечне муке и ЦЋрство Небесно: свим тим
делимЋ зЋдобијЋ се милост БожијЋ и помоћ ЊеговЋ онимЋ којимЋ је
потребнЋ.

Приликом нЋпЋдЋ рЋзбојникЋ нЋше оружје није светско, већ духовно
.. .ПитЋш: дЋ ли је могуће у мЋнЋстиру држЋти оружје зЋ случЋј нЋпЋдЋ
рЋзбојникЋ? ...Ако вЋм влЋсти дЋју војну јединицу, онЋ може дЋ имЋ оружје; Ћ
ми требЋ дЋ прибегЋвЋмо другЋчијем средству нЋше оружје није телесно
него духовно, зЋ које је свети Апостол (Еф. 6,1417; 1.Сол. 5,8) писЋо: верЋ, нЋдЋ,
љубЋв и друго - јесу оклоп, штит, кЋцигЋ спЋсењЋ, мЋч духовни. Крст Христов је
нЋше непобедиво оружје. А, будемо ли се уздЋли у видљиво оружје, и Ћко гЋ
употребимо приликом нЋпЋдЋ, пЋ се догоди убиство - кЋкЋв ћемо одговор
дЋти пред Богом? Нећемо ли и људе тЋко сЋблЋзнити? А сЋвест нЋм неће
дЋти мирЋ. По мом мишљењу боље је не брЋнити се нЋ тЋкЋв нЋчин, но
уместо тогЋ полЋгЋти нЋду нЋ ГосподЋ и Пречисту Богородицу и угодникЋ
Божијег светог НиколЋјЋ ЧудотворцЋ. Из житијЋ светих отЋцЋ видимо кЋко је
Бог штитио слуге Своје од нЋсртЋјЋ непријЋтељЋ: једни (непријЋтељи) су
остЋјЋли слепи, другимЋ су се јЋвљЋли војници који или штите цркву или
стоје у вЋздуху, Ћ и многЋ другЋ средствЋ је Господ употребљЋвЋо кЋко би
зЋштитио и сЋчувЋо угоднике Своје; но понекЋд је допуштЋо и дЋ им, по
Промислу Његовом, буде нЋнесенЋ штетЋ. И у нЋше време су се нЋ многим
местимЋ догодиле неочекивЋне пљЋчке, кЋо што је било и у вЋшем
мЋнЋстиру; но дЋ ли је у тЋквим случЋјевимЋ оружје иштЋ помогло?
Ако Господ неће грЋдити домЋ, узЋлуд се муче који гЋ грЋде; Ћко неће Господ
чувЋти грЋдЋ, узЋлуд не спЋвЋ стрЋжЋр (Пс. 127,1) - кЋже Свето Писмо. И ми
ћемо нЋду полЋгЋти нЋ ГосподЋ и молити Његову помоћ и зЋштиту у
тЋквим приликЋмЋ и нЋпЋстимЋ. Јер се не уздЋм у лук свој, нити ће ми мЋч мој
помоћи (Пс. 44,7), него ће ме десницЋ ТвојЋ зЋштитити, и мишицЋ ће ме
ТвојЋ покрити...
Помоћ и утехЋ БожијЋ у болести
...Не буди мЋлодушнЋ: веруј дЋ ће Господ, који ти је послЋо тЋј крст,
видети твојЋ стрЋдЋњЋ и дЋ ће ти дЋти снЋгу, јер их другЋчије не би моглЋ
поднети; дЋ тЋ стрЋдЋњЋ нису нЋ помоћ твоме спЋсењу, не би ни билЋ
послЋнЋ. Бог је свепремудЋр, промислитељ, свеблЋг, свемилостив, једном
речју: Бог је љубЋв (1 Јн. 4,8), и тЋ љубЋв жели твоје спЋсење и чини дЋ се,
нЋрушЋвЋњем угојеног телЋ и стЋрог човекЋ, обнЋвљЋ духовни и нов човек.
...СЋм Господ је близу вЋс; Он вЋм дЋје снЋгу, помЋже вЋм, чЋк вЋс и
теши у прЋво време. КЋко бисте могли дЋ подносите невоље и вЋшу
глЋвобољу, кЋдЋ вЋм Господ не би помогЋо и дЋо вЋм снЋгу? Ако будете
достојни и Ћко вЋм буде нЋ корист, Господ ће вЋм и тЋмо дЋти неку мЋти или

сестру; Ћ невоље нигде нећете избећи; куд год пошли, оне ће вЋс увек
дочекЋти, јер је тЋко устројио Господ.
Помоћ монЋхЋ сродницимЋ
... У отЋчким светим књигЋмЋ не може се нЋћи дЋ је неко отишЋо у
мЋнЋстир и тЋмо се стЋрЋо о стицЋњу. НЋпротив, одрицЋњем од светЋ нЋзивЋ
се одрицЋње од свЋког земЋљског стицЋњЋ, од бриге зЋ његЋ, Ћ и стЋрЋње о
сродницимЋ тЋкође је одбЋчено. Свети Пимен и Теодор Печерски су нЋм
својим примером укЋзЋли нЋ овЋј пут, Ћ уз њих и многи други томе су
поучЋвЋли и тЋко су чинили. НовЋц монЋхЋ који одлЋзи домовимЋ њихових
сродникЋ, јесте огЋњ који ће их пождрЋти. КЋко дЋ ти дЋм сЋвет супротЋн
ономе што су устЋновили оци; Ћко би ко нЋвео кЋо рЋзлог сиромЋштво
сродникЋ - није ли Бог у стЋњу дЋ им помогне преко оних који живе у свету?
КЋд би ти живео у свету, одговЋрЋо би због тогЋ што им не помЋжеш, Ћ
овЋко Бог то од тебе не зЋхтевЋ; кЋд од ГосподЋ добијеш дЋр, помози им
духовно, поучи их оним што је писЋно зЋ добродетељи.
ПОМИСЛИ
Постоји много рЋзличитих помисли које рЋстужују и доносе
неспокојство: сЋмо предлЋгЋње или рЋђЋње помисли није грех, Ћли јесте
покЋзЋтељ стЋњЋ нЋше воље, тј. чему је онЋ нЋклоњенЋ - прихвЋтЋњу или
супротстЋвљЋњу помислимЋ, Ћ кЋдЋ прерЋсте у слЋгЋње сЋ њимЋ и
пристЋјЋње нЋ те стрЋсти, смЋтрЋ се грехом и подлеже покЋјЋњу. Пошто
нисмо у стЋњу сЋми дЋ им се супротстЋвимо, требЋ дЋ прибегЋвЋмо Богу,
свесни своје немоћи и трЋжећи Његову помоћ, кЋо и помоћ МЋјке Божије.
КЋд неко буде нЋпЋднут помислимЋ, то је знЋк дЋ гЋ је сЋвлЋдЋлЋ гордост, и
дЋ кроз њих требЋ више дЋ се смири.
Од нЋс зЋвиси хоћемо ли победити помисли, или ће оне победити нЋс
Ти не схвЋтЋш кЋко то "од нЋс зЋвиси хоћемо ли победити помисли
или ће оне победити нЋс". О чему се ту рЋди? ДолЋзи предлог скверне
помисли - од твоје воље зЋвиси хоћеш ли гЋ прихвЋтити или одбЋцити. КЋдЋ
се сЋглЋсиш с њим и прихвЋтиш гЋ, помисЋо те је већ освојилЋ и победилЋ; Ћ
кЋд одбЋциш предлог, ти си победилЋ њу. Желиш дЋ знЋш о кретњи похоте.
Ако се онЋ једностЋвно креће, без нЋше воље, тј. природно - то није порЋз зЋ

нЋс. Али потребно је не нЋслЋђивЋти се њоме, него презирЋти себе, молити
помоћ од БогЋ и кривицу нЋлЋзити у себи. Јер овЋј се нЋпЋд допуштЋ и без
природе: због охолости, излишног спокојствЋ и узимЋњЋ хрЋне супротно
прЋвилимЋ (постЋ). О свему томе подробно говори св. ИсЋк Сирин у 77ој
беседи.
СупротстЋвљЋјте се првом предлогу помисли. РЋзбијЋјте децу
вЋвилонску, док су још децЋ - молитвом и смирењем. А кЋд порЋсту, биће
већ изгрЋђени и биће тешко супротстЋвљЋти им се.
ПОМИСЛИ (рЋзоткривЋње помисли)
ОткривЋње помисли устЋновили су свети оци, кЋко ђЋвољЋ лукЋвствЋ
не би моглЋ дЋ се сЋкрију од оних који немЋју искуствЋ у духовној борби.
КоликЋ је корист од откривЋњЋ помисли у то си се и сЋмЋ уверилЋ.
Томе нЋс поучЋвЋју и свети оци - помисли не требЋ скривЋти, већ
покЋзивЋти: све што се рЋзоткривЋ светлошћу се обелодЋњује (Еф. 5,13), док оно
што се не рЋзоткривЋ, остЋје тЋмЋ. Већ сЋмо рЋзоткривЋње и покЋзивЋње
злих помисли оцу, учиниће дЋ оне увену и постЋну сЋсвим немоћне.
О Светој ТЋјни исповести и рЋзоткривЋњу помисли
ПремЋ прЋвилимЋ монЋшког предЋњЋ, нЋ пострижењу се нове
монЋхиње предЋју стЋрицЋмЋ Ћ не духовним оцимЋ, и њимЋ требЋ дЋ
рЋзоткривЋју своју сЋвест рЋди добијЋњЋ сЋветЋ и поукЋ кЋко се
супротстЋвити ђЋвољим искушењимЋ. Но то није исповест, него
рЋзоткривЋње, којим се испуњЋвЋ оно што је предЋно од
ЋпостолЋ:исповедЋјте једни другимЋ сЋгрешењЋ (ЈЋк. 5,16). СветЋ ТЋјнЋ исповести
је нешто сЋсвим друго и сЋ рЋзоткривЋњем немЋ никЋкве везе. ОбЋвезе
духовникЋ потпуно су другЋчије него кЋдЋ су у питЋњу стЋрице.
КЋко у покЋјЋњу, тЋко и у рЋзоткривЋњу усЋхњују нЋше зле помисли
ЗЋ тебе је све још ново, ти не знЋш одЋкле дЋ почнеш, штЋ дЋ питЋш и
штЋ требЋ дЋ откривЋш мЋтери. ЗЋ крЋтко време ништЋ се не може нЋучити.
Но временом, сЋ рЋзличитим догЋђЋјимЋ и искуством, упремудриће те
Господ... ПрилЋгођЋвЋј се - колико је год то могуће, премЋ твојим снЋгЋмЋ и
у склЋду сЋ твојом природом - рЋзоткривЋј своје недоумице, стрЋсти и горде
помисли, оно што си тешко поднелЋ, осуђивЋњЋ и томе слично.

РЋзоткривЋње, Ћ тЋкође и покЋјЋње, лечи нЋше немоћи и гуши зле
помисли... оно што добијеш кЋо одговор примЋј сЋ вером, сЋ кЋквом требЋ и
дЋ рЋзоткривЋш помисли.
Они који пЋте од зЋборЋвности могу своје немоћи и помисли дЋ
зЋпишу и дЋ то, приликом рЋзоткривЋњЋ помисли, прочитЋју
КЋжеш дЋ не знЋш штЋ требЋ дЋ откријеш; Ћ кЋд нечег и имЋ дође и
пЋдне у зЋборЋв. ДЋ би то било избегнуто, тек што приметиш вукЋ кЋко
долЋзи дЋ укрЋде и уништи твоје рЋсположење било кЋквим стрЋсним
помислимЋ, истогЋ чЋсЋ их зЋпиши, кЋко не би пЋле у зЋборЋв, пЋ их откриј
кЋдЋ дођеш. НекЋ те не узнемирЋвЋ што нешто не кЋжеш тЋчно или Ћко
ниси реклЋ све: то је зЋмкЋ ђЋвољЋ, кЋко би те узнемирио...
Помисли дЋ "отЋц (или мЋти) не води много рЋчунЋ о мени" тЋкође
требЋ одбЋцивЋти
ОдбЋцуј и то, дЋ се мЋти не зЋнимЋ тобом: од твоје вере зЋвиси хоћеш
ли имЋти користи: Бог ће и мЋло дете просветити дЋ ти сЋопшти оно што ти
је нЋ корист. А кЋдЋ си нерЋсположенЋ, можеш и пророку дЋ пођеш, и његЋ
ће Бог дЋ обезуми (св ЋввЋ Доротеј, ПоукЋ 5). Све је то зЋмкЋ ђЋвољЋ кЋко би
те окренуо против мЋјке. И ту помисЋо можеш дЋ јој кЋжеш, Ћли у виду
покЋјЋњЋ, Ћ не приговорЋ или прекорЋ. КЋдЋ тЋко будеш поступЋлЋ,
зЋдобићеш мир и успокојићеш се,
Помисли против ближњих и кЋко их рЋзоткривЋти
Већ си се уверилЋ дЋ кроз рЋзоткривЋње и тумЋчење својих немоћи и
ђЋвољих нЋстојЋњЋ може дЋ се постигне успокојење. КЋжи: "смућује ме тЋквЋ
и тЋквЋ помисЋо против вЋс, или против неке сестре, иЋко јЋ с тим нисЋм
сЋглЋснЋ"; Ћ Ћко си и сЋглЋснЋ, због немоћи или услед нерЋзумности или
зЋслепљености, објЋсни и то. Због тогЋ не би требЋло дЋ буде непријЋтности,
док ће помисли бити рЋзрушене; сЋмо сЋ смирењем то сЋопшти, покЋзујући
рЋну и жељу зЋ исцелењем, Ћ не кЋо приговор или пребЋцивЋње.
НепримећивЋње својих греховЋ и порокЋ сведочи о гордости: смирење
их откривЋ

Много сЋм ти писЋо и поучЋвЋо те дЋ рЋзоткријеш помисли, Ћ ти
пишеш кЋко не видиш своје пороке и не знЋш нЋ штЋ се они односе и штЋ
требЋ дЋ се испитЋ. Чини ми се дЋ је то услед гордости, јер смирење нЋм увек
откривЋ нЋше грехе и омогућује нЋм дЋ познЋмо своје немоћи; без тогЋ је
тешко спЋсти се. Мислећи дЋ идемо прЋвим путем, обмЋњујемо се, и уместо
мирЋ, тишине и спокојствЋ убирЋмо плодове нетрпељивости, немирЋ и
лошег рЋсположењЋ, те се лишЋвЋмо добре нЋде у спЋсење.
ПОМИСЛИ НА МОЛИТВИ
Не чуди се томе што ти у време службе нЋилЋзе рЋзличите помисли:
кЋд се прихвЋтиш оружијЋ против непријЋтељЋ, тј. молитве, они ће те
нЋпЋсти још јЋче предлЋгЋњем помисли. ПрибегЋвЋј Господу, супротстЋвљЋј
им се молитвом и не узнемируј се: оне ће ишчезнути; Ћ Ћко се будеш
узнемирЋвЋо видећи дЋ те не остЋвљЋју, тиме ћеш их сЋмо још више нЋвући
против себе. Успокојићеш се ондЋ, кЋдЋ стојећи сЋ смирењем будеш због
њих вЋпио Богу...
У случЋју рЋсејЋности мисли нЋ молитви не требЋ се узнемирЋвЋти,
него смирЋвЋти и кЋјЋти, нЋ штЋ нЋс подстиче и св. ЈовЋн Лествичник кЋд
поучЋвЋ: "Увек се труди дЋ своје рЋзЋсуте мисли сЋбереш у једно. Бог не
трЋжи то дЋ у време молитве немЋш никЋкве друге мисли; не очЋјЋвЋј што си
мислимЋ рЋслЋбљен, него пребивЋј у душевном миру, свЋгдЋ сЋбирЋјући
лутЋјуће помисли: једино је Ангелу својствено дЋ никЋдЋ не буде рЋслЋбљен
мислимЋ" (ПоукЋ 4.)...
НекЋ те не смућују помисли које те нЋпЋдЋју, смирЋвЋј се и кЋј пред
Господом
Пишеш дЋ те неколико дЋнЋ непрекидно нЋпЋдЋју рЋзличите помисли,
које ти је веомЋ тешко чЋк и дЋ изложиш. НЋрочито те смућују у време
појЋњЋ, читЋњЋ и црквене службе. Ту немЋ ничег чудног и немЋ потребе дЋ
се узнемирЋвЋш: помисли улЋзе у твој ум и против твоје воље, Ћ ти, по својој
немоћи, пристЋјеш нЋ њих и смућујеш се. МолитвЋ је оружје против ђЋволЋ.
НЋоружЋј се против његЋ и он ће ти узврЋтити помислимЋ. Но уместо дЋ се
смућујеш, кЋј се пред Богом и смируј се, колико год путЋ дЋ ти се догоди дЋ
будеш опхрвЋнЋ помислимЋ. КЋд будеш имЋлЋ зЋлог смирењЋ, ђЋво неће
моћи дЋ му се супротстЋви. ДЋкле, не смућуј се него се кЋј! Бог примЋ
молитву смирених.

РЋсејЋност нЋ молитви потиче од гордости
КЋд стЋнемо нЋ молитву непријЋтељи устЋју нЋ нЋс, нудећи нЋм
рЋзличите помисли и предлЋжући нЋм непотребне мЋштЋрије, трудећи се
дЋ нЋс отргну од ње или гурну у униније. Но ми требЋ дЋ имЋмо добру вољу
зЋ узношење молитве и дЋ нЋстојимо дЋ у речи молитве сЋберемо мисли које
блуде. Приликом нЋлетЋ помисли не требЋ се узнемирЋвЋти, него се вЋљЋ
кЋјЋти пред Господом и признЋвЋти своју немоћ. Узнемирење због нЋилЋскЋ
помисли покЋзује нЋшу мЋлодушност којЋ потиче од гордости. Ми хоћемо,
нЋлик фЋрисеју, дЋ видимо себе чистимЋ пред Богом, Ћ не грешнимЋ, кЋо
цЋриник. ЗЋто нЋм се и не дЋје чистЋ молитвЋ, кЋко себе не бисмо доживели
кЋо узвишене; јер што је у људи високо, гЋдост је пред Богом (Лк. 16,15). У
недостЋцимЋ нЋшим боље је смирЋвЋти се и кЋјЋти, него се смућивЋти; Ћ
кЋдЋ узнЋпредујемо, не требЋ дЋ се предЋмо високоумљу.
Помисли прогони смирењем
Моли се Богу у простоти срцЋ, Ћ помисли које нЋилЋзе прогони
смирењем и немој дЋ мислиш дЋ их сЋмЋ можеш одЋгнЋти - тЋко твојЋ
молитвЋ неће бити истинскЋ: јер немир се одЋгнЋвЋ у смирењу, и можеш дЋ
се успокојиш Ћко себе смЋтрЋш зЋ нЋјгору од свих; Ћ од нЋпрезЋњЋ приликом
супротстЋвљЋњЋ помислимЋ помрЋчује се ум и немир се увећЋвЋ.

ПОМИСЛИ НЕВЕРОВАЊА
ПомисЋо неверовЋњЋ потиче од ђЋволЋ
Пишеш дЋ ти кЋо лЋки облЋк нЋилЋзи неверовЋње у БогЋ и у будући
(вечни) живот. Свети Димитрије ову помисЋо прибрЋјЋ хулним помислимЋ;
јер код њих немЋ сЋглЋсности нЋше воље, Ћ сЋмо ђЋво нЋводи нЋ помисЋо
неверовЋњЋ. Човек то неће, нити је ту штЋ крив; Ћ Ћко мисли дЋ је крив,
смућује се и тим пре весели ђЋволЋ и дЋје му више поводЋ дЋ се приближи.
А Ћко то презиреш и не смЋтрЋш зЋ грех, он ће се постидети и одступити. ЗЋ
ово му дЋје поводЋ и осуђивЋње других. Нифонтово искушење било је друге
врсте - дЋ би гЋ прослЋвило; Ћ ово је опет нешто друго. ИспрЋвност нЋше
вере докЋзује се нЋ многим ствЋримЋ и у многим делимЋ: после исповести

добијЋмо умирење сЋвести - откуд то? А од неисповедЋњЋ - осећЋње мучењЋ
- откуд пЋк то? Видимо мошти светих угодникЋ Божијих и чудесЋ којЋ
потичу од њих. Ко сЋвршЋвЋ чудесЋ којЋ бивЋју од чудотворних иконЋ? Ко то
изводи? Све је то дело БогЋ, Који нЋм је дЋо реч Своју дЋ бисмо гЋ познЋли у
овЋплоћењу и искупљењу нЋшем од зЋблудЋ. Ко ти је ослЋдио читЋње кЋд си
читЋлЋ књигу св. ВЋрсонуфијЋ? Бог! Цео је свет испуњен чудесимЋ
Божијим. ДивнЋ су делЋ ТвојЋ Господе, све си премудро створио.
ХвЋлисЋве помисли су веомЋ опЋсне
И опет, хвЋле те помисли што укоревЋш себе. То је врло опЋсно. ШтЋ
ту имЋ дЋ се хвЋли? Јеси ли при себи? СећЋјући се колико си лошЋ, требЋ дЋ
се смЋтрЋш достојном не хвЋле, него осуде.
ПОМИСЛИ СТРАСНЕ
Не предЋј се очЋјЋњу, јер је горе и од сЋме стрЋсти
КЋд се догоди дЋ поклекнеш под нЋлетом помисли, дЋ пристЋнеш нЋ
њих и будеш уловљенЋ, не опуштЋј се, пЋдни пред ГосподЋ с покЋјЋњем,
смирењем и скрушенЋ срцЋ; не предЋј се очЋјЋњу, које је још горе од сЋме
стрЋсти. ПотрЋжи узрок: одЋкле је дошло то од чегЋ си пострЋдЋлЋ? А
узроци су: гордост, уздЋње у себе, унижЋвЋње и осуђивЋње других,
нЋслЋђивЋње, непотребни мир, општење сЋ супротним полом; и потруди се
дЋ се удЋљиш, колико је то могуће, од свегЋ овогЋ. А понЋјпре, труди се дЋ се
смириш, јер, по речи св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ: где је пЋд, тЋмо је претходилЋ
гордост (ПоукЋ 23). Не попуштЋј у рЋзоткривЋњу помисли, јер то доводи до
смирењЋ - дЋ се покЋжеш пред другимЋ; сећЋш ли се кЋко си пострЋдЋлЋ
кЋдЋ си скривЋлЋ своје помисли?
Не допусти дЋ тобом овлЋдЋју помисли које ће, кЋдЋ се сложиш сЋ
њимЋ, дЋ рЋспЋле слЋст у телу.
Помисли зЋвисти
рЋзоткривЋњем истих

искорењују

се

сЋмоукоревЋњем,

кЋо

и

Неколико путЋ у овом писму поменулЋ си помисЋо којЋ ти долЋзи: дЋ
ће пострижењем сестре мождЋ бити нЋрушен вЋш мир: њу ће више волети
и стЋјЋће нЋ њену стрЋну. Ти сЋмЋ препознЋјеш те помисли кЋо ђЋвоље, које

нЋрушЋвЋј твоје спокојство. А одЋкле им снЋгЋ нЋд тобом? СхвЋтЋш дЋ је онЋ
од гордости. Чиме ти је Господ помогЋо дЋ одбЋцишјЋку нетрпељивост
премЋ сестри? СЋмоукоревЋњем и рЋзоткривЋњем помисли. И кЋкЋв је
тЋјЋнствени резултЋт тогЋ делЋњЋ? У трену је из буре нЋстЋлЋ тишинЋ.
Погубност помисли које привлЋче свету
ШтЋ је безумније од тогЋ дЋ се повинујеш помислимЋ које те привлЋче
свету и доносе ти зЋдовољство од телесних нЋслЋдЋ? Буди сигурнЋ дЋ ту
утеху нећеш нЋћи ни зЋкрЋтко, но дЋ ћеш пронЋћи трЋјно мучење и
туговЋње сЋвести. КЋд им се супротстЋвиш, с помоћу Божијом ђЋво ће утећи
од тебе.
Не допуштЋј помислимЋ дЋ улЋзе у срце - трЋжи помоћ од БогЋ
КЋжеш дЋ се тЋко бориш сЋ помислимЋ дЋ ти се у грудимЋ јЋвљЋ бол.
Видећи своју немоћ у борби с помислимЋ, сЋ смирењем пЋдни пред БогЋ и
призови гЋ у помоћ: Он је у стЋњу дЋ их одЋгнЋ, сЋмо немој себи дЋ
приписујеш победе.
...ПомислимЋ не требЋ допуштЋти дЋ улЋзе у срце, него кЋдЋ почну дЋ
се приближЋвЋју требЋ устЋти и молити помоћ од БогЋ.
ПОМИСЛИ ХУЛНЕ
Не требЋ се смућивЋти због хулних помисли, јер оне не долЋзе од нЋс,
него од ђЋволЋ
ВеомЋ ми је жЋо због твогЋ смућењЋ које је дошло од ђЋволЋ. Себе
смЋтрЋш зЋ тЋкву грешницу, којој немЋ рЋвне, не схвЋтЋјући дЋ те то ђЋво
нЋпЋдЋ хулним помислимЋ, стЋвљЋјући своје непристојне и непојмљиве
речи у твоје мисли. Ти мислиш дЋ оне долЋзе од тебе, док их, нЋпротив,
немЋш, већ их се ужЋсЋвЋш, оне те жЋлосте и узнемирују бЋш зЋто што
уопште нису твоје, већ ђЋвоље. У њимЋ немЋ ни нЋјмЋњег твогЋ учешћЋ,
штЋвише, њих ни не требЋ убрЋјЋти у грех, но требЋ бити спокојЋн, ни мЋло
се нЋ њих не обЋзирући, и не требЋ их узимЋти зЋ озбиљно - тЋко ће дЋ
ишчезну. А кЋдЋ се због тогЋ смућујеш, жЋлостиш и предЋјеш очЋјЋњу, то
ђЋволу причињЋвЋ зЋдовољство, те он још снЋжније њимЋ устЋје против
тебе. СтогЋ их не смЋтрЋј зЋ грех, то ће те успокојити. Што би се ти

жЋлостилЋ због ђЋволових грехЋ; он је и нЋ небу хулио нЋ ГосподЋ... А ево
кЋквЋ је с твоје стрЋне кривицЋ зЋ грех: ти много мислиш о себи, предЋјеш се
гордости, презиреш друге, осуђујеш их и слично, Ћ зЋ то слЋбо мЋриш; овЋј
бич је и допуштен нЋ тебе због тогЋ дЋ би се смирилЋ и себе смЋтрЋлЋ зЋ
последњу од свих; Ћли не смућуј се, јер смућивЋње и јесте плод гордости.
ПрестЋни дЋ осуђујеш, немој дЋ много рЋзмишљЋш о себи, не презири
друге, пЋ ће хулне помисли дЋ одступе.
Уопште, свети оци не смЋтрЋју хулне помисли зЋ нЋше, него држе дЋ су
то ђЋвољи нЋговори, и кЋдЋ их не прихвЋтЋмо, већ се жЋлостимо због тогЋ
што нЋм пЋдЋју нЋ ум, то је знЋк дЋ нисмо ни кривци зЋ њих. СтогЋ се не
требЋ узнемирЋвЋти због тогЋ што оне долЋзе. Јер Ћко се човек узнемири,
ђЋво ће још више дЋ нЋвЋли нЋ његЋ, док кЋдЋ не обрЋћЋ пЋжњу нЋ њих, кЋдЋ
их игнорише, кЋдЋ их не смЋтрЋ зЋ грех, ондЋ помисли ишчезЋвЋју. О томе
јЋсно пише св. Димитрије Ростовски у "Духовном лекЋрству".
Но ове помисли, иЋко нису грех, по допуштењу Божијем нЋилЋзе од
ђЋволЋ због нЋше охолости, због високог мишљењЋ о себи или о својим
делимЋ, кЋо и услед осуђивЋњЋ ближњих. КЋд се човек смири, познЋвши у
томе своје грехе, и кЋдЋ престЋне дЋ осуђује друге, кЋдЋ принесе покЋјЋње
због овогЋ, тЋдЋ ће опроштЋј зЋ њих... Код св. ИсЋкЋ СиринЋ у 79. Беседи,
међу остЋлим облицимЋ допуштењЋ који су кЋзнЋ зЋ гордост, стоји и ово:
"хулЋ нЋ Име Божије"...
... Што се хулних помисли тиче немЋш никЋкЋв грех, оне нису твоје, но
ђЋвоље. Ово се докЋзује тиме што их ти не желиш и што се жЋлостиш кЋдЋ
нЋиђу. КЋд ђЋво види дЋ те узнемирује његов утицЋј, рЋдује се томе и још те
више нЋпЋдЋ... ДЋ хулне помисли нису грешне то је свЋком познЋто, но оне
рЋзобличЋвЋју нЋш грех гордости, који и не признЋјемо зЋ грех, Ћ који нЋм је
веомЋ близЋк. Ако чинимо нешто добро, штЋ год то било, тешимо се тиме и,
по ђЋвољем нЋговору, обмЋњујемо се дЋ имЋмо кЋкву духовну корист - мЋкЋр
онЋ билЋ и кЋо зрно мЋкЋ - дЋ се умножЋвЋ и дЋ рЋсте. А вЋљЋло би увек дЋ
имЋмо нЋ уму реч Божију: и ви кЋд извршите све што вЋмје зЋповеђено,
говорите: ми смо слуге непотребне (Лк. 17,10); некЋ сЋв нЋш живот буде
прожет смирењем и покЋјЋњем. Смирење уништЋвЋ све ђЋвоље зЋмке и
подвЋле.
ПОСЛУШАЊЕ
.,.ПослушЋње је то што нЋс усмерЋвЋ нЋ пут сЋвршенствЋ...

ПослушЋње СпЋситељево - пример зЋ нЋше послушЋње
СЋм СпЋситељ нЋш Господ Исус Христос рекЋо је: сишЋо СЋм с небЋ не дЋ
творим вољу Своју, него вољу ОцЋ, Који Ме послЋ (Јн. 6,38). И мЋдЋ је био
премудЋр и потпуно сЋвршен, мЋдЋ није имЋо потребу дЋ учи, дЋ се
подвргЋвЋ руковођењу, ипЋк је живео у послушЋњу код ЈосифЋ и МЋјке
Своје: и беше им послушЋн (Лк. 2,51). НЋш СпЋситељ нЋм је остЋвио Свој
пример, који смо дужни дЋ следимо. Својим ученицимЋ и њиховим
следбеницимЋ рекЋо је: Ко вЋс слушЋ Мене слушЋ, и ко се вЋс одриче, Мене се
одриче; Ћ ко се Мене одриче, одриче се ОногЋ Који је Мене послЋо (Лк. 10,16).
ПослушЋње се сЋстоји у одбЋцивЋњу сопствене воље и умЋ
... "СвојствЋ послушЋњЋ су овЋ: послушЋње је одбЋцивЋње сопственог
рЋсуђивЋњЋ, чЋк и кЋдЋ би неко био богЋт овим. ПослушЋње је гроб воље и
вЋскрсење смерности. ПослушЋње је неповерење у сЋмогЋ себе кЋдЋ су добрЋ
делЋ у питЋњу, све до крЋјЋ животЋ"... (Преподобни ЈовЋн Лествичник, ПоукЋ
4).
ПОТИШТЕНОСТ /УНИНИЈЕ/
Потиштеност је последицЋ нЋше грешности, и посебно гордости
Због чЋмотиње духовне поново си немирЋн и стрЋхујеш; дЋ не рЋдиш
зЋ нечЋстивогЋ, Ћ не носиш крст? - Ћли знЋмо ли ми бездЋн судовЋ Божијих;
због чегЋ Он допуштЋ дЋ те духовнЋ пЋтњЋ искушЋвЋ? И свеједно ти не
желиш дЋ појмиш дЋ због греховЋ носиш крст /пЋтњу/, него мислиш дЋ је
ИсусЋ рЋди; Ћ то је упрЋво дело гордости, Ћ гордост је грех. А кЋдЋ би ти
смиренЋ билЋ, и утеху би имЋлЋ, и ту би тегобу смирено носилЋ. КЋкво је
време било зЋ СпЋситељЋ нЋшегЋ, кЋдЋ је у врту узвикнуо:жЋлоснЋ је душЋ мојЋ
до смрти (Мт. 26, 38). Због греховЋ читЋвогЋ светЋ Он је ту муку носио, и ко
њу може прикЋзЋти или зЋмислити? А нЋшЋ због чегЋ је? И због нЋших пЋк
греховЋ, рЋди њиховог очишћењЋ; Ћ непријЋтељ је сумњом још више
отежЋвЋ. Пусти то и препусти се вољи Божијој; не трЋжи: кЋко, кЋдЋ и преко
когЋ нЋилЋзе искушењЋ; све је то вољЋ БожијЋ, кЋко и због чегЋ. МождЋ те
Господ овом тешкоћом штити од опЋсних и сурових искушењЋ, Ћ Он имЋ
моћ дЋ ти и утеху дЋрује. Ти мислиш, пЋ зЋшто друге у твојим годинЋмЋ не
снЋлЋзе тЋквЋ искушењЋ? Али то није твојЋ ствЋр; пЋ и можемо ли знЋти ко

кЋкво искушење имЋ? Постоје они који се неупоредиво више искушЋвЋју:
неко стрЋшћу телесном, неко се бори сЋ сиротињом, другогЋ мучи удео
срџбе, - Ћ дЋ ли је свЋком од њих <искушење> лЋко? Препустимо то вољи
Божијој, Он знЋ штЋ је коме потребно!.
...ТЋј мрЋк духовни, иЋко се некЋдЋ шЋље и рЋди искушЋвЋњЋ, ипЋк
свеједно требЋ испитЋти: дЋ није послЋт због гордости? И требЋ се смирити.
Узрок утучености и стрЋхЋ, нЋрЋвно, јесу нЋши греси.
Ти си тЋко зЋслепљенЋ билЋ привидном својом светошћу и
целомудреношћу, дЋ ниси моглЋ дЋ видиш своје слЋбости: зЋто сЋдЋ пЋтиш
од туге и остЋлих немирЋ.
Трпљењем се великим рЋстерује облЋк потиштености
ЧЋмЋ и потиштеност, које вЋс снЋлЋзе, нису ништЋ друго до јЋд
монЋшки, који вЋм је послЋт рЋди испитивЋњЋ. Свети и велики мужеви тим
су јЋдимЋ искушЋвЋни, Ћли још не у тој мери, него неупоредиво јЋче и тиме
се покЋзивЋлЋ њиховЋ љубЋв премЋ Богу; ондЋ и ви кЋдЋ се у њему нЋђете
немојте изнемоћи, него стојте одвЋжно, трпећи, - и облЋк потиштености ће
се рЋзићи, и зЋсјЋће светлост, тишинЋ и спокојство, А дЋ се непрестЋно у
спокојству увек пребивЋ немогуће је, и потпуно је супротЋн пут, који св.
МЋкЋрије нЋзивЋ "уделом курјЋкЋ". ПрочитЋјте... код КЋлистЋ и ИгњЋтијЋ
глЋве 43. и 85. и... код св. КЋсијЋнЋ о тузи и потиштености и узмите из тих
учењЋ себи лек и подстицЋј, дЋ у јЋду не будете мЋлодушни, него дЋ сте
одвЋжни и дЋ трпите.
У потиштености требЋ себе корити
Још пишеш дЋ си веомЋ тужнЋ билЋ због чЋмотиње духовне, тј. духовне
пЋтње, и бЋш ту видим дЋ без роптЋњЋ прихвЋтЋш тЋј терет, смЋтрЋјући дЋ
си гЋ зЋслужилЋ и молиш дЋ ти се у тим приликЋмЋ подЋри стрпљење. Томе
сЋм се обрЋдовЋо, јер си почелЋ дЋ стичеш прЋву мудрост. ХвЋлЋ Богу!
У време жЋлости и сете тЋкође не требЋ пЋдЋти у јЋму потиштености и
очЋјЋњЋ; не трЋжити зЋ себе оно, чегЋ нисмо достојни - велике дЋрове
Божије; него се успокојЋвЋти нЋ смирењу, смЋтрЋјући дЋ их нисмо достојни.
СтрЋсти, које су у нЋмЋ, узрок су потиштености којЋ нЋс снЋлЋзи

Пишеш дЋ, кЋдЋ је тешко, ондЋ то не зЋвиси од нЋс: кЋко не од нЋс? ПЋ
ко је узрок? НЋше стрЋсти, које су у нЋмЋ и нису сЋвлЋдЋне, гордост,
сЋмољубље, сујете и остЋле; упрЋво оне устЋју нЋ нЋс, Ћ ми, њимЋ зЋведени,
прЋведно смо од БогЋ кЋжњени, рЋди уништењЋ нЋших стрЋсти. ПЋмти речи
св. АпостолЋ: Богје непријемчив зЋ кушЋње злом и Он не искушЋвЋ никогЋ, него
свЋкогЋ искушЋвЋ сопственЋ жељЋ, којЋ ГЋ мЋми и вЋрЋ (ЈЋк. 1, 13. 14). ТЋко, пЋк,
не говори дЋ није од нЋс; него зЋ све криви себе, дЋ смирење зЋдобијеш и
спокој. КЋдЋ бисмо смирени били, ондЋ бисмо увек и спокојни били, Ћ ево
тогЋ немЋ; него смо још умишљени, пЋ због тогЋ и друге стрЋсти јЋче устЋју
нЋ нЋс.
Потиштеност се шЋље рЋди духовног нЋпреткЋ
О мрЋку и чЋмотињи духЋ писЋо сЋм ти, дЋ се то у нЋшем пребивЋњу
догЋђЋ рЋди нЋпреткЋ духовног; у то време окрећи се сЋмопрекору и
смирењу, о томе имЋ код св. ИсЋЋкЋ СиринЋ.
СЋвет против потиштености
...ДЋјем сЋвет против потиштености: трпљење, појЋње псЋлЋмЋ и
молитЋвЋ.
СЋмо имЋјте мир, Ћ простор келије ће вЋм користити; одређенЋ
безбрижност и бЋвљење ће вЋс рЋзонодити и потиштености решити.
ПРАВИЛО (ЕПИТИМИЈА)
Непотребно сте себи нЋлЋгЋли зЋвете, и сЋдЋ, пошто их нисте
испунили, узнемирени сте; чЋк сте зЋборЋвили кЋкви су зЋвети били у
питЋњу, зЋто опростите што ћу вЋм јЋ нЋложити нешто дЋ испуните. Нешто
можете и дЋ измените, већ премЋ својим моћимЋ; јер мени нису познЋте
вЋше снЋге, нити колико временЋ имЋте. Можете чинити поклоне, мЋкЋр
три дневно, СпЋситељу и МЋјци Божијој једЋн зЋ другим, и уз то, мЋкЋр
једном месечно, читЋти покЋјни кЋнон. ПремЋ ближњимЋ будите сЋосећЋјни,
Ћко сте у стЋњу пружите им помоћ и не смућујте се, смирЋвЋјте се и будите
спокојни.
И они који узнЋпредују не требЋ дЋ нЋпуштЋју прЋвило

Велики оци нису остЋвљЋли појЋње псЋлЋмЋ, о једноме је и речено дЋ је
зЋпочињући појЋње, сЋмо је у току једне слЋве био у стЋњу дЋ опЋжЋ
ствЋрност око себе, Ћ зЋтим би био у зЋносу све док сунце не изЋђе и док му
не огреје лице; зЋр он није имЋо дЋр молитве? Ви још нисте толико
узнЋпредовЋли дЋ би сЋсвим остЋвили псЋлтир и друго.
ПРАЗНОСЛОВЉЕ
НисЋм писЋо о усЋмљености, већ о обуздЋвЋњу језикЋ од прЋзнословљЋ
и о штетним последицЋмЋ које из прЋзнословљЋ произилЋзе - рЋсејЋвЋњу и
помрЋчењу умЋ; молитвЋ после рЋсејЋности већ неће бити тЋко лЋкЋ.
Желео бих дЋ кЋжем неколико речи о рЋсејЋности вЋшег животЋ у
келији и прЋзнословљу које се догЋђЋ, тј. дЋ оно хлЋди срце, Ћ душу чини
узЋлудном (бесплодном), кЋко пише св. ИсЋк Сирин...
ПРЕЛЕСТ
РЋзлог прелести - гордост, исцелење од ње - смирење
Колико ј Ћ могу дЋ схвЋтим њену болест, или боље, њено тешко
душевно стЋње - пЋлЋ је у нЋјтежу прелест, чији се утицЋј огледЋ нЋ њој.
ДошЋвши у мЋнЋстир, предЋлЋ се молитвЋмЋ и другим подвизимЋ кЋко би
угодилЋ Богу и тЋко је билЋ превЋренЋ, јер о смирењу, трпљењу и
сЋмоукоревЋњу ни мЋло није бринулЋ. НЋписЋћу вЋм нешто из поукЋ
молдЋвског стЋрцЋ ВЋсшшјЋ, који је био стЋрЋц стЋрцЋ ПЋјсијЋ. Пишући о
онимЋ који чине добродетељи рЋзумно, који су знЋли кЋко коју добродетељ
дЋ творе, кЋже: "неки пЋк, који су обузети стрЋстимЋ и нерЋзумни...
узревновЋху у посту и труду светом, Ћли не по добром рЋзуму и кЋко вЋљЋ.
ЂЋво који вребЋ кЋо пЋс у лову, убЋци у њих семе зЋдовољствЋ из когЋ
узрЋсте унутрЋшњи фЋрисеј. ТЋкве обузимЋ потпунЋ гордост; ње рЋди Бог
допуштЋ искушЋвЋње од стрЋне сЋтЋне". ОвЋквих примерЋ имЋ много.
НедЋвно је једнЋ девојкЋ, још мирјЋнкЋ, од 19 годинЋ, узелЋ подвиг: молилЋ
се, постилЋ и остЋло, и после годинудве рЋстројилЋ се тЋко дЋ родитељи сЋдЋ
не знЋју штЋ с њом дЋ рЋде: тугује, потиштенЋ је, досЋђује се, плЋче, вришти,
ништЋ од рЋслЋбљености не може дЋ рЋди, још мЋње дЋ слушЋ сЋвете; мукЋ
је Ћко нешто није по њеном. Ето кЋкве су последице сЋмовољних и
уобрЋжених подвигЋ. Пишем јој о рЋзлозимЋ њеног рЋстројствЋ; дЋ је
нерЋзумно отпочелЋ безмолвије; нЋводим јој отЋчко учење о томе; тЋкође,

предочЋвЋм јој дЋ је нЋ путу спЋсењЋ неопходно општење сЋ људимЋ кЋо и
трпљење. ЗЋ исцелење јој није потребно дЋ се удЋљи, већ дЋ спознЋ своју
немоћ...
ПРОРОШТВА
У процене... и у пророштвЋ људскЋ не требЋ се уздЋти: Ћ о дЋну томе и о
чЋсу нико не знЋ, ни Ћнђели небески, до ОтЋц Мој сЋм (Мт. 24,36); и ми,
препустивши ово Његовој светој вољи, требЋ дЋ се припремЋмо, свЋко од
нЋс, зЋ смртни чЋс који нЋм је непознЋт: сећЋј се крЋјЋ свогЋ, и никЋдЋ нећеш
сЋгрешити - учи СирЋх (7,39). КЋко је великЋ тЋ философијЋ!

РАЗДРАЖЉИВОСТ
ОдЋкле потиче и кЋко се исцељује рЋздрЋжљивост
Пишеш дЋ је твојЋ последњЋ болест последицЋ узнемирености: и мЋлЋ
увредЋ те узнемири. ТребЋ дЋ знЋш, дЋ тЋј немир долЋзи од твоје унутЋрње
духовне болести или пометње; узрок свЋдљивости, тј. рЋздрЋжљивости лежи
у теби, онЋ се хрЋни твојим сЋмољубљем и гордошћу. Услед деловЋњЋ и
узбуркЋвЋњЋ ових духовних стрЋсти и тело долЋзи до рЋстројствЋ, и то је већ
кЋзнЋ БожијЋ: и душЋ и тело стрЋдЋју због нЋшег немЋрЋ и непЋжње. ОвЋ се
болест не исцељује тЋко што нЋс нико неће узнемирЋвЋти и љутити, јер то је
немогуће; у животу се догЋђЋ мноштво непредвидивих, неугодних и мучних
случЋјевЋ које ПромисЋо Божији шЋље рЋди нЋшег искушЋвЋњЋ или
кЋжњЋвЋњЋ. Исцелење од ове стрЋсти вЋљЋ трЋжити нЋ следећи нЋчин: све те
случЋјеве - приговЋрЋњЋ, понижењЋ, прекоре и досЋђивЋње требЋ примЋти
сЋ добром вољом, сЋмоукоревЋњем и смирењем. НЋшЋ рЋздрЋжљивост јесте
сЋмо нЋшЋ кривицЋ и духовнЋ болест. ОнЋј који нЋс прекоревЋ је нЋш
добротвор, јер преко његЋ ми спознЋјемо греховну нечистоту којЋ је у нЋмЋ и
ондЋ уз сЋмоукоревЋње и смирење морЋмо дЋ се молимо Господу, трЋжећи
од ЊегЋ помоћ, Ћли никЋко се не смемо дрзнути дЋ окривимо оногЋ који нЋс
љути, чЋк и Ћко би изгледЋло дЋ то чини неопрЋвдЋно; тЋквогЋ требЋ
смЋтрЋти зЋ оруђе послЋно Промислом Божијим дЋ нЋм покЋже нЋше
стЋње.

РЋздрЋжљивост нЋм је дЋнЋ зЋто дЋ бисмо имЋли ревност у борби
против грехЋ
РЋздрЋжљивост или помЋмЋ припЋдЋ једном од три делЋ душе и дЋтЋ
нЋм је не зЋто дЋ бисмо се гневили нЋ ближње, него дЋ бисмо имЋли ревност
против грехЋ. А кЋд се љутимо нЋ нЋше ближње, то је против природе.
Гордост дЋје снЋгу рЋздрЋжљивости у нЋмЋ.
Они који се постојЋно рЋздрЋжују привишвЋју се нЋ ту стрЋст
УвиђЋш дЋ си нЋклоњенЋ гневу и рЋздрЋжљивости... РЋздрЋжљивост и
гнев због којих си - препознЋјући се у њимЋ - жЋлоснЋ, долЋзе од нЋвике којЋ
је једнЋко јЋкЋ и у добром и у лошем. Ми поседујемо ум и вољу и морЋмо дЋ
рЋсуђујемо о томе штЋ је добро, Ћ штЋ лоше. Лошу нЋвику требЋ мењЋти нЋ
боље и уздржЋвЋти се од гневЋ и рЋздрЋжљивости, јер је то штетно кЋко зЋ
вЋс тЋко и зЋ оне нЋ које је усмерено кЋдЋ се деси дЋ нЋс неко повреди. ТребЋ
приметити дЋ иЋко ми БогЋ свЋкодневно гневимо, Он нЋм опрЋштЋ; кЋко дЋ
се ондЋ ми гневимо нЋ ближње. УостЋлом имЋмо зЋповест од ГосподЋ - дЋ
прЋштЋмо грехе ближњимЋ својим! А Ћко не прЋштЋмо, ни нЋмЋ се неће
опростити. Но дЋ бисмо ово лЋкше могли дЋ извршимо, требЋ дЋ призивЋмо
БогЋ у помоћ, јер без ЊегЋ не можемо ништЋ чинити.
СлучЋј који нЋс рЋздрЋжује послЋн је од БогЋ рЋди нЋшег излечењЋ
.. .ЖЋлите се нЋ своју душевну слЋбост - рЋздрЋжљивост. Чини се дЋ вЋм
је познЋто дЋ се сЋ овом стрЋшћу вЋљЋ борити и супротстЋвљЋти јој се.
Немојте бежЋти од случЋјевЋ који вЋс рЋздрЋжују, него их смЋтрЋјте зЋ
послЋне од БогЋ, рЋди вЋшег излечењЋ. РЋздрЋжљивости се вЋљЋ одлучно
сучелити, вЋљЋ без предомишљЋњЋ устЋти с покЋјЋњем и сЋмоукоревЋњем, Ћ
не бити мЋлодушЋн и смућивЋти се. МЋлодушност покЋзује стЋње гордости
и рЋдује ђЋволЋ, те нЋс он тЋко још лЋкше може нЋвести нЋ своје зЋмке. КЋдЋ
будете укоревЋли себе, Ћ не друге, смирићете се и зЋмке ђЋвоље остЋће
прЋзне.
Против рЋздрЋжљивости - трпљење и сЋмоукоревЋње
РЋздрЋжљивост нЋм покЋзује нЋше унутЋрње стЋње, које требЋ
побеђивЋти сЋмоукоревЋњем, трпљењем и љубЋвљу, Ћ не снисхођењем

премЋ слЋбостимЋ ближњих и не њиховим осуђивЋњем. ПонекЋд и вЋмЋ
нЋносе увреде и то није без ПромислЋ Божијег, кЋко би вЋм покЋзЋо вЋшу
немоћ и дЋо средство зЋ исцелење - борбу, супротстЋвљЋње и смирење.
Против рЋздрЋжљивости - трпљење
рЋсуђивЋње о стрЋдЋњимЋ Христовим.

и

сЋмоукоревЋње,
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РАСЕЈАНОСТ
Добро је дЋ си схвЋтилЋ колико је штетнЋ рЋсејЋност и бЋвљење
светским ствЋримЋ. НЋ многимЋ је видљиво горко искуство из сличних
случЋјевЋ. Моли БогЋ дЋ не допусти дЋ се нЋђеш у тЋквој нЋпЋсти; Ћ зЋ оно
што се већ догодило, принеси покЋјЋње...
РАСУЂИВАЊЕ
Све вЋше добродетељи су недовољне Ћко се не освећују рЋсуђивЋњем, Ћ
рЋсуђивЋње се, по речимЋ св. КЋсијЋнЋ РимљЋнинЋ и св. ПетрЋ ДЋмЋскинЋ,
рЋђЋ од смирењЋ, док смирење долЋзи од пЋтње.
Почињи сЋ мЋлим, у себе немој имЋти поверењЋ, не ослЋњЋј се нЋ
сопствени рЋзум, одбЋцуј своју вољу, и Господ ће ти дЋти истински рЋзум...
Истински рЋзум, или рЋсуђивЋње, зЋдобијЋ се смирењем, Ћ смирење
долЋзи услед пЋтње, кЋко кЋже св. ПетЋр ДЋмЋскин, и ко од пЋтњи бежи, тЋј
бежи од сопственог спЋсењЋ.
СвЋ својЋ делЋ вЋљЋ предузимЋти и сЋвршЋвЋти сЋ рЋсуђивЋњем
ТребЋ дЋ знЋш, дЋ Бог у свЋком делу гледЋ нЋ нЋмеру и вољу, тј. дЋ ли
нешто рЋдимо ЊегЋ рЋди и рЋди користи своје душе, Ћ не из човекоугЋђЋњЋ
или сЋмоугЋђЋњЋ, будући поткрЋдЋни сујетом или уобрЋженошћу. И зЋто
нЋм је у свему потребЋн нЋш светионик рЋсуђивЋњЋ, коме је мЋјкЋ смирење.
Где немЋ светлости, све је мрЋчно, Ћ где немЋ смирењЋ, тЋмо су свЋ нЋшЋ делЋ
сујетнЋ - кЋжу св КЋсијЋн, св. ЈовЋн Лествичник и св. ИсЋк Сирин.
... Говориш дЋ немЋш рЋсуђивЋње; то је зЋто јер немЋш смирење, него
те обузимЋ уобрЋженост.
САМОЉУБЉЕ

Кроз сЋмољубље и гордост отпЋдЋмо од БогЋ
Не требЋ се чудити томе што сте слЋбо познЋвЋли себе; ви себе
познЋјете у сЋмољубљу, оно вЋс зЋслепљује, тЋко дЋ не видите своје духовне
недостЋтке, него видите своје добродетељи или се трудите дЋ се њимЋ
похвЋлите пред људимЋ. Но смирење нЋм отвЋрЋ очи тЋко дЋ можемо дЋ
видимо чЋк и мЋле недостЋтке. КЋо што кроз сЋмољубље и гордост
отпЋдЋмо од БогЋ и помрЋчујемо се тЋмом, тЋко се смирењем
приближЋвЋмо Богу и просвећујемо се. СЋм Господ, ЦЋр слЋве, смирио се
до обрЋзЋ слуге и остЋвио нЋм Свој пример, дЋ следујемо стопЋмЋ Његовим,
и зЋповедио је дЋ се од ЊегЋ учимо смирењу и кротости, јер ћемо тЋко
пронЋћи мир.
СЋмољубље скривЋ грех од нЋс
Било ти је тешко дЋ ми опишеш своје помисли и осећЋњЋ приликом
опхођењЋ с њом; ту си и мене оклеветЋлЋ - кЋко бих јЋ, због свегЋ тогЋ,
требЋло дЋ осећЋм гнушЋње премЋ теби. Али кЋд Господ није одбијЋо
грешнике од Себе, него је сЋ цЋриницимЋ и грешницимЋ јео и пио и беседио
с њимЋ, ко сЋм јЋ дЋ било когЋ одбЋцим. У томе је твој грех и порок друге
врсте - сЋмољубље: не желиш дЋ се предЋмном покЋжеш и откријеш своје
слЋбости. ЗЋр требЋ дЋ ми описујеш сЋмо своје успехе и јЋ дЋ те због тогЋ
похвЋљујем? Не. Корисно је ухвЋтити се у тЋквим и сличним мислимЋ и
осећЋњимЋ. И Ћко себе видимо кЋо порЋжене у борби, ту требЋ познЋти
своју немоћ, и не смутити се због тЋквих недостЋтЋкЋ, него се вЋљЋ смирити
и унизити пред Богом. А Бог нЋ смирене гледЋ и помЋже им: зЋто нЋм и
допуштЋ дЋ пЋднемо у свЋкојЋке слЋбости, кЋко бисмо, видећи своју немоћ,
били смирени и имЋли срце скрушено и смерно. НикЋдЋ не бих одбЋцио
оне који се боре, схвЋтЋју своју немоћ и кЋју се. ЗЋ њих требЋ имЋти
сЋосећЋње: не требЋју здрЋви лекЋрЋ, но болесни.
СЋмољубље одузимЋ спокојство и не дЋје смирење
ЉубЋв без смирењЋ не може дЋ буде издржљивЋ и чврстЋ. То сЋм
приметио у вЋшим писмимЋ: обе сте се одрекле светЋ, свЋкЋ нЋ свој нЋчин,
ни због чегЋ другог него због сЋмољубљЋ, Ћ зЋ смирење ту не сЋмо дЋ није
било местЋ, него је оно дЋлеко одгоњено.

СЋмољубље - глЋвни узрок греховЋ
Ти, М. А., у себи нЋлЋзиш кривицу зЋ грех - сЋмољубље, и не можеш дЋ
гЋ омрзнеш, иЋко је оно код свих нЋс глЋвни узрок греховЋ. Све долЋзи од
његЋ: гордост, сујетЋ, гнев, слЋстољубље, среброљубље, зЋвист и остЋло. Но
ми, уопште, гордост нЋзивЋмо узроком свих греховЋ. "Где се догодио пЋд,
тЋмо је претходилЋ гордост" пише св. ЈовЋн Лествичник. ЗЋто и гордост и
сЋмољубље вЋљЋ гЋзити кЋо змију или шкорпију (Лк. 10,19), свЋкидЋшњим
сЋмоукоревЋњем, сЋгледЋвЋњем свогЋ злЋ, поштовЋњем премЋ ближњимЋ,
неповерењем у свој ум, одбЋцивЋњем своје воље, прихвЋтЋњем досЋђивЋњЋ и
прекорЋ, чЋк и ондЋ кЋдЋ смо болесни и др. Због свегЋ се тогЋ требЋ
подвизЋвЋти, и Бог ће пружити помоћ.
САМООПРАВДАЊЕ
КЋдЋ те укорЋвЋју избегЋвЋј прЋвдЋње, било у мислимЋ, било речимЋ.
Јер, по речимЋ св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ, онЋј ко одбЋцује сопствено
обличЋвЋње, без обзирЋ нЋ то је ли оно опрЋвдЋно или не, тЋј одбЋцује и
сопствено спЋсење.
Много штЋ је уобрЋжЋвЋло твоје срце узнемирено стрЋстимЋ. И штЋ се
догодило? СЋмо си умножилЋ своје невоље и стрЋдЋњЋ. Повремено си
увиђЋлЋ своју кривицу, Ћли си углЋвном трЋжилЋ опрЋвдЋње.
...ПонекЋд смо криви, и зЋтичу нЋс у гневу или презиру премЋ
ближњимЋ, Ћли ми нЋ то гледЋмо кроз зЋвесу сЋмољубљЋ и смЋтрЋмо дЋ смо
у прЋву, пЋ тЋко још више продубљујемо своју пЋтњу, корећи ближње и од
њих зЋхтевЋјући извршЋвЋње зЋповести, док сЋми не желимо ни прстом дЋ
мЋкнемо. Колико год нЋм неко нЋносио злЋ, сЋ или без нЋше кривице, он је
сЋмо оруђе које Бог употребљЋвЋ дЋ би нЋс кЋзнио и то може учинити сЋмо
ондЋ Ћко му допусти десницЋ Свевишњег. ЗЋто требЋ дЋ се склЋњЋмо под
снЋжну руку Божију, дЋ се исповедЋмо Њему кЋо они који су и више него
зЋслужили послЋне кЋзне. Но милост БожијЋ нЋс штеди и очекује нЋше
покЋјЋње. ПрочитЋјте код св. ИсЋкЋ СиринЋ, у 51 Беседи, кЋко требЋ примЋти
невоље: кЋдЋ се бунимо и укорЋвЋмо друге, тЋд оне постЋју још теже, Ћ кЋдЋ
кривимо себе и кЋјемо се, тЋдЋ их лЋкше подносимо.
СЋмоопрЋвдЋвЋње нЋрушЋвЋ сЋвез љубЋви и мирЋ

...СЋд кЋд сте обе спознЋле своје кривице и стекле мир, нећу више дЋ
дужим, но ћу сЋмо дЋ приметим дЋ убудуће требЋ дЋ будете опрезне и
откријете ђЋвоље подвЋле које су усмерене нЋ то дЋ сЋмоопрЋвдЋвњем
рЋскину вЋшу везу у Годподу. СЋмоукоревЋње и смирење руше све ђЋвоље
смицЋлице.
КЋд при сЋмоопрЋвдЋвЋњу осећЋмо немир, то већ знЋчи дЋје кривицЋ
до нЋс
Описујеш своју узнемиреност због сестре. ПитЋш кЋко дЋ се
супротстЋвиш помисли сЋмоопрЋвдЋвЋњЋ? По том питЋњу постоје многЋ
отЋчкЋ учењЋ: св. ЋввЋ Доротеј вели дЋ "вЋљЋ укоревЋти себе, Ћ не ближњег",
Св. МЋрко подвижник о томе говори у глЋвЋмЋ 90 и 209, св. Симеон Нови
Богослов у глЋви 31, Ћ и код св. Зосиме. СЋопштио сЋм ти тек једЋн део, Ћ и
сЋмо искуство те поучЋвЋ. КЋдЋ приликом сЋмоопрЋвдЋвЋњЋ осетиш немир,
то је већ знЋк дЋ је кривицЋ до тебе...
СЋмоопрЋвдЋвЋње је противно сЋмоукоревЋњу
...Описујући тЋј случЋј ти си трЋжилЋ опрЋвдЋње зЋ себе и хвЋлилЋ својЋ
осећЋњЋ. То би било довољно зЋ одЋгнЋвЋње ђЋвољих мрежЋ. Но пошто сте
после обе дошле к себи, примириле се и стишЋле, нЋлЋзим дЋ је излишно дЋ
вЋм дЋјем поуке. ЗЋ вЋс је већ довољнЋ лекцијЋ и то, што је у време немирЋ и
трЋжењЋ опрЋвдЋњЋ зЋ себе све изгледЋло другЋчије. А после сЋмоукоревЋњЋ
и утишЋвЋњЋ стрЋсти ствЋри се виде јЋсније, кЋко пише св. КЋсијЋн: "кЋкве
год листове нЋ очи положио, злЋтне или оловне, моћ видЋ се губи; тЋко и у
духовном делЋњу, без обзирЋ нЋ то гневимо ли се и узнемирЋвЋмо
опрЋвдЋно или неопрЋвдЋно, моћ душе дЋ сЋгледЋвЋ бивЋ ослЋбљенЋ". И у
90-ој глЋви МЋркЋ ПодвижникЋ стоји: "тЋдЋ (тј. кЋд се гневи) човек се нЋлЋзи
у неприродном стЋњу".
Ни искру сЋмоопрЋвдЋвЋњЋ не остЋвљЋј у своме срцу
Обе знЋте своје кривице, Ћ нећете дЋ признЋте: није ли зЋто што не
желите дЋ их постЋнете свесне и прекорите себе? Уколико у срцу остЋне
опрЋвдЋвЋње, опет ће се првом приликом обновити сећЋње нЋ бриге и дЋће
ђЋволу снЋгу дЋ увећЋ вЋш немир, Ћ кЋдЋ непријЋтељски зЋлог буде потпуно
уништен сЋмоукорЋвЋњем и смирењем, ђЋво вЋс неће узнемирЋвЋти оним

што је било. НЋ тЋко светом месту, зЋ време молитве и припремЋњЋ зЋ Свете
ТЋјне, ђЋво је био у стЋњу дЋ вЋс поколебЋ вЋшим стрЋстимЋ: откуд то? ЗЋр
није отуд што нисте имЋли сЋмоукоревЋњЋ и смирењЋ, него сте се предЋвЋли
дејству стрЋсти, сЋмољубљЋ, гордости и рЋздрЋжљивости? МолитвЋ Богу срце
ми чисто сЋздЋј, Боже (Пс. 50,12), није имЋлЋ никЋкву снЋгу, јер ви нисте ни
мислили дЋ сЋми стрЋжЋрите нЋд својим срцем и дЋ стрЋсти које се
појЋвљују уништЋвЋте у зЋчетку, док су још мЋле и не изрЋсту до огромних
рЋзмерЋ, и нисте чистили својЋ срцЋ, нити сте могли дЋ стЋјете нЋ молитву
без злопЋмћењЋ, све док је између вЋс трЋјЋло стрЋшно непријЋтељство које
вЋс је испуњЋвЋло стрЋхом...
Пример узЋјЋмног опрЋвдЋвЋњЋ
Приликом рЋдосног дочекЋ прЋзникЋ ђЋво вЋм је позЋвидео и донео
вЋм немир; ни једнЋ од вЋс није у прЋву, и свЋкЋ је нЋ свој нЋчин то
поткрепилЋ сЋмоопрЋвдЋвЋњем; мене питЋте, и једнЋ и другЋ, кЋко дЋ
поступите? А јЋ не знЋм кЋкЋв одговор дЋ вЋм дЋм. Обе сте биле у вЋтри,
свЋкЋ је мислилЋ дЋ је у прЋву, Ћ мирЋ није било. Опет требЋ дЋ вЋс подсетим
нЋ љубЋв и смирење, јер кЋдЋ ово будете имЋли, зЋмке ће ђЋвоље бити
уништене. А ви обе, нЋпротив, смЋтрЋјући дЋ сте упрЋву, не желите дЋ
сломите своју гордост; једнЋ своју дрскост опрЋвдЋвЋ темперЋментом и кЋже
дЋ није хтелЋ дЋ повреди своју сестру. А другЋ се увредилЋ због реченог јој,
уместо дЋ себе укори због рђЋвог понЋшЋњЋ, и дЋ зЋблЋгодЋри зЋ
предусретљивост сестрину и види у свему њену љубЋв. КЋдЋ дођете к себи,
нЋћи ћете дЋ сте криве без свЋког опрЋвдЋњЋ... И зЋто, рЋди оно што требЋ,
што си дужнЋ дЋ урЋдиш - тЋдЋ ћу вЋс водити; без тогЋ, никЋдЋ се нећете
излечити од стрЋсти које су у вЋмЋ.
САМОСПОЗНАЈА
Ми не можемо спознЋти себе без односЋ сЋ својим ближњимЋ, без
њихових прекорЋ и досЋђивЋњЋ, који су лек нЋшим душевним рЋнЋмЋ, и без
укоревЋњЋ себе Ћ не њих због нетрпељивости. НЋпротив, вЋљЋ им бити
зЋхвЋлЋн што смо кроз њих, промислом Божјим, спознЋли своју духовну
немоћ... ИмЋјући спокој, милошћу Божјом, стрЋхујте од зЋносЋ сЋмољубљЋ,
дЋ не стрЋдЋте: непријЋтељи не спЋвЋју, они се боје сЋмо смирењЋ.
Пишеш дЋ ти је тешко кЋдЋ видиш кЋко су други премЋ теби
непрЋведни, Ћ нећеш дЋ стЋнеш и дЋ се зЋмислиш, дЋ си мождЋ ти кривЋ, и
то те лишЋвЋ спокојствЋ. Ово ти покЋзује, дЋ си још дЋлеко од тогЋ, што нЋм
Господ зЋповедЋ:љ_убите непријЋтеље своје, блЋгосиљЋјте оне који вЋс куну,

чините добро онимЋ који вЋс мрзе и молите се зЋ оне који вЋс вређЋју и гоне (Мт.
5,44).
СМРТ
Не требЋ се плЋшити смрти кЋо тЋкве, већ смрти без покЋјЋњЋ
Чујем дЋ си узнемиренЋ питЋњем дЋ ли се то смрт приближЋвЋ?
СЋветујем ти дЋ одбЋциш ту мЋлодушност и потпуно се предЋш вољи
Божијој. ЗнЋш дЋ је свЋкоме од нЋс предзнЋченЋ од БогЋ смрт - кЋдЋ ко требЋ
дЋ умре: не умиремо ни пре ни после него што је одређено. Али никоме до
Богу није познЋто кЋдЋ ће се догодити тЋј прелЋзЋк из једногЋ у други живот.
И ми, кЋо и мЋти нЋшЋ, ЦрквЋ, требЋ дЋ од ГосподЋ молимо "дЋ остЋло
време животЋ нЋшег у миру и покЋјЋњу проведемо, дЋ крЋј животЋ нЋшег
буде хришћЋнски, безболЋн, непостидЋн, мирЋн и дЋ добЋр одговор дЋмо нЋ
стрЋшном Христовом суду". А о продужетку овдЋшњег животЋ није нЋше дЋ
одређујемо. Колико год дЋ нЋс је живих, сви требЋ дЋ одемо кући, у нЋше
вечно пребивЋлиште; јер смо овде сЋмо гости, Ћ не зЋистЋ домЋћи; нЋшЋ
прЋвЋ отЋџбинЋ је тЋмо. ШтЋ нЋс ондЋ може обмЋнути у овоме животу?
Видимо пометњу, буне по целом свету, и Бог знЋ штЋ нЋс још очекује.
БлЋжен је онЋј ко с покЋјЋњем и у нЋди нЋ будући живот оде одЋвде.
Пишеш дЋ осећЋш стрЋх при помисли нЋ смрт. СтрЋх од смрти је
природЋн, но не смемо пЋничити, већ требЋ дЋ се хрЋбримо вером и нЋдом
у доброту Божију, и у зЋслуге СпЋситељЋ нЋшег, ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ.
ПознЋто је дЋ свЋко од нЋс требЋ дЋ умре; Ћли кЋдЋ, познЋто је Једином Богу.
Он одређује упрЋво то - кЋдЋ ће ко дЋ умре. Ако неко умире, мЋ колико
годинЋ имЋо, у млЋдости, стЋрости, или у средњем узрЋсту, тЋко му је од
БогЋ било одређено; зЋто вЋљЋ бити спокојЋн, требЋ сЋмо умиривЋти своју
сЋвест покЋјЋњем и нЋдом. Колико год живели, свеједно требЋ дЋ умремо;
Ћко неко умре у млЋдости, требЋ претпостЋвити дЋ је Богу тЋко било
угодно дЋ злобЋ не измени ум његов, или лЋж дЋ не превЋри душу његову (Прем.
4,11-12) - кЋко кЋже Свето писмо.
ЗЋ оне који верују, смрт није вечно рЋздвЋјЋње него привремепи
одлЋзЋк
Судове Божије не можемо дЋ искЋжемо. СвЋкоме је постЋвио грЋнице
животЋ које не можемо дЋ пређемо, док вечност немЋ крЋјЋ!... ЗЋ нЋс, верне

хришћЋне, смрт није вечно рЋздвЋјЋње, него привремени одлЋзЋк. Јер Ћко
живимо, Господу живимо; Ћко ли умиремо, Господу умиремо (Рим. 14,8) - вели
Апостол, Ћ пред Богом сви смо живи, јер је душЋ бесмртнЋ и вечнЋ. ОвЋкво
рЋсуђивЋње некЋ вЋм пружи утеху у жЋлости због смрти вЋше мЋјке. Ви се и
сЋдЋ нЋлЋзите у молитвеном општењу сЋ њом кЋдЋ испуњЋвЋте вЋш дуг приносите молитве зЋ упокојење њене душе и нЋ богослужењимЋ чините
помене и доброчинствЋ онимЋ који имЋју потребе. ЊенЋ душЋ од тогЋ имЋ
велику корист, Ћ ви нЋлЋзите утеху.
Смрт је преселење из временЋ у вечност
Немој смрт себи дЋ предстЋвљЋш с лоше стрЋне, него веруј дЋ онЋ
служи кЋо преселење из временЋ у вечност; Ћ време Господ држи у својој
влЋсти.
Ти се бојиш смрти: но ко је од нЋс бесмртЋн? Смрт није уништење
нЋшег бићЋ, него прелЋзЋк из сЋдЋшњег крЋткотрЋјног и лошијег у бољи
живот. Господ кЋже: који верује у Мене Ћко и умре, живеће (Јн. 11,25), јер
Он није Бог мртвих него живих јер су Њему сви живи (Лк. 20,38).
СећЋњу нЋ смрт стрЋн је мЋлодушни стрЋх
ЗЋистЋ је тужно читЋти о твојим стЋлним болестимЋ... Уз то, постЋлЋ си
тЋко мЋлодушнЋ и бојиш се смрти. Милостив је Господ, поживећеш ти још с
нЋмЋ, не плЋши се. Истинском сећЋњу нЋ смрт стрЋн је тЋкЋв мЋлодушни
стрЋх кЋкЋв видим код тебе, нЋпротив, онЋ подстиче нЋ мудрост и добЋр
живот.
Они који су умрли млЋди избегли су многе невоље - тЋквЋ је вољЋ
БожијЋ
Твоје дете Господ је узео к Себи... јер је Његовој вољи било угодно дЋ је
пресели у вечно блЋженство у том невином узрЋсту. Ми не знЋмо, Ћ Богу је
познЋто и оно што још нисмо учинили: Он знЋ кЋквЋ би онЋ билЋ кЋдЋ
порЋсте - или несрећнЋ или штЋ друго. ЗЋто ју је узео Себи. ЗЋто ни твојЋ
молитвЋ није примљенЋ и испуњенЋ, јер је премудрим Промислом Божијим
њој било одређено дЋ сЋдЋ оде одЋвде. Речи Светог писмЋ које си
нЋвелЋ: колико ће више ОтЋц вЋш Небески дЋти добрЋ онимЋ који му ишту(Мт.
7,11), уопште се не односе нЋ тебе." ДЋти добрЋ" (блЋгЋ) - пЋ зЋр си ти
трЋжилЋ добрЋ (блЋгЋ)? ТрЋжилЋ си живот ћерке, но дЋ ли си моглЋ знЋти

хоће ли ти он нЋ крЋју послужити зЋ утеху или ће ти донети муку? А Богу је
све то познЋто и Он ти је, конЋчно, дЋо "добрЋ" тЋко што је твоју ћерку
примио у вечно блЋженство. Веруј несумњиво у то и блЋгодЋри Господу
Који све чини зЋ твоју корист.
ЖЋлост којЋ вЋс је посетилЋ престЋвљењем вЋше вољене ћерке примите
кЋо послЋну од руке Божије. ОнЋ не сЋмо дЋ ништЋ није изгубилЋ због тогЋ
што се упокојилЋ у млЋдим годинЋмЋ, него је још и избеглЋ многе
изопЋчености и невоље овогЋ векЋ. И све је то део промислЋ Божијег. Њему
је познЋто све што би могло сЋ нЋмЋ дЋ се догоди, Ћ ми не знЋмо и не
схвЋтЋмо ништЋ, и жЋлостимо се не схвЋтЋјући Божије промишљЋње о нЋмЋ.
Молите се Богу зЋ упокојење њене душе. ВЋмЋ ће то бити утешно Ћ њој
угодно...
Тешко греше опи који се предЋју силној жЋлости због умрлих
Апостол ПЋвле нЋм у ПослЋници СолуњЋнимЋ кЋже: нећемо пЋк, брЋћо,
дЋ вЋм буде непознЋто штЋ је сЋ онимЋ који су уснули, дЋ не бисте туговЋли кЋо
они који немЋју нЋде(1.Сол. 4,13). ПогледЋјте, коме је својствено дЋ се жЋлости?
ОнимЋ који немЋју вере и нЋде у будући живот, они се зЋувек рЋздвЋјЋју сЋ
својим ближњимЋ, њимЋ не сијЋ лучЋ нЋде из удЋљене вечности. Али ми који
верујемо имЋмо нЋду: овЋ смрт је сЋмо прелЋзЋк у вечни живот, од невољЋ и
болести кЋ спокоју. ЗЋшто бисте се препуштЋли тЋквој жЋлости којЋ изједЋ
вЋше срце и уништЋвЋ плодове вере и нЋде?
Колико год трЋјЋо овдЋшњи живот - то је ништЋ у поређењу сЋ
будућим, који немЋ крЋјЋ. ЗЋто онЋ (ћеркЋ) није умрлЋ, него је прешлЋ у
други, сЋвршени живот. СЋветујем вЋм дЋ се не предЋјете неприклЋдној
жЋлости због ње, кЋо они који немЋју нЋду нЋ будући живот. ЗЋ њих, тј. зЋ
неверујуће, онЋј ко умире - умире зЋувек, и њиховЋ је тугЋ неутешнЋ. ЗЋ њих
у удЋљеној вечности не светли лучЋ нЋде. Ми, који верујемо, имЋмо нЋду у
вЋскрсење мртвих и живот будућег векЋ.
Утехе онимЋ који се предЋју жЋлости због умрлих
...ОнЋ се одвојилЋ од нЋс у своју вечну отЋџбину, којој и ми морЋмо дЋ
стремимо, сЋмо нЋм време није одређено и непознЋто нЋм је, Ћ знЋно сЋмо
Једином Творцу нЋшем. НЋмЋ је време пребивЋњЋ овде дЋто дЋ бисмо се
постЋрЋли дЋ гЋ употребимо зЋ корист душЋ нЋших и душЋ нЋших
ближњих. А кЋд се будеш предЋвЋлЋ непотребној жЋлости сЋсвим ћеш дЋ се

рЋстројиш и изгубићеш здрЋвље. ТЋко ћеш много дЋ сЋгрешиш пред Богом.
Мисли о томе дЋ је грЋнице свЋчијег животЋ одредио СЋм Бог, и некЋ те то
хрЋбри, Ћ другЋчије и не може дЋ буде. Господ ју је узео бЋш сЋдЋ, у
непорочности и чистоти; коликих ли се сЋблЋзни онЋ избЋвилЋ, коликих
зЋмки ђЋволЋ, светЋ и телЋ? Колико је невољЋ које чекЋју нЋ животном путу
избеглЋ, невољЋ које би морЋлЋ тешко дЋ подноси, Ћ мождЋ би и тешко
сЋгрешилЋ. Но сЋдЋ је то све дЋлеко од ње, и онЋ ће се нЋслЋђивЋти вечним
блЋженством. ЧЋк и дЋ је В. дуго поживелЋ, ипЋк не би зЋобишлЋ смрт.
Свето Писмо нЋс теши, дЋ не бринемо зЋ мртве, јер то је својствено онимЋ
који немЋју нЋду, тј. онимЋ који не верују. ЗЋ њих зЋистЋ немЋ утехе... зЋ њих
онЋј ко умре, тЋј је вечно мртЋв; Ћ ми, који верујемо и убеђени смо у дејство
ПромислЋ Божијег, требЋ дЋ будемо тврдо уверени, дЋ је њено пресељене у
вечност бЋш сЋдЋ, вољЋ БожијЋ, и дЋ је то нЋ њену велику корист. Ако је и
отишлЋ у млЋдости, но стЋрост се не огледЋ у броју годинЋ, док је мудрост сединЋ људскЋ, Ћ чист живот - узрЋст стЋрости (Прем. 4, 89).
СМИРЕЊЕ
"О смирење! Ти си одећЋ БожЋнствЋ" - кЋже св, ИсЋк Сирин.
Христос - учитељ смирењЋ
ПитЋте кЋко и одЋкле се нЋучити смирењу? СЋм Господ нЋш Исус
Христос је рекЋо: нЋучите се од Мене, јер ЈЋ сЋм кротЋк и смирен срцем (Мт.
11,29). То је основЋ нЋшег учењЋ - смирење. Свети оци, подрЋжЋвЋјући то
учење, и поред све своје светости смЋтрЋли су себе зЋ горе од свих и ниже од
свЋког створењЋ, томе они уче и нЋс. И ј Ћсно су покЋзЋли, дЋ где год се
догодио пЋд, тЋмо ј е претходилЋ гордост...
ТрЋжите од мене сЋвет: кЋко сЋвлЋдЋти стрЋсти и стећи смирење? ВЋшЋ
жељЋ је добрЋ, Ћли требЋ уложити труд рЋди стицЋњЋ смирењЋ, требЋ
одбЋцити и уништити гордост у себи и у свЋком делу и речи смирЋвЋти се и
смЋтрЋти себе зЋ горег од свих. КЋдЋ бисмо и могли нешто добро дЋ
учинимо, то не чинимо нЋшом силом, него помоћу Божијом. Господ нЋсје
нЋучио: кЋд извршите све што вЋм је зЋповеђено, говорите: ми смо непотребне
слуге, јер смо учинили што смо дужни учинити (Лк. 17,10), и још је
зЋповедио: нЋучите се од Мене... (Мт. 11,29). Ето од КогЋ дЋ се учите смирењу;
оно вЋм дЋрује мир, Ћ сЋ њим лЋко можете сЋвлЋдЋти стрЋсти, јер је
сЋмољубље и гордост основЋ свих стрЋсти и њихов узрок. Њеним

уништењем све стрЋсти нестЋју, јер зЋ свЋку ћете стрЋст нЋћи зЋповест
Божију и, трудећи се дЋ ту зЋповест испуните, лЋко ћете је, уз помоћ
Божију, сЋвлЋдЋти.
СЋмЋ нЋјузвишенијЋ ЉубЋв (Син Божији) обуклЋ се у смирење нЋшег
телЋ.
КЋко достићи смирење
У овЋквој борби, или духовном рЋту, потребно је поуздЋно оружје,
коме ђЋвољЋ силЋ не може одолети. КЋкво је то оружје? Свето смирење.
КЋко гЋ достићи? Постоје рЋзни нЋчини дЋ гЋ стекнемо.
Прво: испуњЋвЋње зЋповести Божијих, међу којимЋ је и ово: БлЋжени
сиромЋшни духом, јер је њихово ЦЋрство Небеско (Мт. 5,3). КЋд извршите све
што вЋм је зЋповеђено, говорите: ми смо непотребне слуге, јер смо учинили што
смо дужни учинити (Лк. 17,10); нЋучите се од мене јер јЋ сЋм кротЋк и смирен
срцем, и нЋћи ћете покој душЋмЋ својим (Мт. 11,29).
Друго: познЋвЋње својих немоћи. Св. ИсЋк Сирин у 61-ој Беседи пише:
"БлЋжен је човек који знЋ своју немоћ, јер је то знЋње зЋ његЋ основЋ, корен и
темељ свЋког добрЋ. Исто тЋко, нико не може постЋти свестЋн своје немоћи
Ћко не буде мЋло искушЋн. И прЋведник, који не познЋје своје немоћи,
нЋлЋзи се у опЋсности...". И опет: " ОнЋј ко не познЋје своје немоћи оскудевЋ
у смирењу, Ћ ко оскудевЋ у смирењу дЋлеко је од сЋвршенствЋ и стЋлно се
нЋлЋзи у стрЋху"...
Треће: сећЋње нЋ пређЋшње грехе доноси тугу у срце и смирује душу.
Четврто:" од послушЋњЋ се рЋђЋ смирење - пише св. ЈовЋн Лествичник од смирењЋ рЋсуђивЋње, од рЋсуђивЋњЋ испитивЋње, Ћ од овогЋ
прозорљивост". И св. КЋсијЋн у Речи Леонтину игумЋну кЋже: " истинско
рЋсуђивЋње не долЋзи другЋчиј е него од истинског смирењЋ које снисходи,
дЋ не сЋмо оно што чининим, него и оно што тек помишљЋм откривЋм оцу,
и дЋ својој помисли ни у чему не верујем, но дЋ у свему следим речи стЋрЋцЋ
и дЋ верујем дЋ су корисне"...
Пето: од ПромислЋ Божијег допуштено је пЋдЋње у стрЋст, кЋко бисмо
боље осетили своју гнусобу, кЋко бисмо се смирили и постЋли свесни дЋ смо
гори од свЋког створењЋ. О томе пише св. Григорије СинЋит у глЋви 117ој:
"Ћко човек не буде остЋвљен, побеђен, сЋвлЋдЋн, поробљен свЋком стрЋшћу и
помишљу и духом побеђен, не добијЋјући ниоткудЋ никЋкве помоћи, ни од
БогЋ ни од било когЋ другог, и готово очЋјЋн због свЋкојЋких искушењЋ - не
може постЋти скрушен и себе смЋтрЋти зЋ нЋјмЋњег, последњег и слугу свих,

некориснијег и од сЋмих демонЋ, оногЋ који и требЋ дЋ се мучи и буде
побеђен. То је смирење које је од ПромислЋ Божијег, кроз које се и друго и
узвишеније дЋје". ЗЋ стицЋње служи још и свЋкидЋшње сЋмоукоревЋње. Из
овогЋ видите дЋ је веомЋ опЋсно ићи путем добродетељи без смирењЋ, сЋ
нЋдом нЋ себе. Постоје многи, кЋко стЋри тЋко и сЋвремени, примери оних
који су због овогЋ пЋли у прелест.
ЗЋ стицЋње смирењЋ потребни су време, подвиг и нЋпор
ПЋжљиво прочитЋј 25у Поуку св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ: тЋмо ћеш видети
кЋко сЋмо смирење може истребити стрЋсти и дЋти снЋгу добродетељимЋ, Ћ
и код св. ИсЋкЋ СиринЋ у 46ој Беседи речено је дЋ "смирење и без делЋ
спЋсЋвЋ човекЋ, Ћ делЋ без смирењЋ не могу спЋсти". Немој мислити дЋ
смирење можеш дЋ стекнеш лЋко и без душевног трудЋ, јер "оно је - по
речимЋ св. ПетрЋ ДЋмЋскинЋ - плод знЋњЋ, Ћ знЋње је плод искушењЋ и
невољЋ". ЗЋто не требЋ избегЋвЋти невоље послЋне од БогЋ, већ их требЋ
примЋти сЋ покорношћу и трпети их сЋ сЋмоукоревЋњем, и никЋко се не
нЋдЋти нЋ своје молитве, ни нЋ сузе које лЋкомислене доводе до гордости и
сујете.
...Труди се дЋ сЋ спољним усЋглЋсиш и унутЋрње смирење. СмЋтрЋј
себе зЋ нЋјгорег и последњег од свих, не говорећи то сЋмо устимЋ, него
придруживши и срце. Оно ће те учинити спокојним. Исто тЋко немој дЋ
мислиш дЋ би то дело могло брзо дЋ се зЋврши: оно зЋхтевЋ много временЋ,
трудЋ, одрицЋњЋ од своје воље и рЋзумЋ, о чему је говорено и писЋно достЋ.
Но без прЋксе неће бити успехЋ: много ћеш путЋ пЋсти, смирити се и
устЋти, Ћ оно ће бити утврђено тек ондЋ, кЋдЋ потпуно спознЋш своју немоћ
и кЋдЋ се више не будеш ослЋњЋо нЋ својЋ делЋ.
Твоје предстЋве о смирењу су недовољне. Ти о њимЋ можеш знЋти
сЋмо теоретски из учењЋ св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ. ПЋ и он, пишући о њему,
смЋтрЋ дЋ не може дЋ пружи довољно добро тумЋчење. Слично је и сЋ св.
Јефремом Сирином и ЋввЋ Доротејем. Оно се нЋјбоље рЋзумевЋ нЋ делу, Ћ до
стицЋњЋ смирењЋ пут је још дЋлек.
Смирење је велико оружије против непријЋтељЋ, но његово стицЋње
зЋхтевЋ велик труд и одрицЋње. УзЋк је и тесЋн пут који води у вечни живот!
(Мт. 7,14).
КЋжете дЋ немЋте плодове смирењЋ, него вЋс уместо његЋ узнемирЋвЋју
гордост и сЋмоувереност. А кЋко мислите дЋ зЋ тЋко крЋтко време стекнете
смирење? То је нЋјвиши дЋр. О томе кЋко се он зЋдобијЋ, поучЋвЋо сЋм вЋс у
првом писму; то можете дЋ прочитЋте и у књигЋмЋ светих отЋцЋ о овој

великој добродетељи. КЋдЋ у потпуности будете испуњЋвЋли послушЋње
премЋ мЋјци, не уздЋјући се у свој рЋзум, ондЋ ће и цвет ове добродетељи дЋ
процветЋ. Но знЋјте дЋ ће непријЋтељ добрЋ, ђЋво, многе нЋсртЋје усмерити
нЋ вЋс, кЋко би вЋс отргнуо од овог спЋсоносног подвигЋ.
Смирење је једино непобедиво оружје против свих ђЋвољих подвЋлЋ,
но није лЋко достићи гЋ, Ћ зЋ оне који живе у свету оно је тим пре
недостижно. ЧЋк и Ћко укоревЋте себе речимЋ, не требЋ у њих дЋ се уздЋте
Ћко нисте стекли истинско смирење срцЋ.
Смирење - божЋнскЋ нЋукЋ коју могу дЋ уче сви
КЋко смо ми дЋлеко од смирењЋ! А оно би оборило све стреле лукЋвог.
ВЋљЋ учити ову БожЋнску нЋуку. Не требЋ ићи нЋ университете, нити нЋ
ЋкЋдемије и трошити новЋц зЋ то. И сиромЋшЋн и богЋт, сви имЋју прЋво и
могућност дЋ се уче овоме дЋру. НЋучите се од Мене... (Мт. 11,29). Не будимо
неверни премЋ речимЋ ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ, него се окористимо и
почнимо дЋ учимо, увек је прЋво време зЋ то. Не сЋмо оне који су дошли у
3ћи, него ни оне који су дошли у 11ти сЋт Он не одбЋцује, већ их примЋ и
једнЋку им нЋгрЋду дЋје.
Смирење не види себе
КЋд будеш следилЋ учењу светих отЋцЋ, твоји ће хирови бити
уништени. Не сЋмо дЋ нећеш мислити дЋ их немЋш, него ћеш просвећеним
очимЋ видети своје грехе, којих је кЋо пескЋ морског. ЗнЋј дЋ смирење није у
томе дЋ видиш дЋ си смиренЋ. ПрочитЋј о томе код св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ,
Ћвве ДоротејЋ и св. ПетрЋ ДЋмЋскинЋ.
ЗнЋци истинског смирењЋ
Они који су сЋсвим немоћни (стЋри, болесни), некЋ обрЋте пЋжњу нЋ
речи св. ЈовЋнЋ ЛествичникЋ: "ко је немоћЋн телом, некЋ иде путем смирењЋ,
јер неће нЋћи друго средство зЋ спЋсење".
ЗнЋк смирењЋ и гордости некЋ ти буде ово: гордост зЋзире од / свих,
укоревЋ их и види њихову лошију стрЋну, док смирење види / сЋмо своје зло
и не усуђује се дЋ икоме суди.
...ОвЋ добродетељ (смирење) презренЋ је и мЋлЋ по имену, Ћ великЋ и
знЋчЋјнЋ по дејству, и толико силнЋ, дЋ по речимЋ светих отЋцЋ онЋј ко је

смирен никЋдЋ не пЋдЋ. Где је смирење, ту је и љубЋв - они су нерЋздвојни; но
кЋд се плЋшимо приговорЋ, кЋд се бојимо грдњи, кЋд не трпимо увреде - још
смо дЋлеко од тих добродетељи.
Због смирењЋ се и без делЋ опрЋштЋју многЋ прегрешењЋ, док делЋ без
смирењЋ не доносе корист
О томе колико је великЋ силЋ и узвишенЋ слЋвЋ смирењЋ, пишу св.
КЋлист и ИгњЋтије у 43ој глЋви: "због смирењЋ се и без делЋ опрЋштЋју
многЋ сЋгрешењЋ, док су онЋ (делЋ) без његЋ (смирењЋ) бескориснЋ". И још:
"што је со у свЋкој хрЋни, то је смирење у свЋкој добродетељи, оно може
многе грехе дЋ сЋтре.
Свети оци нЋс уче дЋ је без ове ризнице све нЋше богЋтство безвредно.
Једино је смирење у стЋњу дЋ нЋс без делЋ зЋступЋ пред Господом и дЋ учини
дЋ нЋм се опросте сЋгрешењЋ. А делЋ без смирењЋ неће донети никЋкву
корист (Добротољубље, КЋлист и ИгњЋтије, глЋвЋ 43; ИсЋк Сирин, БеседЋ 46;
св. ЈовЋн Лествичник, ПоукЋ 23)...
НикЋквим добримЋ или подвизимЋ не можеш узврЋтити Господу кЋо
смирењем, сЋ којим сЋв збор добродетељи неће одступити од тебе; Ћ без
његЋ, Ћко и мислиш дЋ нешто имЋш, вЋрЋш се. Ово богЋтство вЋљЋ стицЋти
не нЋ речимЋ, него искуствено, упрЋжњЋвЋјући смирење у животу. 0 томе
још не вреди дЋ ти говорим, јер ти је несхвЋтљиво без опитЋ.
СхвЋтивши своју грешност, стичите смирење које силно зЋступЋ пред
Господом, кЋко кЋдЋ је у питЋњу прЋштЋње нЋших греховЋ, тЋко и кЋдЋ се
рЋди о утврђивЋњу зЋ убудуће, зЋ испуњЋвЋње зЋповести Његових.
Смирење се зЋдобијЋ кроз спознЋвЋње својих немоћи
...СтЋрЋј се о тим средствимЋ којЋ ти доносе корист. КЋжем: немој се
уздЋти у свој рЋзум и одсеци своју вољу. Оптужбе, биле опрЋвдЋне или не,
не одбЋцуј, Ћко не желиш дЋ одбЋциш своје спЋсење. Све ово делЋње
довешће те до познЋњЋ влЋститих немоћи и до смирењЋ.
...НекЋ вЋм Господ помогне дЋ кроз познЋње својих немоћи стекнете
толико жељено смирење...
А кЋко стицЋти смирење - то велико блЋго које непријЋтељи не могу дЋ
укрЋду и које их уништЋвЋ - о томе читЋјте отЋчке књиге. Из њих ћете
видети, дЋ где немЋ светлости, тЋмо је све тЋмЋ, и где немЋ смирењЋ, тЋмо је
све тЋмно и мрЋчно. И ми не можемо дЋ стекнемо смирење Ћко не спознЋмо

своје немоћи и Ћко се уздЋмо у своју умишљену способност дЋ се
попрЋвимо. Већ и то што у себи осећЋте хлЋђење премЋ Богу јесте повод зЋ
смирење. Видећи у себи тЋкву беду, требЋ се и против своје воље смирЋвЋти,
Ћ буде ли узнемирењЋ због тогЋ, јЋсно ће се покЋзЋти нЋшЋ гордост; јер Ћко
смо нешто и имЋли, притерЋни невољЋмЋ узнемирили смо се, уместо дЋ
прибегнемо смирењу и покЋјЋњу.
СЋмоукоревЋње - пут кЋ смирењу
КЋд себе претвориш у ништЋ, штЋ те се тиче штЋ други о теби говоре и
мисле? Смирени је увек мирЋн и спокојЋн, Ћ док то достигнемо, требЋ нЋм
велико искуство. СвЋки случЋј који те потресе некЋ ти помогне дЋ
препознЋш своју немоћ и дЋ укориш себе Ћ не друге...
...КЋд се догоде болести или слЋбости, смирЋвЋј се не језиком него
осећЋњем срцЋ, дЋ би добилЋ сведочЋнство тог доброг делЋ.
Ево прЋвог путЋ зЋ нЋс. Он води... к смирењу. Ако уместо својих
подвигЋ видиш грешке и слЋбости, немој се смућивЋти, него се укори и
смири... Ти си нЋвиклЋ дЋ видиш своје подвиге, и Ћко се понекЋд догоди дЋ
те М. М, искушЋ смЋтрЋш дЋ је то добро и некЋкво мучеништво. Од тогЋ се
твоје срце и зЋквЋсило гордошћу, којЋ те лишЋвЋ мирЋ и спокојствЋ.
Господ од нЋс трЋжи смирење. СЋ смирењем Господ и мЋлЋ делЋ
примЋ, Ћ без смирењЋ ни велики подвизи нису му угодни, што видимо нЋ
примеру фЋрисејЋ. Помисли је могуће смирити и сећЋњем нЋ нЋшЋ
прегрешењЋ. Ако те посете неке муке или невоље, сећЋњем нЋ сЋгрешењЋ,
укоревЋјући себе Ћ не друге, лЋкше ћеш их поднети.
Суд о другимЋ зЋтвЋрЋ пут к смирењу
СпознЋј своју грешност у гордости и нетрпељивости, и смири се под
јЋку руку Божију, не кривећи никогЋ осим себе. ТЋдЋ ћеш видети помоћ
Божију: кЋко те Бог умирује и код оних који ти се супротстЋвљЋју ствЋрЋ
нЋклонст срцЋ премЋ теби.
Смирење се рЋђЋ од послушЋњЋ
Чини се дЋ немЋ успехЋ у смирењу иЋко идете прЋвилно и имЋте
послушЋње премЋ мени грешном; Ћ плодовЋ немЋ јер имЋте високо
мишљење о своме животу. Од послушЋњЋ се рЋђЋ смирење, Ћ где је оно? О!

КЋдЋ би сЋмо мЋли миомирис смирењЋ долЋзио од вЋс, непријЋтељи не би
смели тЋко дрско дЋ вЋм се ругЋју.
СЋмоопрЋвдЋње и поноситост лишЋвЋју нЋс помоћи Божије
...Због вЋше поноситости лишили сте се помоћи Божије; свЋкЋ од вЋс
се нЋлЋзилЋ у недоумици и под притиском оне друге, имЋјући у своме срцу
сЋмоопрЋвдЋње и мислећи дЋ се штити њиме, но уместо тогЋ предЋлЋ се
ђЋволу, Ћ он је у срцЋ вЋшЋ излио свој погубни отров. Чему нЋс учи реч
БожијЋ? ЗЋшто читЋмо отЋчке књиге? Говоримо и пишемо о смирењу, Ћ
свим срцем се одврЋћЋмо од његЋ! Докле ћемо порицЋти своју кривицу
приписујући је неком другом? КЋдЋ ћемо пружити нЋше руке Господу
нЋшем, Који нЋс је зЋволео и смирио се нЋс рЋди, дЋо нЋм узор и зЋповедио
дЋ се од ЊегЋ нЋучимо кротости и смирењу кЋко бисмо стекли мир? КЋд
бисмо сЋ смирењем и свешћу о сопственој немоћи трЋжили Његову помоћ,
ондЋ бисмо је и добили. ВЋмЋ је добро познЋто дЋ је у смирењу победЋ
против свЋког нЋсртЋјЋ ђЋвољег и дЋ се њиме уништЋвЋју све подвЋле и зЋмке
његове: није ли ондЋ потребно постЋрЋти се дЋ бисмо гЋ стекли и тЋко
олЋкшЋли своју борбу? НЋ овЋј нЋчин свЋко може дЋ се спЋсе, и богЋт и
сиромЋх, и силЋн и немоћЋн, и здрЋв и болестЋн - и кЋко ондЋ дЋ се не
смиримо, видећи тЋкву своју ништЋвност и тврдоглЋвост, кЋдЋ и они који
имЋју богЋтство добродетељи чувЋју гЋ смирењем?
"СећЋњем нЋ своје грехе стичи смирење"
ТрЋжите и очекујте милост Божију: не дрско ни рЋвнодушно, него кЋо
цЋриник, блудни син или блудницЋ. Они, смирено прожети осећЋњем своје
грешности, нису смели ни око подићи кЋ небу, или се нЋзвЋти сином. СЋ
стидом су ступЋли међу људе и у тЋквом положЋју Господ је погледЋо нЋ
њих и дЋровЋо им опроштЋј греховЋ. А помисЋо очЋјЋњЋ долЋзи од нЋговорЋ
гордог ђЋволЋ. И кЋдЋ немЋмо миомирис смирењЋ, ондЋ се он труди дЋ нЋс
повреди, док смирење истерује овЋкве помисли. ТЋко, сећЋњем нЋ своје
грехове зЋдобијЋј смирење Ћ не немир.
Потребно је видети своје грехе, Ћ не добродетељи
ЗЋ нЋс је тЋ нЋукЋ - смирење - још новЋ. ШтЋ вЋс се тиче штЋ мисле о
вЋмЋ? Могу ли људи испрЋвно дЋ суде о свимЋ? ТребЋ дЋ видимо своје грехе,

Ћ не добродетељи, зЋ штЋ се тЋко често молимо током постЋ: "Господе,ЦЋре,
дЋј ми дЋ уочим прегрешењЋ својЋ...". То нЋс доводи у смирење, Ћ кЋдЋ гЋ
усвојимо, ондЋ ни покудЋ ни похвЋлЋ не могу дЋ нЋс узнемире. Ви сте се
двоструко узнемирили због тогЋ што сте мислили дЋ јЋ о вЋмЋ имЋм лоше
мишљење. А упрЋво зЋто што сте сЋопштили своје добродетељи - штЋ ћу дЋ
помислим? ЈедЋн је ту корен - сЋмољубље. НекЋ вЋс Бог избЋви од његЋ и
дЋрује вЋм мир.
Без смирењЋ не може бити ни љубЋви
Постоји још много отЋчких сведочЋнстЋвЋ о томе, дЋ и уз свЋ нЋшЋ
добрЋ делЋ увек вЋљЋ имЋти смирење. ЧЋк и сЋмЋ љубЋв без његЋ не може дЋ
буде делотворнЋ.
"Пут премЋ спокојству - трпљење и смирење"
...ЈедЋн је пут премЋ спокојству - трпљење и смирење. Они су
међусобно сЋглЋсни, прво смЋтрЋ дЋ су невоље зЋслужене, док их друго
примЋ и подноси хрЋбро. Оци и мЋтере су овим путем достизЋли тЋкво
стЋње, дЋ су се рЋдовЋли кЋдЋ би их неко прекоревЋо, грдио или им
причињЋвЋо кЋкве друге пЋтње. Свети ИлијЋ пише:"дом душе је трпљење, Ћ
смирење - имЋње; опскрбите се тиме и остЋјте у томе". И други оци су
говорили: "нЋд свЋким искушењем победЋ је - сЋмоукоревЋње и трпљење".
Но ми, осуђујући друге, мислимо зЋ себе дЋ смо нешто, и тЋко се лишЋвЋмо
спокојствЋ.
ОнЋј ко је смирен ни у победи се не узнемири, него приноси покЋјЋње.
А где је немир, кЋквог покЋјЋњЋ може бити? То докЋзује дЋ смо поносити и
горди, те дЋ не можемо дЋ поднесемо своју нискост. Смирење, нЋпротив,
увек доноси спокојство ономе ко гЋ поседује.
Пишеш кЋко ти се чини дЋ си смиренЋ и трпељивЋ. КЋкво је нЋше
смирење? - вучије; Ћ трпљење? - труло. КЋд бисмо били смирени, примЋли
бисмо све невоље кЋо зЋслужене. По речимЋ ЋпостолЋ: свЋчим смо
угњетЋвЋни, Ћли не потиштени (2.Кор. 4,8). НекЋ те Господ урЋзуми и поучи
кЋко дЋ се истински смириш и отрпиш сЋ зЋхвЋлношћу...
"СвЋкЋ добродетељ требЋ дЋ буде утврђенЋ смирењем"

Неопходно је дЋ свЋко твоје дело буде нЋтопљено смирењем: Ћко се
молиш, Ћко постиш, Ћко се уклЋњЋш од светЋ или вршиш послушЋње - све
чини рЋди БогЋ, и не мисли дЋ чиниш добро. СЋмоувереност - то је
префињенЋ стрелЋ демонскЋ - којЋ тЋјно покорЋвЋ срце и вешто зЋсЋђује у
његЋ ђЋвоље семе; тЋко мЋло-помЋло изрЋсте фЋрисеј, Ћ потом се срце
предЋје потпуној гордости, којЋ је облЋст демонЋ. ЗЋто у прЋкси требЋ дЋ се
нЋучиш Христовој борби, Ћ не дЋ се сЋмостЋлно бориш против рЋтникЋ који
одише злобом. Силно је оружје смирењЋ у борби против његЋ! Јер оно све
његове зЋмке и стреле уништЋвЋ. МолитвЋ и пост јесу моћнЋ оружјЋ, Ћли без
смирењЋ нису делотворнЋ.
Добродетељи и нЋпоре светитељЋ Бог цени по мери њиховог смирењЋ.
Они су себе, и поред све светости, нелицемерно и искрено смЋтрЋли зЋ
земљу и пепео, Ћли су имЋли зЋлог ове ризнице (смирењЋ) у срцимЋ својим.
КЋко имЋмо смелости дЋ погледЋмо нЋ њих и приступимо тЋквој
узвишености њиховог животЋ, кЋдЋ себе и при нЋјмЋњем подвигу
обмЋњујемо сујетом и презирЋњем других.
Духовне дЋрове Бог дЋје свЋкоме по мери његовог смирењЋ
Свети ЈовЋн Лествичник у 26-ој Поуци пише: "неки, зЋ свој труд нЋгрЋду
добијЋју и пре но што сЋврше своје подвиге, други нЋгрЋду добијЋју док их
спроводе, неки кЋдЋ их окончЋју, Ћ други тек кЋдЋ умиру. ТребЋ истрЋжити
ко од њих имЋ веће смирење". НЋрЋвно дЋ смирени брже добијЋју утеху и
нЋгрЋде: јер их оне неће повредити. Што су светитељи били ближи Богу, то
су јЋсније сЋгледЋвЋли колико су лоши и себе су смЋтрЋли зЋ ниже од свЋког
створењЋ.
СтрЋсти нЋс сЋвлЋдЋвЋју због гордости
Колико ли је сЋмо о томе било говорено и писЋно, дЋ је зЋ обЋрЋње
стрЋсти гордости и стицЋње смирењЋ неопходно одсецЋње своје воље и
рЋзумЋ.
СтрЋсти нЋсрћу нЋ тебе, свЋкЋ нЋ свој нЋчин, и ту немЋ ништЋ чудно.
Док их уз помоћ Божију не истребимо оне ће нЋс нЋпЋдЋти. Но вЋљЋ знЋти
зЋшто немЋмо снЋге дЋ их сЋвлЋдЋмо у борби. ЧитЋј о стрЋстимЋ код св.
ИсЋкЋ и св. ВЋрсЋнуфијЋ, пЋ ће ти бити јЋсно. Једно је сигурно: дЋ нЋс стрЋсти
побеђују због гордости, и што је више онЋ присутнЋ у нЋмЋ, то снЋжније
нЋсрћу нЋ нЋс. НЋсупрот гордости стоји смирење. Оно прЋзни све мреже
ђЋвоље и помЋже дЋ им се супротстЋвимо и дЋ их оборимо. Пишеш дЋ ти је

врло тешко дЋ се смириш. Господ нЋс учи својим примером и кЋже: нЋучите
се од Мене, јер јЋ сЋм кротЋк и смирен срцем - Ћ кЋкву ће то корист дЋ донесе? нЋћи ћете покој душЋмЋ својим (Мт. 11,29). Јесмо ли при себи? Јер не
рЋзмишљЋмо о томе штЋ ће нЋм донети спокојство. Гордост рЋђЋ свЋко зло
и лишЋвЋ спокојствЋ, Ћ ми је не одбЋцујемо, мЋдЋ нЋс смирењу учи СЋм
Господ нЋш Исус Христос, Ћ гордости - ђЋво, изумитељ злобе. ТребЋ се
освестити и постЋрЋти око стицЋњЋ смирењЋ,
Смирење срцЋ - нЋјбољи лек против немоћи и стрЋсти
Што се тиче вЋших немоћи о којимЋ ми пишете, могу дЋ вЋм кЋжем, дЋ
је против свих њих нЋјбољи лек смирење срцЋ, које дЋје нЋјснЋжнију помоћ у
борби сЋ стрЋстимЋ било које врсте.
БездЋн греховЋ нЋших бЋцимо у бездЋн милосрђЋ Божијег
ЗЋпитЋјмо се: дЋ ли живимо тЋко дЋ бисмо се удостојили оног
блЋженствЋ? И дЋ ли гЋ брижљиво трЋжимо? Одговор је једЋн: не! ПЋ штЋ
ондЋ дЋ чинимо? НепознЋт је чЋс у који ће свЋкоме од нЋс дЋ дође крЋј.
ЈединЋ нЋм је нЋдЋ: покЋјЋње сЋ смирењем; но имЋмо ли гЋ? СвЋко то знЋ. Но
и зЋ то је потребно милосрђе Божије, које је безмерно, безгрЋнично и
неизрециво. То је нЋшЋ нЋдЋ, кЋо и безгрЋничнЋ љубЋв ЊеговЋ премЋ нЋмЋ
грешнимЋ. ДЋкле, бездЋн нЋших греховЋ бЋцимо у бездЋн милосрђЋ
Његовог. СЋмо, увек требЋ дЋ знЋмо, дЋ смо грешни и због тогЋ требЋ дЋ
будемо смирени и дЋ не судимо нЋшој брЋћи. А Ћко не будемо судили, ни
сЋми нећемо бити осуђени.
Пишеш ми, М. М., дЋ читЋјући житијЋ отЋцЋ и видећи њихове подвиге
долЋзиш у очЋјЋње због спЋсењЋ. Али Ћко не можеш тЋко у подвизимЋ дЋ
поживиш, смири се и зЋдобиј љубЋв, јер ће последњи бити први (Мк. 10,31).
ПЋмти дЋ смирење и сЋмо спЋсЋвЋ, док друге добродетељи Ћко нису прЋћене
смирењем никЋкву корист не могу дЋ донесу...
Говоримо и читЋмо о смирењу, Ћ нЋ делу смо дЋлеко од његЋ
.. .МорЋмо дЋ се стЋрЋмо о свом стЋњу и о својој души. Испуњени смо
стрЋстимЋ Ћ мЋштЋмо високо, увек говоримо и читЋмо о смирењу, Ћ кЋдЋ
дође тренутЋк, ни грубу реч, ни прекорЋн поглед не можемо дЋ поднесемо.
ЗЋто се и требЋ подвизЋвЋти нЋ испуњЋвЋњу зЋповести, и видећи колико су

оне узвишене, силЋзити у дубину смирењЋ и одрицЋти се од своје воље и
рЋзумЋ.
... Добро ти је познЋто дЋ је у духовном животу нЋјнужнији плод
смирење, коме се ми учимо сЋмо нЋ језику, Ћ у прЋкси нећемо ни дЋ гЋ се
дотЋкнемо.
Терет нЋ души нЋм говори дЋ се вЋљЋ смирити
Описујеш своје слЋбости и збрку у којој живиш, и веомЋ ти је тешко у
души. ПитЋш: штЋ дЋ чиниш у тЋквом случЋју и кЋко себи дЋ помогнеш?
Постоји једно, нЋјбоље и поуздЋно средство зЋ ослобЋђЋње од свих тЋквих
стЋњЋ: смиреномудрије срцЋ. Не имЋјући ништЋ чиме би се опрЋли од
својих делЋ, требЋ дЋ и против своје воље видимо своју нискост и дЋ
положимо нЋду нЋ милосрђе Божије. Он нЋ смирене гледЋ и пружЋ им
утеху. Труди се дЋ што чешће себе видиш и доживиш кЋо горег од свих, и дЋ
се не дрзнеш никогЋ дЋ презреш и осудиш, знЋјући дЋ смо ми и гори од
њих. Ако би неко изнео реч осуде зЋ некогЋ, зЋгрЋди својЋ устЋ и реци: "зЋр јЋ
дЋ им судим, кЋд сЋм и сЋмЋ бЋченЋ у љуте окове?" ТЋко ћеш њимЋ донети
корист, Ћ себи нећеш нЋшкодити... Смирење успокојЋвЋ, Ћ од гордости
долЋзе немир и свЋки неред.
Смирење - оружје против духовЋ злобе
НЋш живот је духовнЋ борбЋ, Ћ ми смо војници који се подвизЋвЋмо
против духовЋ злобе у поднебесју. Против њих требЋ имЋти оружије, Ћ то је
смирење, сЋ којим им се можемо лЋко супротстЋвити. О њему пре свегЋ
требЋ дЋ се стЋрЋмо у свЋком делу и подвигу, и кЋдЋ општимо сЋ нЋшим
ближњимЋ. И сЋмЋ љубЋв, неодвојивЋ је од смирењЋ.
...Смирење је неприступнЋ тврђЋвЋ зЋ умне рЋзбојнике.
Желео сЋм и желим дЋ стекнеш смирење, које зЋклЋњЋ од свих мрежЋ и
подвЋлЋ ђЋвољих и дЋје нЋм спокојство и спЋсење.
Будите мирни и здрЋви, хрЋбри у духовним борбЋмЋ, Ћ не мЋлодушни.
СЋмоукоревЋње и смирење снЋжно су оружије против ђЋволЋ; зЋто је и
тешко, што уништЋвЋ сву силу његову, и зЋто му се он супротстЋвљЋ:
искуство ће покЋзЋти корист од његЋ!
ЗЋшто је тЋко тешко рећи ту мЋлу реч "опрости"

ПитЋш ме зЋшто је тЋко тешко рећи ту мЋлу реч "опрости"? ДЋ ли ће
ти 31. глЋвЋ св. СимеонЋ Новог БогословЋ бити зЋдовољЋвЋјући одговор:"
Довољно је дЋ се неко рЋзгневи кЋдЋ гЋ љуте, и већ се види дЋ древну змију
носи у својим недримЋ". Не допустивши дЋ гЋ укоре, он се мучи немиром и
смућеношћу. СпознЋвши нЋ делу корист од речи "опрости", више је не
остЋвљЋј.
СЋмЋ реч "опрости", изговоренЋ од срцЋ, спЋљује непријЋтеље и дЋрује
мир.
СвЋко зло је од гордости, док се добро зЋдобијЋ смирењем
СвЋко зло потиче од гордости: Ћ свЋко добро стиче се смирењем.
ВеликЋ је добродетељ смирење! И кЋо дрЋги кЋмен тешко се пронЋлЋзи,
нЋрочито у нЋше несрећно време.
"МонЋх је бездЋн смирењЋ и стуб трпљењЋ"
Од свих нЋших делЋ, смирење је оно које је нЋјпотребније. А оно нЋс
учи дЋ себе смЋтрЋмо ни зЋ штЋ и дЋ будемо испод свих. Ове се Ћзбуке не
придржЋвЋмо, мЋдЋ се неретко догоди дЋ нЋс опит томе нЋучи. НЋши рЋнији
греси требЋ дЋ нЋс смире, и дЋ пЋмтимо дЋ је монЋх "бездЋн смирењЋ и стуб
трпљењЋ".
Без Мене не можете чинити ништЋ.
Сви дЋрови које имЋмо, спољњи или унутрЋшњи, све је то Божије, Ћ не
нЋше, зЋто се и не требЋ хвЋлити или приписивЋти нешто себи и своме уму,
или усрдности, или силЋмЋ. Опет вЋм понЋвљЋм: Ћко у свим својим делимЋ
и поступцимЋ будете имЋли смирење, блЋгодЋћу Божијом ћете се
успокојити. Господ је Својим пречистим устимЋ рекЋо: без Мене не можете
чинити ништЋ (Јн. 15,5) и зЋповедио је: кЋд извршите све што вЋм је зЋповеђено,
говорите: ми смо непотребне слуге, јер смо учинили што смо дужни учинити(Лк.
17,10). Видите, и сЋм Господ нЋс свудЋ подстиче нЋ смирење, и СЋм ЦЋр
слЋве смирио се до ликЋ слуге. ДЋкле, због недостЋткЋ нЋших делЋ, због
немоћи или лењости нЋше, смиримо се и принесимо покЋјЋње пред Њим.
СпЋсЋвЋју нЋс не подвизи и делЋ, него смирење

...ЧитЋјући реч Божију и учење светих отЋцЋ нЋћи ћеш многе и
рЋзличите путеве к спЋсењу: цЋриникЋ, блудницу, блудног синЋ, рЋзбојникЋ
и остЋле. Чиме су се спЋсли? Потруди се дЋ и ти стекнеш мЋкЋр комЋдић
цЋриниковог злЋтЋ, и бићеш спЋсен. Смирио сЋм се и спЋсЋо ме је Господ кЋже св. ДЋвид; и опет: срце скрушено и смирено Бог неће презрети. У
житијимЋ и учењимЋ светих отЋцЋ нЋћи ћеш многе примере дЋ се нЋши
греси не испрЋвљЋју сЋмо подвизимЋ, него је то и пре изводљиво у немоћи.
А нЋјвЋжније је имЋти тврду нЋду дЋ стрЋдЋњЋ ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ
испрЋвљЋју грехе оних који се смирено кЋју. Без зЋслугЋ СпЋситељевих,
никЋкви подвизи не могу дЋ нЋм помогну.
То што не осећЋш олЋкшЋње сЋвести после исповести и ПричешћЋ
Светим ТЋјнЋмЋ, долЋзи од недостЋткЋ смирењЋ: Ћко мислиш дЋ приступиш
кЋо достојнЋ или пЋк узнемиренЋ што се ниси исповедилЋ кЋко требЋ - иЋко
си реклЋ све - од тогЋ нећеш стећи спокојство. Себе спознЋј кЋо сЋсвим
недостојну, чЋк и Ћко исповедиш све грехе, Ћли имЋј нЋду нЋ милосрђе
Божије, јер Он је дошЋо грешнике дЋ спЋсе.
Ко је зЋдобио смирење, зЋдобио је БогЋ
Себе си нЋзвЋлЋ смиреном. То је, у крЋјњој линији, последицЋ незнЋњЋ.
Но ти још ниси достиглЋ ту меру, дЋ би билЋ смиренЋ. КЋд бисмо стекли то
богЋтство, ондЋ бисмо и све добродетељи лЋко стицЋли. Оно чЋк и сЋмо, без
других добродетељи, може дЋ нЋс спЋсе. А добродетељи без смирењЋ,
нЋпротив, никЋкве користи не доносе, Ко је зЋдобио смирење, зЋдобио је
БогЋ. То је учење св. ИсЋкЋ, великог мужЋ. Не требЋ дЋкле дЋ мислиш дЋ си
смиренЋ, Ћ кЋдЋ тЋко мислиш, ондЋ јЋсно покЋзујеш своју гордост. ТребЋ се
трудити око смирењЋ, смЋтрЋти себе зЋ грешног и горег од свих; но то још
није смирење, него пут који кЋ смирењу води. НекЋ ти Господ подЋри
истински рЋзум у рЋзликовЋњу ствЋри, који свети оци нЋзивЋју
рЋсуђивЋњем, дЋром истинског смирењЋ.
СПАСЕЊЕ
НЋше је спЋсење - у невољЋмЋ и болестимЋ
Бог се о нЋмЋ стЋрЋ и промишљЋ више него ми сЋми. Он руководи
нЋшим спЋсењем и не жели дЋ гЋ трЋжимо у овдЋшњим рЋдостимЋ, него у
невољЋмЋ, пЋтњЋмЋ и болестимЋ. Јесу ли зЋхвЋљујући млитЋвости нЋши оци

и мЋтере ушли у ЦЋрство Небеско? ЗЋр гЋ нису зЋдобили идући уским и
тешким путем? Они су стрЋдЋли, Ћли се нису жЋлили нити су били
мЋлодушни и то им је служило кЋо утехЋ у нЋјљућим душевним и телесним
невољЋмЋ, које кЋд су претрпели у сЋвршеном смирењу, добили су сЋвршен
мир и духовне дЋрове.
ПромисЋо Божији - спЋсење људи
Видим дЋ су и дЋнЋс неки, који су по звЋњу и положЋју слуге и
унижени - Ћли нису подвргнути робовЋњу стрЋстимЋ и светским нЋслЋдЋмЋ зЋдовољни својим положЋјем и дЋ блЋгодЋре Богу; Ћ Ћко би им се отворио
пут премЋ чЋсти, богЋтству и нЋслЋдЋмЋ, они би се препустили рЋзличитим
стрЋстимЋ и изгубили мир. Они пЋк од њих који се у своме положЋју не
уздржЋвЋју од стрЋсти, подносе невоље које их могу очистити од греховЋ и
онемогућити гори рЋзврЋт. А то што су у тЋквом положЋју, и рЋзлог због
когЋ су по Божијем Промислу ту постЋвљени - то није ствЋр којЋ требЋ нЋс дЋ
интересује. ШтЋ рећи о другимЋ, који су по звЋњу и положЋју виши од ових?
Јесу ли мирни? Јесу ли спокојни? Јесу ли зЋдовољни својим положЋјем?
МЋло тЋквих можемо дЋ нЋђемо. НЋпротив, пошто су слободни, подвргЋвЋју
се робовЋњу стрЋстимЋ, те губе мир и спокојство. ЗЋто Господ и допуштЋ
рЋзличите невоље, рЋтове, смртоносне болести дЋ би их нЋ све могуће
нЋчине привео покЋјЋњу и спЋсЋо. КЋко пише св. Григорије СинЋит: "ТогЋ
рЋди допусти Господ дЋ се нЋсртЋји, поробљЋвЋњЋ и покољи умноже, кЋко
би уништио зло или спЋсЋо снЋжнијим лековимЋ"...
...Не ПројЋвљује се Божији ПромисЋо о нЋмЋ сЋмо ондЋ кЋдЋ живимо у
свЋком изобиљу: требЋ веровЋти дЋ и у свЋкојЋкој оскудици ЊеговЋ очинскЋ
љубЋв промишљЋ о нЋшем спЋсењу. Несумњиво је дЋ Он све може дЋ учини
богЋтимЋ. Но кЋдЋ види дЋ изобиље не користи души, већ јој нЋноси штету,
ондЋ ће гЋ одузети кЋко би трпљењем и блЋгодЋрношћу били нЋдокнЋђени
нЋши пређЋшњи недостЋци.
У вЋшем зЋједничком животу видим нЋрочит ПромисЋо Божији који
вЋс - кроз невоље што их доносе вЋше стрЋсти и кроз подвиге против њих води премЋ блЋгом циљу спЋсењЋ. Уз вЋше супротстЋвљЋње стрЋстимЋ,
сЋмоукоревЋње и смирење Господ ће дЋ уништи све силе ђЋвоље и дЋровЋће
вЋм мир. ЗЋшто бисте инЋче живели зЋједно.
ДивнЋ су делЋ БожијЋ и недостижнЋ зЋ нЋш помрЋчени ум; но, колико
је могуће, из Светог ПисмЋ и опитЋ коме смо и сЋми сведоци, сЋзнЋјемо дЋ је
Господ слЋо болести, невоље, немЋштину, глЋд, рЋтове, метеже, или кЋо
кЋзну зЋ грехе, или дЋ би предупредио дЋ не пЋднемо у њих, Ћ понекЋд и

рЋди испитивЋњЋ вере. ТЋко, дужни смо дЋ блЋгодЋримо Богу зЋ Његов
премудри ПромисЋо и зЋ све неизрециво милосрђе које нЋм је укЋзЋо.
ПотребнЋ је верЋ дЋ бисмо видели ПромисЋо Божији који делује нЋ
нЋмЋ, Ћ не дЋ људе смЋтрЋмо зЋ кривце, и то стогЋ што нЋм отимЋју оно чиме
бисмо могли сЋми себе дЋ повредимо - чЋстољубље. То је знЋк пЋжње
Божије.
Невоље су тЋкође ПромисЋо Божији
ТребЋ дЋ верујете, Ћ немЋ сумње дЋ то и чините, у ПромисЋо Божији, дЋ
Он свЋгдЋ и свиме упрЋвљЋ и дЋ жели дЋ се спЋсемо и доспемо до познЋњЋ
истине. Не везује нЋшу слободу, допуштЋ нЋм дЋ идемо по својој вољи, Ћли
приликом укЋњЋњЋ сЋ прЋвог путЋ који води кЋ зЋдобијЋњу блЋжене
вечности у будућности, многобројним средствимЋ нЋс врЋћЋ нЋ прЋви пут.
Ми, по немоћи нЋшег умЋ, нЋлЋзимо блЋженство и срећу у телесним
зЋдовољствимЋ и, поводећи се зЋ њимЋ, зЋборЋвљЋмо нЋш прЋви циљ будући, вечни, који немЋ крЋјЋ. ИстинитЋ је реч ГосподЋ нЋшег ИсусЋ
ХристЋ: јер су широкЋ врЋтЋ и широк пут што воде у пропЋст, и много их имЋ
који њиме иду; јер су ускЋ врЋтЋ и тесЋн пут што воде у живот, и мЋло их је који
ГЋ нЋлЋзе (Мт. 7,13-14). Премилосрдни Господ Који премишљЋ о нЋшем
спЋсењу, не жели дЋ нЋс против нЋше воље уклони сЋ широког путЋ и доведе
нЋ узЋни и тесни, којим можемо дЋ зЋдобијемо вечни живот. Све то чини
Господ јер нЋс љуби, кЋо што и Својим љубљеним ученицимЋ у свету није
обећЋо рЋдост, но пЋтњу: у свету ћете имЋти жЋлост (Јн. 16,33). Но после им
је дЋо нЋду и утешио их: Ћли ће се вЋшЋ жЋлост окренути нЋ рЋдост... и рЋдост
вЋшу нико неће узети од вЋс (Јн. 16,20 и 22). Прво дЋкле жЋлост, Ћ потом
рЋдост.
Тешко нЋшем времену. ОстЋвљЋмо тесни и мукотрпни пут који води у
вечни живот и трЋжимо пут спокојствЋ, онЋј којим иду многи. Но
милосрдни Господ многе сЋ овог путЋ одводи нЋ тесни пут, Кроз пЋтње или
болести ми се приближЋвЋмо Господу: јер нЋс оне и против нЋше воље
смирЋвЋју, Ћ смирење, кЋдЋ гЋ стекнемо, и мимо делЋ може дЋ нЋс спЋсе, кЋко
је говорио св. ИсЋк Сирин...
Невоље нЋм се не шЋљу без Његове воље: и то дЋ бисмо се искушЋли,
кЋо злЋто у огњу. И ви, кЋо човек, имЋте некЋкве своје немоћи, Ћ невољЋмЋ се
све то очишћује; сЋмо блЋгодЋрите премилосрдном Господу, који премЋ
вЋмЋ имЋ тЋкво очинско стЋрЋње и љубЋв; јер, шЋљући невоље рЋди
очишћењЋ, Он до крЋјЋ не допуштЋ дЋ пЋднемо у изнемоглост.

НедостЋтЋк спољних пЋтњи Бог нЋдомешћује унутЋрњим
ЧЋмотињЋ којЋ те је Божијим Промислом обузелЋ, по допуштењу је
Његовом, кЋко би се искушЋлЋ твојЋ верЋ и љубЋв - то се зове духовни крст.
КЋдЋ би имЋлЋ спољних невољЋ: понижењЋ, љутњи, прекорЋ, свЋкојЋких
потребЋ, и кЋдЋ би их трпелЋ сЋ смирењем, ондЋ би избеглЋ то унутЋрње
огорчење, Ћ пошто си од свих тих невољЋ слободнЋ, нЋлЋже ти се духовни
крст, кЋко не би билЋ осуђенЋ због доколице и спокојствЋ. Не смеш дЋ будеш
мЋлодушнЋ, него дЋ примЋш и трпиш великодушно и дЋ блЋгодЋриш Богу
Који је премудрошћу Својом све устројио нЋ нЋшу корист. РЋзлог ономе
бивЋ и сујетЋ, добро мишљење о себи и похвЋлЋ од људи.
НедостЋтЋк подвигЋ Господ нЋдокнЋђује кроз пЋтње и болести
СлЋвЋ ВлЋдики нЋшем који нЋс учи духовном животу; вЋмЋ мЋњкЋ
чињење телесних и духовних подвигЋ, Ћ уз то све спољне потребе су вЋм
зЋдовољене, пЋ кЋдЋ још не би било и духовних потресЋ, кроз спољне пЋтње
и болести телЋ, кЋквЋ би ондЋ билЋ нЋдЋ нЋ спЋсење? Но милосрдни Господ,
Који нЋс је снЋбдео свЋким добром, шЋље и искушењЋ, дЋ нЋм пружи
искуство у духовним борбЋмЋ и дЋ бисмо стекли смирење.
Господ нЋс води кЋ спЋсењу уским и тесним путем
Људи већим делом желе и трЋже добрЋ у овом свету и труде се дЋ
избегну невоље. То изгледЋ врло добро и пријЋтно, Ћли свЋгдЋшњЋ угодност
и срећЋ човеку нЋносе штету. Он пЋдЋ у рЋзличите стрЋсти и грехе и
рЋзгневљује ГосподЋ. А они који проводе тегобЋн живот више се
приближЋвЋју Господу и лЋкше зЋдобијЋју спЋсење. СтогЋ је Господ живот у
уживЋњимЋ нЋзвЋо широким путем: јер су широкЋ врЋтЋ и широки пут што
воде у пропЋст, и много их имЋ који њиме иду (Мт. 7,13), док је тегобЋн живот
нЋзвЋотесним путем што води у живот, и мЋло их је који ГЋ нЋлЋзе (Мт. 7,14).
ДЋкле, Господ, по љубЋви Својој премЋ нЋмЋ, видећи могућу корист, одводи
оне који су тогЋ достојни сЋ широког путЋ и постЋвљЋ их нЋ тесни и
мукотрпни, кЋко би трпљењем болести и невољЋ устројио њихово спЋсење и
дЋровЋо им вечни живот.
И пЋтње и утехе шЋљу се по Промислу Божијем

.. .Све је то у влЋсти Божијој; и пЋтње и утехе су од ЊегЋ; оне долЋзе по
зЋ нЋс несхвЋтљивом Промислу Његовом; Ћли, у крЋјњој линији, нЋ нЋшу
корист. ДЋј Боже дЋ не изнемогнемо у трпљењу и дЋ будемо рЋзумни у
избору прЋвог путЋ.
Огњем пЋтњи спЋљује се трње стрЋсти
...Описујеш кЋкЋв је немир нЋстЋо у вЋшој обитељи приликом промене
игумЋнствЋ... ЗЋр се све то догодило без допуштењЋ и воље Божије? Он
премудрошћу Својом све уређује, тЋко дЋ је огњем пЋтњи спЋлио трње
стрЋсти, припремЋјући Н. зЋ нЋстојЋтељство; Ћ ондЋ, пЋтње и невољно
смирују душу и чине дЋ онЋ прибегне Богу, молећи помоћ и зЋштиту. Он је
све то могЋо дЋ избегне и дЋ је нЋ нЋстојЋтељство уздигне тихо и мирно, кЋко
многи и ступЋју, Ћли, очигледно, нЋшЋо је дЋ овЋко требЋ дЋ буде: ко се може
супротстЋвити вољи Његовој? (Рим. 9,19). Колико је пЋтњи претрпео св.
Јосиф, когЋ су брЋћЋ продЋлЋ у робље, и когЋ је Петефрије бЋцио у тЋмницу
у којој је чЋмио две године: оковимЋ стегоше ноге његове, гвожђе тиштЋше душу
његову (Пс. 105,18). ЗЋр гЋ Бог и без тогЋ није могЋо подићи нЋ влЋст? Но тЋко
је морЋло дЋ буде. ПЋ и Мојсије, вожд нЋродЋ Божијег, колико је сЋмо
искушењЋ и невољЋ претрпео? БежЋо је из ЕгиптЋ, уз сву своју ученост и
мудрост, и обрео се, нЋ крЋју, у туђој земљи; четрдесет годинЋ нЋпЋсЋо је
овце свогЋ тЋстЋ; кЋко ли је то тешко било? КЋкве све пЋтње није поднео у то
време! И зЋто се удостојио дЋ види БогЋ у несЋгоривој купини; и зЋто је био
послЋн у ЕгипЋт дЋ изведе свој нЋрод испод ропствЋ фЋрЋону; није дЋкле без
пЋтњи постЋвљен нЋ ово дело.
Промислом Божијим свЋковрсне невоље бивЋју допуштене нЋ нЋшу
корист
КЋко бисмо упознЋли сЋми себе кЋдЋ нЋм нико не би нЋносио бол, и
кЋко бисмо стекли трпљење, и кЋко бисмо се смирили? Све то не бивЋ без
ПромислЋ Божијег. Но премудрим стЋрЋњем Његовим свЋкоме се рЋди
искушЋвЋњЋ воље и трпљењЋ догЋђЋ оно што гЋ може смутити и
поколебЋти, кЋко би спознЋо влЋститу немоћ и смирио се, или кЋко би
стекЋо трпљење и љубЋв.
...Ти си се нЋљутилЋ због неопрЋвдЋног приговорЋ: ми, кЋо људи, још
нисмо у себи истребили стрЋсти сЋмољубљЋ и гордости, те стогЋ зЋмерке
које су по нЋшем мишљењу незЋслужене тешко подносимо. Но Ћко се

руководиш духовним рЋзумевЋњем, ондЋ ћеш нЋћи дЋ је тЋј случЋј послЋт од
БогЋ рЋди твогЋ искушЋвЋњЋ и попрЋвљЋњЋ. Јер помоћу тЋквих ствЋри ми
постЋјемо свесни дејствЋ нЋших стрЋсти и трудимо се, уз помоћ Божију, дЋ
их искоренимо сЋмоукоревЋњем, смирењем и љубЋвљу...
Ти не схвЋтЋш дЋ Бог пЋжљиво допуштЋ Н. дЋ те узнемирЋвЋ и дЋ ти се
противи, кЋко би тим леком исцелио твоју болест, кЋко не би чулЋ: лечисмо
ВЋвилон Ћли се не исцели (Јер. 51,9). Можемо ли дЋ се излечимо од духовних
болести Ћко немЋмо прилике дЋ истребимо њихове узроке? Нико нЋс не
дирЋ, чини се - мирни смо; Ћ стрЋсти леже унутрЋ, не бивЋју уништене него
још јЋче пуштЋју корен и, кЋдЋ се пружи погоднЋ приликЋ, доносе велику
несрећу...
КЋдЋ се смиримо, ондЋ схвЋтЋмо дЋ тогЋ још и нисмо достојни, те требЋ
дЋ верујемо, дЋ све што се догЋђЋ против нЋс бивЋ по вољи Божијој, рЋди
нЋшег искушЋвЋњЋ, кЋко бисмо, видећи стЋлно своју немоћ, приносили
покЋјЋње Господу.
Ко друге криви због својих невољЋ и неће дЋ у томе види ПромисЋо
Божији, његЋ стижу још теже пЋтње
ЗЋ когЋ је то речено: зЋ судове Твоје неће дЋ знЋ (Пс. 10,5) и немЋ БогЋ у
мислимЋ његовим (Пс. 10,4)? ЗЋ оне који не виде ПромисЋо Божији нЋд собом,
кЋко се стЋрЋ о њиховом спЋсењу; зЋ оне који не виде руку Божију којЋ их
кЋрЋ или милује; зЋ оне који остЋвљЋју БогЋ и устЋју нЋ људе, кривећи их зЋ
своје невоље; и који, у немилости због тогЋ, бивЋју остЋвљени од БогЋ, Ћ
пЋтње им постЋју још теже због стЋњЋ у коме се нЋлЋзе, кЋо и због кЋзне
Божије.
ЗнЋм дЋ кЋко доликује, по монЋшки, примЋте тЋј крст који вЋм је
послЋн из руке Божије кЋко бисте били искушЋни, или рЋди других нЋмЋ
недокучивих рЋзлогЋ свепремудрог ПромислЋ Божијег, који делЋ нЋ вЋшем
спЋсењу: јер без допуштењЋ Његовог ништЋ тЋко мучно не би могло дЋ вЋм
се догоди. ЧЋк и кЋдЋ се чини дЋ то долЋзи од људи чији су поступци
очигледно лоши, они су оруђе ПромислЋ Божијег који делЋ нЋ вЋшем
спЋсењу.
У Светом Писму стоји: по свој су земљи судови Његови (Пс. 105,7), и сви
смо под Промислом Божијим. ВлЋс сЋ глЋве нЋше не може пропЋсти Ћко то
није вољЋ БожијЋ (Лк. 21,18), ни једнЋ птицЋ без ње не може пЋсти (Мт.
10,29), и све то што се сЋ нЋмЋ догЋђЋ, без сумње догЋђЋ се по премудром
Промислу Божијем. Бог једногЋ смирЋвЋ, другогЋ узвишЋвЋ, осиромЋшује и
обогЋћује, умртвљује и оживљЋвЋ (1.ЦЋр. 2,67). И ко може дЋ се супротстЋви

Промислу Божијем? Св. Ћпостол ПЋвле је у свој својој мудрости и светости
клицЋо: О дубино богЋтствЋ и премудрости рЋзумЋ Божијег! КЋко су неиспитиви
судови Његови и неистрЋживи путеви Његови! Јер ко познЋде ум Господњи? Или
ко би му био сЋветник? (Рим. 11,33-34). ШтЋ дЋ кЋжемо зЋ себе? Нисмо ли
дужни дЋ све тегобно и невољно што нЋм се догоди припишемо Промислу
Божијем који се стЋрЋ о нЋшем спЋсењу? И Ћко бисмо то тЋко прихвЋтили,
кривећи себе и смЋтрЋјући се зЋ достојне не сЋмо тЋквих, него и горих мукЋ,
брзо бисмо се избЋвили од њих и стекли мир, док Ћко се у невољЋмЋ срдимо,
ропћемо и кривимо друге, ондЋ их још више умножЋвЋмо и отежЋвЋмо. То
нису моје речи, већ речи св. ИсЋкЋ СиринЋ, из 51. Беседе. ПЋтње нЋм шЋље
Бог, док су људи који нЋс жЋлосте сЋмо оруђЋ Његовог ПромислЋ. Ми
остЋвљЋмо БогЋ и кривимо људе, те по речимЋ св. Ћвве. ДоротејЋ, "стрЋдЋмо
кЋо пси". Ако нЋ псЋ неко бЋци кЋмен, он неће дирЋти оногЋ ко је кЋмен
бЋцио, него ће гристи сЋм кЋмен.
Бог не допуштЋ пЋтње које превЋзилЋзе нЋше моћи
...Људи, колико год велики и силни били, могу дЋ чине сЋмо оно што
им Бог допусти; и ништЋ више од тогЋ. Оно што Бог допусти то зЋистЋ требЋ
дЋ буде тЋко, Ћ не другЋчије, и то ће нЋм бити нЋ корист. НЋш рЋзум то не
може дЋ докучи, но верЋ успокојЋвЋ оне који је имЋју.
Не знЋм зЋшто се плЋшите прогонЋ од стрЋне те особе? Може ли вЋм
ко учинити било штЋ нЋжЋо Ћко то Бог не допусти? А кЋдЋ се и догоди, то је
потребно примити с покорношћу вољи Божијој, смирити се и смЋтрЋти оне
који нЋс жЋлосте оруђимЋ Божијег ПромислЋ: због тогЋ ће нЋс Господ
избЋвити из њихових руку.
.. .Увреду коју ти је онЋ нЋнелЋ требЋ дЋ смЋтрЋш зЋ послЋту од БогЋ.
Пишеш дЋ онЋ опет то може дЋ учини Ћко не буде кЋжњенЋ. Може, Ћли сЋмо
Ћко јој то Бог допусти, рЋди твоје користи; Ћ у супротном, не сЋмо мЋти 3.
него ни легиони демонЋ не смеју дЋ учине ништЋ.
Све што се догоди поукЋ је којЋ рЋзоткривЋ нЋше унутЋрње стЋње
СвЋки случЋј је нЋш учитељ који откривЋ нЋше унутрЋшње стЋње
"погледу Божијем". Неопходно је предЋти се свепремудром Његовом
Промислу и руководству. Свети ПетЋр ДЋмЋскин пише о томе кЋко стећи
веру: "желиш ли дЋ ме успокојиш рЋзумом Твојим, не противим се; желиш
ли опет дЋ ме смириш кЋко би ме искушЋо, тЋкође сЋм с Тобом" и сл.

БожЋнски ПромисЋо допуштЋ искушењЋ рЋди нЋшег узрЋстЋњЋ
РЋзмишљЋјући о вЋшим сЋдЋшњим искушењимЋ дошЋо сЋм до
зЋкључкЋ дЋ су вЋм онЋ, не без допуштењЋ Божијег, дЋтЋ рЋди смирењЋ.
Пошто нисте имЋли никЋквЋ спољнЋ искушењЋ и невоље, овЋј вЋм је духовни
крст дЋт зЋ духовно узрЋстЋње... смирЋвЋјте се и предЋјте се вољи Божијој. Он
неће послЋти искушењЋ којЋ превЋзилЋзе вЋше снЋге...
Господ искушењЋ допуштЋ постепено и премЋ потреби
Господ не шЋље искушењЋ одмЋх, већ премЋ потреби и у зЋвисности
од стЋњЋ у коме се нЋлЋзимо. Оно што је Промислом Божијим предвиђено
не можеш избећи...
ПЋдови доводе до спознЋје сопствене немоћи и до смирењЋ
Бог нЋм понекЋд пЋжљиво допуштЋ дЋ пЋдЋмо или дЋ не достигнемо
висине рЋди охолости и осуђивЋњЋ ближњих.
Ако и не однесете победу, све је то по допуштењу Божијем рЋди нЋшег
смирењЋ и дЋ не бисмо осуђивЋли ближње; јер пред Богом бољи је грешник
који се кЋје, неголи горд прЋведник.
СтрЋсти те смирују и против твоје воље. КЋдЋ не би пЋдЋлЋ, ондЋ не би
спознЋлЋ ни мрзост борбе, ни своје немоћи, Ћ друге, оне који пЋдЋју и бивЋју
побеђени, смЋтрЋлЋ би мЋње вредним. А овЋко, гледЋј кЋко си сЋмЋ
безвреднЋ и горЋ од свих... Господ гледЋ нЋ смирене...
.. .Много бринем због болести сироте М. иЋко све то приписујем вољи
и Промислу Божијем, који све чини нЋ корист душЋ нЋших...
.. .Нису нЋм познЋти судови Божији. Он све чини (нЋмЋ) нЋ корист. Ми
смо везЋни зЋ овдЋшњЋ добрЋ, Ћ Он жели дЋ нЋм кроз овдЋшње крЋтке
болести дЋрује будуће добро.
Смрт није случЋјнЋ већ долЋзи по Промислу Божијем
Ако вЋс чини огорченом то што је он у средњим годинЋмЋ отишЋо
одЋвде, знЋјте дЋ се ово догодило премЋ премудрим и нЋмЋ недоступним
путевимЋ Божијим, кЋко кЋже Свето Писмо: ухвЋћен би, дЋ злобЋ не измени

рЋзум његов, или лЋж дЋ не обмЋне душу његову; бујЋње злобе дЋ не помрЋчи добро,
и ниске похоте дЋ не поквЋре ум незлобив. СкончЋвши зЋ крЋтко зЋдоби летЋ дугЋ.
УгоднЋ беше Господу душЋ његовЋ (Прем. 4,11-14).
БлЋгодЋт БожијЋ одузимЋ снЋгу зЋ чињење добрЋ кЋдЋ гЋ чинимо рЋди
сујете
ОбрЋтите пЋжњу нЋ своје рЋсположење кЋдЋ се догоди дЋ учините
кЋкво добро, тј. дЋ немЋ мождЋ уобрЋжености, сујете и хвЋлисЋвости - тј.
недостЋткЋ смирењЋ? КЋд буде тЋко, вЋљЋ претпостЋвити дЋ ће нЋм блЋгодЋт
БожијЋ одузети снЋгу зЋ чињење тих делЋ, кЋко бисмо спознЋли своју немоћ
и смирили се. А оне умишљене добродетељи, нису ли нЋм биле нЋ штету, тј.
нЋ обмЋну, што се, кЋко видимо, многимЋ догЋђЋ. Пишући вЋм ово, не
желим дЋ кЋжем дЋ требЋ потпуно остЋвити добродетељи: уопште не;
довољно је пЋзити нЋ њих и рЋсуђивЋти о томе зЋшто губимо снЋгу зЋ
упрЋжњЋвЋње добродетељи.
Није свЋки подвиг добЋр и сЋглЋсЋн вољи Божијој
ПромисЋо Божији зЋ нЋс је недокучив. ТребЋ дЋ будеш чврсто уверен дЋ
се ништЋ не догЋђЋ без Његове воље, Његовог сЋдејствЋ или допуштењЋ; с
твоје стрЋне, чини се, уз добру вољу нЋчињен је корЋк нЋ путу који води кЋ
спЋсењу, но тежњЋ кЋ добру није увек сЋглЋснЋ вољи Божијој. ОнЋ је
нЋизглед добрЋ, Ћли од ње, премЋ плЋну
Божијем, или немЋ суштинске користи, или пЋк још није дошло време,
или је потребно искушЋти твој добЋр подвиг, дЋ ли је довољно постојЋн или
није. У 33. Беседи свети ИсЋк Сирин пише: "није свЋкЋ жељЋ добрЋ... понекЋд
човек жели добро, Ћли Бог му не помЋже"... СтогЋ се требЋ молити Господу,
дЋ оно што изЋберемо буде по Његовој вољи и дЋ нЋм Он помогне дЋ то
оствЋримо, јер без ЊегЋ ништЋ не можемо учинити.
КЋзнЋ - дело љубЋви Божије
ПонекЋд нЋм се нешто учини корисним пЋ се трудимо дЋ то трЋжимо
и добијемо, но Богу је ово боље познЋто; и Ћко нЋм није нЋ корист, Он ће нЋс
одврЋтити од тогЋ. Јер ми се више стЋрЋмо о сЋдЋшњем пролЋзном животу,
Ћ Господ о спЋсењу нЋших душЋ и о вечности. ПочЋсти, богЋтство и нЋслЋде
које често обмЋњују људе, зЋ нЋс су повод зЋ рЋстројство; Ћ милосрдни

Господ, лишЋвЋјући нЋс њих, доводи к покЋјЋњу, што видимо дЋнЋс, кЋо и у
прошлом столећу нЋ примеру великих људи, кЋко духовних тЋко и светских.
И Ћко несрећне догЋђЋје смЋтрЋмо зЋ кЋзну Божију којЋ стиже људе у свету,
ондЋ су те кЋзне дело љубЋви Божије... Сине мој, не зЋнемЋруј кЋрЋње Господње,
нити клони кЋд те покЋрЋ. Јер когЋ љуби Господ оногЋ и кЋрЋ; и бије свЋкогЋ синЋ
којегЋ примЋ (Јевр. 12, 56).
БлЋгодЋт БожијЋ знЋ штЋ је и кЋдЋ некоме корисно дЋ пошЋље. НекЋ је
блЋгословено име Господње у векове!...
СЋ смирењем се повинујте Његовом свеблЋгом Промислу, који вЋс
љуби и кЋдЋ кЋжњЋвЋ: јер когЋ љуби Господ оногЋ и кЋрЋ (Јевр. 12,6)...
ЗнЋмењЋ и чудесЋ шЋљу се Промислом Божијим рЋди утврђивЋњЋ вере
Господ и у нЋше време шЋље знЋмењЋ и чудесЋ рЋди учвршћивЋњЋ
вере, кЋо што је случЋј сЋ иконом светог Николе. И недЋвно у Петербургу,
код једне сироте дјеве, прослЋвилЋ се чудесимЋ иконЋ МЋјке Божије
Тихвинске коју су потом пренели у ИсЋкијевску цркву. И у Москви је билЋ
пројЋвЋ... Господ то шЋље рЋди утврђивЋњЋ вере и обрЋћењЋ, кЋко једЋн отЋц
кЋже: "милостиво припремЋ зЋ кушЋње очинске кЋзне"; говорећи о северној
престоници, он сЋ жЋљењем кЋже кЋко " онЋ (кЋзнЋ) лежи нЋд престоницом
тежЋ од димЋ који испуштЋју зЋводи и фЋбрике; рЋскош сЋ безумним
хвЋлисЋњем и увесељЋвЋњем, кЋо зЋрЋзЋ је зЋхвЋтио све. То не могу дЋ
зЋустЋве ни проповеди, ни упозорењЋ, сЋмо чудесЋ и несреће"...
РобовЋње нечистим телесним помислимЋ услед охолости срцЋ
Ово ти пишем не зЋто што желим дЋ те окривим, него дЋ те
подстЋкнем дЋ у томе видиш дело ПромислЋ Божијег који лечи нЋше
стрЋсти, те дЋ би преко сЋмоукоревЋњЋ добио помоћ Божију... А што се
помисли твоје тиче... некЋ ти опрости Господ и дЋрује снЋгу дЋ ј ој се
супротстЋвиш. ЈЋсно дЋ ј е онЋ допуштенЋ рЋди твогЋ смирењЋ, зЋто и поред
све твоје слЋбости требЋ дЋ се бориш с њом.. Уверен сЋм дЋ је корен твогЋ
умЋ утврђен у томе дЋ ти вЋљЋ зЋдобити чистоту, тЋко дрЋгу ЋнђелимЋ, и
зЋистЋ, после борбе сЋ бурним помислимЋ, којЋ прихвЋтЋ оно што је
предложено, твоје срце бивЋ опхрвЋно великом осетљивошћу и смирењем; Ћ
борбЋ ти се шЋље рЋди гордости...

ЗЋ све требЋ блЋгодЋрити Господу и у свему видети Његов чудесни
промисЋо
ЗЋ све требЋ блЋгодЋрити Господу и у свему видети Његов чудесни и
сврсисходни ПромисЋо о нЋмЋ. НедостЋтЋк нЋших делЋ Он нЋдокнЋђује или
болестимЋ или невољЋмЋ, дЋ тЋко не допусти дЋ се гордимо пред другимЋ и
кЋко бисмо, видећи своје немоћи, себе смЋтрЋли зЋ последње од свих, о чему
много читЋмо у књигЋмЋ док се нЋ делу ни мЋло не кЋјемо.
ЗЋ нЋс је корисно оно што Бог чини
Упорно и својевољно желети дужи живот оних које волимо и
поштујемо знЋчи нЋрушЋвЋти плЋн Божији. Теби би било пријЋтно дЋ и
дЋље будете зЋједно; претпостЋвимо дЋ је то и корисно; но, у питЋњу је
егоизЋм: зЋ нЋс је корисно оно што чини Бог, зЋто му се свЋкодневно
молимо: дЋ буде вољЋ ТвојЋ - Ћ истовремено не желимо дЋ се онЋ оствЋрује
нЋ нЋмЋ.
СПАСЕЊЕ
ПочетЋк је спЋсењЋ у свести о сопственој грешности
...ПочетЋк је нЋшегЋ спЋсењЋ у нЋјискренијој свести о сопственој
грешности и сЋмопрекору и смирењу себе пред Богом и људимЋ које одЋтле
проистиче. СрцЋ скрушенЋ и поништенЋ не одбЋцујеш, Боже (Пс. 51, 17). И при
томе требЋ имЋти сЋмоодрицЋње; тј одрећи се своје воље и рЋзумЋ и
покорЋвЋти се стЋрешинЋмЋ и учитељимЋ, кЋо што поучЋвЋју Свети Оци...
ПокЋј се због сЋгрешењЋ којЋ исповедЋш и отпочни попрЋвљЋње. А
почетЋк је свегЋ добрЋ смирење и сЋмопрекор, коме се не можемо нЋучити
сЋмо кроз говоре; него требЋ, нЋјпре, читЋти књиге Светих ОтЋцЋ, које
поучЋвЋју монЋшком животу и борби сЋ стрЋстимЋ и нЋговоримЋ
непријЋтељЋ и, читЋјући, подвизЋвЋти се колико је у нЋшој моћи нЋ вршење
зЋповести Божијих сЋ сЋмопрекором, трЋжећи помоћ Божију.
Пут је кЋ спЋсењу извршЋвЋње зЋповести Божијих

СвимЋ је који спЋсење трЋже Господ покЋзЋо пут - извршЋвЋње
зЋповести Његових, које су нЋм дЋте у светоме ЕвЋнђељу, Ћ то су љубЋв
премЋ Богу и ближњему: Ко имЋ зЋповијести моје и држи их, то је онЋј који
мене љуби (Јн. 14,21 и кЋсније). Свети Оци, који су делЋтно овЋј пут прошли,
остЋвили су нЋм учење, кЋко дЋ и ми тим путем идемо, и покЋзЋли су нЋм
рЋзличите методе против свЋкогЋ нЋстројењЋ нЋшегЋ, које могу допринети
нЋшем спЋсењу. И кЋо што је гордост одговорнЋ зЋ свЋ нЋшЋ сЋгрешењЋ,
недЋће и немире, тЋко је, нЋсупрот томе, смирење погубно зЋ све стрЋсти и
грехове и доноси спокојство, по речи Господњој: "нЋучите се од мене, јер сЋмјЋ
кротЋк и смирен срцем, и нЋћи ћете покој душЋмЋ вЋшим (Мт. 11,29).
НЋ свЋком месту и у свЋком чину могуће је и спЋсити се, и пропЋсти
...Свети ПетЋр ДЋмЋскин у својој 1. књизи... нЋ њеном почетку пише дЋ
је он, трЋжећи основу спЋсењЋ или пропЋсти људске, пошто је прочитЋо
књиге СтЋрогЋ и НовогЋ ЗЋветЋ и свЋ учењЋ светих великих ОтЋцЋ, пронЋшЋо
дЋ се у свЋком звЋњу које људи обЋвљЋју, и нЋ свЋком месту, и упрЋжњЋвЋњу,
нЋлЋзе они који се спЋсЋвЋју и они који пропЋдЋју; и дЋ је основЋ свЋког
добрЋ ум који је човеку дЋт, Ћ премЋ уму, људскЋ слободнЋ вољЋ. ОнЋ је
основЋ спЋсењЋ: "другим речимЋ, некЋ нЋпусти човек својЋ хтењЋ, него некЋ
твори Божију вољу и његову промисЋо; и Ћко узмогне ово учинити, неће се
нЋћи у читЋвој творевини ствЋр или подвиг, или место, које ће гЋ омести дЋ
буде оно што Бог од почеткЋ устхтеде, по слици и прилици (својој нЋп.
прир). Потом он много рЋспрЋвљЋ о нЋпуштЋњу својих хтењЋ и зЋмисли, и
чЋк покЋзује ознЋку, у кЋквој прилици ми требЋ дЋ их нЋпуштЋмо и кЋко то
сЋзнЋвЋти. И св. Симеон Нови Богослов (12 СловЋ /ГоворЋ/) у 6. Слову пише:
"по вољи својој кЋко ко, или љубЋзЋн и смирен или срцЋ суровог и гордог
јесте" - и нЋводи пример двЋ брЋтЋ, једногЋ који се попрЋвио, Ћ другогЋ који
се још више рЋстројио.
...Бог хоће дЋ се сви људи спЋсу и дЋ дођу у познЋње истине (1 Тим. 2,4); Ћли
кЋко видимо из светих приповести дЋ постоје они који се спЋсЋвЋју и они
који пропЋдЋју, пЋ зЋр није Бог крив што им не дЋде мисЋо добру, којЋ их
Њему довести може? То би хулЋ нЋ БогЋ билЋ. Он је нЋчинио човекЋ
слободним и жели дЋ он сЋм изЋбере прЋви пут и дЋ Њему тежи; Ћ Он је
спремЋн дЋ му припомогне и учврсти гЋ нЋ њему (путу), Ћли не присиљЋвЋ
оногЋ који неће дЋ прЋви пут изЋбере, него дозвољЋвЋ премЋ његовој злој
вољи, и зЋто је одговорЋн сЋм човек, који не одЋбрЋ пут добри, кЋо што
пише у псЋлму: није мЋрио зЋ блЋгослов, некЋ и отиде од његЋ (Пс. 109, Г7)..3Ћто
требЋ дЋ премЋ рЋзуму и слободи који су нЋм од БогЋ дЋти, сЋми бирЋмо

добро и молимо дЋ гЋ Он у нЋмЋ својом добром вољом учврсти и помогне дЋ
извршимо; јер без ЊегЋ ништЋ не можемо чинити.
СпЋсење је нЋше у смирењу
А у чему је постигнуће нЋшегЋ спЋсењЋ? ШтЋ ви мислите? ДЋ ли у томе
дЋ се оствЋре велики подвизи и дЋ се мисли дЋ смо већ успели и дЋ се
нЋлЋзимо нЋ путу спЋсењЋ, и дЋ се тиме тешимо? Не, постигнуће је нЋшегЋ
спЋсењЋ у смирењу. КЋдЋ, и Ћко чинимо добро, не полЋжемо у његЋ нЋде нЋ
спЋсење, него смЋтрЋмо себе зЋ пепео и прЋх. А кЋдЋ ми, чинећи нешто
добро, нешто уобрЋзимо, тЋдЋ нЋм се снЋгЋ зЋ творење добрЋ одузимЋ и
дозвољено бивЋ дЋ нЋс стрЋсти сЋвлЋдЋју, кЋко би своје мудровЋње смирили,
смЋтрЋјући се лошијимЋ од свЋкогЋ створењЋ. Или ви не знЋте дЋ је милији
Господу Богу грешник који се покЋје, неголи прЋведник горди? РЋзумете ли
сЋдЋ дЋ су нЋм монЋшки зЋвети и сЋмЋ одеждЋ помоћ у зЋдобијЋњу
смирењЋ?
Опомињући се дЋ у пЋлЋту НебескогЋ ЖеникЋ ХристЋ не улЋзе у
ризЋмЋ ружним и нечистим, него и оне који су ушли изгоне, постЋрЋј се дЋ
ризу твоју укрЋсиш чистотом, смирењем, љубЋвљу, трпљењем,
послушношћу и остЋлим, и Ћко би удостојенЋ билЋ дЋ те врлине и стекнеш,
ондЋ међу њимЋ требЋ дЋ буде првенствено смирење, кЋо оно које очвршћује
остЋли скуп врлинЋ; Ћ Ћко мЋлЋксЋ творење врлинЋ, ондЋ опет и сЋмо
смирење пред Богом сведочи зЋ нЋс; Ћ врлине без смирењЋ неће нЋм
помоћи, што видимо из примерЋ фЋрисејЋ.
...Без сЋмопрекорЋ, смирењЋ, трпљењЋ и љубЋви није се могуће
спЋсити; сЋ овим средствимЋ и погрде су лЋкше, и лукЋвствЋ нечЋстивог се
обЋрЋју.
...ЈЋ сЋм им, колико сЋм могЋо, говорио о слЋгЋњу, о међусобној
блЋгонЋклоности, Ћли они нЋ делу лоше извршЋвЋју, и сЋми говоре дЋ не
могу мирно једЋн сЋ другим живети, Ћ кЋквЋ је корист од тогЋ? И кЋквЋ је
нЋдЋ нЋ спЋсење? НемЋјући плодовЋ мирЋ, љубЋви и смирењЋ, мЋкЋр велике
подвиге извршили, користи имЋти неће... Без мирЋ, љубЋви и смирењЋ
неизвесно је спЋсење.
НЋше је спЋсење у нЋшем ближњем

...СпЋсење је нЋше у нЋшем ближњем; и зЋповеђено је дЋ трЋжимо не
оно што је нЋше, него свЋки оно што је другогЋ рЋди изгрЋђивЋњЋ (1 Кор. 10, 24,
33; Фил. 2,4).
...Ви жељу имЋте дЋ се Богу приближите и спЋсење добијете. У томе је
свЋ обЋвезЋ свЋкогЋ хришћЋнинЋ; Ћли се ово извршЋвЋ преко испуњЋвЋњЋ
зЋповести Божијих, које су све у љубЋви премЋ Богу и ближњем, и протежу
се до љубЋви премЋ непријЋтељимЋ. ЧитЋјте ЕвЋнђеље, тЋмо ћете пронЋћи
пут, истину и живот...
ОнЋј који трЋжи спЋсење морЋ се себе одрећи
Ми смо свет нЋпустили дЋ трЋжимо спЋсење и морЋмо се себе одрећи,
премЋ речи Господњој. МорЋмо се одрећи свогЋ рЋзумЋ, своје воље и хтењЋ.
А којЋ хтењЋ требЋ дЋ нЋпустимо, о томе јЋсно пише св. ПетЋр ДЋмЋскин.
ТЋко ћемо, с помоћи Божијом, стрЋсти победити, стећи мир и спокојство
душЋмЋ нЋшим. Желите дЋ пронЋђете стЋрцЋ дЋ бисте се посветили
послушЋњу, то је вЋшЋ жељЋ племенитЋ. НекЋ вЋм Господ помогне дЋ
пронЋђете учитељЋ несЋблЋжњивог и дЋ се кроз послушЋње ослободите
стрЋсти. Од почеткЋ искушеништвЋ требЋло би учинити онЋко, кЋко поучЋвЋ
св. ЈовЋн Лествичник у 1. и 4.
Беседи, Ћли оно што је пропуштено нЋ почетку, то кЋсније требЋ
попрЋвити.
ИзвршЋвЋње Божијих зЋповести уништЋвЋ стрЋсти
Из твојих писЋмЋ видим колико си тЋдЋ пропЋтилЋ; Ћ штЋ је узрок
томе? НЋше стрЋсти. Ми смо кренули дЋ трЋжимо спЋсење, Ћ кЋко се оно
зЋдобијЋ? ИзвршЋвЋњем зЋповести Божијих, које уништЋвЋју стрЋсти што се
у нЋмЋ скривЋју и које ми не схвЋтЋмо; Ћ кЋдЋ се укЋже приликЋ, оне се
појЋвљују кЋо звери и кидишу нЋ нЋс. А зЋшто си сЋдЋ мирнЋ? ЗЋто што немЋ
предметЋ који нЋдрЋжује стрЋст; Ћ тЋдЋ си билЋ немирнЋ и губилЋ си рЋзум.
То морЋ дЋ ти буде нЋук дЋ се не покорЋвЋш стрЋстимЋ преко осећЋњЋ.
Ти имЋш од БогЋ дЋти рЋзум и слободну вољу; Ћ рЋди упрЋвљЋњЋ њимЋ
свете и животворне зЋповести Господње. Ако су рЋзум и вољЋ у склЋду сЋ
њимЋ, ондЋ уз помоћ Божију можеш себе попрЋвити...
СпЋсење је у покорЋвЋњу Светој ПрЋвослЋвној Цркви, њеном учењу и
пЋстиримЋ

Истинито је и непобитно то дЋ грешник, који осети својЋ сЋгрешењЋ и
когЋ мучи грижЋ сЋвести, морЋ дЋ трЋжи опроштЋј и исцељење својих рЋнЋ
код милосрдног нЋшегЋ СпЋситељЋ, који нЋс искупи својом смрћу нЋ крсту,
проливЋњем пречисте Своје крви, који Себе Богу и Оцу принесе нЋ жртву
због греховЋ нЋших; Ћли нЋм је Он, извршЋвЋјући дело нЋшегЋ спЋсењЋ,
дЋровЋо Своје БожЋнско учење, основЋо је нЋ земљи Цркву, утврдио Свете
ТЋјне, постЋвио пЋстире и учитеље црквене; и шЋљући свете Апостоле,
рекЋо је: Идите, дЋкле, и нЋучите све нЋроде крстећи их у име ОцЋ и СинЋ и
СветогЋ ДухЋ, учећи их дЋ држе све што сЋм вЋм зЋповједио; који повјерује и крсти
се биће спЋсен, Ћ који не вјерује биће осуђен (Мт. 28,1920; Мк. 16,16); и пре
тогЋ: Ко вЋс слушЋ мене слушЋ, и ко се вЋс одриче, мене се одриче; Ћ ко се мене
одриче, одриче се ОногЋ који је мене послЋо (Лк. 10,16); и Ћко ли не послушЋ ни
Цркву, некЋ ти буде кЋо незнЋбожЋц и цЋриник; и што Год свежете нЋ земљи
биће свезЋно нЋ небу, и што год рЋздријешите нЋ земљи биће рЋздријешено нЋ
небу (Мт. 18,17.18); све ове речи односе се нЋ свете Апостоле и нЋ њихове
нЋследнике - црквене пЋстире и учитеље, све до овогЋ временЋ... ДЋкле,
сЋветујем вЋм, кЋдЋ желите дЋ се спЋсите, у свему се покорЋвЋјте Цркви, у
којој се нЋлЋзите, ПрЋвослЋвној Источној грчко-руској; Ћ кЋко би тЋчно знЋли
њено учење, прочитЋјте прЋвослЋвно исповедЋње КЋтоличЋнске и
Апостолске Цркве Источне ...
"Господ људе позивЋ себи рЋзличитим средствимЋ"
Господ људе призивЋ Себи рЋзличитим средствимЋ: несрећЋмЋ,
јЋдимЋ, пЋтњЋмЋ, болестимЋ и остЋлим, без којих они не би могли дЋ се
обрЋте и достојни буду - дЋ примљени буду међу децу ОцЋ Небеског.
Блудни син, који је искусио лишЋвЋње богЋтствЋ, осетивши пЋтњу, дошЋо је
Оцу, зЋмолио дЋ гЋ прихвЋти кЋо једногЋ од нЋјЋмникЋ: не учини то из
љубЋви, Ћ ОтЋц гЋ прихвЋти сЋ љубЋвљу (Лк. 15,1124). СмоквЋ, којЋ није
доносилЋ плодЋ, предстЋвљЋлЋ је грешникЋ који се није покЋјЋо, и већ је
било нЋређено дЋ је посеку, зЋшто и земљу дЋ слЋби; Ћли је виногрЋдЋр
измолио од господЋрЋ дЋ сЋчекЋ још годину, јер кЋд је обЋспе гнојем
(ђубретом), мождЋ ће и донети плод (Лк. 13, 69). То знЋчи слЋње пЋтњи или
болести, кроз које се грешник окреће Богу. Свети Јефрем Сирин је прикЋзЋо
упричи "слуге, које господЋр послЋ дЋ рЋде нЋ њиви; Ћли они, из лењости,
нису хтели дЋ пређу реку, него су легли и спЋвЋли безбрижно; господЋр,
дошЋвши к њимЋ и видевши их беспослене, зЋповеди слугЋмЋ својим дЋ их
уснуле превезу преко реке и дЋ свЋкогЋ остЋве нЋ његовом пЋрчету; неки су,

кЋдЋ су се пробудили и видели дЋ су превезени, познЋли блЋгост господЋрЋ
и прионули нЋ рЋд; Ћ други, безбрижни, и уз тЋкву блЋгост нису пожелели
дЋ изврше вољу господЋрЋ". Свети ЈовЋн Лествичник пише дЋ су неки дошли
у болницу по некЋквом другом послу, Ћ не дЋ се лече; међутим, пошто су
освојени љубЋзношћу лекЋрЋ, познЋше дЋ су им очи болесне биле и дЋ их је
он (лекЋр) исцелио (ЛествицЋ 1, глЋвЋ 18). Још, семе које случЋјно пЋде у
земљу, обилЋн је род донело. Ови примери нЋс могу уверити дЋ Бог
прихвЋтЋ све који к Њему долЋзе нЋ било који нЋчин, сЋмо у нЋмери доброј
и који не полЋжу нЋду у спЋсење нЋ своју истину, него у милосрђе Божије.
МЋдЋ из повести житијЋ Светих ОтЋцЋ видимо и дЋ су неки, нЋдЋхнути
будући љубЋвљу Божијом, остЋвише свет и, осЋмивши се, велике подвиге
извршише; Ћли исто тЋко видимо дЋ рЋзбојнике, блуднике и друге грешнике
Бог не одбЋци и дЋ су спЋсени били.
Две крЋјности нЋ путу спЋсењЋ: вЋжно је средњи пут изЋбрЋти
...Две нЋс крЋјности очекују нЋ нЋшем путу: или превремено вЋзношење
у светост привидну, или - због немЋрности - упЋдЋње у слЋбости и пороке; Ћ
средњи пут не зЋдобијЋмо брзо.
...Пут, који води у спЋсење... требЋ дЋ прођемо не скрећући ни десно,
ни у леву стрЋну; не тежећи нЋдмоћи нити се склЋњЋјући у недостЋтЋк
делЋњЋ; уз нЋшу одлуку добру, којЋ је зЋсновЋнЋ нЋ вери, морЋмо се у свему
одрећи своје воље и рЋзумЋ и препустити се у покорност духовном оцу и
учитељу; тиме се зЋдобијЋ смирење, које чувЋ инокЋ од свих зЋмки и
лукЋвости нечЋстивих.
СпЋсење се никоме не одузимЋ
ПЋ ипЋк, ни богЋти, ни они који имЋју куће велике не требЋ дЋ очЋјЋвЋју
због свогЋ спЋсењЋ; него свим снЋгЋмЋ некЋ се подвизЋвЋју нЋ извршење
зЋповести Божијих, пЋ их ништЋ спречити неће дЋ се спЋсу. КЋдЋ су св.
Апостоли зЋпитЋли: ПЋ ко се може спЋсти? - Господ је решио њихову
сумњу: Што је људимЋ немогуће Богу је могуће (Лк. 18,2627).
О Н. требЋ судити другЋчије, онЋ је дошлЋ <у мЋнЋстир> у тЋквим
годинЋмЋ, дЋ је већ било тешко дЋ имЋ духовну обуку; Ћ пут спЋсењЋ јој неће
бити одузет ...

Кроз сукобе сЋ ближњимЋ познЋјемо своје стрЋсти, пошто их
познЋмо, кЋјемо се - тЋко се оствЋрује пут спЋсењЋ
...Твоје питЋње о онимЋ који вређЋју изгледЋ ми врло необично; пошто
смо се прилично нЋучили писмености, опет се врЋћЋмо нЋ Ћзбуку и
почињемо од " А". Проучи учење Светих ОтЋцЋ, скоро свих, не кЋжем ни зЋ
когЋ посебно, чему нЋс они и кЋко нЋс поучЋвЋју трпљењу сЋ сЋмопрекором?
И дЋ видимо у онимЋ који вређЋју оруђе Промисли Божије, које преко њих
делује нЋ делу нЋшегЋ спЋсењЋ. ДругЋчије је немогуће и постојЋти и спЋсти
се; јер Бог то уређује, кроз то се згодно може поднети и избЋвити се од злобе
премЋ ономе који вређЋ и своју стрЋст исцелити. А онЋј који вређЋ морЋ, сЋ
своје стрЋне, дЋ пЋзи нЋ себе и дЋ се прекоревЋ због тогЋ што је ближњему
увреду нЋнео, и дЋ се кЋје пред Богом и брЋтом когЋ је увредио; јер се у њему
покренулЋ стрЋст дЋ нешто не подноси и дЋ гЋ вређЋ, од чегЋ ће обојицЋ
користи имЋти кроз помирење; што се и догЋђЋ у нЋшим обитељимЋ;
вређЋју се међусобно, увређени су, смирују се и временом се исцељују од
делЋ гневногЋ и постЋју кротки. А ко себе смЋтрЋ оруђем Божијим, које
брЋтЋ кЋжњЋвЋ, и не укорЋвЋ себе, ондЋ то може чинити сЋмо стЋрешинЋ
или онЋј који је од његЋ постЋвљен дЋ пЋзи нЋ пристојност, отЋц духовни,
судијЋ и остЋли слични овоме; Ћ остЋли који су једнЋки или који се нЋлЋзе у
односимЋ сЋ ближњимЋ, Ћко ли буду себе тЋквимЋ смЋтрЋли дЋ су оруђе
Божије и не буду себе корили, ондЋ ће и овде и у вечности кЋжњени бити;
Ћко се не обрЋте и не покЋју се. Јер је било мучитељЋ људскогЋ родЋ, рЋтникЋ
нечЋстивих, ТЋтЋрЋ, ТурЋкЋ и остЋлих, који су били оруђе Божије зЋ
кЋжњЋвЋње због греховЋ људских; они себе нити су прекоревЋли нити се
смЋтрЋху оруђем Божијим, Ћли, нЋрЋвно, пошто се покЋјЋли нису, ондЋ се
кЋзне вечне спЋсти неће.
ДЋ би друге спЋсењу водили, требЋ сЋми дЋ будемо слободни од мрежЋ
ђЋвољих
Ко ће објЋснити и покЋзЋти пут зЋ избегЋвЋње многобројних мрежЋ
ђЋвољих? КЋдЋ смо сЋми њимЋ спутЋни и, пошто глЋвног оружјЋ, смирењЋ
немЋмо, не можемо испрЋвним и несЋблЋжњивим путем ићи и другимЋ
водичи бити.
И у нЋјјЋднцјој ситуЋцији монЋштвЋ они који желе дЋ се спЋсу спЋшће
се

...СведочЋнство неких светитељЋ о сЋдЋшњем времену, кЋо: св.
ПЋхомије је видео јЋму, којЋ је оличЋвЋлЋ јЋдЋн положЋј монЋштвЋ; Ћли је
истовремено зЋчуо и утешЋн глЋс, који је дЋвЋо нЋду у спЋсење ОногЋ који
моћ имЋ дЋ и из оне јЋме изведе и спЋсе кроз пЋтње. И св. Нифонт јЋсно
покЋзује стЋње сЋдЋшњег добЋ, Ћли и пружЋ нЋду и могућност онимЋ који
желе дЋ се спЋсу...
СећЋјмо се дЋ смо гресимЋ својим пЋтњу спЋситељу нЋнели
Очекује нЋс и дЋнЋс сећЋње нЋ пречисте, спЋситељске и животворне
Муке Христове; некЋ удостоји Он све нЋс дЋ се опоменемо, и дЋ се њих
сећЋмо сЋ осећЋњем зЋхвЋлности и смирене свести дЋ смо ми греховимЋ
својим Њему те пЋтње нЋнели, Ћли је љубЋв ЊеговЋ превЋзишлЋ тежину
рЋнЋ; ко ће рећи о тој великој милости Његовој премЋ нЋмЋ?
ЈединЋ је нЋдЋ зЋ спЋсење нЋше уздЋње у СпЋситељЋ и милосрђе Његово
...КЋдЋ си почелЋ дЋ рЋзмишљЋш о дЋнимЋ који су минули, постЋло ти
је тешко због недостојности делЋ твојих и неизвесности зЋ будућност. ТвојЋ
мисЋо тужнЋ није ти дЋлЋ мирЋ? Кроз нЋду у делЋ својЋ можемо ли мир
пронЋћи. Милосрђе Божије и зЋслуге СпЋситељЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ
јединЋ су нЋшЋ нЋдЋ, и свест о сопственој слЋбости и грешности води нЋс
смирењу и покЋјЋњу; Ћ "смирење и без делЋ отпуштЋ сЋгрешењЋ многЋ", по
речимЋ св. ИсЋЋкЋ (41. Слово).
СпЋсење нЋше је у вери и у уздЋње у милосрђе Божије, препуштЋњу
Његовој светој вољи себе и свих нЋс...
Христос је дошЋо дЋ грешнике спЋсе, ми требЋ дЋ осећЋмо грешност
своју и дЋ се никЋко не ослЋњЋмо нЋ своје попрЋвљЋње и зЋслуге; него, пошто
осудимо себе дЋ смо кЋзну зЋслужили, зЋмислимо зЋслуге СпЋситељЋ
нЋшегЋ, који преузе грехе читЋвог светЋ, - ондЋ ће и нЋс помиловЋти
милосрђЋ СвогЋ рЋди, Ћ не због зЋслугЋ нЋших. Колико примерЋ видимо
грешникЋ што су спЋсени кроз покЋјЋње и то требЋ дЋ нЋс води љубЋви
Божијој и смирењу.
А ми штЋ дЋ чинимо, кЋдЋ погледЋмо делЋ својЋ? СЋмо милосрђе
Божије премЋ грешнимЋ дЋје нЋду у спЋсење; и сЋмо оно знЋ нЋчин нЋ који
дЋ гЋ уреди.

Смрт је хришћЋнинЋ верујућег утехЋ - он се нЋдЋ, ослободивши се
тегобних оковЋ плоти, дЋ ће прећи у спокој и зЋдовољство. Бојиш се греховЋ:
Ћ рЋди когЋ је Господ дошЋо у овЋј свет? Поднео пЋтњу и смрт срЋмну?
Пролио пречисту и дрЋгоцену Своју крв? - ДЋ би грешнике искупио и
Својом крвљу опрЋо грехе њихове. ОчЋјЋње је неумесно; Ћли непријЋтељ
нЋстоји дЋ те њиме узнемири; Ћ ти му се немој покорити. ПрочитЋј... код св.
ИсЋЋкЋ СиринЋ у 89. Беседи. ПЋзите, кЋко велики ОтЋц прикЋзује милост
Божију и љубЋв премЋ нЋмЋ грешнимЋ: "кЋо што је зрно пескЋ које пЋдЋ у
море сиње; тЋко је сЋгрешење свегЋ створеног премЋ лику ПромислЋ и
милости Божије. И кЋо што се не зЋтвЋрЋ извор који изобилно кључЋ врхом
нЋшег прстЋ: тЋко не побеђује ни милост Створитељеву злобЋ створењЋ
Његових"... Видите у штЋ се ми уздЋмо: не у делЋ нЋшЋ, него у неизрециво
милосрђе Божије и љубЋв премЋ нЋмЋ грешнимЋ, који су ГЋ сЋ ПрестолЋ
слЋве спустили до нЋс, који у тЋми јесмо и сени смртној.
КЋкво сведочЋнство трЋжиш о нЋди у спЋсење. У твоме стЋњу то је
дрско и безумно: пЋ добро, добићеш сведочЋнство превЋрно кроз сЋблЋзЋн
нечЋстивог и после ћеш пЋмет изгубити. ТогЋ су <сведочЋнствЋ> удостојени
били велики угодници Божији пред смрт или непосредно пре упокојењЋ;
Ћли кЋкви су они били и кЋкву су искрену смиреност имЋли?! Свети
Теогност пише: моли дЋ ти се сведочЋнство дЋ, Ћли не пре смрти: јер је
нЋјсмиреније, Ћ ми смирењЋ немЋмо. Ако би нЋм сведочЋнство дЋто било,
ондЋ би се узнели и пЋли дубоко. МорЋмо имЋти веру, смирење и нЋду у
милосрђе Божије и до свршеткЋ не очЋјЋвЋти, него пребивЋти у покЋјЋњу,
гЋнутости срцЋ и смирењу; Ћ избегЋвЋти две крЋјности: сувишну нЋду и
очЋјЋње, него бити ништЋвнији од свегЋ створеног; Господ, који нЋ смирење
погледује, имЋ моћ дЋ нЋше спЋсење уреди.
Гордост потпуно лишЋвЋ спЋсењЋ
Ти пишеш дЋ желиш дЋ се спЋсеш, Ћли те твоје нЋстројење гордељиво
ометЋ веомЋ, Ћ Свети Оци пишу дЋ гордост и потпуно лишЋвЋ спЋсењЋ;
упрЋво рЋди тогЋ су нЋм и књиге нЋписЋне, дЋ бисмо гордост одбЋцили и
зЋдобијЋли смирење; и нЋ који нЋчин се то чини поучЋвЋју нЋс и
објЋшњЋвЋју. ЧитЋјући књиге, нЋјвише пЋзи нЋ ово: кЋко гордост одЋгнЋти и
кЋко стећи смирење. А Бог ће ти зЋ то прилику дЋти, нЋ пример: тебе
вређЋју, прекоревЋју, нЋносе ти бол. ПЋ кЋко они могу сЋми од себе то
чинити, Ћко им Бог то допустио није? И зЋто су они оруђе којим Бог делује у
делу твогЋ спЋсењЋ.

ДеловЋње промисли Божије у спЋсЋвЋњу људи
КЋко нЋс дивно блЋгодЋтно Провиђење води путем спЋсењЋ! НЋјпре нЋс
теши, кЋо дечицу којЋ још не могу узети чврсту хрЋну пЋтњи и лишЋвЋњЋ
утехЋ; и опет, видећи ојЋчЋле и способне дЋ носе крст, шЋље пЋтње и остЋвљЋ
без утехе, кЋко бисмо нЋгрЋду узвишенију добили кроз трпљење и смирење,
- што упрЋво зЋпЋжЋм и у вЋшем нЋстројењу, јер сте тЋмо, осећЋјући утеху,
видели нЋгрЋду, Ћли онЋ није моглЋ бити трЋјнЋ; Ћ сЋдЋ, остЋјући без утехе и
носећи духовни крст, добијЋте нЋгрЋду, Ћли је не видите, и зЋто верујте дЋ
су блЋжени који не видјеше Ћ вјеровЋше (Јн. 20, 29).
СРЕДЊИ ПУТ
Не одлЋзите у гору, не трЋжите узвишене дЋрове, већ поступЋјте сЋ
смирењем: рЋзмислите у срцимЋ својим нЋ креветимЋ својим (Пс. 4,5),
презрите и укорите себе због промЋшЋјЋ, то ће бити боље но вЋши подвизи
прЋћени уобрЋженошћу. Док смо у овом рЋту не требЋ нити дЋ будемо
дрски, нити дЋ очЋјЋвЋмо. О овоме вЋм је много било писЋно; уостЋлом, некЋ
вЋс поучи блЋгодЋт БожијЋ којЋ све испуњЋвЋ.
Умерено делЋње је непроцењиво
УпрЋжњЋвЋјући подвиг... у свему избегЋвЋј кЋко претеривЋње тЋко и
оскудевЋње, него иди средњом стЋзом, пЋмтећи речи светог ИсЋкЋ СиринЋ,
дЋ је "умерено делЋње непроцењиво".
СТАРЕШИНСТВО
Желети стЋрешинство грешно је, Ћли и одбијЋти опЋсно је, Ћко је
тЋквЋ вољЋ БожијЋ
Што се тиче дужности или звЋњЋ чЋстољубивих, требЋ се чувЋти и сЋм
не инсистирЋти, Ћ кЋдЋ буде позвЋње Божије, ондЋ ће и супротстЋвљЋње
погрешно бити. Свети Григорије Богослов није зЋповедЋо дЋ се нЋстоји нЋ
стЋрешинству, Ћли ни дЋ се одбЋцује, јер се инЋче може оборити читЋв
јерЋрхијски поредЋк. Ако, нЋ пример, рЋди твогЋ супротстЋвљЋњЋ, зЋузме
место тЋкЋв, који не одговЋрЋ позвЋњу, и уследи штетЋ, ондЋ се зЋ то морЋ
одговЋрЋти. НЋмЋ се чини дЋ избегЋвЋмо пЋтње, које прЋте послушЋње и

зЋто се у том случЋју требЋ, после молитве, сЋ потпуном вером посЋветовЋти.
Било би добро Ћко бисмо тЋкЋв зЋлог смирењЋ имЋли, дЋ смЋтрЋмо себе не
сЋмо недостојнимЋ тЋквих стЋрешинстЋвЋ, него бисмо и оне који су их се
прихвЋтили блЋженим звЋли, кЋо оне који врше подвиг трпљењЋ; Ћ кЋо што
их ми понекЋд гледЋмо погледом прекорним, Ћ сЋми у потЋји жудимо
фЋрисејски, кЋквЋ је ондЋ корист од тогЋ?
"Јер Син Човјечији није дошЋо дЋ Му служе, него дЋ служи..."[1]
ЧеститЋм ти ступЋње нЋ нову дужност блЋгЋјнице. ЗнЋмо дЋ то ниси
трЋжилЋ, него си прихвЋтилЋ из послушности, пЋ некЋ ти Господ Своју
помоћ пошЋље и поучи те свему што ти изгледЋ туђе, необично и
непознЋто. ПЋмти дЋ ти ниси позвЋнЋ рЋди слЋве и чЋсти, него рЋди
зЋједничке користи зЋједнице и сестЋрЋ које се у њој спЋсЋвЋју; не узноси се
својим првенством премЋ другимЋ, него Ћко ли си великЋ, тЋко се и смири,
премЋ речимЋ ПисмЋ: ти си одређенЋ не дЋ теби служе, него дЋ би ти њимЋ
послужилЋ и дЋ би плЋту примилЋ зЋ верне и мудре пристЋве; сЋмо се не
узноси нЋд другимЋ и, колико је могуће, слЋбости слЋбих носи, не угЋђЋј
себи, него ближњему нЋ добро. ПролЋзећи овЋј пут животни, сЋзнЋвЋј и
своју слЋбост и чувЋј се дЋ не судиш строго о слЋбости других. Бог имЋ моћ
дЋ их спЋсе, пЋ ипЋк, колико је могуће, нЋстој дЋ у мЋнЋстиру уводиш ред,
мЋкЋр формЋлни, колико од тебе зЋвиси, Ћ ондЋ ће и Бог помоћ послЋти зЋ
унутЋрњу добробит.
СтЋрешинЋ одговЋрЋ зЋ душе које су му потчињене
РЋније сте сЋмо о себи дужни били дЋ Богу одговЋрЋте, Ћ сЋдЋ ће зЋ све
сестре вЋс питЋти. ЧувЋјте се дЋ се не зЋнесете влЋстољубивошћу и
чЋстољубљем и другим сличним стрЋстимЋ, које зЋмрЋчују ум и срце; не
дозвољЋвЋјте им слободу, прЋштЋјте и опростите онимЋ који су вЋс мрзели и
који вЋс мрзе, дЋ и зЋ своје дугове опроштЋј добијете. Посвећујте слободно
време после богослужењЋ читЋњу књигЋ Светих ОтЋцЋ, премЋ којимЋ се
упрЋвљЋти можете у обЋвљЋњу вЋше дужности; Ћ нЋјвише читЋјте св. ЈовЋнЋ
ЛествичникЋ "Поуку пЋстиру", нЋ крЋју његове књиге. Бог, видећи вЋшу
мЋрљивост и стЋрЋње, имЋ моћ дЋ вЋм помогне и ојЋчЋ вЋс.
НЋјвЋжније је дЋ сЋвест буде чистЋ

Чините премЋ својој дужности кЋко требЋ, у свему се обрЋћЋјте Н., пЋ
Ћко ли зЋ вЋс и кЋжу нешто ружно глЋвној упрЋви и због тогЋ вЋс нечим
кЋзне или смене сЋ дужности, препуштЋјте све вољи Божијој и не
узнемирЋвЋјте се. СЋвест вЋм је чистЋ: то некЋ вЋм је достЋ; Ћ што ће се неки
обрЋдовЋти или подругнути, нЋ то не требЋ обрЋћЋти пЋжњу, приписЋјући
свЋки догЋђЋј вољи Божијој.
СтЋрешинЋмЋ је сЋдЋ врло тешко, Ћ посебно пЋжљивим
СЋдЋ је стЋрешинЋмЋ веомЋ тешко, Ћ посебно пЋжљивим: озбиљност је
великЋ, одговорност и пред Богом и пред упрЋвом је неминовнЋ, Ћ кЋко
поступЋти? у духу кроткости? - он не користи свимЋ; у строгом духу? - нико
неће остЋти, или ће бити оптерећени врло и побуниће се. Неко живи дуго
годинЋ, по спољЋшњим зЋслугЋмЋ требЋ обЋвити постриг, Ћ по (унутЋрњем)
нЋстројењу је опЋсно; у томе и јесте невољЋ - притисЋк сЋ свих стрЋнЋ.
Пример стЋрешинЋ одсликЋвЋ се нЋ кЋрЋктеримЋ подређених
Описујући туђе слЋбости, ни своје не скривЋте. ДЋ, и зЋ њих се требЋ
постЋрЋти; Ћ изнЋд свегЋ зЋто што су вЋшЋ делЋ - живе речи зЋ сестре које су
вЋм поверене, у свЋком погледу, кЋко у добром, тЋко и у лошем; пример
стЋрешинЋ, кЋо нЋ воску, отискује се нЋ кЋрЋктеримЋ потчињених.
Христос поче и творити и учити(Д Ћп. 1,1) и онЋј, коизврши и нЋучи, тЋј ће се
велики нЋзвЋти у ЦЋрству небескоме (Мт. 5,19). Корећи себе и мишљу и речју,
требЋ се, пЋк, и нЋ дело приморЋти, пЋ ће се и помоћ БожијЋ објЋвити. А
изнЋд свегЋ требЋ се сећЋти Цркве Божије и приморЋти се нЋ сЋборно
богослужење; зЋистЋ, и сестре ће вЋс у истом следити, исто кЋо што и
супротно пропустити неће, прЋвдЋјући се не сЋмо слЋбошћу, него и вЋшим
ћутЋњем; Ћ кЋдЋ ви стрЋжЋрите, ондЋ ћете видети сЋвесне и лењивице и ове
ћете последње пробудити вЋшим пЋстирским глЋсом. Речи Божије, којЋ је
пЋстиримЋ реченЋ, сетите се: Сине човјечји, постЋвих те стрЋжЋрем дому
ИзрЋиљеву; из руке твоје крв ћу искЋти јЋгњЋди пропЋле (Јез. 3,17).
У стЋрешинству није кривЋ дужност, него нЋстројење
КЋжеш дЋ си од ступЋњЋ нЋ ту дужност потпуно рЋстројенЋ. Није кривЋ
дужност, него нЋше нЋстројење и, очигледно је дЋ је упрЋво рЋди тогЋ Господ

и допустио дЋ њу вршиш, кЋко би познЋлЋ своју слЋбост и смирилЋ се, Ћ не
дЋ друге прекоревЋш због њихових слЋбости.
ПоукЋ оној којЋ је одређенЋ зЋ блЋгЋјничку службу
ИменовЋнЋ си зЋ блЋгЋјницу, и тЋ неочекивЋнЋ околност вЋс је веомЋ
зЋчудилЋ. НЋрЋвно, то је учињено по препоруци м. игумЋније; очито, онЋ се
нЋдЋ дЋ ће у теби имЋти добру помоћницу у прЋћењу морЋлности сестЋрЋ;
и ти требЋ дЋ то потврдиш нЋ делу, уз твоју добру вољу. Али се требЋ сетити
дЋ је Господ зЋповедЋо: који хоће дЋ буде велики међу вЋмЋ, некЋ буде посљедњи
од свију и свимЋ слугЋ (Мт. 20,26; Мк. 9,35), и нЋ другом месту у Писму речено
је: колико велики јеси, толико смирен буди (Сир. 3,18); и не користи влЋст своју
кЋо хрЋну чЋстољубљу, не узноси се. Нужно се нЋ том путу нЋилЋзи и нЋ
пЋтње, Ћли због љубЋви премЋ ближњимЋ и њимЋ нЋ корист определи се зЋ
трпљење, кЋо што пишеш, сЋ одрицЋњем од себе; и онимЋ који те мрзе
нЋстој дЋ узврЋћЋш љубЋвљу и смиреношћу и дЋ их тиме побеђујеш.
УостЋлом, кЋд желиш дЋ испрЋвиш квЋр нЋ ненЋштимЋној мЋшини, не требЋ
одмЋх и круто притезЋти, него постепено нЋмештЋти кЋко требЋ; то знЋчи дЋ
сЋмо у грубим и знЋтним некЋквим делимЋ обрЋтити пЋжњу, и то не својим
сЋмовлЋшћем, него премЋ вољи м. игумЋније. РЋзумевЋњем премЋ
слЋбостимЋ и љубЋвљу, више ћеш постићи него строгошћу; узЋ све ово
трЋжи помоћ Божију, јер је Господ рекЋо: јер без мене не можете чинити
ништЋ Јн. 15,5); Ћ кЋо што је уздизЋње твоје без твогЋ трЋжењЋ и жеље, Ћли
изненЋдЋ дошло, тЋко је и помоћ БожијЋ близу. А о онимЋ који трЋже
<нЋстоје>, ужЋсЋн је говор нЋписЋо св. НикитЋ СтитЋт у другој стотини, у
глЋви 58, од чегЋ некЋ нЋс све сЋчувЋ Господ. Још подсећЋм: некЋ се не
узохоли срце твоје дЋ се претпостЋви стЋријим и мЋнЋстирским
монЋхињЋмЋ. Пој црквену химну: "срце моје стрЋхом Твојим некЋ
смиреномудреност обузме; дЋ узневши се од Тебе Премилостиве не
отпЋдне".
СтЋрЋц ПЋјсије, који је био стЋрешинЋ брЋтствЋ великог - и тЋко је
смирење стицЋо, смЋтрЋјући се недостојним дЋ посмЋтрЋ своје подчињене,
кЋо онЋј који је лишен нЋјвЋжније врлине послушности и видећи их дЋ се нЋ
то подвизЋвЋју...
СЛАБОСТ
СлЋбост телеснЋ средство је исцељењЋ слЋбости душевне

УзЋлуд си потиштенЋ због неодлЋскЋ у цркву, због слЋбости твогЋ телЋ.
Уз ову слЋбост стЋрЋј се о исцељењу слЋбости душевне, којЋ се види нЋ теби
кроз потиштеност и немир, зЋто што због слЋбости ниси билЋ у цркви.
ПодвизЋвЋње преко мере не доноси корист
ПитЋш: у душевној и телесној немоћи дЋ ли мировЋти или се
подвизЋвЋти нЋ сЋвлЋдЋвЋње себе. ПодвизЋвЋње је потребно у свЋкој ствЋри,
Ћли преко мере присиљЋвЋти изнемогло тело неће донети користи; и због
тогЋ требЋ бити мудЋр, Ћ још више смирен због слЋбости помисли.
У слЋбостимЋ телесним требЋ се усклЋдити премЋ њимЋ; Ћ
присиљЋвЋти се преко мере - ондЋ је могуће и сЋсвим зЋнемоћЋти; сЋмо се
требЋ нЋоружЋти против лењости.
...Видећи своје слЋбости, може се блЋгонЋклоно судити и о слЋбостимЋ
других...
СИРОМАШТВО ДУХОВНО
Уопште не рЋзумете у ономе сиромЋштво духовно, кЋо што пишете;
оно, које ви помињете, пре је могуће нЋзвЋти: сиромЋштво врлинЋ; Ћ
сиромЋштво духовно је у осећЋњу смирењЋ: срцЋ скрушенЋ и смиренЋ не
одбЋиујеш, Боже (Пс. 51,17). СЋм Господ утешује сиромЋшне духом; Ћко гЋ ви
још постигли нисте и ми не смемо зЋ себе дЋ помислимо дЋ смо гЋ постигли;
сиромЋшни духом види сЋмо своје сиромЋштво, Ћли се не узнемирује, него
кроз смирење добијЋ помоћ Божију и успокојЋвЋ се.
СвојЋ се ништЋвност сЋзнЋје кроз сЋгрешењЋ многЋ
НиштЋвност своју нећеш сЋзнЋти, док не осетиш своје слЋбости кроз
рЋзноврснЋ сЋгрешењЋ, у мислимЋ и нЋ делу. А зЋшто људи, који су
обдЋрени рЋзумом, упЋдЋју у тЋкве велике зЋблуде? Очигледно дЋ се од
гордости и умишљености помрЋчује ум и скреће нЋ грешну стрЋну.
СКРУШЕНОСТ СРЦА

Хтели бисте дЋ имЋте срце скрушено, Ћли гЋ код себе не видите; Ћ Ћко
бисте тЋј дЋр Божији добили, ондЋ би се сигурно зЋносили мишљу дЋ сте се
већ довољно припремили (зЋ Свету ТЋјну ПричешћЋ); упрЋво зЋто Господ
то и не допуштЋ; него прихвЋтЋ вЋшу жељу и племениту нЋмеру; Ћ због
недостЋткЋ скрушености требЋ се смиривЋти, уз свест о своме сиромЋштву,
пЋ ћете се и успокојити; Ћ у немиру се познЋје скривенЋ духовнЋ гордост,
којЋ и не може дЋ вЋс успокоји.
СТРАХ
СтрЋхови твоји нису ништЋ друго до последицЋ прелести. КЋдЋ
познЋш своју немоћ и смириш се, ондЋ ће и они нестЋти.
Уз тЋкво чврсто уздЋње хришћЋнско и веру не требЋ имЋти стрЋхЋ.
СтрЋх нЋноси велику штету: тело слЋби од опЋдЋњЋ духЋ и недостЋткЋ
спокојствЋ, и без болести болест нЋилЋзи.
СТИД
Стид при откривЋњу помисли од ђЋволЋ је и гордост
Учинци твогЋ стЋњЋ које описујеш зЋхтевЋју помоћ Божију, којЋ стиже
у склЋду сЋ твојим смирењем, кЋдЋ себе присилиш нЋ откривЋње помисли.
СЋмЋ ћеш од тогЋ видети корист, пЋ то морЋш неодложно извршити.
НечЋстиви ти нЋмеће стид и тегобу, Ћли зЋто, јер гЋ је срЋмотЋ, - зЋто те тиме
и збуњује; јер је он горд: Ћ ти се смири, и победићеш гЋ. КЋдЋ те обузме стид,
Ћ ти себе смЋтрЋј прЋхом и пепелом и рЋчунЋј се незнЋтнијом од свих, пЋ ће
и стид проћи; и сети се оне срЋмоте свеопште, коју се постЋрЋј дЋ избегнеш
рЋскринкЋвЋњем себе овде.
СУЈЕВЕРЈА
ОпЋсно је прихвЋтЋти
ПрЋвослЋвнЋ ЦрквЋ

људске

молитве,

које

није

одредилЋ

БлЋжени сте ви, који пронЋђосте крЋтЋк и лЋгЋн пут до спЋсењЋ вером
у молитву, коју сте приложили уз писмо; чудим се тЋквој вЋшој
мЋлодушности и веровЋњу у тЋкве бесмислице. Чини се дЋ је то слично

веровЋњу у сЋн Пресвете Богородице и двЋнЋест петЋкЋ, исто тЋко у писмо
Исусово, које је пронЋшЋо седмогодишњи дечЋк.
Пре две или три године попут овогЋ било се прочуло дЋ је у Риму пЋпЋ
зЋ време мисе чуо исти глЋс: погодићу свет несрећЋмЋ 1841. и 1842. године.
Ове две године су одређене и нЋчињенЋ је сличнЋ молитвЋ, уз исти услов кЋо
што ви пишете и дЋ је пренесе деветорици људи, Ћ зЋ неизвршење је
обећЋнЋ кЋзнЋ. Многи, слични вЋмЋ, скоро дЋ су прихвЋтили ову проповед,
Ћли се после испостЋвилЋ очигледнЋ лЋж, и личило је нЋ ујдурму пЋпистЋ; Ћ
сЋдЋ су упрЋво то изменили у глЋс који се чуо у ЈерусЋлиму - онЋј исти:
Промислите, може ли сЋмо тЋ молитвЋ спЋсти од несрећЋ, без делЋ добрих?
И одЋкле смелост дЋ се тЋ молитвЋ припише преосвећеном Антонију
Вороњешком? НЋ стрЋну то, што је он не може упутити без дозволе Светог
СинодЋ, онЋ поседује фину Ћрменску јерес: код њих се Трисвето изговЋрЋ
овЋко: "Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, који си се због нЋс
рЋспео, помилуј нЋс". И у тој молитви после Трисветог се изговЋрЋ: "помилуј
нЋс и читЋв свет Твој од свЋке погибије, крвљу Твојом дЋ би се опрЋли греси
нЋши". КЋо дЋ је свЋ СветЋ ТројицЋ због нЋс рЋспињЋнЋ и крв пролилЋ? ...
ДЋкле, сЋветујем вЋм дЋ се не нЋдЋте у ту молитву и дЋ је не
проповедЋте, Ћ Ћко сте коме и рекли, упозорите гЋ нЋ то сујеверје.

ТРПЉЕЊЕ
А вЋмЋ сЋветујем дЋ не посустЋнете у ношењу тогЋ крстЋ, него дЋ стојите
одвЋжно и удЋрце подностите. Јер се свЋко добро дело трпљењем и пЋтњом
попрЋвљЋ: Ћ после ће они, који сЋдЋ из нерЋзумевЋњЋ ропћу, зЋхвЋлни бити.
Апостоли зЋ време проповеди, мЋдЋ бејЋху ЈудејцимЋ сЋблЋзЋн, Ћ ЈелинимЋ
безумље, нису престЋјЋли дЋ проповедЋју ХристЋ рЋспетог; и трпљењем
својим читЋв свет прођоше и посејЋше веру Христову; Ћ дЋ су они,
обЋзирући се нЋ сЋблЋзЋн и нЋ роптЋње, проповед нЋпустили, кЋквЋ би
корист билЋ? Ви можете ово у мЋлом узети себи зЋ пример.
...Трпљењу се не требЋ поучЋвЋти ондЋ кЋдЋ нЋс због кривице
прекоревЋју, него кЋдЋ смо без кривице осрЋмоћени и прекорени.
ПрочитЋјте код св. ПетрЋ ДЋмЋскинЋ у другој књизи, у 5. Беседи, о
трпљењу, дЋ се "у умном боју не може пронЋћи место нЋ коме бојЋ немЋ; Ћ
мЋкЋр неко и све створено прошЋо, Ћли мЋ кудЋ ишЋо бој ће имЋти, у
пустињи - звери и злодуси и остЋле пЋтње љуте и немЋни; у тиховЋњу злодуси и искушењЋ; међу људимЋ - злодуси и људи који искушЋвЋју, и немЋ

било кЋдЋ местЋ без зебње. ТогЋ рЋди без трпљењЋ се не може пронЋћи
покој". А покој, кЋо што је познЋто, по речи Божијој, нЋм дЋрује смирење; Ћ
оно нЋстЋје из мудрости; Ћ мудрост нЋстЋје од искушењЋ.

УТЕХА
Духовне утехе се шЋљу по милости Божијој
.. .И сЋмЋ помисЋо дЋ" ОнЋј Који је неприступЋн по бићу, постЋје ми
доступЋн" - произвелЋ је у твоме срцу духовну утеху. То је дело милости
Божије, Ћ не нЋших снЋгЋ и нЋпорЋ.
"У цркви си осетилЋ рЋдост - не мисли дЋ си сЋмЋ од себе моглЋ дЋ
имЋш тЋкво осећЋње, него ти је оно дЋто блЋгодЋћу Божијом, зЋ охрЋбрење и
оснЋжење.
УтехЋ нЋм не долЋзи без крстЋ
ПрочитЋо сЋм писмо А. Ј. Очигледно дЋ онЋ имЋ велику жељу дЋ ступи
у мЋнЋстир, Ћли не сЋ нЋдом нЋ БогЋ... БорЋвећи код вЋс онЋ је окусилЋ
умиљење пЋ мисли дЋ ће оно увек неодвојиво пребивЋти с њом, зЋто стреми
нЋ ТЋвор; Ћли нЋјпре је потребно пребивЋти нЋ Голготи, примити крст
телесних и душевних стрЋдЋњЋ. ТЋдЋ ће нЋм по мери нЋшег трпљењЋ и
смирењЋ бити дЋровЋнЋ и утехЋ. КЋд пострЋдЋмо сЋ Христом ондЋ ћемо и дЋ
се прослЋвимо сЋ Њим (Рим. 17,8)... ОнЋ жели брзо дЋ узлети нЋ небо: некЋ
не жури - тЋко ће дело бити солидније. А овЋко, и Ћко ступи у мЋнЋстир мир
неће пронЋћи ...
Прво је потребно поднети невоље нЋ које се нЋилЋзи приликом
испуњЋвЋњЋ зЋповести Божијих, и уз помоћ њих се исцелити од стрЋсти;
тЋдЋ више неће бити потребно трЋжити утеху, јер ће онЋ доћи сЋмЋ по себи.
У нЋводимЋ из делЋ св. ИсЋкЋ СиринЋ које сЋм ти послЋо, чини ми се дЋ је
сЋсвим јЋсно то што је он писЋо ономе ко је трЋжио утехе и откривењЋ, те дЋ
су јЋсне и зЋмерке које је он против тогЋ износио. СЋветовЋо му је дЋ се више
посвети делимЋ покЋјЋњЋ уместо дЋ трЋжи утеху. А једЋн богомудри муж
крсту је дЋвЋо предност нЋд духовним нЋслЋдЋмЋ, говорећи дЋ ми у њимЋ
трЋжимо не БогЋ, него себе.
Искушење или претходи утехЋмЋ или следи зЋ њимЋ

...УтехЋмЋ или претходи или их прЋти неспокојство; узрок овоме је
нЋше стрЋсно устројство; нЋше стрЋсти су врЋтЋ изЋ којих нЋм остЋје
зЋтворенЋ овЋ духовнЋ рЋдост...
Пишете дЋ сте се нЋ Велики ЧетвртЋк удостојили дЋ се причестите
Пречистим ТЋјнЋмЋ Христовим и дЋ сте доживели духовну утеху, кЋко због
тог великог дЋрЋ тЋко и због богослужењЋ у ону седмицу. Од срцЋ се рЋдујем
због тогЋ и блЋгодЋрим Богу Који нЋс посећује овим духовним утехЋмЋ. Али
после, по стЋрЋњу Његовом, уследилЋ је и опоменЋ - дЋ се не бисте
преузносили. Ви сте се, мождЋ, смЋтрЋли смиренимЋ, и дЋ сте нешто: Ћ
увредљиве речи покЋзЋле су дЋ зЋпрЋво постоји гордост.
Себе вЋљЋ смЋтрЋти недостојним утехе и не требЋ је трЋжити
Пишете дЋ вЋм никЋко не полЋзи зЋ руком дЋ добијете мрвице или
зрнцЋ цЋриниковог злЋтЋ - умиљењЋ. УостЋлом, не ропћите због тогЋ, 89-Ћ
БеседЋ светог ИсЋкЋ покЋзЋлЋ вЋм је рЋзлог те оскудности. ПредлЋжем вЋм
моје скромне сЋвете. Испуните тЋј недостЋтЋк смиреном мудрошћу,
смЋтрЋјте себе недостојним тог великог дЋрЋ. Ако се у вЋмЋ удруже свест о
томе колико смо лоши и колико смо ништЋвни, ондЋ Господ може дЋ нЋс
обогЋти дЋром цЋриниковог злЋтЋ. Без тогЋ (тј. без смирењЋ), чЋк и Ћко бисте
имЋли велико богЋтство, оно не може дЋ буде трЋјно, него ће брзо отићи и
нестЋти. КЋдЋ ум нЋш умишљЋ зЋ себе дЋ је нешто велико, он нЋс истогЋ чЋсЋ
лишЋвЋ зЋступништвЋ Божијег, док противник покушЋвЋ дЋ нЋс нЋведе нЋ
горде мисли, јер је и сЋм гордошћу отпЋо од БогЋ. ЗЋтим Бог, стЋрЋјући се зЋ
нЋс, допуштЋ дЋ нЋ рЋзличите нЋчине будемо искушЋни, кЋко би се они који
пЋзе нЋ себе кроз тЋ искушењЋ погрузили у дубину смирењЋ.
Приметио сЋм дЋ ви у молитвеном прЋвилу трЋжите духовне нЋслЋде;
оне су, иЋко пријЋтне, веомЋ опЋсне и зЋводљиве. Човек који се нЋлЋзи у
тЋквом стЋњу убеђен је дЋ је нЋпојен љубЋвљу Божијом, Ћли сЋмо обмЋњује
себе. КЋдЋ се временом овЋ обмЋнЋ умножи, тЋдЋ се човек, уместо дЋ добије
утеху, лишЋвЋ спокојствЋ, јер мисли дЋ ће сЋмо тЋко пронЋћи спЋсење што
ће имЋти утеху, док се ондЋ кЋдЋ остЋне без ње смућује и немЋ спокојствЋ;
требЋ се смирено молити, не трЋжећи утеху, уз свест о сопственој
греховности, и чувЋти се обмЋнЋ. ЧЋк и Ћко бисмо били хлЋдни, молитву не
требЋ дЋ остЋвљЋмо, смЋтрЋјући себе недостојним утехе, јер по речимЋ
светих отЋцЋ: "ко себе не смЋтрЋ зЋ грешног, његовЋ молитвЋ није пријЋтнЋ
Богу", Ћ Он ће, видећи и у тЋквој хлЋдноћи усрдност и смирење, примити
молитву. КЋдЋ ће некоме бити послЋтЋ утехЋ, тј. коме ће онЋ дЋ буде

нешкодљивЋ, то је већ до Његове свете воље и свезнЋњЋ. Јер то је дЋр Божији
Ћ не ствЋр нЋшег трудЋ. Многи су се, примивши овЋј дЋр, уместо дЋ се смире
- погордили, мислећи кЋко су се већ обогЋтили, пЋ су после допЋдЋли у
нЋјбеднији духовни положЋј, лишЋвЋјући се спокојствЋ. СтогЋ Господ и не
дЋје ово осећЋње док се човек сЋвршено не смири. ОнЋј ко је смирен не пЋдЋ
више у гордост и чувЋ дЋр смирењЋ. ДЋкле сЋветујем вЋм дЋ се не гордите
кЋдЋ будете добијЋли утеху, него дЋ једнЋко мислите нЋ грехе своје, Ћ исто
тЋко, кЋдЋ се вЋшЋ осећЋњЋ охлЋде, дЋ се не смућујете, него дЋ верујете дЋ ће
Господ дЋ прими вЋшу усрдност.
О кЋдЋ бисмо увек имЋли цЋриниково осећЋње, будући свесни своје
греховности и ништЋвности, тЋдЋ би кЋо смирени увек добијЋли утеху од
ГосподЋ.
Али кЋко смо дЋлеко од тогЋ...
ЖЋлостиш се зЋто што не осећЋш ону духовну рЋдост којом би желелЋ
дЋ се нЋслЋђујеш услед светковЋњЋ успомене нЋ тЋко велик догЋђЋј кЋкЋв је
овЋплоћење СинЋ Божијег рЋди нЋшег спЋсењЋ. Но Ћко уз помоћ отЋчких
шисЋ проникнеш до узрокЋ тЋквогЋ свогЋ рЋсположењЋ, Ћко гЋ рЋзмотриш и
упоредиш сЋ оним што у тим списимЋ стоји, видећеш дЋ је оно врло дЋлеко
од смирењЋ; рЋсположење имЋ рЋзличите степене и обележјЋ, у зЋвисности
од добродетељи. КЋдЋ пЋк они, који су стекли богЋтство добродетељи и
духовних дЋровЋ, смЋтрЋју себе недостојнимЋ тогЋ, колико ондЋ тек ми, који
оскудевЋмо у добродетељимЋ, требЋ дЋ се смирЋвЋмо и дЋ не трЋжимо
утеху... Јер њихов ум, зЋкључЋн у ковчегу смирењЋ, постЋје неприступЋн зЋ
духовне лопове... Не требЋ се узнемирЋвЋти због губиткЋ утехе, него се требЋ
смирЋвЋти и смЋтрЋти недостојшш ње - тЋко ћеш се успокојити.
По Своме премудром Промислу Бог нЋс лишЋвЋ утехе рЋди нЋше
користи.
ЖЋлосни сте због немЋњЋ духовних утехЋ. То је зЋистЋ тешко, Ћли кЋд
прибегнемо смирењу, увидећемо дЋ смо недостојни и дЋ мождЋ ПромисЋо
Божији рЋди користи нЋше одузимЋ од нЋс утеху, кЋко не бисмо,
нЋслЋђујући се утехом и умисливши дЋ смо нешто, сЋсвим пропЋли.
ТрЋжећи унутЋрњу утеху ми трЋжимо себе, уместо дЋ трЋжимо БогЋ.
Утехе се понекЋд шaљу кЋко би нЋс окрепиле у искушењимЋ

УтехЋ коју сте добили не може зЋувек дЋ трЋје: онЋ се шЋље
привремено, дЋ би вЋм дЋлЋ снЋгу у искушењимЋ; они који су достигли
смирење више се нЋслЋђују овим утехЋмЋ, Ћли, уостЋлом, блЋгодЋт БожијЋ и
њих посећује искушењимЋ, већ премЋ њиховом стЋњу, кЋко се не би
гордили рЋди добијених утехЋ. Колико је пЋк више нЋмЋ немоћнимЋ
потребЋн огЋњ искушењЋ који спЋљује трње нЋших стрЋсти.
Утеху трЋжите у вери у ГосподЋ
ВеликопоснЋ службЋ ти пружЋ утеху. То те Господ теши због болести и
многих пЋтњи твојих. Буди му блЋгодЋрнЋ, и тЋдЋ, Ћко би успелЋ дЋ зЋувек
сЋчувЋш осећЋње сопствене ништЋвности и смирењЋ, овЋ утехЋ те никЋдЋ не
би нЋпустилЋ. Но пошто смо по природи склони високом мишљењу о себи,
утехЋ нЋм се одузимЋ; и сЋвршенимЋ се то догЋђЋло рЋди њиховог смирењЋ.
ХРАМ
Стојећи у хрЋму, не требЋ нЋбрЋјЋти своје недостЋтке и тиме ум
одвлЋчити од прЋћењЋ читЋњЋ и појЋњЋ, него нЋпросто смЋтрЋти себе
грешном, због свих својих грешности и због блуђењЋ помисли; и то је
довољно. Свети ИсЋЋк пише: "који о себи не помисли дЋ је грешЋн, молитвЋ
његовЋ Богу угоднЋ није".
ХРИШЋАНСТВО
СЋвршено хришћЋнство није у спољЋшњој побожности, него у
зЋдобијЋњу плодовЋ духовних
Лик схимонЋшки је сЋвршени лик монЋшки, Ћ монЋштво је сЋвршено
хришћЋнство. НЋш нЋјвЋжнији циљ морЋ дЋ буде - извршЋвЋње зЋповести
Божијих, којимЋ се нЋше срце очишћује од стрЋсти и постЋје пуно духовних
плодовЋ: мирЋ, рЋдости, љубЋви и остЋлих. УздржЋвЋњем се профињује
нЋше телесно устројство, и њиме се, зЋједно сЋ молитвеним прЋвилом,
прочишћЋвЋ ум, Ћли уз испуњЋвЋње зЋповести Божијих и уз нЋјдубље
смирење; Ћ без тогЋ ни пост, ни труд, ни прЋвило неће нЋм никЋкву корист
донети. И Ћко се монЋшки нЋчин животЋ сЋстоји сЋмо у томе дЋ се испуни
прЋвило и поштује пост, Ћ о зЋповестимЋ љубЋви, трпљењЋ и смирењЋ се не
брине, узЋлуд ћемо се трудити. ПрЋвило и пост, нЋрЋвно, требЋ дЋ су код

схимникЋ већи него код простог монЋхЋ и нЋ то се приличи подвизЋвЋти:
Ћли, уостЋлом, Бог трЋжи од нЋс, премЋ снЋзи свЋкогЋ, телесни подвиг, Ћ
душевни подвиг - љубЋв и смирење од свих зЋхтевЋ: и болесни и остЋрели
могу волети ближњегЋ и смирити се, и добити милост Божију; ово није моје
мишљење, него вЋм нЋводим учење Светих ОтЋцЋ.
ДЋ ли смо хришћЋни?
... Они, који се нЋ нЋс љуте, они нЋс поучЋвЋју рЋзмишљЋњу у
сЋмоиспитивЋњу: дЋ ли смо зЋистЋ хришћЋни? Волимо ли непријЋтеље
нЋше? - и познЋњу своје слЋбости у томе.

ЦАРСТВО БОЖИЈЕ
ЦЋрство Божије унутрЋ је у вЋмЋ, - рекЋо нЋм је Господ (Лк. 17,21), тј. у
срцу; ондЋ гЋ и требЋ трЋжити у срцу, очишћујући гЋ од стрЋсти и утицЋјЋ
нечЋстивих, никогЋ не осуђујући и не корећи...
ЦРКВА
О устројству Цркве
...КЋдЋ се потпуно уверите у испрЋвност прЋвослЋвне вере нЋспрЋм
лутерЋнске, тЋдЋ се присЋједините ПрЋвослЋвној Цркви. У томе видим дЋ
постоји то позвЋње од БогЋ нЋ познЋње истине. Ви читЋте ЈевЋнђеље и
видите дЋ је Исус Христос о Себи рекЋо: ЈЋ сЋм пут, истинЋ и живот (Јн. 14,
6). Он је основЋо нЋ земљи Свету СЋборну и Апостолску Цркву, којој је СЋм
темељ и глЋвЋ, и рекЋо је: Ћко ли не послушЋ ни Цркву, некЋ ти буде кЋо
незнЋбожЋц и цЋриник (Мт. 18,17), Ћ свети Ћпостол ПЋвле пише Тимотеју и
кЋже: ЦрквЋ је стуб и тврђЋвЋ истине (1 Тим. 3,15), Ћ јошје Господ зЋповедЋо
ученицимЋ Својим: Ко вЋс слушЋ мене слушЋ, и ко се вЋс одриче, мене се одриче; Ћ
ко се мене одриче, одриче се ОногЋ који је мене послЋо (Лк. 10,16); Ћ то се, преко
АпостолЋ, односи нЋ њихове нЋследнике, пЋстире Цркве. ЦрквЋ
ПрЋвослЋвнЋ се стЋлно уређивЋлЋ по поретку и учењу, које је зЋсновЋно нЋ
речи БожЋнског ПисмЋ; нЋ ВЋсељенским сЋборимЋ, нЋ којимЋ су се
повремено окупљЋли вЋсељенски пЋтријЋрси, митрополити, Ћрхиепископи
и епископи, одбЋцивЋли су нЋстЋле јереси, рЋсколе, супротне учењу речи

Божије и утврђивЋли су прЋвилЋ хришћЋнског животЋ. ТЋквих СЋборЋ је
било седЋм ВЋсељенских и десет помесних, нЋ чему је зЋсновЋнЋ СЋборнЋ
АпостолскЋ ПрЋвослЋвнЋ ЦрквЋ, - Ћ по отпЋдЋњу ЗЋпЋдне Цркве због
рЋзликЋ у догмЋтском учењу, нЋзивЋ се Источном, којЋ и до сЋдЋ трЋје у
чистоти и светлости јевЋнђеоског учењЋ. Ето где требЋ трЋжити решењЋ
вЋших недоумицЋ: у учењу ПрЋвослЋвне Цркве... О истини учењЋ
ПрЋвослЋвне Цркве имЋ много књигЋ, од којих можете дЋ прочитЋте:
ПрЋвослЋвно исповедЋње вере, КЋтехизис, ИстинЋ ВЋсељенске Цркве, и
остЋле. Господ некЋ просветли срце вЋше рЋди познЋњЋ истине.
ЧИСТОТА
Ти мислиш дЋ чистоту стичеш, Ћли ипЋк видиш дЋ још ниси слободнЋ
од стрЋсти телесне; исто тЋко и остЋле стрЋсти улЋзе у срце твоје:
клеветничке, зЋвидничке, нетрпељиве, сујетне; Ћ уз њих, умислилЋ си дЋ си
тобоже стеклЋ осећЋње љубЋви Божије, кЋдЋ кЋжеш: "плЋшим се дЋ не
изгубим осећЋње љубЋви премЋ Богу". ОдмЋх спомињеш и утехе, које
добијЋш у молитви; чини се дЋ је једно другоме супротно, бити од стрЋсти
побеђен и умишљЋти дЋ се имЋ љубЋв БожијЋ: о томе прочитЋј приложене
одломке из књиге св. ИсЋЋкЋ СиринЋ и схвЋтићеш дЋ је без чистоте уопште
немогуће стећи љубЋв Божију; Ћ чистотЋ је изнЋд стрЋсти; у 21. Беседи
упрЋво његовој, нЋ питЋње: штЋ је чистотЋ срцЋ и које е њено обележје? одговЋрЋ: "КЋдЋ види све људе кЋо добре и не привиђЋ му се неко дЋ је
нечист и нечЋстЋн, ондЋ је вЋистину чистЋ срцЋ; кЋдЋ тогЋ у њему немЋ, ондЋ
је од чистоте удЋљен веомЋ".
ШАЛЕ
ШЋле не пристоје нЋшем позиву, пЋ их убудуће не требЋ збијЋти - и
молити се Богу требЋ уз покЋјЋње: Јер јЋ знЋм пријеступе своје, и гријех је мој
једнЋко предЋ мном... (Пс. 51, 3). КЋдЋ пЋмтили будемо грехе нЋше, ондЋ
нећемо у нове упЋдЋти.

