
СТАРАЦ ЈАКОВ ЦАЛИКИС, ПРЕПОДОБНИ ДАВИД ЕУБЕЈСКИ ЧУДОТВОРАЦ 

ДУШЕ ХРИСТОВЕ 

  
ДРАГИ ЧИТАОЧЕ... - СТИЛИЈАНОС ПАПАДОПУЛОС  

РОДНИ ГРАД ЛИВИСИ И ГУБИТАК ДЕДЕ КРЕМИДАСА  

ПОВРАТАК ОЦА СТАВРОСА ЦАЛИКИСА СА РОДОСА  

ЗАТОЧЕНИШТВО И ИСТРЕБЉЕЊЕ  

ПРЕПОЗНАВАЊЕ СТАВРОСА  

МАЛИ ЈАКОВ СЕ ИСТИЧЕ У ШКОЛИ  

ЈАВЉАЊЕ СВЕТЕ ПАРАСКЕВЕ  

ЧИТА ЦРКВЕНЕ МОЛИТВЕ, МОЛИ СЕ И ИСЦЕЉУЈЕ  

ПОДВИЖНИЧКО ШЕГРТОВАЊЕ  

ИСЦЕЉУЈУ ГА СВЕТИ ХАРАЛАМПИЈЕ И ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА КСЕПИЈСКА  

ПРЕДСКАЗАО ЈЕ СВЕТСКИ РАТ  

ПОБЕЂУЈЕ У ДРАМИ ОКУПАЦИЈЕ  

ПОСЛЕРАТНЕ ГОДИНЕ - ХИЉАДЕ МЕТАНИЈА  

ВОЈНИК „ОТАЦ“ ЈАКОВ  

РАД ЗА СЕСТРУ АНАСТАСИЈУ  

ЗАШТИТНИК ЦРКАВА И ЉУДИ  

У МАНАСТИРУ ПРЕПОДОБНОГ СТАРЦА ДАВИДА - ЊЕГОВО РАЗОЧАРЕЊЕ  

ПОВРАТАК У МАНАСТИР ПРЕПОДОБНОГ ДАВИДА; АНТИМ СВЕ ЧИНИ ДА ГА ИСТЕРА; 

ЈАКОВ ТРПЉЕЊЕМ ПОБЕЂУЈЕ САТАНУ  

МОНАХ И ИКОНОМ  

СВЕШТЕНИК СВЕВИШЊЕГА  

НОВЕ ПОДВИЖНИЧКЕ БОРБЕ  

БАШТА И СИРОМАШТВО МАНАСТИРА  

ЗВЕЗДА СЕ СПУШТА ДА БИ ГА ОДВЕЛА 

У ИСПОСНИЦУ ПРЕПОДОБНОГ ДАВИДА  

БОЖАНСКИ ОПИТИ У ИСПОСНИЦИ  
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СА СВЕТОМ ЛОБАЊОМ ПРЕПОДОБНОГ ДАВИДА  

НАПАДИ САТАНИНИ - ЈАКОВ БИВА НЕМИЛОСРДНО УДАРАН  

ЗАПОВЕСТ АРХАНГЕЛА  

БЛИСТАЊЕ СЕ НЕ МОЖЕ САКРИТИ  

ЧУДЕСНО УМНОЖАВАЊЕ НАФОРЕ И МАКАРОНА  

СВЕМИЛОСРДНИ ДОПУШТА ДА ГЛАДУЈУ ДЕЦА ЊЕГОВЕ СЕСТРЕ  

БОЛЕСТ ЈЕ РАНО ОСТАВИЛА ТРАГА НА ЊЕМУ  

„ТО СУ БОЖИЈЕ СТВАРИ!“  

У ЧИНУ ИГУМАНА  

ВИДЕО ЈЕ И ДОДИРНУО НАЈСВЕТИЈУ КРВ НАШЕГ ГОСПОДА!  

„ЈА САМ САМО ПРАХ И ПЕПЕО“  

БЕСЕДИ СА ПРЕПОДОБНИМ ДАВИДОМ И ПРЕПОДОБНИМ ЈОВАНОМ РУСКИМ  

ПРЕИСПУЊЕН САМ РАДОШЋУ... ВИДИМ НА ВАШИМ ЛИЦИМА!  

 „ПОСЕДОВАО ЈЕ ДАР ПРОЗОРЉИВОСТИ, АЛИ ГА ЈЕ СКРИВАО ДА БИ ИЗБЕГАО ЉУДСКУ 

СЛАВУ“  

БИО ЈЕ ЧУВАР А НЕ КРИТИЧАР КАНОНА  

КОД ПРЕПОДОБНОГ ЈОВАНА РУСКОГ  

ПОПЛАВА ПОКЛОНИКА И ЗНАМЕЊА БОЖИЈИХ  

ПОСЛЕДЊА НОЋ У ИСПОСНИЦИ  

НИЈЕ ТРЕБАЛО ДА ОТКРИЈУ ОНО ШТО СУ ВИДЕЛИ  

„АКО ЈЕ ДОБРО ЧИТАМ, ЧИТАМ ЈЕ ЗА МОГ ГОСПОДА!“  

ИГУМАНСКА ПРИЈЕМНА ОДАЈА И „ВРЕЋИЦА КОЈА СЕ НИКАД НИЈЕ ПРАЗНИЛА“  

„'ЕЈ, СТАРА, ВИДИШ ЛИ КАКО МЕ ЈЕ ПОТПУНО РАЗУМЕО“  

„ПОЖУРИ, СТАРЧЕ, ОДМАХ ПОЂИ У ЛОНДОН!“  

ПЕТ ГОДИНА И ОСАМ ДАНА СА ПЕЈСМЕЈКЕРОМ  

ТРЕНУЦИ ВЕЛИКОГ ПРЕДАХА: РАЗГОВОР СА ПТИЦАМА И МОЛИТВА У ДУПЉИ ДРВЕТА  

ИЗГОНИ ДЕМОНЕ, А ОНИ ГА ВРЕЂАЈУ  

СМРТ ЈЕ МОГЛА ДОЋИ СВАКОГ ТРЕНУТКА  

ЛЕФТЕРИС НЕЋЕ УМРЕТИ!  

ВИЂЕЊЕ РАЈА  

„ТИ ЋЕШ ПОСТАТИ ПАТРИЈАРХ!“  

ТЕЛЕСНА СТРАДАЊА, АЛИ И СТИХОВИ  

ЖИВИ ГОТОВО КАО ЗАТВОРНИК, АЛИ УЗ ОБИЉЕ БОЖАНСКЕ БЛАГОДАТИ  

ОД ЊЕГА СЕ ТРИ ДАНА ШИРИО МИОМИРИС  

ВИЂЕЊЕ НА ПРАЗНИК ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ  

„ПРЕПОДОБНИ МОЈ ДАВИДЕ, ЖЕЛИМ ДА УЗМЕШ МОЈУ ДУШУ И ДА ЈЕ ОДВЕДЕШ ПРЕД 

ХРИСТА...“  

КРАЈ ЈЕ БЛИЗУ АЛИ...„НЕМОЈТЕ ОМЕТАТИ МОЈЕ ПОДВИЖНИШТВО!“  

ПРЕД СТРАШНИМ ПРЕСТОЛОМ ГОСПОДЊИМ  

„ОДЛЕПРШАЋУ ОВИХ ДАНА КАО ПТИЧИЦА!“  

„СМАТРАЈУ МЕ БУДАЛОМ И ЗАНЕСЕЊАКОМ“  

САСЛУЖУЈЕМ СА АНГЕЛИМА И СВЕТИТЕЉИМА  

ПОСЛЕДЊИ ДАН ЊЕГОВОГ ОВОЗЕМАЉСКОГ ЖИВОТА  

ПОГРЕБ  

ОН И ДАЉЕ ЖИВИ  

ПОРЕКЛО И МЛАДАЛАЧКЕ ГОДИНЕ СТАРЦА ЈАКОВА  

СТАРЧЕВ ВОЈНИЧКИ ЖИВОТ  

СТАРЧЕВ МОНАШКИ ЖИВОТ  

СТАРЧЕВ СВЕШТЕНИЧКИ ЖИВОТ  

СТАРЧЕВА КАЗИВАЊА, ВИЂЕЊА И ПОУКЕ  

РАЗГОВОРИ СА ОЦИМА МАНАСТИРА ПРЕПОДОБНОГ СТАРЦА ДАВИДА О СТАРЦУ ЈАКОВУ 

РАЗГОВОР СА МОНАХОМ СЕРАФИМОМ  

РАЗГОВОР С ЈЕРОМОНАХОМ АЛЕКСИЈЕМ  

РАЗГОВОР С ЈЕРОМОНАХОМ ОЦЕМ ЈАКОВОМ  

РАЗГОВОР С МОНАХОМ ОЦЕМ НИКОДИМОМ  

РАЗГОВОР СА ОЦЕМ ГАВРИЛОМ  

РАЗГОВОР С МОНАХОМ ОЦЕМ ПАВЛОМ  
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РАЗГОВОР С ОЦЕМ КИРИЛОМ, НАСТОЈАТЕЉЕМ МАНАСТИРА ПРЕПОДОБНОГ СТАРЦА 

ДАВИДА  

РАЗГОВОРИ О СТАРЦУ ЈАКОВУ ЦАЛИКИСУ 

САГОВОРНИК: СТИЛИЈАНОС ПАПАДОПУЛОС, ПРОФЕСОР ТЕОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У АТИНИ  

САГОВОРНИК: СВЕШТЕНИК, ГОСП. ГЕОРГИЈЕ ЕФТИМИЈУ,  

АСИСТЕНТ НА ТЕОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У АТИНИ  

САГОВОРНИК: СВЕШТЕНИК ХРИСТОДУЛОС ДИМИТРИЈУ  

САГОВОРНИК: ГЕОРГИЈЕ ПАПАЗАХОС, 

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА, УНИВЕРЗИТЕТА У АТИНИ  

САГОВОРНИК: АРХИМАНДРИТ ПАВЛЕ ЈОАНУ  

ПРИЛОГ - КРАТКО ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ЈОВАНА РУСКОГ ИСПОВЕДНИКА  

ПРЕПОДОБНИ ДАВИД СТАРАЦ ЕУБЕЈСКИ ЧУДОТВОРАЦ 
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КРАТКО ЖИТИЈЕ ПРЕП. ДАВИДА СТАРЦА ЧУДОТВОРЦА  

НЕКАДАШЊА И ДАНАШЊА ЧУДЕСА ПРЕП. ДАВИДА  
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Драги читаоче, 

 

Редови који следе припадају и теби и мени. Они су проистекли из дубоког поштовања, 

благодарности и љубави према блаженом старцу Јакову Цаликису, игуману манастира Преподобног 

старца Давида на Еубеји. Упокојио се током исповедања, на дан 21. новембра 1991, напунивши тог 

месеца 71. годину.  

Ови редови припадају свима нама, јер нисам писао само о ономе што ја мислим или о ономе што се 

мени допада. Напротив, ја сам забележио речи које су потекле из његових светих уста и које смо сви 

ми чули. Забележио сам оно што је делао у свом светом животу, као и чуда која смо видели да их 

твори својом молитвом. Осим тога, ови редови припадају свима нама, јер сам забележио осећања свих 

нас. Нешто од онога, што сам знао о блаженом старцу, дознао сам од њега самог. Било да лично 

разговарамо у храмовном олтару, било да пред многим поклоницима помиње нешто из свог живота 
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или да казује о неком чуду преподобног Давида, слушао сам га с великом пажњом. Остала моја 

сазнања потичу од бројних других особа које су старца Јакова познавале у годинама његове младости 

као и током његовог монашког живота. Таквих особа није мало и оне знају доста тога о његовом 

животу.  

Примера ради навешћу само неколико имена људи који су помогли да се саберу и допуне подаци о 

старцу Јакову. То су најпре његови рођаци (Георгије Цаликис и брачни пар Марија и Теодор Микелис, 

његови рођаци из Фаракле), неки мештани и дивни отац Теодор Теодосиос. Старчев наследник на 

месту игумана његовог манастира, архимандрит Кирило Герандонис, познавао га је боље од осталих и 

због тога су његови савети били од велике помоћи. Оци овог манастира, Серафим, Алексије, Никодим, 

Јаков, Јефрем, Гаврило, Павле и искушеник Давид такође су имали понешто да кажу о старцу. Исто 

тако, корисна и драгоцена била су и сећања архимандрита Павла Јоаниса, Амфилохија Диакакиса и 

Хризостома Ставропулоса, протопрезвитера Јована Вернезоса, члана Врховног суда Димитрија Цуме и 

богослова Елефтерија Мазаракиса, којима од срца благодарим. Такође захваљујем и свима осталима 

који су ми казивали о старцу или помогли да превазиђем своју оправдану неодлучност у погледу 

објављивања ове духовне биографије. Што се тиче живота у његовом малоазијском родном месту, 

Ливисију, које сам посетио два пута, поседујем податке из књига и забелешки које се односе на 

истребљење становника Ливисија. Оно што се односи на Родос дугујем Теодору Цибидакију, који је и 

сам житељ овог острва.  

Ово дело, посвећено нашем савременику, великом подвижнику, боговидцу и јеромонаху 

обдареном многим врлинама и безбројним божанственим знацима, укључивало је бројне опасности 

које смо желели да избегнемо користећи истраживачев опит и свест. Као прво, требало је избећи 

претеривања и склоност ка похвали. О томе смо се много бринули и, да бисмо избегли подозрење, 

пропустили смо да забележимо многе божанствене и чудесне знакове у старчевом животу. Оно што 

смо сакупили својим слабим пријемницима и што смо записали својим оскудним снагама представља 

само пример а не целину. И поред тога, мислимо да ће и то, ма како недовољно, открити каква је 

личност био старац Јаков пред Богом, светитељима, самим собом и људима. Било би погодно да се 

овде каже оно, што је сам старац обично говорио о преподобном Давиду: "Постоје многа чуда овог 

преподобног. Требало би написати многе књиге. За то нема нити довољно хартије, нити довољно 

мастила..."  

Атина, 1992.  

 

РОДНИ ГРАД ЛИВИСИ И ГУБИТАК ДЕДЕ КРЕМИДАСА 
  

Град Ливиси подигли су наши преци на западним огранцима планине Антикрагос, где се некад 

налазио древни грчки град Кармилисос (Ликија у Малој Азији). Тај огранак завршава се на западној 

обали Мале Азије, насупрот острву Родос. Ако се пође од морске обале, најпре се мора прећи преко 

планине, да би се затим са њеног врха у подножју угледао градић који се распростире на две падине, 

односно Ливиси. Градић није окренут непосредно према мору. Он углавном гледа ка истоку, али и ка 

југу и северу.  

Била је 1921. година, крај пролећа и почетак лета. Из правца североистока долазио је један 

ливисијски калфа. Трчао је носећи у рукама своје опанке и прошао дугом и чистом, калдрмисаном 

улицом која води до Архангелске цркве и тржнице. Свима који су га видели како трчи одмах је било 

јасно да доноси лоше вести. Дечак се зауставио на тржници, где су били смештени многи дућани. Није 

имао снаге да дође до Архангелске цркве. Пао је на једну камену клупу и прошаптао:  

"Многи су заробљени... Многи цехови, многи Ливисијци."  

Одмах су се окупиле бројне дућанџије и пролазници. Било је то лепо летње предвечерје и многи су 

изашли да се прошетају на тргу. Први који су дознали за ову вест били су рођаци "цехова". "Цехови" 

су били мање групе зидара, казанџија, обућара (папуџија) и осталих занатлија који су радили у 

околним турским селима и градовима. Понекад је то био Макри, седиште турског намесника, понекад 

санџак (округ, епархија) Мугле а понекад вилајет (покрајина, грч. номос) Аидиниоса и Смирне. Многе 

ливисијске занатлије одлазиле су чак до Коније (Иконија), Ереглија, Нигдија, Кесарије (Цезареје), 

Сиваса (Севастије) па све до Понта. То су биле добре занатлије и били су добро плаћени. Будући 

саграђено на стенама, њихово село није им давало могућности да се баве земљорадњом. Неколицину 

добрих њива у долини углавном су поседовали Турци. Ситни занатлијски послови нису могли свима 

да обезбеде хлеб. Због тога су постајали мајстори, узимали нешто алата и у мањим групама које су 

чинила двојица, тројица или више људи путовали широм Турске. Већина ових занатлија одлазила је у 
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марту или априлу а враћала се у новембру или децембру да би опет само до марта остали са својим 

породицама.  

Ливисијски калфа полако је долазио себи. Глас му се повратио и он је исприповедао све што је 

знао. У међувремену су пристигле и градске старешине. Одвели су дечака у Архангелску цркву. 

Огласило се црквено звоно, не превише тужно али ни онако, као када позива у цркву. Окупила се 

велика гомила. У Ливисију је живело пет или шест хиљада душа и сви су били Јелини. Међу њима 

није било ниједног Турчина. Госпођа Деспина Кремидас, баба старца Јакова, имала је кућу која се 

налазила недалеко од тржнице. Престрашено је истрчала чим је зачула пометњу.  

Брзо је дотрчала калдрмисаном улицом, пала на колена и међу првима запитала калфу:  

"Кремидас, чедо моје... Јоргос (Георгије), мој муж..!" Срце јој је снажно лупало и није имала снаге 

да настави. Хтела је да га упита: "да ли си га видео", "да ли су га заробили", "да ли си чуо нешто о 

Јоргосу Кремидасу?"  

На жалост, дечак је и чуо и видео. Да, Јоргос Кремидас је такође био заробљен. Госпођа Деспина 

била је опхрвана болом. Око ње су се налазиле хиљаде људи, углавном жена, али она никога није 

видела. Јецала је и запомагала као да је сасвим сама. Ушла је у цркву и пала ничице пред икону 

архангела Михаила. Преклињала је, молила, тражила охрабрење и заштиту за своје одрасле кћери и 

два дечачића, а затим отишла кући.  

Све јој је изгледало црно. Сликовити Ливиси, са својим чудесним погледом на планину и долину, 

са своје две велике, упечатљиве цркве од којих је једна била посвећена Светим Архангелима а друга 

Пресветој Богородици, са својим беспрекорно чистим, калдрмисаним улицама, безбројним капелицама 

разбацаним тамо и овамо - све јој се учинило црним. До куће је дошла не знајући ни куда корача ни 

где се налази. Пала је на миндер и почела да јеца. Девојке су истрчале да је сусретну на улици. Са 

горњег спрата сишла је Теодора, њена једина удата кћер, мајка блаженог старца Јакова. У наручју је 

држала своје друго преживело новорођенче (Јакова) и целим телом дрхтала. Притрчала је да загрли 

мајку и одмах зајецала, немајући снаге чак ни да упита да ли је нешто чула о Ставросу.  

 

Њен муж, Ставрос, такође беше отишао са "цеховима". Он и његових двојица помоћника радили су 

као казанџије и зидари у турским селима. Кад је угледала новорођенче, њена мајка, госпођа Деспина, 

утешила се и прибрала, а затим почела да умирује кћер. Не, ништа нису чули о онима који су радили у 

удаљенијим местима. Ухапсили су углавном оне Грке који су радили на обали или у њеној 

непосредној близини. Јоргос Кремидас био је један од њих. Теодора је предала новорођенче својој 

најстаријој сестри и похитала на трг и у Архангелску цркву. Мислила је да ће тамо можда дознати 

нешто више.  

У порти Архангелске цркве већ се беху окупиле градске старешине, свештеници трију парохија, 

учитељи и учитељица у женској школи. Будући да су сви били у великој пометњи, покушавали су да 

дођу до неких вести и да умире народ. У великој, Архангелској цркви или у "горњој" парохији, како су 

је мештани називали, већ су читали Молебни канон Пресветој Богородици. С обзиром да је већина 

мушкараца била одсутна, углавном су улазиле и излазиле жене које су палиле свеће, клечале и 

преклињале светитеље на иконостасу и мермерним и блиставим храмовним зидовима.  

Након извесног времена, пронашли су "мутирија", јединог Турчина у насељу који је, да тако 

кажемо, био орган власти, заменик турског намесника из Макрија. Он није знао ништа о одређеним 

појединцима које су ухапсиле турске страже. Међутим, већ данима је знао а сад је то и признао да ће 

турска војска и стражари постепено опколити Грке намењене за радне бригаде и да ће почети од обале. 

О тим радним бригадама сви су чули само најгоре ствари. Сви су, у већој или мањој мери, знали за 

окупљања, расељавања и протеривања која су се дешавала од 1915. и 1917. па све до 1920. године.  

Турци су хапсили мушкарце и присиљавали их на најтеже послове: на рад у рудницима, 

каменоломима, на железници и сл. Били су принуђени на вишечасовни рад и при том су их 

немилосрдно тукли, нудили оскудну и загађену храну, приморавали да спавају напољу, на хладноћи, 

или у колибама и брвнарама које се, наравно, нису загревале. Поред свега тога, ове радне бригаде 

имале су двоструку намену: као прво, обезбеђивале су бесплатну радну снагу а као друго, лагано су 

искорењивале грчко становништво, не изазивајући при том реакцију европских сила. Имајући лоше 

искуство са геноцидом Јермена 1915. године, кад је неколико европских земаља протестовало и 

оптужило Турску на међународном плану, одлучили су да овога пута свој циљ постигну постепеним 

истребљењем.  

И заиста, из тих радних бригада вратила се само неколицина Грка. Већини се изгубио траг негде у 

дубини турске територије и то увек у оним областима које су биле далеко од насеља са грчким 

становништвом. Вратили су се само они који су могли да побегну, као и неколицина оних који су 
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успели да подмите официре и стражаре. Осим тога, било је и оних који су преживели недаће, глад, 

хладноћу и мучења и који су имали ту срећу да их прихвати Црвени крст или Међународни комитет. 

Он их је штитио и упућивао у Грчку.  

Теодора је отишла с мишљу да је њен супруг Ставрос прилично добро. Тих дана нико ни у шта 

није могао да буде сигуран. "Младотурци" су држали у неизвесности читаву Малу Азију. Генерал 

Мустафа Кемал, којег су касније прозвали Ататурк ("отац Турака"), харао је средишњом и источном 

Турском. Понекад се са својом војском појављивао и на западној обали, мада је најжешће борбе водио 

против понтијских Грка, који су захтевали одређену аутономију и организовали мању, наоружану 

групу побуњеника.  

Теодора се вратила кући. Тамо је затекла мноштво суседа који су тешили њену мајку и сестре. 

Свако је оплакивао доброг човека Кремидаса као да је већ мртав. Исто се дешавало и у осталим 

домовима у којима је било извесно да је неки од мушкараца заробљен.  

Свештеници, градске старешине и учитељи покушавали су да охрабре ливисијске жене, али оне су 

биле обузете безнађем. И они су, као и Смирна, тражили аутономију. Међутим, Италијани су их 

издали, тако да су Турци похапсили и побили све оне који су потписали захтев за аутономију.  

Није било никаквих знакова да ће се зло зауставити. Мустафа Кемал надвио се над грчке главе као 

тамни облак. Хоће ли се обрушити на њих? Хоће ли се излити на некога другог? Јелини нигде нису 

могли да виде јасну светлост. Страшно је кад у својој отаџбини, у земљи која је већ три хиљаде година 

ваша постојбина, не можете да видите зрак светлости! Поред тога, на грчке заједнице устремио се и 

злогласни Нуредин паша. Крволок и тиранин у правом смислу те речи, био је страх и трепет за све 

Грке, почев од Смирне па до Макрија и Ливисија.  

Прошао је први дан оплакивања. Госпођа Деспина успела је да се мало прибере. Морала је да 

размисли куда да пође и како да сазна појединости о Јоргосу, шта да учини са кћерима које су, осим 

Теодоре, биле неудате. Кад се удала, Теодора је била веома млада. Шесторо њене деце умрло је убрзо 

након рођења. Смрт их је отимала од ње све до 1922. године. Госпођа Деспина је имала и два сина, 

Кириакоса и Василија. Међутим, они су још увек били веома млади и била им је потребна заштита.  

Размишљала је о Кремидасима, породици њеног мужа. Најближи су јој били Кремидаси из 

Макрија, Костас и Кириакос. Они су били богати, добротвори свих грчких школа у Макрију. Осим 

тога, имали су познанства и у Константинопољској патријаршији. Већина рођака с њене стране живела 

је далеко. Била је то велика породица са значајном црквеном традицијом. Седам њених генерација 

дало је Цркви свештенике, како ожењене јереје тако и јеромонахе. Госпођа Деспина је имала рођаке 

чак и у Јерусалиму. Били су то јеромонаси Илија и Димитрије. Овај други је као затворник и с великом 

преданошћу служио у цркви Светог Гроба.  

Међутим, ко јој је сад могао помоћи, и на који начин? Времена су била веома тешка а Турци 

разјарени. Што се тиче оног најнужнијег, њена породица, наравно, није оскудевала. Кад су одлазили 

на рад, мушкарци су остављали куће богато снабдевене. Уколико касније постане још теже, њене 

неудате кћери ће увек моћи негде да се запосле.  

Госпођа Деспина је од својих пријатеља и рођака тражила само да открију шта је са њеним мужем 

и да посредују за оно што је било немогуће, односно за његово ослобађање. Након отприлике месец 

дана стигле су вести, иако би боље било да нису ни стигле. Јоргос је био мртав. Он, једноставно, није 

издржао. Каже се да су том приликом ухапшени многи Грци. Опколили су их и повели према 

Анадолији, у дубину турске територије. Спроводили су их сурови коњаници. Био је то бесконачан 

марш. Давали су им само мало хлеба, и то не свакога дана. Тужна поворка је сваким даном постајала 

све краћа. Глад, исцрпљеност и бич пунили су стазу грчким лешевима. Причају да је Јоргос Кремидас, 

који више није био млад, много патио. Онако осетљивог, стражари су га често бичевали. Прилазили су 

му и немилосрдно га ударали без икаквог упозорења. Сиромах више није могао да стоји на сопственим 

ногама. И поред свега тога, био је веома храбар! Уколико би видео да је неки од Грка изгубио наду, он 

би му пришао и почео да га храбри. Осмех, реч, извесна утеха. Волели су га сви заробљеници. Да би 

заборавили на своју несрећу, састављао је и изговарао кратке стихове. Његово лице било је пријатно и 

љубазно,и сви су знали да је побожан. Редовно је постио и много бринуо о љубави према Богу и 

људима. Како су казивали очевици, био је толико добар да га је Бог обдарио задивљујућим даровима. 

У време кад је радио у турским селима у којима нема цркава, на празник Педесетнице, у време 

вечерње службе клечао је на коленима и видео да се чак и дрвеће приклонило. Осим тога, теле које је 

хтело да обрсти крошњу дрвета било је уздигнуто увис и бачено доле, али је остало неповређено. Деда 

Кремидас био је добар и свети човек, али су га погубили глад и бичевање.  

Кретали су се кроз област Мугле, кроз Аидинио, Бурдур и Спарту. Прошли су кроз Иконију и 

Ерегли и стигли у Нигди. Међутим, добри Грк Јоргос Кремидас подлегао је пре него што су дошли 
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овамо. Кад су окрутни људи видели да је исцрпљен, почели су још више да га муче. Он је пао и више 

није могао да устане. Будући да су журили, они су га, како кажу, још бешње ударали, како би 

наставили с маршом. Ту је деда и, истовремено, кум старца Јакова испустио душу. Деда Јоргос је свом 

унуку био и кум, јер га је много волео.  

Након неколико дана стигло је и писмо које је својеручно написао Хаџидулис, један од нећака 

госпође Деспине. Он је био лекар и такође је био ухапшен. Био је бачен у исту ону бригаду у којој се 

налазио и његов теча Јоргос. Кад се Јоргосово стање погоршало, он није био у могућности да му 

помогне. Успео је само да из џепа убијеног узме пет лира. Две лире је дао неким турским сељацима да 

га сахране. Само Бог зна да ли су то заиста и учинили или су његово тело бацили лешинарима! У 

сваком случају, Хаџидулис је написао својој тетки да је дао те две лире и питао ју је шта да учини са 

остатком. Посредством једног човека који је одлазио у ту област сирота госпођа Деспина му је 

поручила да их задржи за себе. Касније је и Хаџидулис нестао на сличан начин.  

  

ПОВРАТАК ОЦА СТАВРОСА ЦАЛИКИСА СА РОДОСА  

  

Ставрос Цаликис, Теодорин муж, радио је као занатлија дубоко у турској територији. Обични 

Турци су се према њему добро понашали: он је добро обављао посао а они су га плаћали по договору. 

Током свих летњих месеци па све до новембра, кад се вратио у Ливиси, Ставрос није чуо ништа о свом 

тасту, Јоргосу Кремидасу. Зарадио је нешто новца, тако да је кући понео храну и остале неопходне 

ствари. Стигао је у Макри и зауставио се код рођака Кремидаса да би мало предахнуо од дугог пута. 

Ту је и чуо вест.  

Осетио је оштар бол у срцу. Није знао шта да каже нити о каквој нади да говори! Уколико ни 

моћни и утицајни Кремидаси нису могли да избаве свог човека, која ће сила избавити оне сиромашне 

и немоћне? Само неколико месеци касније, још један члан породице Кремидас из Ливисија погубљен 

је у истој бригади. Био је то млади Василије, који је окончао недалеко од Тарса.  

Ставрос се уопште није задржавао. Попио је кафу, натоварио мазге и одмах кренуо. Није могао да 

се смири. Његови ум и срце били су неспокојни због његове Теодоре - Доруле или Дорице, како ју је 

он звао - и њихове дечице. Једино је њих имао на уму. Размишљао је о томе кроз какву је стрепњу, 

кроз какву је несрећу морала проћи његова осетљива Дорула. Какво ће то изненађење бити кад види да 

новорођенче, крхки Јаков, већ хода! На његовим уснама појавио се благ осмех. Са мазгама и калфом 

кренуо је уз северну страну Антикрагоса. Његов ум летео је на хиљаду крила. У магновењу је сагледао 

читаву прошлост. Вратио се у своје детињство, на острво Родос. Тамо је рођен 1883. године, у 

сиромашном селу које се налази недалеко од зидина старог града, у Марасији.  

Био је то тежак период за ово прекрасно острво. Њиме су владали Турци, а Грци су страдали од 

великог сиромаштва. Кад му је било петнаест или седамнаест година, његов отац, Јаков Цаликис, 

повео га је са собом и прешли су на другу страну, у Мармару на малоазијској обали. Надао се да ће 

тамо имати више среће. На овој благословеној обали живело је много људи, већином добростојећих, 

међу којима је било и неколико занатлија. Намеравали су да овде темељно и поштено раде, да зараде 

нешто новца и да се врате на вољени Родос, да саграде лепу кућу и да живе животом достојним људи. 

У прошлости су многи чланови породице Цаликис одлазили да раде у Малој Азији. Знао је да су још 

1756. први чланови његове породице отишли у Малу Азију. Били су то Георгије и Авгеринос Цаликис.  

Јаков Цаликис био је зидар и казанџија. Радио је са својим сином Ставросом као калфом и све је 

ишло добро. И Грци и Турци су им радо поверавали послове. Од самог почетка, Ливиси је био њихова 

база. Још од древних времена, вековима пре Христа, долазили су острвљани са Родоса и настањивали 

се у малоазијској Ликији. Овде, у Ливисију, млади Ставрос је неко време радио као зидар у кући 

Јоргоса Кремидаса, који је имао много кћерки. Јоргос Кремидас је помишљао да своју најстарију кћер 

уда за Ставроса. Међутим, младићу се допала она најмлађа: "Хвала Вам, газда - Јоргосе, али ја мислим 

само о Дорули!"  

"Она је још млада", одговорио је отац.  

"Чекаћу док не одрасте", био је упоран Ставрос (на овај благ и једноставан начин ову причу 

казивао је сам старац Јаков, онако како ју је њему казивао његов отац).  

Све се лепо завршило. Ставрос и Теодора су, уз благослов Цркве, постали брачни пар, 

прослављајући свадбу "само" три дана - јер су у прошлости свадбене свечаности трајале и по недељу 

дана!  

Дом Кремидасових био је леп и простран, али Ставрос и његов отац су га својим радом учинили 

још лепшим. Млади пар је живео на спрату, док су родитељи са осталим кћерима и два сина живели у 

приземљу.  
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Ставросова супруга, Дорула, била је веома добра и племенита жена, која се одликовала љубављу и 

оданошћу. Међутим, домаћинством је доминирала личност њене мајке, госпође Деспине. Она је 

решавала све проблеме и сва велика питања која су се тицала породице.  
 

То се није дешавало само због тога што је она била мајка многих кћери чији је отац био одсутан 

више од пола године, него и због њене сталожености, одлучности и, највише од свега, због тога што је 

она свесно подржавала и оживљавала дугу црквену традицију своје сопствене породице. Била је 

дубоко верујућа и одана Цркви. Често је похађала богослужења, палила кандила у капелицама, 

правила метаније и учила децу како да се моле... Осим тога, свакога је крепила, указивала им на начин 

којим ће превазићи недаће и, изнад свега, истицала се у раду и у свему предњачила... Ништа се није 

могло учинити без баке Деспине...  

Док се Ставрос кретао ка врху Антикрагоса, све му је ово пролазило кроз свест и пробадало срце. 

Када је безбедно стигао до врха, знаменитог Пирнарија, погледао је на десну страну, према западу, 

преко стеновитих падина западног Антикрагоса, према Ливисију. По први пут, Ливиси му није био леп 

мада му, наравно, није био ни одбојан. Над његове мисли надвио се тежак облак и није могао да 

разазна какав ће бити сутрашњи дан за Ливиси. Све је било неизвесно. Иако је, у већој или мањој 

мери, било очигледно да се у сваком тренутку може изменити све или бар много тога, малоазијски 

Грци, који су били дубоко укорењени у то тло, нису хтели у то да поверују. Требало је да дође до 

коначног, снажног и разорног потреса да би они постали свесни свог положаја. Међутим, чак ни тада 

нису могли да се одлуче да напусте земљу која је од памтивека била њихова, да напусте ово свето 

место.  

Уопштено говорећи, последњи догађаји умртвили су срца. Није се више могло сањарити као што 

се чинило у прошлости. Ставрос Цаликис је такође престао да сањари о својој деци, о томе да ће 

постати учитељи, свештеници или нешто још више од тога - отац Григорије Цакирис био је узор за све 

у Ливисију и Макрију.  

Његова ташта је често говорила о јеромонасима у њеној породици. "Добри мој Ставросе, можда ће 

ти Бог подарити да једно од твоје деце постане свештеник... да се за нас моли наше сопствено чедо, да 

нас причешћује и да нам својом руком даје нафору..." И сам Ставрос је то желео. Све је више радио да 

би зарадио довољно новца да обезбеди своју децу. Осим тога, морао је да заради за себе и за Теодору, 

да би били збринути у тешка времена, каква су била она у прошлости, када су им, неколико месеци 

након рођења, умирала новорођенчад, међу њима и близанци. Потрошили су много новца али су и 

поред тога изгубили децу.  

Размишљајући о овоме и ономе, најзад је стигао у Ливиси. Нигде се није зауставио, чак ни у 

Скифтосовој кафани. Прешао је преко поља у чијим се браздама задржала вода тако да се формирало 

језерце.  

Чим су га спазила, дечица су потрчала да јаве добре вести госпођи Деспини и његовој супрузи 

Теодори. Теодора је брзо изашла на лепу калдрмисану улицу и пала му у наручје. Он ју је узео за руку, 

повео неколико метара уз улицу и ушао у замрачену кућу. Сви су плакали и, истовремено, покушавали 

да охрабре једно друго утешним речима.  

Ставрос се попео на спрат који је, као и дућан на тржници, био мираз његове жене. Узео је децу у 

наручје и сатима се играо са њима. Старији син, Јоргос, који је и сад жив, имао је тада три године, док 

је други, његов Јаков, био рођен прошле године, новембра 1920. Крстио га је његов деда, Јоргос 

Кремидас, који је уједно био и кум. Име је добио по деди са очеве стране, Јакову Цаликису са Родоса.  

  

ЗАТОЧЕНИШТВО И ИСТРЕБЉЕЊЕ 

  

Грчко - турски односи су од лоших постали још гори. Након што се одморио од побуне понтијских 

Грка, Мустафа Кемал је своје трупе пребацио у западну Малу Азију. На местима где је постојала грчка 

војска (у периоду од 1919-1922), у Смирни и њеној околини, грчки народ је био ван опасности. 

Међутим, у свим осталим областима ситуација је била безнадежна. Уз дозволу и подстицај Кемала и 

Нуредин паше, турске чете (нерегуларна војска) насрнуле су као вукови на грчка села. Убијали су, 

пљачкали и тлачили становништво. И пре коначног погрома, многи градови и села, као што је Аидини, 

били су збрисани у масовним покољима.  

Чинило се да је ситуација у Ливисију нешто мирнија. И поред тога, страх и стрепња за сутрашњицу 

потресали су умове и ледили срца тамошњег становништва, иако су наставили да живе и раде. Исто се 

дешавало и Ставросу Цаликису. Сада је морао да ради више него раније, јер више није било подршке 

његовог таста. Деца су одрастала гледајући уплакане жене. Сваког поподнева, бака би узела 
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кадионицу која је стајала на рубу камина и кадила кућу. Увече би се сви прекрстили, приклонили 

главе и молили се. Често су палили и кандила у околним капелицама. Обично су то чиниле Теодорине 

неудате сестре. Теодора је одлазила у Архангелску цркву, носећи једно дете у наручју а друго држећи 

за руку. Преклињала је архангела Михаила да заштити њеног Ставроса, који је био веома далеко и 

служио у турским селима.  

Зло није оклевало. Почетком 1922. године Турци су ухапсили и Ставроса. То је значило нову 

несрећу и жене из овог дома опет су свакодневно плакале. Било је зимско доба. Дугачка колона Грка 

корачала је завејаним путем. Турске страже спроводиле су их кроз Кападокију и успињали су се на све 

веће висине. Онај ко није могао да издржи марш био је последњи пут бичеван и умирао је на снежној 

стази. Коњаници, стражари и војници ретко су користили метке. Овим истим путем претходно је 

прошла друга бригада грчких заробљеника, тако да су често виђали руке и ноге грчких лешева које су 

се помаљале из снежних сметова покрај пута.  

Ставрос Цаликис, отац блаженог старца Јакова, налазио се у бригади која се кретала према 

Кавказу. Пре него што су тамо стигли, водили су их да раде у неким рудницима. Једног дана, док је 

радио, Ставрос је зачуо како неко три пута куца у рударско окно. Учинило му се да је то неки знак. 

Одмах је изашао из окна које се убрзо срушило. Спасао га је свети Харалампије. Око врата је носио 

његову иконицу. Како је Ставрос касније приповедао свом сину Јакову, у то време спавали су у неким 

колибама. Да би се загрејали, копали су снег дубок пар метара, не би ли пронашли неко дебло или 

комад дрвета и наложили ватру.  

Једног дана, док су копали снег у потрази за дрвима, Ставрос је наишао на неко дебло које је 

привукло његову пажњу. Учинило му се да је погодно да од њега начини багламу. Отац га је учио како 

да свира на баглами и Ставрос је од тада често свирао серенаде и кратке напеве. У добра стара времена 

у Ливисију, он ју је готово свакога дана свирао за Дорулу а понекад и пред читавим суседством. Он је, 

дакле, изрезао дебло, а затим нашао нешто новца, послао га у оближњи град и одатле добио струне. 

Тако је у страшном изгнанству и на принудном раду током вечери почињао да свира неке мелодије, и 

грчки заточеници су накратко заборављали на своје недаће.  

Насупрот њиховим колибама налазила се кућа официра који је надзирао Грке. Турске плесачице 

чуле су ову музику и затражиле од официра да тај свирач дође и код њих. Официр је позвао Ставроса 

и он више није морао да ради у опасном руднику. Уместо тога, почео је да у вечерњим сатима у кући 

оног официра свира турске мелодије.  

Међутим, то није потрајало дуго. Стигла је заповест којом су тражене грчке занатлије. Ставроса су 

уписали као зидара. Одвели су га у област Трапезунта (североисточна обала Мале Азије, уз Црно 

море) и одредили да ради на изградњи болнице. Давали су му и нешто новца, како би био у стању да 

добро ради свој посао. Међутим, није могао да добије никакве вести о Теодори и деци.  

На другој обали, у западној Малој Азији, три хиљаде година стар хеленизам био је сравњен са 

земљом. Грчка војска се у нереду повлачила са свих фронтова. Турци су палили, напаствовали, 

убијали и пљачкали имовину незаштићених Грка. У августу 1922. дошло је до страшног разарања 

Смирне. У преосталим местима, Грци су умирали у агонији. У Ливисију је остало само неколико 

људи. Жене и деца рано су се затворили у кућу и са страхом слушали како први пут у историји 

Ливисија турски жандарми корачају калдрмисаним улицама. Мутирис, једини Турчин који је, као 

представник власти, живео у Ливисију, преко ноћи се од љубазног гурмана претворио у тврдоглавог и 

претећег Турчина. Једне ноћи, крајем септембра, наредио је градским телалима да разгласе: "Нека се 

сви припреме, за неколико дана одлазите!" Куда, како, на који начин нико није знао. Дозвољено им је 

да у рукама понесу само завежљаје са одећом. Осим тога, Турци су међу хришћанским Грцима 

раширили идеју да нема потребе да носе много ствари јер ће се вероватно ускоро вратити и да ће ова 

мера тобоже бити на снази само док се не среде грчко - турски односи. Многи Грци су желели да у то 

поверују. Међутим, они трезвенији добро су знали да младотурци, који су задобили превласт, неће 

допустити нити Грцима нити било којој другој доминантној мањини да живи у Малој Азији.  

Заповест о искорењивању одјекнула је Ливисијем као галопирање смрти. Градске старешине, 

свештеници и учитељи, једини мушкарци који су преостали у граду, одржали су многе састанке на 

којима су се договарали како да заштите жене и децу. Био је то узалудан напор. Турци су се за Грке 

претворили искључиво у убице, пљачкаше и напаснике. Без обзира на то да ли су власти дале своју 

реч, дешавало се једно исто: они би своју реч прекршили већ наредног часа или најдаље сутрадан.  

У сваком домаћинству, у главној одаји у којој су се налазиле иконе, ливисијске жене су јецале и 

тражиле утеху. Сви мушкарци стари од двадесет до шездесет година били су у заробљеништву, у 

бригадама које су се налазиле дубоко у турској позадини, и били су предвиђени за истребљење.  
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Једног јутра из Макрија је у ојађени Ливиси дошло неколико коњаника. Истог дана, у току 

преподнева, жене, деца и старци морали су да пођу у Макри, у ново пристаниште у Кордонију. Ове 

вести су најпре изазвале нову јадиковку. Жене су јецале и оплакивале, не само мртве него и живе, па 

чак и саме себе.  

Госпођа Деспина окупила је своје кћери око себе. Давала им је последња упутства, говорила шта ће 

свака од њих понети у свом завежљају, и сл. Разуме се да су новац и накит морале да сакрију у одећу. 

Требало је да свака од кћери понесе свој мираз. Већина ливисијских девојака однела је своје богате 

миразе у Архангелску цркву. Своју имовину повериле су архангелу Михаилу да са њом учини шта год 

хоће. Било је веома дирљиво посматрати девојке како се успињу калдрмисаном улицом, обремењене 

својим миразом који ће положити у храм.  

Следећи своје кћери, госпођа Деспина је дошла у Архангелску цркву носећи у наручју малог 

Јакова. Желела је да и она ту остави неке драгоцености, али је превасходно хтела да последњи пут 

запали кандило архангелу Михаилу и да се помоли. Међутим, није била у стању чак ни то да учини. 

Несрећна жена била је потрешена оним што је видела. Кад је ушла у цркву, угледала је турског 

мутириса како седи на Часној трпези. Госпођа Деспина је пришла ближе и љутито га погледала. Он јој 

је презриво и осветољубиво одговорио:  

"Овде је некад седео ваш Христос а сад седим ја!" Наставио је да пуши, држећи цигаре на светом 

Еванђељу.  

Сирота жена се удаљила, немајући снаге чак ни да заплаче и само му је на турском језику 

изговорила једну клетву, за коју не знамо да ли се остварила. Враћајући се главним путем, видела је да 

је и њихов дућан опљачкан. Дали су га као мираз Теодори, али је послужио некоме другом.  

Сви су били спремни. Сви су јецали. Поклонили су се иконостасу и целивали улазна врата своје 

куће. Госпођа Деспина је извела њиховог псића, Цакуру, и показала му на доњу надстрешницу. Тамо 

је оставила дванаест пакета сушеног хлеба да би пас имао шта да једе.  

Полако су се окупљали око цркве Пресвете Богородице, друге велике цркве у Ливисију. Тужна 

поворка од 2000 жена, деце и стараца најзад је кренула. Уплашене очи, колена која су клецала и 

стегнута, безнадежна срца. Под мишицом су носили завежљај и понеки пакет у рукама. Теодора је 

углавном носила храну или, боље речено, оно што ће деца моћи да једу: сушене смокве са њиховог 

дрвета, грашак, сусам и нешто јаког вина које би могло да послужи као лек. У то време, мали Јаков је 

имао двадесет два месеца. Носили су га унаоколо у наручју. Георгије је имао четири године, а њихова 

сестра Анастасија (Тасула) само четрдесет дана.  

Прошли су долином обавијеном јесењом меланхолијом, пошли уз северни Антикрагос а затим се 

низ падину спустили у Макри. Увече су сви били у новом пристаништу у Кордонију. Жандарми су 

задржавали Турке који су претили да ће линчовати и опљачкати Грке.  

Били су опкољени у непосредној близини мора и чинило се да ће их масовно погубити. Као да је 

неко дао знак, сва деца су истовремено почела да плачу и да вриште. Та страшна ствар ипак се није 

догодила. Жене и деца су спавали напољу, под ведрим небом. Ујутро је дошло до велике пљачке. 

Постројили су их и претресли. Све су им одузели, не остављајући ни један једини грош. Сакупили су 

огромну количину дуката, златног накита и енглеских фунти. Сироте жене су негодовале. Куда могу 

да пођу без новца?  

"Овде сте га стекли, овде ће и остати", био је њихов одговор.  

У Кордонију су остали још један дан, јер се није појавио ниједан брод. У неко доба трећег дана 

појавио се један амерички брод са шеснаест чамаца. Био је то трговачки брод који је превозио кожу. 

Укрцала се прва група жена и деце. Убоге жене затражиле су да се сирене тужно огласе. Започела је 

срцепарајућа јадиковка. Мали Јаков се привијао уз мајку. Његово ангелско лице било је тужно само 

зато што је његова мајка плакала...  

Тада се поставило питање куда ће их повести. Странци су им саветовали да пођу у Француску, али 

су ливисијске жене захтевале да оду у Грчку. Брод је стигао на Родос а затим на Кикладе. Море је било 

веома узбуркано. Брод се нашао у опасности и требало га је олакшати. Капетан је размишљао о томе. 

Био је плаћен за жене и децу и било је тешко да их баци у море. С друге стране, кожа је била 

осигурана. Он ју је избацио и људи су били спасени. Путовање је трајало данима, дуже од једне 

седмице. Људе су мучили глад, жеђ и вашке.  

У неко доба стигли су у Пиреј. Није им дозвољено да напусте брод. Госпођа Деспина и Теодора 

стајале су на рубу укотвљеног брода и посматрале људе у луци. Тада су први пут чуле да Грци хуле на 

Бога. Несвесно су погледале једна у другу и рекле:  

"Ако овде живе овакви антихристи, боље је да се вратимо код Турака!"  
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Услед традиције и отпора Турцима, људи у Ливисију су били веома побожни или су бар тако 

изгледали. Сви су редовно одлазили у цркву. Пљачке су биле ретке а злочини готово непознати. У 

главним одајама својих кућа сви су имали иконостасе и ту су се молили. Посебно је госпођа Деспина 

била привржена молитви и одана Цркви. Придржавала се свих постова и учила Теодору, која ју је у 

свему следила, да их се такође придржава. Теодора је похађала само три разреда у девојачкој школи 

али је знала и разумевала многе ствари везане за Цркву. Читала је житија светих а њена деца су је 

слушала. Посредством несреће која ју је погодила спознала је Цркву и њена Тајинства и готово да је 

постала подвижница.  

Бака Деспина и његова мајка биле су прве особе које су у блаженом старцу Јакову побудиле љубав 

према светињи. Од њих је научио да поштује свештенике, да се моли, да пости и да воли људе.  

Брод је из Пиреја отпловио за Итеу (северна страна Коринтског залива). Ту су искрцали преостале 

избеглице и упутили их да пешице оду у амфисијско село Агиос Георгиос (Свети Ђорђе). Госпођа 

Деспина, Теодора са својих троје деце, остале девојке, Кириакос и Василије, били су смештени у 

складиште, али нису били сами. Овај смештај делили су са многим породицама, које су међусобно 

биле раздвојене покривачима.  

Госпођа Деспина је на све мотрила. Теодора чак није ни знала да ли је удовица или да чека 

повратак свог мужа. Деци је рекла да ће тата ускоро доћи. Желела је да и сама верује у то.  

Та област није била богата и неколицина мештана је у почетку, у првом и тешком периоду, била 

веома уздржана. Кад су стигли у село Агиос Георгиос, у току је била берба маслина. Кћери госпође 

Деспине радиле су на берби, док је Теодора радила у једном дућану да би зарадила новац за децу и 

остатак породице. Будући слабе грађе, већ је била исцрпљена напорним радом, бројним порођајима и 

недаћама. У сваком случају, радећи тамо и овамо, успеле су да преживе две године у Агиос Георгију. 

Мали Јаков је ту напунио четири године. Што се тиче његовог оца, нико није знао где се налази. 

Остале породице пронашле су своје чланове, или бар оне који су могли да се врате до 1923. и 1924. 

године. Теодора је копнела од бола и патње.  

  

ПРЕПОЗНАВАЊЕ СТАВРОСА 

  

Вратимо се у Трапезунт. Ставрос Цаликис је тамо радио на изградњи болнице. Будући да је био 

изванредан зидар, Турци су се добро понашали према њему. Скривали су га сваки пут кад би чули да 

ће Црвени крст или Међународни комитет, како су га они звали, пролазити том облашћу. Сакрили би 

га на пар дана, а затим вратили на изградњу болнице. Он је схватио да се нешто дешава и да ће му те 

организације помоћи да оде у Грчку. Међутим, ништа није могао да учини јер је био под строгом 

присмотром. Ситуација је за њега била веома трагична, јер није знао шта се дешава са његовом 

породицом и осталим житељима Ливисија. Чуо је само за велико разарање Смирне и ништа осим тога. 

Живео је у потпуној изолованости.  

У неко доба најзад је одлучио да побегне и да се поузда у Божију помоћ. Чекао је на прави 

тренутак. Једне ноћи 1925. године побегао је у позадину. Обукао је турску одећу и запутио се у 

централну Турску. Поред тога, добро је говорио турски језик. Неки пастири у Кападокији пронашли су 

га током једне ноћи, кад је лежао поред завејаног пута, обамро од хладноће и глади. Одвели су га у 

тор, загрејали и направили тестенину којом су га нахранили. Схватили су да је Грк, али га нису издали. 

Напротив, помогли су му да побегне сигурнијим путем. Све је било добро, осим чињенице да нигде 

није могао да сазна шта се догодило са житељима Ливисија. Да ли су отишли, да ли су остали, да ли су 

били спасени или убијени, да ли су се подавили? Никога није смео да пита, јер би одмах посумњали да 

је Грк. Прошавши кроз многе тешкоће и опасности и путујући ноћу, најзад је стигао у Макри. Ту је од 

свог старог калфе дознао шта се догодило. Калфа је видео Теодору и децу у Кордонију. Знао је да су 

жене опљачкане. Дакле, сирота Теодора није била само без заштите него и без новца. Ставрос је 

готово полудео од очајања.  

Уопште није одлазио у Ливиси. Пошао је према југу и био веома опрезан. Претварао се да је 

Турчин и све време мотрио хоће ли се појавити неки брод са Родоса, Симија или Кастелориција. Једне 

ноћи имао је среће. Ускочио је у брод, доказао да није Турчин и отишао на Родос а касније у Пиреј.  

Трагао је за Теодором и децом, али без икаквог успеха. Нико није знао да му каже где је амерички 

брод искрцао последњу групу избеглица из Ливисија. Трагао је за послом, трагао је за својом 

породицом. Најзад се запослио као зидар у Амфиси.  

Једног дана, пре краја 1925. године, госпођа Деспина морала је да пође у куповину. Сакупила је 

нешто новца и пешице кренула у Амфису. Обавила је посао и кренула назад у село. На изласку из 

града, на градилишту је спазила једног радника. Видела му је само леђа, али се нешто у њој покренуло. 
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"Исте је грађе као Ставрос", помислила је. Обрадовала се и кренула напред. Што се више 

приближавала, све више јој је личио на Ставроса. Успела је да чује и његов глас. У њој се родила нада. 

Стала је на пут и повикала:  

"Хеј, добро моје чедо..."  

Ставрос је окренуо главу и угледао своју остарелу ташту. Скочио је доле као избезумљен док је 

она, пре него што му је пала у наручје, успела да изговори само:  

"Наша Дорула и деца су добро, мој Ставросе..!"  

Малом Јакову било је већ пет година. Његова најмилија играчка била је кадионица. Пронашао је 

један цреп са удубљењем. У њега је стављао комадић угља са огњишта, ишао по кући и говорио: 

"Алуја, алуја" (алилуја). Кадио је и суседе, односно, подизао је прекривач и прелазио у другу "кућу". 

Затим би подигао и трећи прекривач и отишао у трећу кућу. На тај начин је овај мали ангео с 

кадионицом од опеке благосиљао све породице у складишту. Држећи ову кадионицу у руци дочекао је 

и свог оца, којег пре тога није познавао.  

За све то време живели су у складишту, иако им је обећано да ће се ускоро преселити, да ће им 

дати њиве и настанити их у кућама. Деца ових избеглица играла су се по читав дан у блату и 

прљавштини. Од сеоске деце научила су да говоре непристојне речи, да псују и праве недоличне 

покрете. Уколико је више сагледавао све те појаве, Јаков се утолико мање дружио са осталом децом. 

Тешко да се икад играо на улици. Није могао да слуша ружне речи које су други изговарали, чак и ако 

их није разумео. Међутим, сваког предвечерја одлазио је са својом баком да запали кандила у капели. 

Много је волео да ту борави. Често би нашао разлог да што дуже остане у капелици. Од баке је тражио 

да му исприча све што зна о светитељима као и о јеромонасима у њиховој породици. Није могао да се 

наслуша казивања о Илији и Димитрију, који су се замонашили у цркви Светог Гроба. Они су у 

великој мери узнапредовали у монашком животу, посебно Димитрије. Из тог разлога патријарх га је 

послао да, заједно са Илијом, у тешка времена за Патријаршију сакупља милостињу. Турци им нису 

оставили много новца и долазио је само мањи број поклоника. Прича се да је ово путовање било веома 

напорно за Илију, јер се стидео да тражи милостињу. Међутим, постао је добар монах. Вратио се и до 

смрти био затворник при цркви Светог Гроба.  

Пред крај 1925. године ливисијске избеглице пресељене су из Агиос Георгија у једно место у 

северној Еубеји, у сеоце Фаракла, које се налази између Лимнија и Мантудија. Читава ова област 

припадала је енглеском земљопоседнику Филипу Ноелу. Он га је касније дао као мираз својој кћери 

Ирини, која се удала за енглеског изасланика Бејкера. Договорили су се да избеглице обрађују земљу и 

да Ноелу дају 25 посто прихода, као што су чинили и пређашњи становници овог села. Ове њиве, од 

којих је свака породица добила по једанаест јутара земље, конфисковане су после много година.  

У Фаракли је шездесет ливисијских породица уместо кућа затекло шаторе. Куће су саграђене тек 

1927. године. Свакој породици додељене су две собице. Без обзира на све, то је ипак било нешто. Јаков 

је напунио већ седам година, од којих је пет провео у веома тешким околностима.  

До своје шесте године Јаков је напамет научио све што се односило на божанствену Литургију, 

иако још увек није знао да чита. Научио је све што су свештеник и појац певали на недељном 

богослужењу. Он је то певао сам, чинећи при том врло мало грешака. Међутим, он је то изговарао с 

таквом озбиљношћу и тачношћу да су сви око њега били запрепашћени. Међутим, нико није имао 

времена да заиста размисли шта би требало учинити са овим драгим детенцетом! Сви су се борили за 

опстанак. Само су Јаковљева мајка и бака, кад би након напорног посла пошле на починак, сањариле о 

његовој будућности.  

Међутим, бака се убрзо упокојила. Будући да су шатори били стари, да су пропуштали воду и да је 

тло било влажно, она је добила запаљење плућа. С обзиром да је била веома исцрпљена несрећама, 

није могла да надвлада болест. Јаков је дуго јецао за баком Деспином, јер га је она прва поучавала да 

корача путем Цркве, показавши како би требало да приступи и да љуби Цркву. Овде би требало 

поменути да је све, чему га је бака поучавала о Цркви, за њега било сасвим разумљиво. Он би то одмах 

научио, као да се подсећа нечега што је већ знао.  

Након бакине смрти, о њему се бринула мајка која је због свих тих недаћа остарила и пре него што 

је напунила четрдесет година. Како узвишена жена! Била је слабе грађе, а због поста, невоља и 

болести постала је још слабија. Међутим, она се добро бринула о деци. Учила их је да буду побожни и 

да не желе оно што припада другим људима. Иако су били убоге избеглице, никада нису брали воће са 

туђих стабала. Једном су пролазили поред стабла са зрелим крушкама. Деца су била гладна. Зреле 

крушке падале су на земљу и јеле су их овце. Деца су чезнула да их узму, али нису испружила руке да 

би убрала воћку са туђег стабла. Придржавала су се заповести своје мајке.  
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МАЛИ ЈАКОВ СЕ ИСТИЧЕ У ШКОЛИ 

  

Јаков се први пут уписао у школу 1927, у Фаракли. Разуме се да није постојала посебна школска 

зграда. На растојању од пет стотина метара од њиховог дома, идући према североистоку, налазила се 

капелица Свете Параскеве. Она је служила као школа за мале избеглице и сеоску децу. Узан пут или, 

боље речено, стаза, пролазио је испред њихове куће и кривудаво се успињао ка школи - капели, 

пролазећи кроз борову шуму.  

Учио је с необичном лакоћом. Постао је изузетан ученик без икаквог напора. Што се тиче његовог 

понашања, оно се не може ни описати. Јаков је остављао такав утисак да га је чак и учитељ поштовао. 

Исто се може рећи и за попа Димитрија (отац Димитрије Теодосиос), свештеника који је на сваких 

петнаест дана долазио у њихово село да би у парохијској цркви Светог Георгија служио Литургију.  

Ливисијске избеглице, као и неколико староседелаца, навикли су се на Јаковљево понашање, иако 

нису могли да га објасне. Веома сиромашно детенце, старо шест или седам година, углавном босоного, 

у изношеној, премда увек чистој одећи и безнадежно слабачко, издвајало се без неког посебног труда. 

Усправан, сталожен, увек уздигнуте главице, светлог и чистог чела. Никад га нису видели да се игра 

на улици нити су чули да изговара непристојне речи. Деца у школи су га, понекад нехотице а понекад 

иронично, повремено звала "деда". Његов брат Георгије, као и они који су га боље познавали, звали су 

га "калуђер". Касније, и пре него што је напунио десет година, звали су га "отац Јаков" и понекад 

љубили његову руку, коју је он истог часа повлачио.  

  

ЈАВЉАЊЕ СВЕТЕ ПАРАСКЕВЕ 

  

У години кад су се из шатора преселили у своју ниску кућицу узгајали су и једну свињу која је 

достигла велику тежину. Како је отац, Ставрос Цаликис, у то време радио на страни као зидар, позвао 

је своје синове, седмогодишњег Јакова и деветогодишњег Георгија и рекао им да свињу одведу у 

оближње, велико село, где је са сеоским месаром уговорио да је закоље и прода, а да новац преда 

њима. Успут су срели једног човека из њиховог села који је, видевши добро ухрањену свињу, рекао: 

"Еј, шта радите са том свињом! Постала је као магарац!" Истог тренутка животиња је изгубила снагу и 

пала. Из чељусти јој је излазила пена и била је на издисају. Човек је ову животињу погледао 

урокљивим оком. Деца су се престрашила. Мали Јаков се убрзо опоравио и осврнуо око себе. Нашао је 

празну конзервицу, напунио је изворском водом, узео мало босиљка из оближње баште и пошао мало 

низ пут, ка месту где се налазила икона светог Димитрија. Молио се клечећи на коленима, узео мало 

уља из кандила и вратио се животињи. Клекнуо је, помолио се, прекрстио животињу уљем и попрскао 

босиљком. Свиња је убрзо устала и наставила да корача.  

Свако дете ишло је у школу једном дневно, а само је Јаков одлазио тамо два пута. Био јој је веома 

наклоњен, јер се те прве године настава одржавала у капелици Свете Параскеве. Одлазио је тамо сваке 

вечери и палио кандила. Дечак је обично одлазио сам и остајао тамо док се не смрачи. Молио се 

сагласно свом знању и могућностима. Затим је низбрдицом одлазио кући, пролазећи кроз борову 

шуму. Једне вечери, кад је имао осам или девет година, у време док се молио пред њим се појавила 

света Параскева, као да је жива, управо онаква, каква је била изображена на икони. Дете се узбунило, 

потрчало и без даха стигло кући. Био је толико уплашен да се није чак ни осврнуо. Након неколико 

дана, поново је дошао да запали кандила и светитељка се поново појавила пред њим. Он се и тад 

уплашио и почео да бежи, али је светитељка тога пута изашла из цркве, благо се обратила детету и 

умирила га. Јаков се зауставио и осврнуо, не би ли видео ко му се обраћа. Светитељка му је објаснила 

ко је она и рекла му да се не плаши. Мали Јаков је стидљиво ушао у капелу. Сео је поред ње и 

пажљиво је слушао. Јављање свете Параскеве поновило се више пута. Јаков се навикао на то и није се 

више плашио. Седели су једно поред другог и разговарали. Толика је била блискост и безазлена 

одважност овог детета пред светитељком!  

У једном од својих првих јављања, кад се дечак више није плашио, светитељка му је рекла:  

"Драги мој Јакове, чиме желиш да ти узвратим за све ове молитве које си изговорио у мом дому?"  

Није знао шта да затражи од ње. Међутим, увече је за то упитао своју мајку Теодору. Она га је 

простодушно саветовала:  

"Затражи да ти каже какав ће ти бити живот."  

Следеће вечери светитељка се појавила и рекла детету:  

"Слушај ме. Видећеш велику славу, људи ће долазити да те посете, у твоје руке долазиће много 

новца, али се неће задржавати у њима."  
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(Уистину, све се то остварило: старца Јакова поштовали су и богаташи и сиромаси, и мудри и 

неуки, и владари и потчињени, и универзитетски професори и судије високог ранга, и монаси, и 

свештеници, и епископи и патријарси, који су током последњих година његовог живота долазили у 

манастир да га посете, да се исповеде, да од њега добију душекорисну поуку, да узму његов благослов. 

Исто тако, они су остављали доста новца, посебно током последњих година, али га је он давао свима 

којима је био потребан. Ништа није могло да се задржи у његовој "врећи", јер је тај новац обично 

остављао у једну плетену врећу која ипак никад није била празна, ма колико новца да је давао.)  

Кад би приповедао о томе, он сам је говорио:  

"У сваком случају, брате мој, да ли ме света Параскева слагала? Да ли је срећа коју ми је подарила 

мала? Учинила ме свештеником тајинстава Божијих!"  

  

ЧИТА ЦРКВЕНЕ МОЛИТВЕ, МОЛИ СЕ И ИСЦЕЉУЈЕ 

  

Чим је у школи научио прва слова, ревносно је почео да чита црквене књиге. У томе га је храбрила 

његова мајка, али му је помагао и отац Димитрије, који је село посећивао сваке друге недеље да би 

служио Литургију. Будући да је био тако млад он, наравно, није разумевао значење свега што би 

прочитао. Након неколико месеци, кад је требало да пође у други разред, односно кад му је било осам 

или девет година, с лакоћом је читао црквене књиге. Кад би читао химне и молитве, његов глас је 

постајао другачији и добијао је свечан, озбиљан, па чак и свештени тон. Чинило се да допире са неког 

необичног источника, са неког далеког светог извора.  

Јаковљев изванредан глас запазили су најпре његови родитељи и блиски рођаци. У вечерњим 

сатима, посебно у дане празника, његов отац узимао је малу багламу и свирао кратке напеве. Мали 

Јаков их је памтио и врло лепо певао. Пратила га је његова мајка и њих двоје би често и заплесали. 

Сада, међутим, кад су у питању биле црквене химне, ситуација је била другачија. Поред тога што је 

помагао свештенику у олтару, у том периоду је почео да чита и са аналогиона (налоња). Пре тога би са 

страхом Божијим и великом марљивошћу уредио ствари у олтару. Због тога је убрзо био награђен. 

Много пута му се дешавало да тамо, поред светог олтара, угледа свете ангеле и да чује појање 

небеских химни. Дечачић је био усхићен и дрхтао је. Истовремено је осећао и неизмерну унутрашњу 

радост, иако није био у стању да објасни оно што је видео и чуо.  

За аналогионом је читао многе текстове, а појао их је онолико колико је могао. Кад су мештани 

једном видели Јакова за аналогионом, у њиховим умовима створила се представа о светој личности, о 

бићу које је веома блиско Богу а далеко од људи. Од тада су сви знали да је Јаков близак светитељима 

и да припада Цркви. Како село није имало свог свештеника, кључеви парохијске цркве Светог 

Георгија били су код Јакова још од времена кад је био дете. По храму се кретао с поштовањем али и 

веома спокојно. Било је то његово природно окружење и нико се није чудио што Јакова тако често 

виђају у храму.  

Због свега тога, Јаков је, још од времена кад му је било око девет година, неприметно постао 

уточиште и утеха за сиромашне и просте житеље овог села, који су углавном били избеглице. Лекари 

су се могли наћи само у удаљеним местима и тражили су новац којег није било. Чак је и отац 

Димитрије живео у другом селу. Сви су били сигурни да, осим Литургије, све остало може да изврши 

мали Јаков, при чему се углавном мислило на молитве и заклињања. Почели су да га позивају кад год 

би се десила нека невоља. Јесу ли животиње болесне? Позвали би Јакова да им "очита" и њима би било 

боље. Исто се дешавало и са малом децом. Сељаци би позивали Јакова чак и у случајевима да се нека 

од жена тешко порађала. Он би понео мало уља из кандила која су се налазила у капелама Свете 

Параскеве, Светог Георгија и Светог Харалампија, начинио знак крста на вратима куће, помолио се и 

одлазио. Након тога жена би се разрешила од свог бремена.  

Из сеоске цркве узео је Требник а из своје куће Синаксар и те две књиге увек је носио са собом. 

Кад би га позвали да прочита молитве за неког болесника, он би прочитао оно што се налазило на 

страни коју је насумице отворио, јер није поуздано знао која се молитва чита у одређеној прилици.  

Често је изговарао и молитве које би сам саставио. Једном приликом, кад му је било девет година, 

у јулу месецу послали су га да са братом пожање њихову њиву. Брата је ујела змија и имао је страшне 

болове. Много је плакао и вапио за помоћ. Јаков је покушавао да утеши брата. Опрао је ујед водом, 

клекнуо на колена, скинуо дрвени крстић који је увек био на његовим грудима, њиме прекрстио брата, 

подигао ручицу према небу и рекао:  

"Христе мој, преклињем Те да овај отров претвориш у воду и да се ништа рђаво не догоди мом 

драгом брату! Казни проклету змију, јер ју је непоменик ставио овде да би му нашкодила!"  
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Убрзо потом бол се ублажио и зло је било заустављено. И не само то: змија се мало удаљила, 

остала непокретна и ту угинула!  

  

ПОДВИЖНИЧКО ШЕГРТОВАЊЕ 

  

Јаков је основну школу завршио 1933. године. Што се тиче средње школе или нечега сличног, на 

то се није ни помишљало. Сиромаштво и немаштина нису допуштали такве мисли. Његов отац 

Ставрос напорно је радио као надничар. Иако је био добар зидар, зарађивао је врло мало новца који им 

је био довољан само да преживе. Сахранио је своје некадашње снове. У Ливисију и у турским селима 

даноноћно је напорно радио да би обезбедио школовање и напредак своје деце. Сада, међутим, нису 

имали довољно ни за храну. Поред свега тога, Теодора је често побољевала. Због тога је Јаков почео да 

ради на њиховим њивама, као и на њивама других људи, где би се запослио као надничар. Отац га је 

често водио као свог помоћника у зидарским радовима. Једном, кад су у кући расправљали о 

Јаковљевој будућности, његов отац, који је донекле познавао свет, рекао му је следеће:  

"Уколико ме напустиш, завршићеш као скитница у Пиреју!"  

Њих двојица би, дакле, запаковали нешто хране у плетену врећицу и пошли у обилазак села, где 

год је убогим мештанима требао зидар за неку зградицу, поправку зида или кречење. Прихватали су 

сваки посао који би им понудили. Ма куда да су ишли, људи су примећивали малог шегрта и полако 

почињали да му исказују простодушно поштовање. Где год да су радили дан - два, људи би брзо 

осетили да је мали шегрт другачије биће и да ће му животни пут бити другачији, иако нису знали да 

објасне одакле то потиче!  

Осим тога, већина становника околних села повремено га је виђала како чита за аналогионом. У 

дане празника долазио је и појао у њиховим црквама. Било им је довољно да чују његов прекрасан 

глас, који је звучао тако мелодично и упечатљиво као да долази са неког далеког источника. Није им 

било потребно ништа више да би га запазили и поштовали - њега, сиромашног малог Јакова, којије 

имао само тринаест - четрнаест година!  

Сигурно је да другачије није ни могло да буде. Мали шегрт се молио за све време док је носио 

блато и камење. Изговарао је молебне каноне и шапутао химне. Јаков је налазио времена да се моли и 

током ноћи. Само је његова мајка знала да је њен крхки дечак мали подвижник. Она је то знала јер је 

могла да га види или да осети кад устане током ноћи. Чинио је бројне метаније и читао молебне 

каноне при светлости кандила или при месечини. Сатима је клечао на коленима и то ће чинити све до 

своје смрти. Осим тога, кад је напунио петнаест или шеснаест година, често је одлазио и сам бдео у 

капели Свете Параскеве. Најзад, још од времена кад је имао око десет година, дечак је самоме себи 

говорио:  

"Ја ћу се замонашити!"  

Од оца Димитрија тражио је да га посаветује у вези с његовим молитвама, читањем и духовном 

борбом. Свештеник није много знао, док је дечачић у духовном погледу нагло напредовао. У сваком 

случају, свештеник је представљао подршку за малог подвижника.  

О свему томе чуо је и митрополит Халкиде Григорије. Добри свештеник, отац Димитрије, као и 

многи други, говорили су му о овом дечаку. Епископ није потпуно поверовао у то док поводом 

прославе празника Пресвете Тројице није дошао у Стросрилију, велико село које се налази у 

непосредној близини Фаракле. Мали Јаков је појао на том богослужењу. Његово појање оставило је 

дубок утисак на епископа који га је позвао у олтар и упознао се с њим. Истог дана рукоположио га је 

за чтеца. Нешто касније, кад су му испричали да је Јаков крстио једно новорођенче, није заповедио да 

дете буде поново крштено. Наиме, догодило се да је требало крстити дете, али се свештеник изненада 

разболео и није био у стању да то учини. На захтев свештеника и у његовом присуству, крштење је 

извршио Јаков који је дошао да му помогне, будући да је ову службу знао напамет.  

  

ИСЦЕЉУЈУ ГА СВЕТИ ХАРАЛАМПИЈЕ И ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА КСЕПИЈСКА 

  

Године 1935, непосредно пре Васкрса, Јаков се озбиљно разболео. Није постојала одговарајућа 

медицинска нега и чинило се да ће дечак умрети. Његова сирота мајка била је неутешна. Преклињала 

је светитеље, а посебно светог Харалампија, чију су иконицу донели из Ливисија. На Томину недељу 

сви су очекивали да се мали подвижник ускоро упокоји. Сви су мислили једно исто: због чега Бог не 

исцели Јакова који је својим читањем молитви и осењивањем крсним знаком исцељивао и младе и 

старе, па чак и животиње?  
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У предвечерје тога дана јавио му се свети Харалампије. Јаков је спазио живу светитељеву руку која 

је рукавом начинила крсни знак над његовим грудима. Дечак се истог часа опоравио. Испричао је 

мајци шта се догодило и она му је рекла:  

"Данас смо, чедо моје, видели васкрсавање из мртвих. Ти мораш прослављати овај дан!"  

Неколико година касније његово здравље се опет погоршало. Због напорног поста и недостатка 

добре хране, али и због тога што је током зиме, по киши и снегу ишао босоног - како због 

подвижништва тако и због сиромаштва - његове ноге су натекле, а табани су били прекривени 

чиревима из којих се цедио гној. Имао је страшне болове. Увио их је неким крпама мада, наравно, није 

могао да хода. Нико од оних мештана који су познавали природну медицину није могао нешто да 

учини.  

У то време, по селима у тој области путовала је икона Пресвете Богородице Ксенијске (из 

Алмироса, Волос). Требало је да икона прође и кроз оближње село Дафни. Јаков је чуо ову вест и, 

упркос свом стању, рекао мајци:  

"Мајко, и ја ћу тамо да пођем."  

Она је била изненађена и растужена због свог сина:  

"Чедо моје, зар не видиш у каквом си стању? Како ћеш отићи тамо?"  

Међутим, Јаков је био упоран:  

"Поћи ћу и она ће ме исцелити."  

Отац Димитрије, који се случајно ту затекао, подржао је његове речи:  

"Хајде, Теодора, пусти дете..."  

Он се спремио, али путовање је било право мучење. Требало је ићи пешице док су табани били 

препуни гнојних чирева. И поред тога, стигао је у Дафни. Ушао је у храм и поклонио се икони 

Пресвете Богородице. Био је исцрпљен и слаб, тако да је накратко сео да се одмори. Желео је да јој се 

још једном поклони. Кад је изашао из храма, осетио је да су његове ноге исцељене! Скинуо је завоје са 

ногу и видео да су здраве. Све до времена кад се блажени старац упокојио, на његовим табанима 

налазило се мноштво огреботина, трагова исцељених стопала из тих дана.  

ПРЕДСКАЗАО ЈЕ СВЕТСКИ РАТ 

  

Невоље због болести, сиромаштво и одлазак на рад тамо и овамо нису омели његово унутрашње 

делање: строги пост, дуге ноћне молитве, борбу с искушењима. Осим тога, он је уистину много 

састрадавао са ближњима. Никада није одбио да пружи руку помоћи ономе ко би то од њега затражио: 

Јаков једноставно није знао да каже: "Не!". Сви у селу поштовали су га као светог човека, иако нису 

знали шта чини током ноћи и какав подвижнички живот води.  

У случајевима болести, као и у свим тешким тренуцима, сељаци су га позивали да прочита 

молитву и да начини крсни знак. Током 1939. или почетком 1940. многа сеоска деца су се у школи 

заразила заушкама. Родитељи су сакупили децу и одвели их код Јакова да им прочита молитву. Деца 

су с поштовањем приклонила главице, док је Јаков читао и осењивао их крсним знаком. Међутим, 

једно дете се смејало. Док су се враћали кући, свој деци је било боље изузев оног које се смејало. Кад 

су родитељи видели да су сва друга деца оздравила, распитали су се и сазнали шта се догодило. 

Изгрдили су дете и вратили га код Јакова. Дете се покајало и почело да плаче. Јаков му је прочитао 

молитву, прекрстио га дрвеним крстићем и дете је такође оздравило.  

За сва ова доброчинства која је чинио мештанима свога села као и мештанима околних села, Јаков 

није узимао новац. Он је волео све људе, и младе и старе. Састрадавао је са свима њима, јер су и они 

били сиромашни.  

У том периоду, односно од 1938. до 1940, он је у великој мери умножио своје подвиге. Јео је и 

спавао врло мало а током ноћи се сатима молио, иако је читавог дана напорно радио. Радио је колико и 

сви остали мештани, па чак и више од њих. Његови отац и мајка почели су да се повијају под 

бременом недаћа и он је морао да постане ослонац куће.  

Осим тога, Јаков је подвизима и молитвом задобио такву чистоту срца и ума да је био у стању да 

предвиди велике несреће које су се приближавале. Приликом једног предсказања у сну му се јавила 

Пресвета Богородица као Животоносни Источник и затражила да јој сагради капелу на месту које му 

је показала јер је ту, како је рекла, "био Мој дом". Млади зидар Јаков јој је уз помоћ свог оца подигао 

једну капелицу. Након много година, на том месту су пронађени остаци једног древног хришћанског 

храма.  

Дешавала су се и велика упозорења. Почев од 1940, света Параскева јавила му се више пута. Једне 

ноћи појавила се пред њим веома озбиљна и тужна и рекла: "Дођи, чедо моје, желим нешто да ти 

кажем. Избиће рат!"  
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Јаков је поново почео да се моли и да прави метаније. Где год би се одржавало бдење или нека 

храмовна прослава, Јаков је тамо одлазио и проводио читаву ноћ у појању. Често се дешавало да буде 

сасвим сам. Кад год је појао, није се молио за новац па чак ни за храну. Облачио би грубу али чисту 

одећу, паковао мало хране у плетену врећицу и пешице путовао унаоколо, одлазећи у цркве.  

  

ПОБЕЂУЈЕ У ДРАМИ ОКУПАЦИЈЕ 

  

Наступило је велико зло. Други светски рат и грчко - италијански рат. Армијски штаб није имао 

времена да мобилише двадесетогодишњаке. Уследио је период глади и окупације. Недаће убогих 

избеглица постале су још веће. Јаков је стајао усправно, околности га нису сломиле. Није га понео 

вихор подлости који се пројавио у хиљаду лица. Није изгубио самога себе, јер је стално беседио са 

Христом и светитељима.  

Од јесени 1941. глад и немаштина претворили су се у праву ноћну мору за људе. Све што су имали 

продавали су за комад хлеба или за пар ципела. То, међутим, није представљало проблем за Јакова, 

који је сада био одрастао човек, стар двадесет једну годину и зрео као педесетогодишњак.  

Увек је мало јео и проналазио начине да једе још мање. То више није била ствар поста него 

озбиљног подвижништва. Током тог периода први пут је покушао оно што ће касније више пута 

понављати. Ништа није јео током читаве седмице, почев од недеље поподне па до суботе, кад је 

отишао на Литургију. У суботу се причестио и узео нафору, а затим појео мало хлеба и маслина. У 

недељу је нормално јео. Овај подвиг није упражњавао све време. Међутим, два или три пута га је 

ненамерно продужио, што је угрозило његово здравље. Догодило му се да је након седмице потпуног 

поста једном приликом срео изгладнелу децу, а другом немоћне старце. Дао им је све чиме је требало 

да се храни наредна три - четири дана, тако да за њега ништа није преостало. Много је пострадао и 

онесвестио се од изнемоглости.  

И поред свега, осећао је неописиву унутрашњу радост. Свако, ко је имао чисте очи, на његовом 

лицу могао је да види дубоку радост због помоћи ближњима. Чудно је, међутим, што га сви ти 

подвизи нису спречавали да ради. Разуме се да је то представљало велико оптерећење за његов 

организам и крајње умртвљавање тела, али он је истрајавао у томе. Требало је да све буде како 

доликује, чак и по цену смањења рада.  

Током првог периода глади, 1941. године, Јаков је упркос великој исцрпљености отишао на 

прославу у манастиру Светог Николаја у Галатакију, недалеко од Лимнија у Еубеји. Обукао је чисту, 

грубу одећу а у плетену врећу ставио мало хлеба и богослужбене књиге које ће му бити потребне. 

Пешице је стигао на вечерњу службу. У почетку је певао са осталим појцима. Пред крај вечерње, 

остали појци су отишли. У храму је остало само неколико жена, али су касније и оне отишле. Упркос 

изнурености, сувоњави Јаков стајао је усправно као стуб и продужио да својим дубоким, свечаним и 

мелодичним гласом чита и поје током целе ноћи. Чак ни монахиње нису остале на бдењу!  

Једна млада искушеница, садашња игуманија, видела је све то и обавестила игуманију. Биле су 

постиђене што странац служи бдење на њихов празник док оне спавају. Неке од монахиња су тада 

одлучиле да током те ноћи остану на бдењу све док буду могле да издрже.  

Мада га глад и друге недаће окупације нису могле поразити, мало је недостајало да то учини 

понижење. У то време сви су били сиромашни, а Јаков је био још сиромашнији. Имао је нешто грубе 

одеће, али није имао ципеле. Појао је у сеоској цркви Светог Георгија. Међутим, како да одрастао 

човек као он стоји босоног за аналогионом, где су сви могли да виде његово сиромаштво? Осећао се 

веома лоше. Био је бескрајно посрамљен. Спустио је панталоне да би прекрио стопала, али она се 

једноставно нису могла сакрити! Чинило му се да ће експлодирати. Отишао је кући готово болестан од 

потиштености. Помишљао је да престане да пева. Међутим, помисао да престане да пева Богу била му 

је неподношљива, и он ни на који начин није могао да је прихвати. Кад су његови брат и сестра 

изашли, пао је на колена пред иконом светог Харалампија и почео да се моли. Устао је и одлучио да 

оде да пева, чак и ако није имао ципеле. Током две недеље тако је заиста и чинио. Неки безумници, 

придошлице и црноберзијанци, почели су гласно да добацују:  

"Зар он нема стида? Зар не види свој положај, зар не схвата да је босоног, а хоће да пева на врху?"  

Стално је слушао овакве речи. Кући је отишао веома растужен и дубоко потиштен. Још једном је 

помислио да престане да пева и готово да је донео такву одлуку.  

"Можда су људи у праву што ме оптужују", размишљао је он. "То је црква, дом светитељев, а не 

било каква кућа..."  

Касно у ноћ отишао је на починак, након што се дуго молио. Кад је заспао, пред њим се појавио 

свети Георгије који му је рекао:  
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"Чедо моје, ја не желим да ти одеш. Желим да певаш у мојој кући онако како то сад чиниш!"  

Тако је Јаков током читаве једне године наставио да пева босоног.  

Током 1942. претрпео је страшно искушење. Његова добра и многострадална мајка Теодора није 

издржала. Будући веома унесрећена губитком шесторо деце, постала је још несрећнија због недаћа 

окупације и упокојила се 1942. године. Иако је напунила тек четрдесету, изгледала је као старица од 

седамдесет и више година. Била је озбиљно болесна. На дан 5. јула обратила се својој деци:  

"Ваш ујак Костас преминуо је 12. јула. Ја ћу умрети 3 дана раније, у сам освит зоре."  

"Како то знаш, мајко", упитао ју је Јаков.  

"Обавестио ме један ангео Господњи", одговорила је она.  

Све се управо тако и догодило. Пре него што је предала душу, позвала је Јакова и рекла му:  

"Што се тиче девојке (његове сестре), поверавам је Богу и теби. Немој да одеш пре него што се она 

уда".  

Непосредно пре него што ће се разболети, мајка му је предсказала нешто веома значајно:  

"Ти ћеш, мали мој Јакове, постати свештеник, и прва која ће узети нафору из твоје руке биће твоја 

сестра!"  

И заиста, тако је и било. Јаков је силно оплакивао своју мајку, толико да му се она јавила у сну и 

рекла да више не плаче. Након мајчине смрти, све се више осећао као заштитник своје сестре 

Анастасије. Много ју је волео. Све док се она није удала, остао је у селу и радио дуже него што је 

планирао. Другачије речено, Јаков је намеравао да се замонаши много раније али је то одложио, јер је 

желео да најпре уда сестру.  

Године окупације протицале су уз велике патње. Породица је у почетку покушавала да их 

превазиђе. На крају су били присиљени да продају све што је било вредно од оне неколицине ствари 

које су скривене у одећи донели из Ливисија. Нису продате само две иконе. Јаков је радио на њиви, на 

зидарским пословима и на свим местима где су га унајмили као надничара. Окупаторска војска га је 

само једном изложила великој опасности. Наиме, високе и пошумљене планине Еубеје представљале 

су повољно скровиште за герилце. Иако Јаков није био повезан са герилцима, Немци су га, као и 

остале сељаке, ухапсили у знак одмазде. Читаво село било је у пометњи, али ништа није могло да се 

учини. Убацили су их у гломазно отворено возило и упутили у велико село Строфилију. Све је 

указивало да ће уследити велика несрећа. Заробљеници су преклињали Бога за избављење. Они који су 

познавали Јакова - а познавало га је читаво село гледали су га као да преклињу: "Моли се, оче Јакове, 

учини нешто..." Јаков се, наравно, молио за све њих. У Строфилији су их одвели до пространог 

ограђеног места и свуда око њих поставили пушке. Нико више није сумњао да ће сви бити стрељани. 

Међутим чим су распоредили пушке, Немцима је стигло обавештење - нешто се у међувремену 

догодило - тако да су се истог тренутка спаковали и ослободили заточенике. Тако се Јаков жив и здрав 

вратио кући. Имао је двадесет три године. Путем је понављао осталима: "Спасла нас је Пресвета 

Тројица, спасла нас је Пресвета Тројица!" Усрдно се молио Пресветој Тројици за њихово избављење.  

  

ПОСЛЕРАТНЕ ГОДИНЕ - ХИЉАДЕ МЕТАНИЈА 

  

После 1945. године, кад је започео грађански рат, породица Цаликис суочила се с новим 

тешкоћама. Јаков је имао своје сопствено усмерење: док је његово тело обављало разне послове у селу, 

дотле је његов ум обитавао у молитви и подвигу. Радо је одлазио и на копање, и на наводњавање, и на 

жетву и на чишћење корова, свуда где би га позвали. Радио је и као надничар. Међутим, ти послови су 

били недовољни и слабо плаћени, јер су људи били сиромашни.  

Пред крај окупације, Јаков је у нечему посебно имао среће. Његове тетке понудиле су му једну од 

две собе које су имале. Знале су колико он то жели. Соба је била окренута према истоку и према 

прљавом путу који је лети био прашњав а зими блатњав. Он за то није марио. Био је веома срећан.  

Ову собу преобразио је у праву монашку келију, могло би се чак рећи и у капелицу. Кандила, 

тамјан, аналогион (налоњ) са светим књигама из којих је читао и појао, старе ливисијске и папирне 

иконе, дрвени крстићи које је сам начинио. На зиду је висила чак и једна јефтина мантија, начињена од 

црне памучне тканине.  

За Јаковљеву келију нису знали само рођаци и пријатељи него и читаво село. Истина је да је он у 

простим људима изазивао помешана осећања. Они су признавали његову дубоку повезаност са Богом 

и са светитељима, али су га истовремено сматрали и "видовњаком", неким ваздушастим бићем које 

није од овога света. Њега нису изједначавали са осталим људима у селу. Ствар је отежавао и начин на 

који је ходао. Он је био висок и усправан, али је корачао тако као да не додирује земљу! Била је то 

необична појава којом се одликовао све до краја живота. Видевши га како хода по манастирском 
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дворишту или по башти, имали бисте утисак да уистину не додирује земљу, да није са њом повезан на 

природан начин. Да и не спомињемо чињеницу да је увек био веома мршав. На његовим леђима, кости 

су се назирале чак и испод мантије.  

Према томе, Јаков се једино могао видети или на послу, или у цркви, или пак док се моли у својој 

келији. Тек понекад би у сутон са својим теткама седео на земљаној клупи испред куће. Придружиле 

би им се и неке жене из суседства, али су добро знале да ту нема места оговарању и изругивању. 

Разговарало се о озбиљним стварима. Јаков би им препричавао житија светих или би се говорило о 

припремама које у цркви треба извршити пред недељну Литургију, празник, Страсну седмицу, Велики 

петак или Васкрс.  

Једне године отац Димитрије се разболео и није могао да дође у њихово село да на Велики петак 

одслужи опело плаштанице. Да не би тако остало, Јаков је уз помоћ жена припремио Гроб. Увече су се 

огласила клепала и они су свечано, долично и осећајно отпојали похвале. Кад су завршили, у касним 

вечерњим сатима из оближњег села дошао је свештеник и пред свима оштро прекорео Јакова. Вређао 

га је због онога што је учинио. Јаков је погнуо главу, покајнички се поклонио и затражио опроштај, 

при чему ни најмање није покушавао да се оправда.  

Јаков се бринуо о свим иконостасима у околини. За њихова кандила било је потребно маслиново 

уље, које је тада било веома ретко и скупо. У њиховом селу било је само борова и смоле и ниједне 

капи маслиновог уља. Он је свим силама настојао да нађе мало уља и у предвечерје би нестао из села. 

Враћао би се веома касно, кад би запалио онолико кандила колико је могао.  

Кад би га видели да се враћа тако касно, мушкарци из села су га гласно задиркивали а жене и 

девојке би шапутале.  

Међутим, некима у селу, а посебно неким женама, сметало је што на тај начин збијају шале са 

Јаковом и што га презиру. Оне су га много пута виделе како сатима клечи на коленима у капели Свете 

Параскеве. Поред тога, виделе су и како у својој собици чини безбројне метаније. Постојала је једна 

пукотина и кроз њу се понешто могло видети. Разуме се да ни ова неколицина није много разумела 

Јаковљев начин живота, али су дубоко у себи осећали да је овај младић нешто сасвим другачије, нешто 

просветљено и "неземаљско". Ова неколицина људи била му је веома привржена. Једном је нека 

девојка из суседства, која је била истих година као и он, планула и озлојеђено узвикнула:  

"Видећете да ћемо се сви ми једног дана клањати пред Јаковом!"  

Његови стари суседи и ова девојка још увек се сећају тог догађаја. Са некима од њих смо се 

неколико пута сусрели у Фаракли. Отишли смо тамо да забележимо сећања и утиске његових суседа, 

међу којима су га и онда многи поштовали. Сада га поштују сви.  

У годинама после окупације, до 1947. када је отишао у војску, Јаков је био веома исцрпљен, али не 

само због напорног дневног рада на њивама и градилиштима или због лоше и неодговарајуће исхране 

у та тешка времена, него и због многобројних метанија и строгог поста. Током многих ноћних часова, 

како зими тако и лети, у Јаковљевој соби горела је слаба светлост. Он се тада молио и још у то време 

имао обичај да начини на стотине метанија. Увек их је било више од хиљаду. Понекад би их начинио и 

две хиљаде - да, две хиљаде - а понекад и више. На тај начин се борио с искушењима младости. 

Страсна кретања душе и страсти биле су умирене. Он се у потпуности беше преобразио у префињену 

свилу, у јасно огледало до којег је допирала и одражавала се божанска енергија. У његовом чистом 

унутрашњем свету откривала се истина и доживљавао је тренутке бесконачног блаженства, које се 

ничим не може заменити.  

Све је то било божанствено и свето! Ујутро је, међутим, морао да пође на посао, заједно са 

рођацима и суседима који нису знали колико се трудио током ноћи и колико је мало спавао. Устајао је 

ујутро заједно са осталима и радио је с њима, а да при том никоме ништа није објашњавао нити се 

правдао због велике преморености. Због тога су многи мислили да Јаков не спада у најбоље раднике. 

Сматрали су га донекле слабијим у односу на остале. Осим тога, његова попустљивост унижавала га је 

у очима других људи. Кад год би заједљиво говорили о њему, он не би одговарао. Кад год би га 

вређали, он не би узвраћао.  

Једне ноћи, усред лета, отишао је да залије њихову њиву, јер је она била на реду за наводњавање. 

Отишао је тамо, али је један средовечни мештанин по имену Јоргос преместио црево у сопствену 

њиву. Добро знајући чија је њива на реду, Јаков је црево вратио на своју њиву. Убрзо је дошао и 

Јоргос. Био је веома љут и почео је да прети. Јаков му је смирено и скрушено објаснио да је њихова 

њива на реду и да ће се исушити уколико не буде наводњена. Овај човек је тада почео грубо да вређа 

Јакова, али му је он на сваку увреду одговарао речима:  

"Хвала вам, чика - Јоргосе! Хвала Вам, чика - Јоргосе! Хвала Вам, чика - Јоргосе!"  



 20 

Убрзо се овај догађај прочуо у селу а реченица "Хвала вам, чика - Јоргосе" постала је нека врста 

пословице.  

Према њему су се често понашали на овај начин, али су управо њему притицали кад год би искрсла 

нека тешкоћа. Јаков са своје стране никад није одбио да помогне. Читао је бројне црквене молитве и 

лично се молио за многе, међу којима је био и "чика" Јоргос. Он је био озбиљно болестан, али се 

опоравио захваљујући Јаковљевим молитвама.  

Током тих година, до 1947, Јаков је тешко и напорно радио, али не за самога себе. Одлучио је да се 

замонаши и о томе се више није могло расправљати. Међутим, морао је да се побрине за своју сестру 

Тасулу (Анастасију) која је млађа од њега двадесет месеци. Наравно, био је ту и њихов отац Ставрос, 

од којег је Јаков наследио необичну љубазност. На жалост, Ставрос је био сломљен и чинило се да 

неће још дуго поживети, што се уистину и догодило. Упокојио се 1949. године. Ставрос је, у ствари, 

умро од шока. Неки ниткови дошли су код њега једне ноћи и претили му да ће га убити. Будући онако 

исцрпљен, овај сиромах то није могао да поднесе.  

На Јакову је, дакле, било да учини све што може да би обезбедио мираз са сестру Тасулу. Била је 

болешљива и веома осетљива. Ослањала се на Јакова и само је од њега очекивала заштиту. Истина је 

да је Јаков много волео своју сестрицу. То доказује и чињеница да је само због ње чекао тако дуго да 

би се замонашио. Блажени старац је и сам често о томе говорио. На овом месту морамо поменути још 

два чиниоца која су га омела у томе. Као прво, то су околности тога времена: рат, окупација, грађански 

рат и непостојање било какве значајне монашке заједнице у околини. Као друго, такав је био промисао 

Божији. Он је одлучио да Његов будући светитељ читаве тридесет две године проживи изван 

манастира, да би упознао свет и да свет упозна њега. Тако је неподозриви свет био у могућности да 

упозна будућег светитеља, као што је и он био у могућности да сагледа недаће и страсти које постоје у 

свету.  

  

ВОЈНИК "ОТАЦ" ЈАКОВ 

  

Сасвим је разумљиво да је требало да оде у војску још 1941. године. Међутим, услед ратних 

збивања, разних неправилности, окупације и грађанског рата, нису га позвали све до 1947, кад му је 

било двадесет седам година. Послали су га у Волос. После основне обуке вршена је селекција на 

основу испитивања. Иако је завршио само основну школу, издвајао се од осталих и упутили су га у 

Центар за снабдевање и транспорт у Пиреју. Иако он то није тражио, на тај начин избегао је да 

учествује у биткама на Грамосу и Вицију (вођене током грађанског рата), у којима је било много 

жртава.  

Међутим, на месту на којем се нашао морао је да води другу врсту битке. Морао је да се бори са 

задиркивањима и исмевањима војника. Не може се рећи да су га мрзели, али солдатеска у касарнама се 

једноставно не може обуздати. За све то време звали су га "отац" Јаков - да поменемо само оно 

најбезазленије.  

Први месец био је уједно и најтежи. Чим је ступио у касарну, војници су настојали да га ражалосте. 

Било им је најлакше да га прозову "отац" Јаков. Јаков није одговарао, него би се само благо насмешио. 

Међутим, истина је да су га касније све мање исмевали кад би ушао у касарну.  

Крајем месеца, ствари су се донекле измениле. Јаков се нашао поред првог војника који се 

разболео. Доносио му је воду и аспирин, давао лекове у одређено време, куповао му понешто и сл. 

Исто се догодило и кад се други војник разболео. Јаков га је стрпљиво неговао, као што мајка негује 

дете. Помоћ је постајала још драгоценија током викенда, кад би сви нестајали и кад би пацијенти у 

Центру остајали сами, без друштва и помоћника.  

Јакову је било потребно нешто новца. Он му је био апсолутно неопходан. Како је недељом био 

слободан, у рано јутро одлазио је у цркву. Свештенику је предао комадић папира са именима живих и 

усопших које је требало поменути током проскомидије. Међутим, морао је и да приложи пар драхми! 

Где да нађе тај новац? Ко би могао да му га да? Осим тога, шта ће јести средом и петком? Исти, па чак 

и већи проблем имао је током Божићног и Великог поста. Није знао шта да ради - где да нађе таман 

толико новца како би нешто дао свештенику а за нешто купио мало алве за посне дане.  

Бог је просветлио сиромашног војника подвижника да оде на тржницу и да тамо прода свој 

војнички хлеб. Тамо се увек нашао неко ко га је куповао у пола цене. На тај начин је два пута 

седмично могао да сакупи нешто драхми. Нешто је давао свештенику, а нешто је и преостајало да купи 

танак комадић алве. Он, наравно, није имао довољно хлеба, али је био пресрећан јер је могао да пости.  

Војници су све то видели у већој или мањој мери и, на овај или онај начин, били под његовим 

утицајем. Разуме се да су га поједини и даље задиркивали, али како је време пролазило тога је било све 



 21 

мање. Могло би се рећи да је почињао да им се допада па чак и да су га заволели. И заиста, било је 

врло тешко да се овај човек не допадне ономе ко би га упознао. Човек можда не би могао да га следи 

или да чини исто што и он - то је, уосталом, било веома тешко - али је он морао да му се допадне. 

Само је ђавоимана особа могла да мрзи Јакова, тог крхког и високог човека блиставог лика и чистог 

срца. Његово чисто срце пројављивало се на његовом блиставом, ангелском лицу. Постоји једна 

карактеристична прича, везана за извесног образованог човека, филолога, који је пред Јаковом рекао: 

"Јаков је фини момак, али га је залудела црква!"  

Овога пута Јаков је имао спреман одговор:  

"Црква не залуђује људе, она их просветљује!"  

Официри и наредници су у већој или мањој мери познавали Јакова, али нису имали времена да би 

се заинтересовали за њега. То, међутим, није био случај с командантом његове јединице, 

потпуковником Поликарпом Зоисом. Чим је чуо за Јакова, позвао га је у своју канцеларију. Упознао се 

с њим и пажљиво га саслушао. Био је петак. За ручак су спремили говедину с плавим парадајзом. 

"Хајде, војниче, једи", заповедио је командант.  

Јаков је одлучно одбио.  

"Зар се ти не плашиш?"  

"Не плашим се оних који нису у стању да ми убију душу. Мој Христос то не жели." Претварајући 

се даје љутит, Зоис га је упитао:  

"Где си то научио?"  

"Сад ме просветлио Дух Свети", одговорио је Јаков.  

После тога Зоис га је извео негде где ће моћи да добију посни оброк. Од сутрадан га је примио у 

своју личну службу. Често је по њему слао поруке, најчешће својој кући, јер је желео да га заштити од 

војничког изругивања. Једног дана сазвао је све војнике и строго им се обратио. Рекао им је да 

престану да исмевају Јакова Цаликиса тиме што га ословљавају са "оче", јер је Јаков, "поред свега 

онога што чини уистину отац и једног дана ће то и постати!"  

Овај потпуковник је вероватно био први човек који је озбиљно и свесно ословљавао Јакова са 

"оче". Јаков је све то слушао оборене главе и лица црвеног од стида, будући да се један тако важан 

човек бавио убогом избеглицом, да му је једна таква "званична личност" (како је увек говорио) 

поклонила толико пажње.  

Осим тога, на Јаковљеву радост испоставило се да су Зоисова супруга и ташта веома побожне 

жене. Редовно су одлазиле у цркву, давале прилоге и сл. Јаков је постао њихов сатрудник. Заједно су 

припремали тамјан, бринули о капелицама, у дане празника одлазили у мале цркве и присуствовали 

бдењима, и сами бдели... Јаков је увек био са њима. Уз дозволу потпуковника напуштао је Пиреј и 

одлазио у Атину. Кућа породице Зоис налазила се у околини фабрике "Фикс".  

У Атину је одлазио аутобусом. На његову срећу, у то време војници нису плаћали превоз. Није 

познавао ни пут ни околину. Током путовања запазио је само неколико великих цркава и капелице 

поред пута или у његовој близини. Видео је и неколико проскинитариона (места за молитву, прим. 

прев.). Био је збуњен и потиштен:  

"Срамота је пролазити поред цркава а не поклонити се светитељима!"  

Сутрадан је сишао код прве цркве коју је угледао кроз прозор аутобуса. Поклонио се иконама а 

затим сео у следећи аутобус. Нешто даље поново је сишао. Постепено је у овој области открио толико 

цркава, капелица и проскинитариона да му је било немогуће да посећује цркве и да се вози аутобусом. 

Због тога је одлучио да из Пиреја крене веома рано пешице, како би могао да посети све цркве. У кућу 

породице Зоис дошао је веома уморан, али се у међувремену поклонио свим светитељима и 

светитељкама. То му је било довољно и замор је убрзо ишчезао.  

Разуме се да је ово свакодневно пешачење оставило трагове на њему. То ће постати приметно тек 

касније, када као монах буде предузимао још теже телесне и духовне подвиге.  

Овде, у кући породице Зоис, указала му се прилика да помало чита црквене и верске књиге. У 

ретким приликама читао је и црквене молитве. Ту, у Атини, у кући неког судије, радила је у то време 

његова тетка Севаста, сестра његове мајке. Судија је био добар човек, али га беше завела нека жена. 

Породица је била веома узнемирена јер је демон све окренуо наопако.  

Једног дана тетка је позвала сестрића и рекла му:  

"Дођи, Јакове, и прочитај молитве за ове људе, јер они нису рђави... Много сам тужна због моје 

господарице!"  

Јаков је понео своје молитвенике и запутио се судијиној кући. Прочитао је неколико молитава, сам 

се помолио и отишао. Током поподнева, док је судијина жена лежала и одмарала се, у полусну је 

видела како страшни црни пас посрамљено излази из њене куће и каже:  
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"Истерао ме тај мршавко!"  

Породица се ослободила демона и судија се вратио својој жени.  

Такве ствари дешавале су се и другим људима. Брачни пар Зоис био је убеђен у духовне дарове 

војника "оца" Јакова. Толико су га волели и поштовали да су му неколико пута предлагали да остане 

код њих. Неколико месеци пре Јаковљевог отпуштања из војске, почетком 1949, брачни пар Зоис, који 

није имао деце, понудио му је да га усвоји уколико он на то пристане. Потпуковник му је обећао да ће 

изградити капелу на свом имању у предграђу Нео Ираклиона, као и да ће уредити да буде 

рукоположен за свештеника у оближњој цркви Светог Пантелејмона.  

Јаков је на све могуће начине изражавао своју благодарност за ове понуде породице Зоис, али је 

увек одговарао једно исто:  

"Моја судбина је другачија, господине потпуковниче!"  

Он их, наравно, није лагао. Још од детињства је из дубине душе желео да се придружи неком 

манастиру, због чега је понекад отворено говорио:  

"Ја ћу се замонашити!"  

РАД ЗА СЕСТРУ АНАСТАСИЈУ 

  

Исте оне 1949. године, кад је Јаков отпуштен из војске, упокојио се његов отац, добри и љубазни 

Ставрос Цаликис. У Ливиси је дошао са Родоса још док је био веома млад. Желео је да тамо 

привремено ради заједно са својим оцем како би зарадили за бољи живот. Они су и успели у томе, али 

су младотурци све срушили. Упокојио се разочаран светом, али преиспуњен вером у Бога. Умро је у 

сиротињској болници у Атини. Није био ни свестан срчаних тегоба које је имао. Једне ноћи неки 

ниткови су га на смрт престрашили. Пребачен је у Атину где је издахнуо на дан 9. фебруара 1949, пре 

него што су Јаков и његов други син, Георгије, отпуштени из војске. Његова кћи Анастасија остала је 

сама у селу, али је Јаков био њен заштитник.  

Јаков се вратио у село. Још увек се јасно запажало сиромаштво и последице грађанског рата. 

Морао је да помогне сестри да се уда. Обећао је то својој мајци оног дана кад се упокојила. Постојао је 

наравно, и други брат, Георгије. Међутим, он је у то време имао личних обавеза, будући да је у Атини 

основао породицу.  

Јаков је због тога почео да ради свим силама. Радио је свуда, све док је могао да заради нешто 

новца. Радио је на њивама, у фабрици у Мантудију, у атинској циглани, у неким рудницима магнезита 

у њиховом округу. Кад је радио у руднику, морао је да устаје веома рано, као и остали мештани. Кад 

би током зиме полазили на посао, још увек је било веома мрачно, тако да су морали да носе 

ацетиленске лампе како би видели куда иду. Успут нису много разговарали, али је Јаков налазио 

прилику да им говори о Цркви, светитељима и вери. Други нису обраћали пажњу на то, али је за њих 

било сасвим природно да им Јаков говори на такав начин. Једног дана, кад су се враћали, Јаков је у 

рову нашао људску лобању. Била је то једна од последица грађанског рата! Он ју је узео, опрао и 

учинио да сви остану на том месту док је он прочитао молитве из службе опела за овог несрећног 

човека. Сахранили су је и вратили се у село. "Отац" Јаков је био спокојан, јер је извршио своју 

дужност према ближњем.  

ЗАШТИТНИК ЦРКАВА И ЉУДИ 

  

Кад се након отпуштања из војске Јаков вратио у село, постојао је још један посао који је морао да 

уради. Морао је да се побрине за сеоску цркву, капеле и проскинитарионе који су били запостављени 

две и по године, док је он био одсутан. Ма где да је радио, увек је налазио мало времена да учини 

нешто и за светитељске домове, за свете храмове. У то доба отац Димитрије био је већ веома стар и 

Јаков је морао много више да му помаже. Људи су били свесни тога и за све су питали Јакова. Тако су 

1950. године од њега тражили да прочита молитву за ђавоиману жену. Он је то одбио, говорећи да он 

није свештеник. Рођаци ове болеснице били су веома упорни, тако да је био приморан да оде у цркву и 

да прочита молитву, као и да се сам помоли за њу. Док је читао, чуо је демона како каже болесници:  

"Само изађи, и ја ћу те довести у ред. Због њега не могу да останем унутра."  

Кад се болесница нашла изван цркве пала је на земљу, а из ње је изашао демон у обличју јарца.  

Чим би Јаков видео да отац Димитрије јашући на коњу долази из оближњег села, притрчао би да 

му помогне да сјаши, целивао његову мантију и побожно принео епитрахиљ до свог чела. Увек је с 

чежњом говорио:  

"Ох, оче, хоће ли ме Бог некад удостојити..." Није се усуђивао да доврши реченицу, чак ни у 

самоме себи, јер се односила на свештеничку службу.  
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Јаков је до свог последњег даха осећао дубоко поштовање према свештеницима. Уистину, то 

поштовање је било тако велико да је, много касније, измишљао хиљаду и један начин да би целивао 

руку свештеника и ђакона који су долазили код њега да се исповеде. Он је то сматрао за посебан 

благослов!  

Блажени старац је ишао чак дотле да је, када се исповедао он сам, целивао ципеле и стопала 

свештеника који би га исповедао. Током исповести увек је клечао, а кад би му читали опроштајну 

молитву пао би ничице. Такво је било његово смирење. Они су се осећали нелагодно.  

Кад би отац Димитрије стигао, црква Светог Георгија била би спремна. Јаков је од раног јутра 

стајао за аналогионом. Његов глас беше много сазрео. Одзвањао је дубином и свечаним тоном. Он није 

познавао музику, али су једноставна мелодија и неупоредива боја његовог гласа представљали чисту 

насладу. На мене је оставило дубок утисак оно што су ми мештани Фаракле одговорили на питање 

како је у то време звучао глас оца Јакова:  

"Прекрасно. Чинило вам се да истовремено певају десеторица људи и испуњавао је цркву!"  

И заиста, иако није било громогласно, његово појање испуњавало је цркву неизрецивим умилењем. 

То се догађало све до његовог упокојења, јер је и тога дана, 21. новембра 1991, и ујутро и у подне 

појао у цркви.  

У дане великих празника, а посебно током Велике седмице, стално је боравио у цркви. Сам је бдео, 

појао и читао док је испред њега горела свећица, стојећи за певницом или седећи прекрштених ногу. 

То би потрајало до јутра а онда би позвонио, позивајући људе да дођу у цркву. Ретко му се дешавало 

да током тих бдења заспи. Још од тог доба Јаков је постао знаменити "подвижник" (в. Мт. 11; 12). Овај 

човек, који је разумевао слабости људи, који је говорио "хвала" чак и кад би му се ругала деца, који се 

није жалио ако би нека жена заузела његово место на извору, овај "занесењак" каквим су га многи 

сматрали, борио се као лав против тела и његових страсти, против недоличних помисли и демона.  

У себи је скривао снажан и борбен дух који је био у стању да руши стене и да савија гвоздене 

шипке. Из тог разлога, људи који су га окруживали - свештеници, појци и обични верници - нису 

могли да га разумеју. Његова борба је далеко превазилазила сваку меру. Његови успони били су веома 

високи а његов стожер, начињен од чврсте воље и божанске силе, узнео га је до незамисливе висине. 

Људи више нису могли да га досегну својим погледом! Из тог разлога многи нису могли ни да га 

разумеју. Могли су да прихвате само његова доброчинства. Ма какво зло да им се догодило, 

заборављали су на свештеника и трчали код "оца" Јакова да им прочита црквену молитву или да се сам 

помоли за њих.  

Најзад, отац Димитрије био је веома стар. Боловао је од Паркинсонове болести и опште 

оронулости. Његово стање било је тако лоше да је једном, док је служио Литургију и причешћивао 

народ, његова рука опасно почела да се тресе. Позвао је Јакова који је са неисказаним страхом 

Божијим држао путир и помагао при причешћивању верујућих. Сви су сматрали да је сасвим природно 

да то учини Јаков, јер је у свему што је чинио имао страха Божијег.  

Током тог периода, готово да је био приморан да изврши и свето тајинство крштења. Једна 

породица позвала је оца Димитрија и још једног свештеника, оца Костаса, да крсти њихово 

новорођенче. Први свештеник није видео и страшно је дрхтао, док други није чуо и веома је слабо 

видео. Наговорили су Јакова да пред њима прочита заклињање, изврши службу, изговори молитве и 

крсти дете. Двојица свештеника су повремено понављали неке речи. Све остало извршио је Јаков.  

 

У МАНАСТИРУ ПРЕПОДОБНОГ СТАРЦА ДАВИДА - ЊЕГОВО РАЗОЧАРЕЊЕ 

  

Најзад, Бог му је подарио да се његове невоље изван манастира окончају. Његова сестра Анастасија 

- Тасула се удала. Тако се он у новембру 1951. упутио у манастир Преподобног старца Давида у 

Еубеји.  

Овај манастир, који је у 16. веку основао преподобни старац Давид, налази се на много већој 

висини него приморско село Ровија, високо у масивима планине Ксерос. Смештен је на надморској 

висини од 500 метара. Са његове јужне стране налази се врх Каваларис а са северне велики кланац, 

изнад којег је сеоце Дримонас.  

Јаков је о овом манастиру и о преподобном Давиду слушао још док је био дете. Преподобни Давид 

је заштитник читаве ове области, која се протеже од Мантудија до Едипсоса. Сваке године, на његов 

празник који се прославља 1. новембра, људи су пешице долазили у манастир да би се овде помолили 

и запалили свећу. Избеглице из Ливисија научиле су од староседелаца да чине то исто.  

Јаков је, разуме се, повремено размишљао и о цркви Светог Гроба у Јерусалиму. Међутим, то је за 

њега било далеко и недостижно. Будући да је био сиромашан, није могао себи да приушти путовање у 
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Свету Земљу. Увек се сећао ствари које му је мати казивала о њиховим рођацима, Илији и Димитрију, 

који су се тамо замонашили и, штавише, постали чувари Светог Гроба! Међутим, последњих десет 

година на уму је имао само манастир Преподобног Давида. Неколико пута је овамо пешице долазио на 

поклоњење. Осим тога, био је свестан да му је за овакву одлуку био потребан благослов преподобног 

Давида.  

Из Фаракле је кренуо у рано јутро. Пут до Лимнија био је веома лош. Одатле су постојале само 

козје стазе. Стигао је тамо нешто пре поднева. Чим се приближио, обузели су га туга и безнађе. Овце и 

козе окупљале су се испред капије, као и свуда око манастира. Запуштеност и равнодушност. Чобани 

су владали овим местом и споља и изнутра. Неки од њих су, заједно са својим породицама, чак и 

спавали у самом манастиру, у неким запуштеним келијама. Ништа није било на свом месту. У 

недавној прошлости герилци су користили ове келије као болницу и од тада се више нико о њима није 

бринуо. Изгледало је да су се тројица монаха, који су овде живели, помирили са пропашћу манастира. 

Живели су потпуно независно. Сваки од њих бринуо се о самоме себи, о својој храни и одећи. Што се 

тиче богослужења, ситуација је била безнадежна! Само је стари Јефтимије био свестан свог призива. 

Двојица других монаха, Антим и Макарије, ни најмање нису марили за то.  

Ова двојица монаха су, заједно са чобанима и неким другим људима, покушавали да застраше 

Јакова. Сви су били груби и бездушни према њему. Јаков, наравно, није захтевао никакву раскош. 

Међутим, доделили су му бедну келију чији је кров био препун рупа, врата поломљена а постељина у 

ритама. Грубо су му се обраћали, нису му давали храну и отворено говорили: "Одлази одавде!" Нови 

игуман, Никодим, који је управо у то време преузео старешинство, није могао много да учини. 

Углавном је боравио у Лимнију, где је служио као парохијски свештеник.  

Једног зимског дана, његова сестра дошла је да га посети и готово да га је убедила да се врати у 

село. Она је, наравно, желела да брат буде у њеној близини и саветовала му је да као монах живи у 

њиховој кући или негде у околини. Јаков је све то саслушао и сагледао, и није могао да се сабере. Кућа 

у селу није му више била довољна, она га је гушила. С друге стране, манастир као да се претворио у 

јазбину несавесних људи, готово спремних да га убију! Није се назирао никакав излаз за Јакова. 

Међутим, морао је да га пронађе.  

Вратио се у село на неколико дана, али је добро знао да се неко решење мора пронаћи. Какво би 

иначе значење имао призив који је Бог усадио у његово срце? Будући да је монашки призив био тако 

известан и дубок, по сваку цену је морао да донесе одлуку. Морао је да изабере између келије у својој 

кући која га је гушила и запуштеног манастира где су му претили да ће га убити!  

Молио се током многих ноћи и бескрајних часова. Начинио је на хиљаде метанија. Постио је преко 

сваке мере. Током читаве седмице није узео ни комадић хлеба. Спавао је на земљи, што је иначе често 

чинио. Много пута је бдео у капели Свете Параскеве. Најзад је донео херојску одлуку. Све ће 

занемарити. Није важно ако је манастир јазбина несавесних људи, чак ни ако су га претворили у 

паклено место:  

"Морам да одем тамо, јер Бог жели да будем ту!"  

  

ПОВРАТАК У МАНАСТИР ПРЕПОДОБНОГ ДАВИДА; АНТИМ СВЕ ЧИНИ ДА ГА 

ИСТЕРА; ЈАКОВ ТРПЉЕЊЕМ ПОБЕЂУЈЕ САТАНУ 

  

Пре него што је свануло и никоме ништа не рекавши, пешице се запутио у манастир Преподобног 

Давида. Стигао је пре поднева. Закуцао је на врата. Отворио му је неки непознати монах. Ушао је у 

цркву и поклонио се иконама. Ту се задржао неко време. Подигао је поглед према икони преподобног 

Давида. У једном тренутку је устукнуо. Још једном се брижљиво загледао и био апсолутно сигуран: 

непознати монах, који му је пре отприлике једног часа отворио капију, имао је исти лик као 

преподобни Давид, изображен на икони. Био је то знак да га сам преподобни Давид позива да се 

замонаши у његовом манастиру и да му ту служи.  

Јаков је исправно протумачио овај знак и обећао преподобном Давиду да ће остати у његовом 

манастиру ма шта да се догоди и ма колико морао да пати. Сигурно је да се много тога догодило и да 

је много патио. Међутим, Јаков је поседовао трпљење и Бог га је изобилно наградио.  

Будући да му је додељена полусрушена келија изнад данашњег манастирског извора, Јаков је патио 

због хладноће, врућине, сиромаштва и немаштине, али је све то могао да поднесе. Међутим, постојало 

је нешто што овај сиромашни али увек тако чист човек није могао поднети: биле су то прљавштина, 

буве и вашке. Читаво то место било их је препуно услед свеопште запуштености и чињенице да су 

одаје у приземљу чобани током ноћи користили као стаје за овце и козе.  
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Јаков је напорно радио да би очистио своју и околне келије. Иако је то било веома тешко, успео је 

у томе. На жалост, то се не би могло рећи за његове односе с Антимом и чобанима. Они су започели 

страшан рат против њега. Захваљујући Јаковљевом присуству, игуман Никодим је најзад могао да 

каже да се у манастиру свакодневно служи, да постоји неко ко поје. Раније је ретко служена и недељна 

Литургија. Будући да се сада свакодневно служило - а то су чинили бар Јаков и Јефтимије чобани су 

морали да оду. Никодим је најзад био у прилици да то захтева.  

Антим и чобани су врло добро знали ко стоји иза свега тога и ко је пореметио искварени ритам 

манастира. Захваљујући њима, Јаков је страдао као мученик. Они су га проклињали, исмевали, бацали 

на њега прљаве ствари и наговарали друге да му прете како ће га убити. Видевши да Јаков све то 

подноси, они су почетком септембра изгубили стрпљење и подивљали. Не размишљајући много, 

отишли су толико далеко да су смислили злочин. Пронашли су једног младог чобанина, дали му нож и 

заповедили да потајно погоди Јакова. Срећом, чобанин се покајао и зауставио непосредно пре него 

што ће то учинити. Јаков је избегао смрт, док је млади чобанин избегао вечне муке.  

Овај неуспех донео је привремено затишје. Ствари су се накратко примириле. Било је нужно да се 

у манастиру заведе неки поредак. Јаков је брзо делао у свим правцима, унутар и изван манастира. 

Никад га нису видели да седи и да се одмара. Антим, је, међутим убрзо постао исти као и пре. 

Измишљао је разне ствари да би исмејао искушеника Јакова. Сиротом искушенику јесте било тешко, 

али је све што је рекао било је:  

"Жалим због Вас, оче Антиме, жалим због Вас... Зар не размишљате о штети коју бисте могли да 

нанесете једном тридесетдвогодишњем човеку? Како ћете предати своју душу?"  

Антим, међутим, није обраћао пажњу. Исмевао је Јакова чак и у цркви, у којој је овај остајао да 

настави службу заједно са старим Јефтимијем.  

Манастир је у то време био веома сиромашан. Нико га више није посећивао, чак ни да би запалио 

свећу. Само би неки хришћани дошли 6. августа и 1. новембра, на прославу празника преподобног 

Давида. У свим другим периодима, манастир је остајао у својој беди и сиромаштву, како материјалном 

тако и духовном. На крову су многи црепови били поломљени, а сами кровови већином улегнути. 

Зидови којима је манастир био ограђен били су порушени. Никакве поправке нису рађене још од 

предратног периода. Узгред речено, за време рата Немци су једном приликом дошли с намером да 

спале манастир у знак одмазде, јер је служио као герилска болница. Тада је иступио монах Јефтимије и 

рекао:  

"Ево, убијте мене, али манастир немојте дирати!"  

Немци су се задивили храбрости и побожности овог монаха, тако да је манастир био спасен.  

Нешто мало баштенског поврћа, одржаваног водом коју су сакупљали у резервоару, припадало је 

сваком монаху понаособ. Другим речима, сваки монах је посебно узгајао свој парадајз, патлиџан, 

паприку и сл., тако да је сам користио своје поврће, а остатак продавао сељацима из те области. Од тог 

скромног новца који су на тај начин зарадили куповали су одећу, ципеле и залихе за зиму. Манастир 

им је обезбеђивао само маслиново уље, сапун, мало брашна и махунарки. На овај начин, наравно, није 

могла да постоји никаква заједница, нити је могао да се развије киновијски вид монаштва. Одлука о 

увођењу општежића (киновије), која је донета претходне године, остала је само мртво слово на 

папиру. Поред свега тога, игуман Никодим живео је у Лимнију и у манастир је долазио само 

повремено.  

  

МОНАХ И ИКОНОМ 

  

Захваљујући Јаковљевом присуству, све је сада кренуло другим путем. Правилно поимајући да са 

новим искушеником почиње и нова епоха, Никодим га је врло брзо постригао за монаха. У сваком 

случају, Јаковљево послушање било је беспрекорно. Постриг је извршен 30. новембра увече, да би га 

Никодим већ сутрадан именовао за иконома, поверивши му велике одговорности: кључеве од ризнице, 

кључеве од главне капије, манастирске књиге и све остало. Био је уверен у Јаковљеву побожност и у 

његове врлине. Осим тога, био је свестан да је Јаков једини који је способан да преузме те 

одговорности.  

Видевши све то, Антим и његови помоћници су се разбеснели. Упућивали су Јакову све врсте 

недоличности и увреда али, наравно, тек кад је Никодим отишао у Лимни. Иако није био много 

образован, овај игуман био је способан човек. Остављао је добар утисак на верујуће и у својој 

парохији у Лимнију одржавао је упечатљиве проповеди. Међутим, није остао у манастиру да би се 

побринуо за њега и да би овамо привукао људе. Срећом, он је овај манастир волео, па је и из далека 
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учинио све што је било могуће да се он обнови. Међутим, његов највећи допринос представља 

чињеница да је све препустио монаху Јакову и да је у њега имао неограничено поверење.  

Нови монах Јаков био је непогрешив у погледу својих дужности. Уколико су га други више 

вређали, он је утолико постајао благороднији и смиренији. Разговарао је са њима и давао им све што је 

игуман заповедио, као да му никад нису упутили ниједну ружну реч. Устројио је манастирски живот 

колико год је могао. Јефтимије је покушавао да га следи. Макарије је био лењ и поводио се за 

Антимом који се, опет, бунио против свега што учини Јаков. Посебно је падао у јарост због Јаковљеве 

побожности, карактера и истрајности на вршењу свих служби, чак и у случајевима кад је остајао сам. 

Кад би игуман повремено дошао у манастир, двојица злоћудних монаха клеветали су Јакова на сваки 

могући начин. Лагали су да им не даје одређено следовање и да се понаша надмено. Већина ствари 

дешавала се онда, кад је игуман био далеко. Антимови напади на Јакова били су неизмерни и 

бесконачни. Бог је допустио сатани да узнемирава Јакова како би га показао као хероја послушања и 

смирења. Он се уистину и показао као херој, али је борба оставила много трагова на њему. Сироти 

Јаков био је прекривен озледама и ранама. Оне су, међутим, погађале само његово тело. Његову душу 

нису могле да додирну, ниједна од њих није нашкодила његовом духу. Сатана је претрпео потпуни 

неуспех - био је до потучен Јаковљевим послушањем и смирењем.  

 

СВЕШТЕНИК СВЕВИШЊЕГА 

  

У манастиру није било свештеника који би редовно служио Литургију. О новом монаху и његовим 

врлинама Никодим је обавестио митрополита Халкиде, племенитог епископа Григорија. Одлучено је 

да нови монах буде рукоположен. Јаков је ову вест дочекао с великом богочежњивошћу али и с 

великим страхом. Његова душа вапила је за свештенством. Заплакао је због богочежњивости али и 

због страха. Увек је желео да пригрли свештенство и изгарао је за тим. Сада, међутим, кад је дошао тај 

тренутак, био је обузет страхом и трепетом.  

На дан 17. децембра сишао је у Халкиду. Митрополит га је сутрадан у капели Свете Варваре 

рукоположио за јерођакона. Претходне вечери митрополит га је позвао и објаснио:  

"Дођи, чедо моје, Јакове, ти ниси много образован али си веома побожан и због тога те и 

рукополажем!"  

Након два дана, односно 19. децембра, Јаков је рукоположен за свештеника. Епископ Григорије је 

на крају упутио неколико речи присутнима. Задивљујућим речима говорио је о светитељима али и о 

врлинама новог свештеника, који је за све то време стајао погнуте главе. Осим тога, епископ је о 

Јакову изговорио и следеће, пророчке речи:  

"Ти ћеш се, чедо моје, посветити. Уз помоћ Божију настави да се подвизаваш, и Црква ће те 

прогласити за светитеља!"  

Ове пророчанске речи свима су прошле кроз главу, али се чинило да нико на њих није обратио 

посебну пажњу. Међутим, стари епископ Григорије добро је знао о чему говори, знао је шта га је 

Свети Дух поучио да каже. Нови свештеник је прочитао отпуст и поделио нафору. Прва која ју је 

примила била је његова сестра Анастасија, као што је и прорекла њихова мајка на самртничкој 

постељи. Након тога, митрополит је од Јакова затражио да одслужи освештавање водице у његовом 

дому, као и у дому своје сестре. Јаков је оклевао, јер се постидео. Међутим, он је био послушан и 

освештао је водицу за свог епископа. Истог дана вратио се у манастир свог покајања који, и поред 

његовог бедног стања, никад није желео да напусти.  

По повратку у манастир, Литургију је служио готово свакодневно. Служио је и сва остала 

последовања: вечерње, повечерје, полуноћницу, јутрење, часове и поново Литургију. Уз њега је 

обично био само добри монах Јефтимије. Према епископовој заповести, недељом је одлазио да служи 

Литургију у малим селима као што су Дамниа, Палиокори, Каламуди и Дримонас.  

Све је то било добро и богоугодно, али је истовремено представљало катапулт за сатану.  

Видевши да се у манастиру често служе Литургије, демон се разбеснео. Антим и његови пријатељи 

напорно су радили. Уколико се Јаков више трудио да их примири, они су утолико бивали разјаренији. 

Нови свештеник се усред зиме нашао окружен хиљадама искушења. Није имао чак ни пристојну 

келију у коју би се склонио од кише и снега. Његова келија била је најлошија, иако је он био иконом и 

манастирски свештеник. У поду су постојале рупе, а непосредно испод келије налазила се стаја за козе. 

Спавао је врло мало, али је чак и тада био изложен великој опасности. Првом приликом кад је падао 

велики снег, пробудио се након кратког сна и видео да су му леђа прекривена снегом. Дувао је ветар и 

снег је продирао кроз пукотине. Желећи да се подвизава, није увек палио ватру. Осим тога, није имао 

ни одговарајућу обућу. Супруга потпуковника Зоиса послала му је пар старих војничких чизама, али 
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су се брзо похабале услед сталне употребе. Отац Јаков је ђонове заменио гумом са неупотребљивих 

аутомобилских точкова.  

Недељом ујутро ситуација је постајала неподношљива. Пре него што би свануло, без обзира на 

кишу, мраз или снег дубок до колена, морао је да оседла своју мазгу, Хаидо, и да оде да служи 

Литургију у неком од околних села. У манастиру је могао да носи било какве рите на које би наишао, 

али је на местима на која је одлазио да служи морао да изгледа пристојно. Међутим, његова пристојна 

одећа била је лагана. Није имао никакву топлију одећу коју би обукао преко ње, тако да је све време 

дрхтао и био болестан. За то је дознала Зоисова супруга, која му је послала стари војнички шињел свог 

мужа. Обојили су га у црно и претворили у неку врсту мантије. Тако је бар донекле био заштићен. У 

сваком случају, он је, у већој или мањој мери, све то могао да поднесе. Међутим, постојала су и друга 

искушења која су много више отежавала ситуацију.  

  

НОВЕ ПОДВИЖНИЧКЕ БОРБЕ 

  

Почетком 1953, кад се снег отопио, изашао је да види испосницу преподобног Давида. Кад је 

дошао до ње, осетио је неизрециву радост. Дубоко у срцу, Јаков је желео да подражава преподобног 

Давида или да то учини бар у оној мери у којој му је то било могуће.  

"Светитељ је толико година живео сам у овој пећини, где се дружио са дивљим зверима, а ја нисам 

отишао чак ни да је посетим", помишљао је у себи отац Јаков. "При том очекујем да се у манастиру 

умирим од искушења! И очекујем да узнапредујем у послушању и смирењу..!"  

Почев од првих месеци 1953. увећао је своју подвижничку борбу. Уколико је посредством подвига 

слабила телесна воља, утолико је лакше напредовао у послушању и смирењу. Увидео је да, уколико 

више задобија ове врлине, утолико његово срце бива отвореније за Бога. Отац Јаков никад није читао 

ништа од дубоких и трезвеноумних дела црквених Отаца. Није познавао чак ни Добротољубље. 

Међутим, обраћао је велику пажњу на оно што је записано у литургијским књигама. Како су године 

пролазиле, он их је све више разумевао а да при том није изучавао старогрчки. Напајао се молебним 

канонима и Триодом. А највише је волео Пентикостар (Цветни триод). Радост и васкрсни тријумф 

његових химни продирали су дубоко у срце оца Јакова. Било је тренутака кад се осећао као да лети: 

његово срце било је преплављено тако великом радошћу да се осећао веома лаганим и спремним за 

високо уздизање. Све до саме смрти често би говорио:  

"Оче, осећам да је моје срце као башта и веома сам срећан... Видите ли, оче, колико сте срећни и 

радосни сад кад сте се исповедили? Ја се увек тако осећам!"  

Долазак Великог поста затекао га је на многим манастирским послушањима и задацима. Нико осим 

њега није радио, нико осим њега ни о чему није бринуо. Он је морао да се нађе на сваком месту. 

Морао је да се побрине за башту, за животиње, за резервоар, за чишћење, за дрва - за све. Осим тога, 

редовно је служио сва богослужења. Следио га је једино добри Јефтимије. И то није било све: будући 

да је игуман био одсутан, позивали су га кад год би дошао неки посетилац. Међутим, сав тај посао ни 

најмање га није спречио у његовом подвижништву.  

Строго је постио током три дана, што је значило да уопште није узимао храну, па чак ни воду. 

Након тога прешао би на суву храну. Натапао је сочиво и боб и уз то узимао мало хлеба и воде. То је 

била његова храна.  

Током ноћи водио је другачију битку, упражњавао је другу врсту подвига. Након повечерја, радио 

је још неколико сати а затим одлазио у своју келију. Она је била велико поприште и арена смрти. Овде 

се сатана борио са човеком Божијим. Једино оружје младог избеглице било је његово смирење. Јаков 

се борио са сатаном и победио, јер је силно љубио Бога!  

У његовој келији налазио се дрвени кревет прекривен ћилимом. Међутим, он није спавао на њему. 

Прочитао је да је неки од подвижника спавао на поду и он га је подражавао.  

Увече се могло видети да у његовој келији гори свећа. Он ју је постављао испред себе, на средину 

келије, а затим узимао епитрахиљ, наклонио се и почео да чита. Обично је читао молебне каноне, 

посебно канон Пресветој Богородици, преподобном Давиду и светом чији се помен славио тога дана, 

као и остале каноне које је могао да прочита. Након канона читао је Псалтир. Читао је током целе 

ноћи, и то сваке ноћи. Поред тога, даноноћно је правио метаније. Сваки пут би начинио више од 

хиљаду метанија, а дешавало се да их буде више и од три хиљаде, што је зависило од дана, времена и 

искушења.  

Током ноћи и уз светлост свеће, искусио је најчудесније и најслађе опите које човек може да 

доживи. Демони су га жестоко нападали. Свим силама су настојали да његов ум и срце удаље од 

Господа. Понекад су и успевали у томе. Долазили су у његову келију и узнемиравали га крицима, 
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буком и разјареним ликовима. Смирени Јаков би испред себе стављао дрвени крст и, уз помоћ Божију, 

демони би нестајали. Борац је добијао своју награду. Било је ноћи кад је бдео и преклињао Бога да га 

ослободи рђавих помисли и да га испуни Својом љубављу. Дешавало се да тада у себи осети 

освежавајући и најслађи поветарац који га је успокојавао и доносио неописив мир. Био би потпуно 

погружен у ону сладост коју само Бог може да пружи и која је предукус блаженства Царства Небеског.  

Кад је ово доживео, имао је тридесет три године, односно онолико година колико их је имао и наш 

Господ. Блажени старац је веома мало говорио о овим опитима и само је ретким појединцима откривао 

понешто о њима.  

  

БАШТА И СИРОМАШТВО МАНАСТИРА 

  

У марту, кад се снег отопио, морао је да припреми башту. Стари монаси нису били навикнути на 

киновијски живот. Сваки од њих имао је своју баштицу и кувао је само за себе самога. Сваки је јео 

сам, чак и на Пасху. Старац Јаков је кувао само неколико пута, будући да је ионако мало јео. Осим 

тога, није знао готово ништа о кувању и хранио се само поврћем и махунаркама. Намерно је избегавао 

укусну храну. Никад није јео бутер, слаткише, тестенине, кремове и сличне ђаконије. Једном 

приликом, у његовим позним годинама, током поста су му донели неке колаче. Имао је стомачне 

болове, тако да је због њих, као и других слабости, морао да узима лекове. Међутим, он је одбио да 

проба колаче, објаснивши то следећим речима:  

"Зар су наши светитељи јели овакве посластице?"  

У башти, коју је обрађивао с великом бригом и љубављу, старац Јаков засадио је парадајз, плави 

парадајз, грашак, паприке, лук и кромпир. Ово поврће није било намењено само њему. Продавао га је 

чобанима и сељацима и то веома јефтино, у пола цене. То мало новца који би на тај начин зарадио 

предавао је игуману Никодиму до последњег гроша. Игумана је збуњивало што му Јаков доноси новац 

а да при том не купује ни одећу ни обућу, нити га троши за набавку осталих неопходних ствари. Током 

ноћи, кад би отац Јаков био одсутан, ушуњали би се неки сељаци и крали његов парадајз, кромпире, 

грашак и остало. С времена на време се дешавало да дозна ко су били кривци, али их никад није 

кажњавао и оптуживао, него је тражио само да оставе нешто и за манастир уместо да све поберу.  

Истина је да је игуман Никодим то мало новца користио за набавку ствари које су манастиру биле 

неопходне. Током окупације и грађанског рата манастир је у свему оскудевао. Нису им недостајале 

само такве ствари као што су покривачи и најпростији намештај него и прибор за јело. Кад би дошао 

неко од посетилаца, морао је да трага по келијама не би ли пронашао неку столицу, виљушку и сл.  

У таквом јадном стању је блажени старац затекао манастир. Због тога не чуди што је Никодим, као 

манастирски старац и игуман, најстрожије заповедио Јакову да ништа од манастирских ствари, чак ни 

оних најбезначајнијих, не даје странцима или рођацима. Током једног периода, зет старца Јакова, тј. 

муж његове сестре Анастасије, радио је у манастиру као најамник. Никодим је страховао да би Јаков 

могао да му поклони манастирско маслиново уље и подвукао:  

"Маслиново уље је за светитеље (тј. за кандила) а не за њега!"  

Разуме се да се Јаков у најстрожем смислу придржавао ове игуманове заповести. Он је био 

савршено послушан. Међутим, повремено се дешавало да му придржавање ове заповести нанесе многе 

потешкоће.  

  

ЗВЕЗДА СЕ СПУШТА ДА БИ ГА ОДВЕЛА У ИСПОСНИЦУ ПРЕПОДОБНОГ ДАВИДА 

  

Јаков већ беше открио испосницу преподобног Давида. Дубоко је чезнуо да се и сам у њој 

подвизава. У манастиру, међутим, није било других монаха који би се о њему бринули. Уколико би он 

отишао, манастир би сигурно пропао. Једног јутра, током лета 1953, поново се запутио у испосницу. 

Изашао је кроз јужну манастирску капију и кренуо десном страном. Пратио је стазу која се протезала 

покрај јарка испуњеног водом из манастирског резервоара, са источне стране пошумљеног врха 

планине Ксерос, познатог под називом Каваларис. Та стаза је прекрасна и лети и зими. Пре него што је 

дошао до резервоара, скренуо је у десну страну и прошао кроз густу шуму платана, борова и белих 

јела, док није дошао до једног кестена. Нигде се не заустављајући, одатле је кренуо ка главном путу и 

продужио ка уском гребену, где се сад налази дрвени крст. Застао је на гребену и загледао се у 

манастир. Поглед на планине и море с друге стране био је прекрасан, уистину прекрасан. Међутим, он 

није имао времена.  

Сишао је низбрдицом, прешао преко јарка, сишао с главног пута и кренуо стазом која с леве стране 

води ка Ливадакију. Била је то пространа и питома област са манастирским њивама. Продужио је даље 
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десном страном и убрзо стигао до "Покровчића". Ово је на њега заиста оставило дубок утисак! 

"Покровчић" је окомита стена, висока неких 150 - 180 метара и налази се насупрот испоснице која је, 

опет, смештена око 200 метара ниже. Пожелео је да се попне на стену. Предање каже да је преподобни 

Давид често тамо одлазио. На врху стене раширио би мали прекривач који му је дала мати. Тада би 

клекнуо на колена и почео да се моли за своју постојбину, Локриду. Поглед са тог места је уистину 

очаравајући. Са десне стране, нешто ниже, можете да видите пошумљене падине, шикаре и планинске 

врхове. Око се затим окреће ка модроплавој води Еубејског залива и пошто се насити бескрајне 

морске површине, подиже се према Локриди, према Арктиси и Ливанатесу, постојбини преподобног 

Давида.  

Отац Јаков се овде задржао само неколико тренутака. Плашио се да ће га очарати лепота овог 

места, да ће се препустити романтичним осећањима и занемарити подвижништво. Брзо је сишао и 

ступио на стазу која води ка испосници. Тамо се налазила једна чудна стена. То су, у ствари, биле две 

стене, од којих је једна пала преко друге, тако да се између њих створила пространа клисура и отворен 

простор окренут ка северозападу. Унутар те клисуре налази се испосница преподобног Давида. Отац 

Јаков је пао на колена, запалио свећу и дуго се молио. Међутим, морао је да се врати због вечерње 

службе. Прекрстио се, замолио светитеља за помоћ и кренуо назад ка манастиру. Тај пут је дуг 

отприлике три километра.  

У манастиру се све беше умножило. На жалост, баш све: како добре ствари, које су се умножиле 

молитвама и трудом оца Јакова, тако и невоље које су изазивали "немонахујући" монаси.  

Током јесени, искушења, сатанини напади, постали су још снажнији. Сатану је разјарило 

Јаковљево смирење и његова непоколебивост. Демонско чудовиште се припремало да прождере свето 

"чудо" смирења, оца Јакова. Сироти Јаков се суочио с несавладивим тешкоћама. Будући да им више 

није било довољно да му се ругају и да га клеветају пред другима, почели су да га клеветају и пред 

игуманом Никодимом, сваки пут кад би овај дошао у манастир. Игуман је веровао Јакову, али се 

понекад дешавало да буде у заблуди и да га тешко прекори. Антим и Макарије су подмукло 

оптуживали Јакова, који није желео да сваки пут исцрпно објашњава право стање ствари. Напротив, 

Јаков би одмах затражио опроштај, иако ни најмање није био крив.  

Да би превазишао искушења и исказао поштовање преподобном Давиду, одлучио је да те ноћи оде 

у испосницу и да се тамо моли, учини уколико не буде падала киша или снег. Кад су завршили 

вечерњу и кад су се остали монаси повукли у своје келије, Јаков се запутио у испосницу. Кључеви су 

били код њега и нико више није нити улазио нити излазио. Узео је свој штап, закључао главну 

манастирску капију и изашао кроз капију на јужној страни. Није имао "светиљку", како је обично 

говорио. Било је то време великог сиромаштва. Пратио је стазу поред јарка. Трудио се да дође до 

стабла кестена. Ноћ је била без месечине и било је тешко пронаћи стазу. Неколико пута је падао и 

устајао. Било му је веома тешко. Најзад је стигао до главног пута и ту је кретање било лако. Међутим, 

кад је скренуо у десну страну, да би кренуо другом стазом, Јаков се изгубио. Није знао куда да крене. 

Заплео се у неко жбуње, био је изранављен и изгребан. По природи је, како је сам говорио, био 

бојажљив. Сада пак, кад се нашао усред ноћне таме, почео је да се моли:  

"Боже мој, осветли стазу, да бих могао да нађем испосницу!"  

О овим ноћним незгодама казивао је сам старац Јаков и наставио:  

"Добри Бог је одговорио на мој захтев. Од тих безбројних звезда на небесима, једну је подарио и 

мени. Звезда је ишла напред и обасјавала ми пут. Ја сам је следио и на тај начин сам дошао до 

испоснице. Тамо сам се помолио и кад сам пошао назад, испред мене се поново појавила она звезда, 

обасјавајући ми пут све до манастирске капије. Остали оци су спавали и ништа нису приметили!"  

Било је исцрпљујуће путовати сваке ноћи на овај начин, али је у томе било и нечега задивљујућег. 

Није се увек појављивала звезда која ће му обасјати пут. Појављивала се само онда кад је то било 

апсолутно неопходно, односно кад би се изгубио у шумама и кланцима и кад не би могао да пронађе 

стазу. У то време било је веома тешко да се прође овим крајем јер су шуме биле далеко гушће него 

сада а стазе далеко мање утабане. Чак и ако би данас неко покушао да током ноћи пође у испосницу, 

не би могао да је нађе.  

Отац Јаков је са страхом приступао испосници. Како да уђе у напуштену испосницу и да сам 

остане у њој током читаве ноћи? Због тога је пре уласка затражио још један дар од преподобног 

Давида:  

"Преподобни Давиде, ако и ти желиш да тако буде, дођи и помоли се са мном, али нека ми твој лик 

буде познат, како се не бих смутио."  

Док је улазио у пећину, био је свестан да је крај њега игуман Никодим. Упалио је две свеће. 

Поклонили су се и прочитали молебни канон. Прочитали су целокупан Псалтир, молили се на 
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бројаници и у зору се спремили да крену. Видео је како Никодим излази пре њега и нестаје. Био је то 

преподобни Давид који се тога пута јавио у лику игумана Никодима, како се отац Јаков не би 

уплашио.  

Јаков се вратио у манастир непосредно пред почетак јутрења. Умио се и позвонио. Служио је до 

позних јутарњих часова. Поред тога, три или четири пута седмично служио је Литургију. 

"Немонахујући" монаси будили су се тек у време доручка, док је Јаков одмах одлазио да ради на 

разним манастирским послушањима а да се при том ниједног тренутка није одмарао.  

Кад је требало да се бори са многим и тешким искушењима, Јаков уопште није јео. Живео је само 

од светог Причешћа и нафоре. Чинио је исто оно што је и преподобни Давид чинио током многих 

година, јер је он био Јаковљев узор и заштитник.  

Скромни оброк узимао је само суботом и недељом, с тим што га је суботом понекад и изостављао. 

Само Бог зна како је уз тако строг пост издржао тако тежак физички рад. Бог је то сигурно знао и 

обилно га је наградио. Видите, Бог је желео да Његов Јаков буде прворазредни борац, па чак и више од 

тога желео је да буде херој. Због тога је допустио сатани да тако много искушава Његовог 

возљубљеног Јакова, док је истовремено Јакову давао много снаге како би могао да му се одупре. 

Другим речима, Бог му је давао изобиље љубави према Богу.  

Јаков је наставио да посећује испосницу, изузев онда кад је падала киша или снег. Кад би сијала 

месечина могао је да пронађе стазу, иначе се спуштала звезда коју му је дао Бог и она га је водила. Све 

је било добро, али су се демони томе оштро противили. Једне ноћи, демон се појавио у испосници у 

виду хиљада шкорпиона. Јаков је приклонивши колена на земљу са умилењем читао молитве, држећи 

испред себе упаљену свећу.  

Након молебног канона узео је Псалтир. Те ноћи је његова молитва била другачија. Почео је да 

изговара Молитву Исусову: "Господе Исусе Христе, Сине Божији, помилуј ме грешног!" Осетио је 

унутрашње окрепљење и радост. Управо у том тренутку започео је напад! Пећина се испунила 

хиљадама шкорпиона. Било их је и испред и иза њега, и ма где да је погледао. Погледао је горе и видео 

како висе са стене као гроздови винове лозе.  

"Ово су демони", помислио је.  

Одмах је осетио како га преплављује нека чудесна снага и он им је заповедио:  

"Доста је! Останите ту где сте! Не приближавајте се!"  

Узео је неки каменчић и нацртао круг око себе. Неустрашиво је наставио да се моли све до 

сванућа. Ниједан шкорпион није током ноћи ушао унутар круга. Сад је био у стању да заповеда 

демонима! Био је то знак да се у њему родило Царство Небеско. Иако у ограниченој мери, велико чудо 

већ се догодило. Бог му је дао власт над злим духовима. Другим речима, дао му је благодат да, 

повремено и делимично, користи божанску силу и енергије Божије. То се догађа само светим људима.  

  

  

БОЖАНСКИ ОПИТИ У ИСПОСНИЦИ 

  

Био је исцрпљен од свакодневног напорног рада. Копао је, чистио, секао дрва великом секиром, 

прао - и све је морао да ради сам. Није било никога ко би се сажалио на њега и ко би му помогао. 

Поред тога, игуман је желео да, кад дође у манастир, све буде у савршеном реду. Упркос свему томе, 

Јаков није био обесхрабрен. Радио је као натчовек, постио као ангео и био послушан као најпонизнији 

слуга.  

Иако је био полумртав од изнемоглости, током ноћи закључавао је манастир и одлазио у 

испосницу. Стазом се успињао уз велики напор, као да корача уз Голготу. Једне ноћи, у јесен 1954, док 

је ишао овом стазом, напао га је застрашујући црни пас. Био је махнит и ужасан. Блистала је месечина, 

тако да је јасно могао да га види. Махнитост овог пса одмах га је навела на закључак да је то демон 

који се јавио у том обличју како би га спречио да се моли. Узео је свој дрвени крст и уперио га према 

псу, који је истог часа ишчезао. Нешто касније, око себе је зачуо страшну буку и језиво завијање. Била 

је то још једна сатанина замка.  

Стигао је у испосницу и почео да чита молебне каноне. Време је одмицало. Прва свећа већ је 

изгорела, тако да је запалио и другу, а потом и трећу. Прочитао је читав Псалтир и започео да уз помоћ 

бројанице изговара Молитву Исусову. Међутим, није могао да настави. Будући веома уморан, 

накратко је заспао. У сну је видео преподобног Давида у обличју Никодима, који му је благо и 

разборито говорио:  

"Одмори се, ти си много уморан, отпочини мало..."  

На тренутак је отворио очи и видео како неко излази из испоснице.  
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У манастир се вратио пре свитања, преиспуњен радошћу због подршке преподобног. Био је веома 

срећан што својом поспаношћу није разгневио преподобног Давида.  

"Како велико срце има светитељ", помислио је отац Јаков. "Колико тек велико мора бити срце 

нашег Господа! И ко сам ја да бих се усудио да тражим милост? Ја сам последњи. Скрнавим ваздух и 

гневим и Господа и преподобног. Шта ћу рећи на Суду, и чиме ћу се оправдати?"  

Старац је све до самртног часа имао обичај да говори овакве и сличне ствари. Човек који је 

заповедао сатани и одважно се обраћао преподобном Давиду и преподобном Јовану Руском тражећи 

да учине ово или оно добро дело, говорио је о себи такве ствари!  

Било је недељно јутро. Отворио је манастирску капију и ушао. Позвонио је, одслужио јутрење, и 

пре сванућа био спреман да крене у село и да служи Литургију. Оседлао је мазгу, ставио богослужбене 

књиге у плетену врећу, брижљиво савио одежду. Након Литургије отишао је у друго село да би обавио 

венчање.  

Кад је завршио и спремио се да крене назад у манастир пришао му је један снажно грађен чобанин 

и рекао: "Идемо заједно, оче."  

Отац Јаков је одбио, јер није разумео зашто би се младић излагао таквој невољи. Међутим, младић 

је био упоран и отац Јаков је најзад пристао.  

Путем су разговарали о многим стварима. Кад су стигли до кланца који се налази изнад манастира, 

младић се зауставио и рекао:  

"Сад можете и сами да идете, оче."  

Да ли је младић желео да се исповеди или да нешто упита свештеника? Ништа од свега тога. 

Младић је желео само да заштити оца Јакова. Како му је објаснио, знао је да су неки други чобани и 

сељаци намеравали да га изударају - да изударају монаха који им није допустио да овладају 

манастиром, који је свакодневно служио Литургију и разбеснео другог монаха. Намеравали су да то 

учине у тренутку кад се буде приближавао кланцу, где нико не би могао ни да их види ни да их чује.  
 

СА СВЕТОМ ЛОБАЊОМ ПРЕПОДОБНОГ ДАВИДА 
 

Према преподобном Давиду Јаков није осећао само страхопоштовање, него и бесконачну оданост и 

поверење. Кад је био сам у цркви - или је бар он мислио да је сам - узимао је свету лобању 

преподобног, полагао је на земљу и клечећи на коленима или ничице падајући пред њом преклињао 

светога да му подари послушање и смирење. Исто тако, молио се за манастир, за остале монахе и за 

све оне који су тражили помоћ од преподобног.  

С времена на време, кад би то неко захтевао, отац Јаков је узимао лобању преподобног Давида и 

путовао с њом по селима северне Еубеје. Људи су хитали да се поклоне светитељу. Прилагали су и 

нешто новца. То није било много, али је било веома корисно за манастир. Отац Јаков апсолутно ништа 

није задржавао за себе. Понекад се дешавало да током читавог дана нема ништа друго за јело осим 

једног кромпира. Понекад, а посебно зими, дешавало се да нема чак ни хлеба. Тада је једино могао да 

чека да неко случајно дође из Лимнија и да му донесе мало хлеба. Јаков није бринуо за себе - за њега је 

то била само још једна прилика да више пости. Међутим, морао је имати хлеба за оне који дођу да 

посете манастир.  

Обувао је закрпљене ципеле, облачио једину непохабану мантију коју је имао, полагао свету 

лобању у плетену врећу и обилазио села. Није имао кишобран, јер је он био исувише скуп за њега. 

Друга мантија? Ни говора о томе! Пар добрих ципела? Где да их пронађе?  

Почетком пролећа 1955. пешице се запутио у два села, носећи лобању преподобног Давида. 

Требало је да хода пет сати. Добро је познавао та села, будући да је као мирјанин радио у њима заједно 

са својим оцем. Непосредно пре него што ће стићи, време се погоршало. Требало је да претекне олују, 

али је она претекла њега. Света лобања се нашла у опасности. Уколико се покваси, биће то светогрђе. 

Како да онако покиснуо стоји испред сељака док јој се буду клањали? Мораће да уђе у неку кућу, да 

скине расу и подрасник, неки људи ће га видети... сматрао је то нешто страшно и недопустиво.  

Пале су прве капи, таман облак се приближавао са северне стране. Убрзао је кораке колико год је 

могао, чврсто држећи свету лобању у наручју. Разговарао је с њом како је знао и умео. Киша је 

постала све јача, али он уопште није покиснуо. Убрзано је ходао погнувши главу и чврсто држећи 

свету лобању. Проломио се страшан пљусак, као да су се "устави небески" отворили. И поред тога у 

кругу од једног метра око њега заиста није пала ниједна кап кише! На растојању од једног метра 

испред, иза, лево и десно од њега! У село и у цркву стигао је сасвим сув - како он сам, тако и света 

лобања.  
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Сутрадан поподне намеравао је да крене, али се задржао због људи који су хтели да се поклоне 

преподобном. Да би уштедео време, враћао се пречицом. Прошао је кроз Дамнију и наставио да се 

креће узбрдо. Стигао је до кланца, негде испод манастира - или је бар он тако мислио. Било је сасвим 

мрачно.  

Изгубио је пут и није знао куда иде. У рукама је чврсто држао свету лобању. Тихо се помолио и 

испред њега се појавила слаба светлост која га је вратила на прави пут и одвела до манастира!  

Док је путовао са лобањом преподобног Давида, често су се појављивали овакви чудесни знаци. 

Једном приликом, преподобни му је отворио манастирску капију да би му показао своје одобравање. 

Било је вече и отац Јаков се враћао са светом лобањом. Кад је пришао капији, монах Јефтимије ју је 

отворио и пре него што је закуцао. Отац Јаков му се поклонио и продужио у храм да тамо остави свету 

лобању. Тада је отишао до Јефтимијеве келије. Овај је био веома збуњен. Није знао да се отац Јаков 

вратио и, према томе, он му није ни отворио капију. Учинио је то преподобни Давид, који се појавио у 

Јефтимијевом лику. Било је уобичајено да се преподобни појављује у лику монаха. Уосталом, сам отац 

Јаков је то од њега тражио да се не би смутио.  

Светитељеву лобању носио је и у родни град преподобног, у Ливанатес. Сишао је до приморског 

села Ровије, а затим стао у страну, иза гребена и далеко од кућа, како би избегао чобане и сељаке. Чим 

је приметио да пристиже барка из Ливанатеса, убрзано се запутио ка малом пристаништу и укрцао.  

Те године је читава ова област била захваћена дуготрајном сушом. Сељаци у барци, који су 

познавали оца Јакова, преклињали су за кишу. Отац Јаков их је саслушао, а затим сео у један угао. 

Барка се приближавала Ливанатесу. Држећи у рукама плетену врећу са лобањом преподобног, отац 

Јаков му је упутио управо овакве речи:  

"Старче, твоји сељаци дошли су због суше. Молим те да сада, кад стигнемо, загрмиш. Побрини се 

да се не посрами наша вера. И ти и ја ћемо бити исмејани!"  

Чим су се искрцали на обалу, зачула се грмљавина. Тридесет година касније, отац Јаков је говорио:  

"Ја сам, брате мој, изрекао те ствари у светитељево ухо а он је отворио директну линију до нашег 

Христа!"  

Ово једноставно објашњење обухвата, у суштину, богословску мудрост хиљада богослова. Једино 

Бог поседује чудотворну силу, божанствену благодат и божанствене енергије. Међутим, Он их даје 

људским бићима посредством изабраника и светитеља који су Га најпре неизмерно љубили а затим се 

очистили свим могућим подвизима и задобили дар одважности пред Њим. Другим речима, светитељи 

имају ту повластицу да могу нешто да затраже од Бога, да их Бог "послуша" и да испуни њихов захтев.  

  

НАПАДИ САТАНИНИ - ЈАКОВ БИВА НЕМИЛОСРДНО УДАРАН 

  

У покушајима да Јакова скрене са правог пута, сатана је исцрпео сва своја лукавства и искушења. 

Све је покушао и све је пропало. За све то време Јаков је говорио: "Тебе ради, мој преподобни Давиде, 

све ћу да поднесем!" Добро је знао да је сатана иза свега тога и да покушава да га истера из манастира. 

Ма шта да се дешавало, борио се да остане стрпљив и смирен. Знао је да ће га трпљење и смирење 

спасти. И не само то. Осећао је да ће га те врлине "једног дана издвојити". То је говорио и у 

последњим данима.  

Сатана је, дакле, био приморан да посегне за веома делотворним начинима које, уосталом, врло 

често користи. Послао је неке од себи подређених демона да физички нападну Јакова.  

У октобру 1954. игуман Никодим дошао је на два дана у манастир. Издао је наређења, видео шта је 

Јаков урадио и отпутовао ујутро, одмах након Литургије. Јаков се одмах спремио за посао. Брижљиво 

је очистио храм будући да ту, како је говорио, "живе Христос и преподобни Давид". Нешто пре 11 

сати попео се у "деспотикон", нешто бољу келију изнад кухиње, у којој је Никодим спавао кад год би 

посетио манастир. Ушао је у келију и почео да је чисти. Био је веома уморан и осећао је оштар бол у 

леђима. Пролазећи поред кревета, помислио је да мало прилегне и да одмори леђа. Тако је и учинио. 

Међутим, чим је легао и будући још увек будан, угледао је како на врата улази страшан демон дивљег 

изгледа, с монголоидним цртама лица. Бацио се на њега у делићу секунде. Иза њега је ишло још 

неколико демона.  

Јаков је схватио шта се дешава, али је већ било касно. Покушао је да се прекрсти, али га је дивљи и 

снажно грађени демон жестоко ударио по руци. Покушао је поново, али је овог пута ударац био још 

јачи. У агонији је покушао да призове Пресвету Богородицу. Међутим, чим је изговорио прве слогове: 

"Пресве...", демон га је песницом ударио у браду. Снажно су га ударали, исмевајући његову 

немогућност да им се супротстави. За све то време претећи су му говорили:  
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"Ми смо у тој прилици учинили ово, ми смо други пут учинили оно, ми смо те једном шчепали за 

врат тако да ниси могао да читаш Еванђеље..."  

Вређали су га и претили му, све више га ударајући по рукама, устима, вилицама и грудима.  

У једном тренутку, након што је добио снажан ударац у руку, ослободио је шаку и додирнуо чело. 

Нашао је таман толико времена да завапи: "Пресвета Богородице!" Учинио је то у правом тренутку. 

Демони су истог часа нестали. Међутим, Јаков је био у очајном стању. Био је изударан по целом телу. 

Није могао да се помери, па чак ни да позове у помоћ. Остао је у том положају неколико тренутака а 

затим сишао са кревета и пао. С великим напором отпузао је до степеништа и претурио се. Кад су га 

остали монаси угледали, уплашили су се и збунили. Био је прекривен модрицама. Јефтимије му је 

много помогао мелемима и облогама. Јаков је боловао током дужег периода. Прошло је шест месеци 

пре него што је оздравио, мада се никад није потпуно опоравио. Све до саме смрти, вилице су га 

болеле сваки пут кад би се мењало време или кад би у ваздуху било пуно влаге.  

Сатана је исти поступак поновио још неколико пута. Сличан, страховит напад десио се и 1958. 

године. Јаков је био у старом музеју, тамо где се сада налазе келије монаха Павла и Јефрема. Напали 

су га демони предвођени застрашујућим црним џином. Најпре га је црни демон ударао по лицу и 

рукама, а затим су то учинили и они мањи, тако да није могао да се осени крсним знамењем или да 

призове Пресвету Богородицу. Ругали су му се и називали га мршавком, обећавајући да га никад неће 

оставити на миру. Монаси у приземљу чули су неку буку и узвике, али нису могли ни да претпоставе 

шта се догађа на спрату. Јаков је још једном, исцрпљен и полумртав, испузао из собе. Дуго је тамо 

остао пре него што су га други монаси случајно пронашли. Кад се мало опоравио, Јаков им се 

пожалио:  

"Зар ништа нисте чули, оци, па да дођете и да ми помогнете? Демони су ме готово дотукли!"  

Поново су га лечили мелемима и облогама. Трагови овог напада месецима су се видели на његовом 

телу.  

Те исте, 1958. године, доживео је још једно велико искушење. Почетком јануара преминула је 

његова сестра Анастасија. Много ју је волео и због ње је одлагао одлазак у манастир. За собом је 

оставила двоје сирочића, Марију и Давида. Била је болешљива и сиромашна, а затим се озбиљно 

разболела. Из Фаракле су је извели на мазги и одвели у Атину. Никад се више није вратила, чак ни 

мртва. Отац Јаков је много патио и туговао због њене смрти, јер је био њен брат по телу. Међутим, он 

је овај тужни догађај преобразио у духовно оживљавање. Упркос својој великој љубави и игумановом 

допуштењу, наложио је себи да је не посети током њених последњих дана у болници и да не оде на 

њену сахрану.  

Много је волео своју сестру, али је желео да у њему потпуно победи монашко одрицање од света и 

рођака. У овој тешкој прилици, Јаков је покушао да се као монах одрекне везаности за вољене рођаке. 

Силно је желео да се спасу њихове душе и непрестано се за то молио. Осетио је неизмерно олакшање и 

утеху кад му је Бог "открио" да његова сестра Анастасија радосно почива "у обитавалишту 

преподобног Јована Руског." Све је то чудесно описано у писму које је отац Јаков упутио као одговор 

свом пријатељу, свештенику Теодору Теодосиосу (сину оца Димитрија Теодосиоса, који је долазио у 

Фараклу да служи Литургију и ту упознао малог Јакова). Будући да је садржај писма карактеристичан 

за начин на који је старац Јаков размишљао и живео и да у њему описује откровењска виђења, ми га 

наводимо у целини:  

  

Свети манастир Старца, 10. март 1958.  

Ко ће нас раставити од љубави Христове?  

Мој поштовани и многољубљени брате Теодоре, клањам ти се! Побожно и с поштовањем целивам 

твоју десницу. Примио сам твоје узвишено и освештано писмо и топло ти благодарим за све утешне 

речи које су улиле балзам у моју ојађену душу. Благодарим ти на молитвама за моју сестру. И ја се, 

мој поштовани оче, молим за приснопамјатног оца Димитрија, којег сам заволео још док сам био дете. 

Оче Теодоре, ја сам као људско биће веома ожалошћен због моје сестре, али је добра вест да се 

скрушена Тасија (Анастасија) удостојила наслађивања у возљубљеној скинији преподобног Јована 

Руског. Ја сам, оче, у откровењу и виђењу видео моју сестру у небеском манастиру преподобног 

Јована Руског. Оче, сав дрхтим док ти ово пишем: она није наишла ни на какве тешкоће, нити док се 

узносила, нити пред престолом Судије. Жив је Господ Бог и поред ње су стајали преподобни Давид и 

преподобни Јован Руски. Више нисам тужан, јер је захтевала од мене да престанем да јецам и да будем 

радостан, јер се удостојила небеске ложнице. Тако свети Оци исказују своје поштовање. Нека те увек 

наткриљује и крепи благодат преподобног Давида. Искажи моје поштовање попадији и малом 

Димитрију, а посебно Старици. Оче Теодоре, хришћанин оставља иза себе испразност овог живота и 
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ступа у небеску луку, где нема таласа који би га могли узнемирити и где не долази до бродолома. Тамо 

нема ни непријатеља ни прогона, нема ни бола, ни патње, ни несреће. Сусреће се с пријатељским и 

изузетним личностима, и наслађује се тиме што изблиза Гледа лик нашег Спаситеља, и с Њим 

саобитава у својој вечној постојбини, у најславнијем дому свога Оца. Сигурно је да ћемо, као људска 

бића, бити тужни кад нас напусте вољене особе. И Господ је зајецао кад је видео Лазара. Међутим, ја 

ћу ради љубави мога Господа и преподобног Давида бити трпељив. Опрости ми за моју неписменост. 

Ја, међутим, добро знам колико ме воли мој поштовани отац Теодор и знам да ме неће погрешно 

разумети. Заморио сам те, оче, али вера је жива и све је свето. С много љубави, побожности и 

поштовања, светим целивом целивам твоју свету главу.  

Скрушени слуга Господњи (+) Јаков  

  

ЗАПОВЕСТ АРХАНГЕЛА 

  

Године 1961. игуман Никодим и јеромонах Јаков одлучили су да подигну капелу у част светих 

Архангела Михаила и Гаврила. Игуман је изабрао место, означио га клиновима и отишао у Лимни. 

Исте ноћи, пред оцем Јаковом појавио се висок, плавокос и прекрасан војсковођа са златним мачем у 

руци и рекао:  

"Оче, ја сам Архангео Михаило. Не желим да мој храм буде подигнут на месту на које су 

постављени клинови него тамо где ти ја покажем."  

Погнуо се и преместио клинове на друго место. Ујутро је отац Јаков видео да су клинови 

премештени. Намеравали су да капелу подигну од блата и сламе, јер ништа друго нису имали. Наредне 

ноћи пред оцем Јаковом појавила су се двојица војсковођа са златним мачевима и рекла:  

"Ми смо Архангели Михаило и Гаврило. Реци свом старцу да не желимо да наш храм буде 

подигнут од блата и сламе него од песка, креча и дрвета. Поред тога, желимо да кров буде прекривен 

цреповима."  

Тај материјал, међутим, није постојао у планини. Та област је била веома сиромашна а, осим тога, 

није било ни добрих путева којим би материјал допремили. Кад је отац Јаков упитао Архангеле о томе, 

они су му одговорили: "Не брини, оче! Ми ћемо се за то постарати. Током ноћи ће пасти киша и поток 

ће нанети много песка. Остатак материјала обезбедиће побожни хришћани."  

Све се догодило тако, како су благовестили, и уз њихову чудесну подршку.  

  

БЛИСТАЊЕ СЕ НЕ МОЖЕ САКРИТИ 

  

Током 1962. године посетио га је свештеник Теодор Теодосиос, о којем смо већ говорили. 

Познавали су се још од дечачких година и отац Јаков је могао отворено да разговара с њим. Говорио 

му је о неким својим недаћама, посебно о сатанским нападима, али и о својим светим опитима. Открио 

му је своје сумње и страхове.  

"Како да ти кажем, оче... Неки кажу да сам болестан, да ћу полудети... Други пут је један од демона 

који су ме посетили рекао: 'Поломи му десну руку да не би могао да се прекрсти!' Да и не спомињем 

ствари које сам видео око лобање преподобног у олтару... Преподобни Давид је жив! Људи ће сигурно 

рећи да са мном није све у реду!"  

Наставио је да приповеда о јављањима и посредовањима преподобног Давида, понекад отворено а 

понекад прикривено. У једном тренутку чак је рекао и следеће:  

"Јадан сам и никакав, оче Теодоре... Напустићу ово место. Остајем овде само због преподобног. 

Дошао сам овде као избеглица и нисам му донео ништа осим свог срца. Погледај у каквом се стању 

налазим!"  

Тако је блажени старац Јаков казивао о својој ситуацији. Међутим, од почетка шездесетих година 

две ствари почеле су се јасно опажати на његовом лицу: духовни напредак којим је зрачио и слабљење 

његовог организма. Ове две појаве развијале су се, у суштини, заједно и истовремено.  

Током ноћи није се више рвао са демонима него је беседио са Богом и светитељима. То не значи да 

су искушења у потпуности ишчезла. Међутим, он је у тој мери био преиспуњен и преплављен 

преданошћу и пламеном љубављу према Богу и светитељима да у његовом уму и срцу једноставно 

није било места на којем би се настанила искушења. Та љубав га је у тој мери грејала и обузимала да је 

заборављао на своју телесну слабост и страшну исцрпљеност. Он се у потпуности преобразио у 

духовно биће. Беседио је са светитељима, био је окружен ангелима, читаво његово биће зрачило је 

радошћу. Блаженство Царства Небеског делимично је већ било ту, у келији изабраног сасуда, односно 

у срцу и уму старца Јакова.  
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Кад је једном приликом неки монах упорно захтевао да му исприча нешто о тим опитима, говорио 

је са скрушеном радошћу, прикривено и с алузијама, као што је и обично чинио:  

"Ноћас сам, чедо моје, служио заједно с ангелима и светитељима! У олтарима које не могу ни да ти 

опишем..." Његово лице је заблистало.  

Монах га је наивно упитао: "Како је то могуће?"  

Блажени старац Јаков му је одговорио:  

"Возљубљени оче, ништа ме не питајте, то су духовне ствари."  

Међутим, како је монах и даље истрајавао, старац је пристао да му каже, али под једним условом:  

"Ништа не откривајте, возљубљени оче. Кад ја умрем, ви реците: 'Једном ми је неки старац 

приповедао да је током ноћи служио Литургију, да је живео и свакодневно служио заједно с 

Пресветом Тројицом.' Видите ли, оче, какав благослов имамо ми, монаси, а посебно јеромонаси?"  

Кад све то узме у обзир, човеку постаје јасно зашто се старац Јаков није плашио смрти. Напротив, 

он ју је ишчекивао сваког тренутка. Неки су били зачуђени кад би га чули да, радећи неки други посао, 

истовремено пева опело. Да би се зближио са смрћу, имао је обичај да легне на земљу, прекрсти руке и 

изговара текст опела. Осим тога, кад је желео да некоме духовно помогне, често би говорио:  

"Приближи се, отпеваћу ти једну песмицу!"  

Тада би отпојао неку од химни из опела.  

Што се тиче његових духовних опита у храму, током служења божанствене Литургије, они су 

уистину пречудесни. Током проскомидије се више пута догађало да види духовно стање преминуле 

особе коју помиње. Једном су га кроз полуотворене олтарске двери видели како стоји пред часном 

трпезом не додирујући земљу. Тога пута је заборавио да помене своју мајку. Она се појавила пред њим 

и тужно рекла:  

"Јакове мој, данас су сви осим мене добили твој поклон!"  

Према његовим речима, исто му се догодило и са епископом кипарским Макаријем. Тек што је 

завршио проскомидију и окренуо се према часној трпези, видео га је како стоји с десне стране, са 

длановима приљубљеним један уз други, као када свештеник треба да прими Тело Христово.  

У својим поменима и молитвама за "усопше" био је веома педантан. Помињао је мноштво људи. 

Помињао је чак и монаха Антима који му се толико супротстављао. Молио се Богу да му открије где 

ће Антим отићи после смрти. Једне ноћи видео га је у прљавом, мрачном подруму, обузетог дубоким 

очајањем. Он га је поздравио и Антим му је рекао:  

"Ево ме овде. Кад ме ти помињеш, овуда прође један зрак и могу мало да видим."  

Све је било једноставно и јасно. Много пута, током Херувимске песме, блажени 

свештенослужитељ није био сам у олтару. Били су присутни и ангели који су прослављали Бога, 

испуњавали радошћу атмосферу и помагали свештенослужитељу. Могао је да осети како га додирују 

њихова крила, могао је да види њихова младалачка лица. Једном је приликом Великог входа изашао из 

олтара. Нека монахиња видела га је како лебди у ваздуху и улази у олтар не додирујући земљу. Била је 

запрепашћена и прекрстила се, будући да никада пре тога није видела чудо. На крају службе, кад је 

пришла да узме његов благослов, отац Јаков је простодушно рекао:  

"Литургија је данас била другачија".  

Она је скупила храброст и заустила да му каже како га је видела током Великог входа. Међутим, 

старац ју је прекинуо, говорећи да не би требало да било шта некоме открије.  

Другом приликом је једном новом ђакону објашњавао његове дужности. С дубоким умилењем 

говорио му је о својим опитима и виђењима:  

"Ах, оче мој, кад бисте само могли да видите шта се дешава током Херувимске песме, док 

свештеник чита молитву! Све бисте напустили! Ангели невидиво усходе и спуштају се и често осећам 

како ме њихова крила ударају по раменима!"  

Током божанствене Литургије, а посебно током Херувимске песме и Приношења, он је блистао и 

зрачио чистотом, блаженством и величанством. Иако је од 1960. надаље живео и радио борећи се с 

овом или оном болешћу, овај исцрпљени јеромонах изгледао је величанствено, мада не и надмено. 

Поседовао је краљевско достојанство. Свима је било очигледно да та његова величанственост 

проистиче из бесконачног страхопоштовања које је осећао пред тајинством божанствене Евхаристије. 

Оно је природно происходило услед присуства ангела, архангела и светитеља у светом олтару. 

Говорио је о ономе што је много пута видео на часној трпези:  

"Ангели и архангели, чедо моје, носе Тело Господње!"  

Све ово је утицало да из оца Јакова почне исијавати нека врста озарења, у почетку једва приметног 

а касније све јачег. Кад год би пошао да служи Литургију у околним селима или кад би понео лобању 

преподобног Давида, хришћани су, хтели не хтели, били под дубоким утиском. Постојало је нешто 
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што им је он преносио, нешто што је у њима надахњивао, иако није држао проповеди. Његово радосно 

лице преиспуњено чистом љубављу, блиставо чело, очи које су грлиле људско биће и умирујућа 

величанственост његовог гласа изазивали су у људима дивљење. Човек је морао да буде начињен од 

камена или да буде потпуно безосећајан па да не примети да је овај монах сасвим различит. Та 

различитост није била ништа друго до нешто божанско, будући да је зрачила љубављу и уносила 

спокојство.  

И заиста, кад бисте седели поред њега, ви сте се и несвесно осећали спокојно, без обзира да ли је 

разговарао са вама или не. Он вам је преносио кроткост, унутрашње безмолвије и мир. Тај дар 

поседују само људи Божији, Његови изабрани сасуди, они који Га силно љубе и предано Му служе.  

Блажени Јаков служио је Богу с апсолутном преданошћу. Служио му је пламено и у 

најузвишенијем облику служења, као свештенослужитељ (грч. "литургос"). Не постоји ништа 

узвишеније, ништа светије, ништа слађе и, истовремено, ништа страшније од божанствене Литургије! 

Устајао је са грозницом, срчаном аритмијом, стезањем у грудима, страшним флебитисом (упалом 

вена) и ипак служио. Посебно се током последњих година, кад је живео са срчаном болешћу, а од 

1968. и са пејсмејкером, припремао врло рано, јер му је требало много времена да прикупи снагу пре 

него што пође у храм. Молио се преподобном Давиду, али не за своје исцелење њего зато да му 

подари снагу како би био у стању да остане на ногама и да служи Литургију. Блажени Јаков је у тој 

мери волео да служи Литургију да се молио Богу да, кад Литургија буде окончана, буде шта год Он 

жели, али нека му допусти да најпре одслужи Литургију!  

Будући потпуно исцрпљен болестима и чињеницом да је до три сата ујутро слушао исповести, 

неколико пута је рекао: "Данас нећу моћи да је служим. Нећу моћи да издржим а ови добри људи су 

издалека дошли због Литургије..." Једном су се пред њим појавили неки од светитеља и рекли:  

"Јакове, зар данас нећеш служити Литургију? Ми смо дошли издалека!"  

Почео је да служи и, како је време одмицало, све се боље осећао. Током Литургије није ни осећао 

да је болестан. Обично је говорио да се пред крај Литургије осећа веома лаким и као да лети. Увек је 

носио јефтина свештеничка одејанија. Никад није имао или давао новац за скупу одећу. Скупа 

одејанија носио је тек током последњих година. Били су то дарови његових духовних чеда, али је чак и 

тада носио само једну одежду, без обзира да ли је празник и да ли долази много људи.  

Поклоници који су долазили у то време имали су много среће. Будући да их је била само 

неколицина, отац Јаков је могао више да им се посвети и да мирније разговарају. Почев од 1960. 

године, добри епископ Халкиде Григорије почео је да током лета у манастир шаље све већи број 

младих људи, како студената теологије тако и осталих. Сви они су упознали бескрајну љубав оца 

Јакова, постали његова духовна чеда и пригрлили га с поштовањем и безусловном љубављу. Добри 

владика Григорије је управо то и желео, јер је знао или бар наслућивао какве духовне дарове поседује 

"необразовани" отац Јаков. У сваком случају, он је приликом рукоположења оца Јакова рекао да ће га 

Црква једног дана прогласити за светитеља.  

Било је и оних који нису делили осећања старог епископа. Такви су били веома узнемирени видећи 

да разни људи, и млади и стари, и сељаци, и научници, и занатлије, уважавају и поштују старца Јакова. 

С друге стране, благодатни монах није се погордио због тога. Толико је ревновао на монашким 

врлинама смирења и послушања да је са светим поносом рекао:  

"Никад нисам одбио да послушам заповест игумана Никодима, нити ми је падало на памет да то 

учиним!"  

То исто је могао да каже и за врлину сиромаштва. Међутим, у његовим очима то је била ситна и 

незнатна ствар и он није говорио о томе. Напротив, поседовао је много узвишенији облик сиромаштва, 

а то је врлина милосрђа. Живео је и склопио очи као потпуни сиромах. Иако је током последњих 

година добијао много новца, ништа није задржавао за себе. Почев од 1960. године манастир је 

поседовао значајна финансијска средства и давао је стипендије свештеницима. Ниједан новчић није 

задржавао за себе. Тада је започело његово знаменито давање милостиње. У почетку стотине а касније 

и хиљаде људи добијале су значајну новчану помоћ, па чак и редовне новчане дознаке. Разуме се да је 

пре него што ће постати игуман - а то је било 1975 - за давање манастирског новца увек тражио 

дозволу од игумана Никодима. Након 1975, кад је постао игуман и почео да добија велике новчане 

прилоге, милионе драхми поделио је сиромашнима, а посебно болеснима. Само два или три пута 

обманули су га лопови и он им је дао новац. Он, међутим, није бринуо због тога. Убрзо је добио још 

више новца за своје сиромахе и болеснике.  

  

ЧУДЕСНО УМНОЖАВАЊЕ НАФОРЕ И МАКАРОНА 
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У августу 1961. из Ливанатеса, родног града преподобног Давида, дошло је седамдесет пет људи да 

би добровољно радили на манастирском резервоару за воду. Многи људи из Ливанатеса заветовали су 

се да ће новчано или личним радом помоћи манастир свог суграђанина. Отац Јаков био је главни 

надзорник свих радова, али је исто тако морао да се побрине и за исхрану и смештај ових добрих 

људи.  

Користио је све што је могао да нађе у остави. Једног дана, залихе хране биле су исцрпљене а он 

није имао новца да је купи. Претражио је све рафове, али је нашао само две оке макарона. Што се тиче 

хлеба, имао је само половину оног теста које је коришћено за нафору. Стари Јефтимије донео је још 

пола векне, што је, наравно било недовољно за све те људе који су радили током читавог дана.  

Отац Јаков се забринуо. Није знао шта да уради. Био је очајан и готово да је заплакао, јер није 

могао да допусти да сви ти људи гладују. Изненада је узео велики лонац, убацио у њега хлеб и 

макароне и отишао у храм. Стао је испред иконе преподобног Давида и рекао:  

"Светитељу мој, ови људи раде за твој манастир. С посла ће се вратити уморни и гладни. Немам 

ништа да им дам за јело осим ове две оке макарона, половине нафоре и пола векне хлеба. Преклињем 

се да их благословиш како би могли да једу и да се засите."  

У том лонцу скувао је храну а затим је поделио, при чему она никако није нестајала. Сви су 

довољно јели а ипак је преостала половина лонца скуване хране! Да, половина лонца. О томе могу да 

посведоче многи људи, међу којима је и отац Кирило, садашњи игуман овог манастира. Много година 

касније, кад је говорио о чудесима преподобног Давида, отац Јаков је о овом догађају рекао следеће:  

"Брате мој, било је то понављање чуда прехрањивања пет хиљада људи!"  

 

СВЕМИЛОСРДНИ ДОПУШТА ДА ГЛАДУЈУ ДЕЦА ЊЕГОВЕ СЕСТРЕ 
 

Током првих година, давање милостиње није било лако. Пре 1975. године није добијао довољно 

прилога нити је могао да даје милостињу без игуманове дозволе. Кад год би био онемогућен да пружи 

милостињу, отац Јаков био би веома несрећан. Његове светло и бодро лице постајало је толико тужно 

да вам је то сламало срце. Једном приликом, тачније, на дан 6. августа 1961. доживео је нешто 

најпотресније што му се икад догодило.  

Његова сестра Анастасија, о којој је много бринуо и коју је много волео, оставила је 1958. двоје 

сирочића, Марију и Давида. Они су живели у Фаракли, у великом сиромаштву. Будући тако млади, 

могли су да забораве на храну, одећу и ципеле. Међутим, како би могли да забораве материнску љубав 

и топлину? Њихов отац се поново оженио. Кад су деца од суседа дознала да ће ићи на прославу 

празника преподобног Давида, била су веома срећна. Знали су да је њихов добри ујак монах тог 

манастира. Желели су да и они пођу тамо, али нису били свесни колико је манастир удаљен од 

њиховог села. Морали су да пешаче најмање шест сати. Нису имали хране коју би понели са собом, 

нити ципела које би обули. У њиховим нежним срцима постојала је само дубока чежња да виде свог 

ујака, као и нада да ће у њему видети нешто што ће их подсетити на мајку.  

Суседи су кренули 5. августа, током раног поподнева. Двоје сирочића кренуло је за њима. 

Путовање је било веома тешко јер су пролазили преко литица, кроз шуме и кланце. Ноге су их болеле, 

али су наставили да корачају и даље, јер су ишли да виде ујака. Коначно су стигли. Њихов ујак морао 

је о свему да се брине, тако да нису могли да га виде. Те ноћи се нико није побринуо о деци. Сели су у 

један угао, склопили очи и, будући веома уморни, убрзо заспали, иако ништа нису јели.  

Ујутро су их пробудили гласови поклоника. Како су била лоше одевена и босонога, деца нису 

могла ни да уђу у храм. Литургија се завршила нешто пре поднева. Деца су чекала свог ујака, који је 

последњи изашао. Пришла су му и целивала његову руку. Срце му је задрхтало чим их је угледао, али 

је његово лице потамнело од дубоке туге. Изгледало је као да је мртав. Прикупио је храброст, подигао 

руку и помиловао главе својих убогих и босоногих сестрића. Није имао ни гроша који би им дао, па 

чак ни нафоре коју је користио током службе. Није ни помишљао да узме нешто из манастира. Топило 

се срце осећајног подвижника, који је живео само за љубав и био милосрдан према многима. Његово 

светло лице је пребледело, био је потпуно скрхан. Игуман му је оштро заповедио да ништа из 

манастира не даје својим рођацима. Заповест послушања је света и он, као истински монах, мора да је 

одржи. Само две сузе никако није могао да задржи. Дрхтавом руком помиловао је њихове главице и 

рекао:  

"Збогом, чеда моја..."  

Деца су доживела горко разочарење. Не би била толико тужна ни да их је гром погодио. Погнула 

су главе, свет се за њих рушио. Кренули су. Сви су нешто јели и припремали се за повратак, док ови 

сирочићи, нећак и нећака светог ујака, нису ставили у уста ни комадић нафоре!  
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Кад су кренули назад, пошли су за сељацима јер нису познавали пут. Кад су прешли преко кланца, 

случајно их је спазио тада млади монах а садашњи игуман Кирило. Разговарао је са њима, видео 

њихов положај и разумео ситуацију. Нашао је мало нафоре коју им је дао да поједу. То је било 

довољно тек да остану на ногама. Неко му је дао нешто новца и он је дванаест драхми дао Давиду а 

пет Марији. Деца су се вратила сломљена. Вратила су се свом сиромаштву у Фаракли. Како би у то 

време могла да схвате сиромаштво и послушање свог ујака? Требало је да одрасту и да га упознају као 

зрели људи, па да се увере да такав његов поступак није био последица равнодушности.  

Што се тиче самог блаженог старца, он никад није заборавио мучеништво које је доживео тога 

дана. Испред њега су били сирочићи његове сестре а он није могао да им помогне! Двадесетак година 

касније често је понављао својој сестричини Марији, која је 1965. била гладно сироче:  

"О, моја Марија, кад би само знала колико сам ја тада патио!"  

  

БОЛЕСТ ЈЕ РАНО ОСТАВИЛА ТРАГА НА ЊЕМУ 

  

Напоран рад, дуга богослужења, свакодневна бдења у келији и изузетно строг пост исцрпели су 

његов организам. У суштини, то је могло да се догоди и раније. Он се ни по коју цену не би одрекао 

свог подвижништва. Најзад, циљ његовог подвижништва био је да своје духовне силе очува 

слободнима од страсти, искушења и вештаства, како би несметано стремиле ка Богу и биле Њиме 

освештане.  

Тело, међутим, није издржало. Леђа су почела да га боле још 1956. Што се тиче болова у ногама, 

никоме није говорио о њима јер је могао да их поднесе. Болови у леђима постали су неподношљиви. 

Како би другачије и могло да буде кад се свакодневно, двадесет два од двадесет четири сата није 

одмарао? Одмарао се само два сата, и то онда кад је имао јаке болове и кад није морао да служи 

Литургију, иначе уопште није спавао, чак ни у позним годинама, кад је имао пејс - мејкер. Неки од 

монаха би му пришао и рекао:  

"Уморни сте, старче, зашто се мало не одморите?"  

"Идите, оче, ја ћу остати овде. Дуга је ноћ а ја нисам уморан", одговарао би он. Ујутро би га 

затекли са епитрахиљем, како клечи на коленима и још увек се моли.  

Таквим данима, после свеноћног бдења, отишао би у цркву никоме ништа не говорећи. Није ни 

желео да неко разговара с њим. Налазио се у другом свету!  

Његовим леђима била је неопходна медицинска нега. Дошао је лекар и дао му осам ињекција, али 

га то није излечило. Он се дословно вукао на рад и остала служења. Једног дана, није више могао да 

поднесе и легао је на дрвени кревет. Пред њим се појавио преподобни Давид, овог пута у лику оца 

Спиридона, светогорског монаха који им је дошао у посету. Помогао му је да устане и рекао: "Наслони 

своја на моја престарела леђа!"  

Помогао му је да то учини, а затим је преподобни рукама обухватио леђа оца Јакова, тако да се 

зачуло пуцкетање. Било је готово. Бол је ишчезао. Преподобни је упитао оца Јакова:  

"Ко сам ја?"  

"Отац Спиридон", одговорио је он.  

"Не", додао је преподобни. "Ти ме веома добро познајеш, само што ниси изговорио моје име. Ти 

живиш у мојој кући!"  

Врата су се отворила и он је спазио како се преподобни удаљује и силази низ степенице.  

Године 1962. Бог се сажалио на њега и у манастир је послао доброг монаха, оца Кирила. Он се 

налазио поред оболелог подвижника, оца Јакова, чијим болестима није било краја, и помагао му 

колико год је могао.  

Током 1964. много је патио због крајника. Имао је страшне болове и гној на бубрезима. Често се 

дешавало да неподношљив бол осети током Литургије и да пребледи. Никада, међутим, није прекинуо 

свету Литургију. Ма колико да је патио, он ју је служио до краја.  

Године 1967. његове патње су се умножиле. Био је подвргнут веома тешкој операцији херније и 

слепог црева с реакцијом трбушне марамице (перитонеума) и проблемима с простатом. Много је 

патио, није знао у чему је проблем, а ипак није желео да иде у болницу. Пребледео је, погнуо се и 

почео да се превија од болова. Отац Кирило га је нашао у очајном стању. Није могао да се креће и 

морао је да запомаже. Преживљавао је тешку кризу и онесвешћеног су га однели у болницу у 

Халкиди. Мислили су да је у питању само слепо црево. Након многих молби лекара и свештеника, 

отац Јаков се сагласио да буде оперисан. Тешкоћу је стварало то што није желео да скине одећу и да 

допусти лекарима да виде његово тело. Сматрао је то за највеће понижење:  

"Нећу да правим представу, оци. Никад ме ниједан човек није видео..."  
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Уистину, он је био толико чист и толико се трудио да не обраћа пажњу на људско тело да "никад 

није испружио руку чак ни да би додирнуо своје сопствено тело", како је рекао игуман Никодим, који 

га је добро познавао. Он није гледао чак ни новорођенчад коју је крштавао. Касније је и сам са светом 

простодушношћу то признао.  

Због свега тога морали су да га лажу и да обећају да му неће скидати одећу него да ће само 

направити рупу у његовој мантији. Тек тада је пристао да буде оперисан. Био је 4. октобар 1967. 

године. Чекао је да пође у операциону салу. Били су присутни архимандрити Поликарп, Никодим, 

Василије и још једна особа. Отац Јаков се много молио и, како је сам приповедао, рекао следеће:  

"Мој преподобни Давиде, ако желиш да се вратим у твој манастир, дођи и исцели ме. Мораш бити 

овде за петнаест минута. Ако дођеш, поведи и преподобног Јована. Срешћеш га на свом путу, само 

крени десно и наћи ћеш га..."  

Након пет минута - приповедао нам је свечаним гласом сам старац Јаков дошли су преподобни 

Давид (био је ознојен, јер се захтевало да брзо дође) и преподобни Јован. Стајали су поред врата, 

поздравили га и рекли:  

"Ја сам старац Давид а ово је преподобни Јован Исповедник (нагласио је ову реч). Зар нас ниси 

позвао? Ево нас! Не брини, све ће бити у реду!"  

Отац Јаков је одмах приметио да присутни свештеници нису поздравили двојицу светитеља и 

узнегодовао је:  

"Оци, зашто нисте устали? Зашто их нисте поздравили?"  

Били су збуњени, а Никодим је покушао да разјасни:  

"Ево, Јакову се мало помутило!"  

Одвели су га у операциону салу, дали анестезију и скинули расу, и мантију. Пре него што је пао 

под дејство анестезије, видео је да се отварају врата и да двојица светитеља улазе у салу. Кад га је 

хирург, др Калохерис, отворио, био је запрепашћен. То није било само слепо црево него веома опасан 

случај. Пацијент је могао да умре. Хирург је морао да буде одлучан. Срећом, сложена операција била 

је успешна. Подвижник се убрзо вратио у своју келију. Свима који су га посетили говорио је о томе 

како је "др. Калохерис добар хирург" и молио се за његово здравље. Међутим, једне ноћи јавио му се 

преподобни Јован Руски који је изгубио стрпљење и одлучно му рекао:  

"Јакове, зашто се захваљујеш само лекару због твог исцелења? Ја сам учинио да ти буде добро. 

Шта је сам лекар могао да учини?"  

Након неколико дана, др. Калохерис дошао је у манастир да посети оца Јакова. Он је том приликом 

рекао:  

"Током операције осећао сам да неко води моју руку. Имао сам утисак да ја нисам тај који 

оперише."  

Даноноћни умни и физички рад узроковали су јак флебитис (запаљење вена). Имао је ужасне 

болове и више није могао да хода, тако да је 1974. пребачен у болницу "НИМИТС" ради операције. Он 

је то прихватио, тумачећи искушења операције као посебну поруку Божију и говорећи:  

"Бог је допустио да толико пута будем на болничком лечењу како бих задобио смирење."  

Тога пута остао је у операционој сали преко шест сати. Хирург др. Корделис морао је да прави 

веома дугачке резове јер је било много оштећених вена. Једном свом духовном чеду исприповедао је 

да му се, у време опорављања у болничкој соби, јавила Пресвета Богородица да би га охрабрила:  

"Јуче се, чедо моје, у једном тренутку појавила госпођа која је била одевена као болничарка. У 

рукама је носила Детенце. 'Како си, оче', упитала ме. 'Како бих могао да будем', рекао сам ја. 'Болестан 

сам и тешко ми је што сам далеко од манастира.' Чедо моје, ја сам се у међувремену питао како је 

болничаркама допуштено да са собом воде и своју децу. Она ми се насмешила и рекла: 'Не плаши се, 

ти ћеш се опоравити.' 'Ко си Ти, Госпођо', упитао сам је. Она ми се поново насмешила, али ништа 

више није рекла. Окренуо сам се пацијенту који је лежао поред мене и упитао да ли можда зна ко је 

била та госпођа. Он ми је зачуђено одговорио да није видео никакву госпођу. Тад сам, чедо моје, 

схватио да је то била Пресвета Богородица."  

Вратио се у манастир, али више није могао да ради напорне физичке послове. Клечао је на 

коленима и сатима слушао исповести. У већини случајева, он је све до краја живота на тај начин 

слушао исповести других људи.  

  

"ТО СУ БОЖИЈЕ СТВАРИ!" 

  

Будући да је отац Јаков служио и као парохијски свештеник у околним селима, морао је тамо да 

путује сваке недеље као и у многим другим приликама. Одлазио је тамо по снегу, киши, мразу и 
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врућини, јашући на мазги. У прошлости му је његова мазга Хаидо неколико пута причинила велике 

невоље. Била је нервозна и много се ритала. Једном приликом, тачније једног зимског дана, животиња 

се у шуми узјогунила и збацила оца Јакова. Био је тешко повређен. Осим тога, изгубио је пар плетених 

рукавица које му је Зоисова жена послала за сличне прилике. Како је увек био исцрпљен 

подвижништвом, био је веома осетљив на хладноћу. Руке су му биле укочене и имао је тешкоћа док је 

служио Литургију.  

Много пута одлазио је у села без мазге. Једног дана враћао се из села, оптерећен тешким 

проблемима. На два километра од манастира поред њега је прошао такси. Путник је познавао оца 

Јакова и затражио је од возача да га повезу. Међутим, возач је одговорио:  

 

"Не брините за калуђере, нема потребе да то чинимо!"  

Прошли су поред њега, али кад су стигли у манастир и закуцали на капију, отворио им је сам отац 

Јаков. И возач и путник били су запрепашћени, док је возач затражио и опроштај.  

Сличне ствари биле су уобичајене. Другом приликом, у манастир се запутила једна мајка, носећи 

одећу свог болесног новорођенчета да би отац Јаков прочитао молитву. Дошла је таксијем. 

Непосредно испред раскрснице за испосницу преподобног Давида, такси се заглавио у блату и није 

могао да настави пут. У то време поред њих је прошао отац Јаков јашући на мазги. Ишао је у село 

удаљено неких шест - седам километара, где је требало да причести једног самртника. Мајка је 

замолила да разговара с њим, али јој је он показао на "свете утвари" и рекао да се прекрсти и да оде у 

манастир, где ће и он касније доћи. Након десет или петнаест минута мајка и таксиста стигли су у 

манастир. Ушли су у храм и поклонили се светим иконама. На њихово запрепашћење, отац Јаков је 

тада изашао из олтара!  

"Оче Јакове, зар Вас малопре нисмо видели на путу?"  

"Јесте, чедо моје!"  

"Зар нисте ишли у село и носили Причешће човеку који је на самрти?"  

"Јесам, чедо моје!"  

"Како је могуће да сте тако брзо отишли и вратили се?"  

"То су, чедо моје, Божије ствари!"  

(О овом догађају казивао је таксиста у присуству једног епископа.)  

Што се тиче оваквих "Божијих ствари", он их никад није испитивао. Једноставно их је прихватао 

таквима какве јесу. Исто је веровао и за подвижништво и пост. Те ствари су за њега биле очигледне. 

Препоручивао их је свим срцем и без много објашњења. Кад је у питању пост, обично би рекао да је то 

прва заповест коју је Бог дао човеку. Кад је једном приликом митрополит Николај упутио посланицу 

верујућима којом се допуштају извесне олакшице током Великог поста, отац Јаков био је веома 

ражалошћен и није крио своје разочарење. Такви поступци наводили су га да каже:  

"Владике су Крмчију обесиле на смокву!"  

Другом приликом, отац Јаков је много туговао кад је епископ рукоположио човека за којег он није 

дао своју сагласност, јер је у том случају постојала препрека за свештенички чин.  

Строго се придржавајући монашких заповести и сурово се подвизавајући, отац Јаков је од Бога био 

награђен одважношћу пред светитељима, посебно пред преподобним Давидом и преподобним Јованом 

Руским. Са њима је разговарао непосредно и простодушно, тражећи без неодлучности и колебања ово 

или оно. Дешавало се чак и да плане и да "припрети" преподобном Давиду. Тако се 1972. догодило да 

су сељаци посекли неколико стабала манастирских маслина и употребили их за огрев. Отац Јаков био 

је веома узнемирен. Поред свега тога, игуман му је наложио да оде у полицију, на суд, итд. Осетио је 

снажно неспокојство. Нимало се не предомишљајући, сишао је у цркву, стао пред икону преподобног 

Давида и рекао:  

"Што се мене тиче, преподобни, ја сам напустио сопствену имовину и дошао овамо да бих ти с 

љубављу служио. Ти знаш колико те волим и поштујем. Имање припада теби. Међутим, изгледа да то 

тебе не интересује, чим у њега улази ко год хоће и сече стабла. Не желим сад да идем у полицију и да 

чиним сличне ствари. До вечери имаш времена да ми доведеш онога који је посекао стабла. Ако не 

буде тако, старче, затворићу те у гробницу, и нећу ти палити ни тамјан ни кандило!"  

И заиста, преподобни Давид се "сагласио". Непосредно пре вечерње, у манастир је дошао један 

сељак. Отац Јаков је схватио да је то кривац, али ништа није рекао. Кад је завршена вечерња служба, 

сељак је исповедио своју кривицу и уследила је надокнада штете.  

Након три године догодило се нешто слично. Док се братство припремало за вечерњу, приметили 

су да на месту где су продавали свеће недостаје новац. Старац Јаков био је веома узнемирен и одмах је 

стао испред иконе преподобног Давида:  
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"Ако пре почетка вечерње не откријеш ко је украо новац, нећу ти кадити и нећу служити вечерњу!"  

Преподобни Давид је убрзо довео лопова. Он се покајао, пао на колена и замолио за опроштај.  

Преподобни Давид није се само одазивао на молитве старца Јакова него је и саосећао с њим, што 

ће се видети из онога што се догодило игуману Никодиму. Приликом једне од посета манастиру, 

игуман Никодим затекао је оца Јакова како служи Литургију. Упитао га је како је, а отац Јаков је 

одговорио:  

"Шта да вам кажем, старче, болестан сам и уопште се не осећам добро."  

Игуман није показао разумевање и незаинтересовано је рекао:  

"Зашто, ти си стално болестан, о чему се ради?"  

Никодим се сутрадан пробудио натечених ногу. Схватио је о чему се ради и, чим је на дворишту 

угледао оца Јакова, рекао:  

"Ех, оче Јакове, само смо разговарали, зар је било потребно да ми овако узвратиш?"  

  

У ЧИНУ ИГУМАНА 

  

Почев од 1970. године, блистање јеромонаха Јакова постало је сразмерно његовим страдањима. 

Његове патње биле су бескрајне, али је исто тако било бескрајно и његово блистање.  

О њему се није више причало само у околини него у читавој Еубеји. За њега су дознали и многи на 

Атици (у Атини), тако да су долазили да га виде, саслушају и да му се исповеде. Међутим, кад се 1972. 

покренуло питање новог игумана, митрополит Халкиде Николај није ваљано размишљао о њему.  

Прошле су три године. Велики подвижник био је беспоговорно послушан новом игуману 

Христодулу, тада младом монаху, који је сада игуман великог манастира Кутлумуша на Светој Гори. 

Јаков је имао мноштво врлина и био је обилно обдарен даровима Божијим, тако да му ни најмање није 

било тешко да се потчини младом игуману. Напротив, он га је много волео, будући да га је познавао 

још од детињства и да се овај често исповедао код њега.  

Кад су прошле те три године, поново се указала потреба за новим игуманом. Митрополит 

Хризостом упирао је поглед у оца Јакова, који је оклевао и није био вољан да прихвати ово звање. 

Међутим, најзад се сагласио са тим и 2. јуна 1975. постао је игуман.  

Нове одговорности, многа страдања, али и још снажније блистање. Обнова манастира, која је 

захваљујући Јаковљевим напорима започела у Никодимово време, сада је скоковито напредовала. 

Јаков се није бринуо само о манастиру него о читавој тој области. На пример, током страшне 1978-79. 

године, када су велики шумски пожари унесрећили Грчку, он би у поноћ изашао из манастира, 

понекад сам а понекад у пратњи својих монаха, и служио молебане за избављење земље од пожара. 

Што се тиче манастирских зграда, желео је да буду солидно грађене али истовремено и веома 

једноставне, "монашке". Међутим, највише се бринуо о унутрашњем животу општежића. У манастиру 

су живела само тројица монаха. Упркос његовом блистању, упркос чудесима која је сатворио, није 

видео ниједног новог монаха који ће се придружити манастиру. Многи младићи, који су чезнули за 

монаштвом, долазили су код њега да се посаветују и да се исповеде, али су се монашили на другим 

местима.  

Један млади игуман, који је у то време дошао да се упозна и посаветује са њим, упитао га је 

следеће:  

"Како то, старче, да овде немате више монаха, кад је толико оних, који су жудели за монаштвом, 

прошло поред вас?"  

Старац је без тешкоћа одговорио:  

"Изгледа, оче, да ја познајем само уводне ствари а да оно, што је дубље, не познајем!"  

И заиста, требало је да чека пуних 12 година, све до 1987, да би видео новог монаха. То се сигурно 

није догодило стога што старац Јаков није познавао "оно дубље". Облагодаћени старац и боговидац, с 

којим су се саветовали монаси из разних манастира, добро је познавао и "оно дубље". Разлог или 

разлоге за то треба потражити на другом месту и веома је тешко објаснити расуђивање старца Јакова и 

одлуку Божију у вези с тим питањем.  

Иако је у манастиру било мало монаха, богослужења су редовно извршавана и монашке врлине 

пројављивале су се и на њиховим лицима. Током једног поднева, сатана се показао игуману на свој 

начин. У време кад се затварала манастирска капија, појавила се убога, ружна жена са алком у носу. 

Старац јој је рекао:  

"Дођи, поклони се. Одакле долазиш? Остани овде један дан и одмори се."  

Она је на то рекла:  



 42 

"О чему то говориш? Не могу да останем овде ни пола сата! Свакодневно служите Литургију и 

молите се. Идем у један манастир да их узнемиравам недељу дана а затим идем даље!"  

"Да ли си ти сатана", упитао је старац и уперио дрвени крст према њој. Сатана, који је овога пута 

узео обличје старице, ишчезао је истог тренутка, али се није обесхрабрио. Сутрадан, у време док се 

старац у својој келији припремао за вишечасовну молитву и стављао тамјан у кадионицу, испред њега 

се појавио ужасан костур. Старац је скинуо икону Пресвете Богородице и окренуо је према њему. 

Демон је одмах ишчезао. Међутим, сличне ствари понављале су се више пута. Једном је узео обличје 

јарца и покушао да удари оца Јакова право у лице.  

Сатана је дејствовао и на друге, "делотворније" начине. Подстицао је људе да посегну за 

неколицином манастирских њива или је покушавао да на неки други начин нашкоди манастиру. 

Старац се мало узнемирио. Ђаво је то схватио, појавио се пред њим и рекао:  

"Ја сам тај који то чини... само да бих тебе узнемирио. Нећу ти дозволити да будеш спокојан. Сутра 

ћеш добити један папир."  

Уистину, сутрадан је стигао позив на суд. Старац се обесхрабрио. Његова нећака Марија затекла га 

је у врло лошем стању. Узалудно је покушавала да га утеши. Изашао је из келије и пошао у кухињу да 

попије кафу. Прошавши поред средишњег храмовног портала, окренуо се на десну страну и ушао у 

храм. Марија га је збуњено пратила и зауставила се испред места где су продавали свеће. Старац је 

корачао право према иконостасу а затим стао пред икону преподобног Давида. Марија је чула како 

говори следеће:  

"Зашто ништа не чиниш, мој преподобни Давиде? Мирујеш ту, на својој икони, а Јакову 

препушташ да све уради. Јаков је своје завршио, и више ништа не може да учини. Сиђи и уради што је 

потребно!"  

Старац је још нешто говорио истим, озбиљним тоном, али Марија се уплашила и изашла напоље.  

  

ВИДЕО ЈЕ И ДОДИРНУО НАЈСВЕТИЈУ КРВ НАШЕГ ГОСПОДА! 

  

Највеће и најчудесније чудо којег га је удостојио Бог догодило се 22. новембра 1975. ујутро. Био је 

толико потресен због овог чуда да га је одмах записао у своју бележницу. Тај запис садржи следеће:  

"У суботу ујутро 22. новембра 1975, у време свете проскомидије, у тренутку након спомена а пре 

покривања Светих Дарова, заиста сам видео - и исповедам то у светињи - капљицу сасушене крви, коју 

сам додирнуо и која је остала на мом прсту. Позвао сам сабрата светог манастира, монаха Серафима, и 

испричао сам му о овоме. Он ми је рекао: 'Што се нас тиче нас, оче, ми не можемо да је видимо. 

Међутим, да ли ви знате шта је то?' Одговорио сам му да верујем - и клањам се пред тим - да је Сам 

Бог био присутан.  

Три пута понављам Господе, помилуј!  

Архимандрит Јаков  

  

ЈА САМ САМО ПРАХ И ПЕПЕО" 

  

Кад је прошла половина маја 1972. године, поново се тешко разболео. Он је био стрпљив, али зло је 

истрајавало. Сматрао је да се приближио његов крај и саставио је кратак запис намењен манастирским 

монасима, који је нађен у његовим белешкама. Запис је једноставан и недотеран, али открива дубоку 

светост нестјажатељног монаха. У њему се налази следеће:  

"Свети манастир преподобног Старца, 23. мај 1977.  

Свети оци, оче Кирило и оче Серафиме, вашим светим молитвама:  

свети моји оци, брините се о светом манастиру нашег преподобног оца Давида. Све ствари у 

манастиру, музеј и све остало, припадају преподобном старцу Давиду. Све што се налази у келији 

преподобног старца, у којој живим од 1952. године, књиге, новац и све остало, припада преподобном 

старцу Давиду. Никад ништа нисам желео и те сам ствари задржао само због своје болести и 

нужности. Никад нисам ни помишљао да нешто пожелим за самога себе, јер знам да сам само прах и 

пепео.  

У свему будите опрезни и имајте љубави међу собом, зато што љубав покрива мноштво грехова и 

зато што је и наш Господ Исус Христос био разапет ради љубави.  

Уколико међу собом имамо љубави, онда смо чеда Божија. Ако сам вас, као овоземаљски човек, 

нечим ражалостио, опростите ми и нека благодат Божија буде са вама.  

Целивам вас у светој љубави.  

Најништавнији међу јеромонасима, + о. Јаков."  
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БЕСЕДИ СА ПРЕПОДОБНИМ ДАВИДОМ И ПРЕПОДОБНИМ ЈОВАНОМ РУСКИМ 

  

Током 1977. године, свештеник Јоанис Вернезос из Прокопија Еубејског, где се налази светилиште 

(крипта) преподобног Јована Руског, затражио је од старца Јакова да се помоли за налажење воде, јер 

су њихове њиве страдале од суше. Отац Јаков обећао му је следеће:  

"Одмах ћу поћи да се помолим преподобном Давиду да пронађете воду. Рећи ћу му да дође и да са 

собом поведе и божанственог Јована (Руског) и да, као што је ударио штапом и довео воду у свој 

манастир, тако учини и за овог доброг свештеника!"  

И заиста, вода је пронађена. Свештеник је позвао оца Јакова да би му заблагодарио, али пре него 

што је успео да било шта каже, старац Јаков му је рекао:  

"Оче мој, након пламених молитава преподобни Давид је приклонио главу, оборио очи и указао ми 

да ћете наћи воду. Само напред!"  

Чудно је што у односу на остале светитеље, а посебно преподобног Јована Руског, није осећао 

толику присност као у односу на преподобног Давида. Кад год би се обратио за помоћ и преподобном 

Давиду и преподобном Јовану, имао је утисак да ће преподобни Јован стићи брже, јер је био много 

млађи од преподобног Давида. Преподобном Јовану се никад није обраћао оштрим тоном, као што се 

понекад обраћао преподобном Давиду. Стидео се чак и да служи у светилишту (крипти) преподобног 

Јована у Прокопију. Од њега су често тражили да служи Литургију "код светог Јована". Међутим, он је 

обично одговарао:  

"Јесам ли ја, овоземаљски човек, достојан да се појавим пред божанственим Јованом?"  

Поред тога, сваки пут кад би споменуо име преподобног Јована, којег је називао "божанственим" и 

"исповедником", његов глас добијао је величанствено свечан тон, као да је преподобни Јован присутан 

и као да се обраћа краљу.  

Он није само преклињао преподобног Јована да помогне верујућима, него га је и видео како излази 

из свог светилишта да би им помогао. Године 1986. старац Јаков приповедао је једној групи поклоника 

како преподобни Јован дејствује и изван свог светилишта. Будући да сам седео непосредно покрај 

њега, тихо сам га упитао:  

"Да ли сте га Ви лично видели изван светилишта?"  

Старац је наставио, јер су га и други слушали. Још два пута сам га упитао то исто, али тако да не 

чују остали. Одговорио ми је на разоружавајући начин, не мењајући ритам говора:  

"Ујутро сам га видео тамо, како се враћа и улази у своју крипту. Понекад, дакле, преподобни није у 

својој крипти."  

О чуду излажења преподобног из његове крипте могу да посведоче и други, посебно свештеник - 

проистаменос (надзорник) ове гробнице (крипте). Преподобни Јован удостојио је старца да беседи с 

њим, па чак и да га види живог и у пуној величини. Једном приликом, кад се старац враћао са неких 

медицинских испитивања, пролазио је поред светилишта преподобног Јована и, као и обично, отишао 

да му се поклони. Пао је на колена пред његовим гробом и, након извесног времена, према речима 

самог старца Јакова, преподобни му је казао:  

"Мислиш ли да ја благосиљам свакога ко овде уђе? Ево, жену која ми се управо поклонила заједно 

са својом децом, нисам благословио!"  

"Зашто", упитао је старац.  

"Зато што она проклиње своју децу!"  

  

ПРЕИСПУЊЕН САМ РАДОШЋУ... ВИДИМ НА ВАШИМ ЛИЦИМА! 

  

Крајем 70-тих година његове телесне снаге све су више слабиле, што му је изазивало велику 

тескобу. Био је тужан јер више није могао да се бави физичким пословима, као што више није могао 

ни да се моли 23 сата дневно. И поред тога, радио је бар двадесет сати дневно, и то је углавном било 

духовно делање. Један од његових "сатрудника" био је и архимандрит Павле, који је путовао по 

читавој Еубеји и свакога, ко је имао неки духовни проблем, слао код оца Јакова. Отац Јаков је, са своје 

стране, примао људе с безграничном љубављу. Он би их пажљиво гледао у очи и могао је да разликује 

оне који су дошли са добрим намерама од оних који су дошли због пуке радозналости. Једном је о 

томе слободно говорио групи људи:  

"Чеда моја, ја сам преиспуњен радошћу. На вашим лицима видим да сте чисти. Будите увек такви. 

Једном ме неки свештеник упитао: 'Шта видите у мени, оче Јакове?' Чеда моја, он је био црн, не могу 

да вам опишем. Насмешио сам се и нисам рекао овом свештенику шта сам у њему видео."  
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Отац Јаков није правио оштру разлику између свештеника и мирјана. Био је веома обдарен даром 

расуђивања, што се може видети и из следећег догађаја. Један јеромонах, који је често посећивао 

старца, упитао је следеће:  

"Старче, да ли сам Вас ражалостио тиме што подрезујем косу?"  

Старац је рекао "не", иако је, наравно, желео да се и у том погледу поштује предање. Након 

извесног времена, тај исти свештеник дошао је у манастир неподрезане косе. Старац је нашао прилику 

да му насамо каже:  

"Оче, и сад лепо изгледате као и раније, само што сада више изгледате као свештеник, као 

Мелхиседек!"  

Према свима је био љубазан и предусретљив, покушавао је да свакога охрабри и духовно надгради. 

Међутим, онима који су били чисти и добронамерни отварао се на другачији начин. То се утолико 

више односило на младе, због којих је бивао преплављен радошћу и срећом. Људи то нису могли да 

осете, али су се и несвесно препуштали тој радости и ликовању. Много пута се та радост пројављивала 

и у другачијем облику. Кад би дошли добронамерни поклоници и кад би их отац Јаков повео у цркву 

на молебан преподобном Давиду или их благословио његовим светим моштима, из светитељеве 

крипте ширио би се чудесан миомирис. Исто се догодило и 1983, кад су манастир посетили студенти 

Богословског факултета у Атини.  

Било је неизбежно да дође тренутак кад ће поклоници напустити манастир. Они би се тада осећали 

као да иза себе остављају особу која их воли више него било ко у свету. Уистину, било је тужно отићи 

од оца Јакова. Старац је поклонике пратио до капије, а они су одлазили охрабрени, утешени, испуњени 

вером и, више од свега, надом да ће поново доћи. За многе је посета оцу Јакову значила ново 

полазиште и камен темељац за њихов будући живот.  

Један јеромонах - протосинђел каже да је одлазак од оца Јакова подсећао на одлазак из Раја. Било је 

то сасвим природно, јер се у светом лицу овог блаженог старца огледао Сам Бог. Његови ум и срце 

били су обитавалиште божанских енергија, што се огледало и пројављивало на његовом светом лицу. 

Посредством светлости, мира, радости и љубави који су зрачили са тог лица откривао се и прослављао 

Бог. То објашњава због чега су поклоници уз њега осећали предукус Раја и делић Царства Божијег.  

  

"ПОСЕДОВАО ЈЕ ДАР ПРОЗОРЉИВОСТИ, АЛИ ГА ЈЕ СКРИВАО ДА БИ ИЗБЕГАО 

ЉУДСКУ СЛАВУ" 

  

Додаћемо да су они, који су први пут посећивали манастир, том приликом доживљавали 

својеврстан шок. Наиме, иако се никада раније нису срели са старцем Јаковом, он их је ословљавао по 

имену или им је спомињао тешкоће на које су наилазили долазећи у манастир. И поред тога, био је 

веома опрезан у погледу свог великог дара прозорљивости. Иако су му биле познате личне тајне људи 

који су разговарали с њим, он то никад није откривао. Дар прозорљивости чувао је дубоко у себи. Као 

што је неколико дана након упокојења старца Јакова рекао још један велики и блажени старац, отац 

Порфирије, "он је поседовао велики дар прозорљивости, али га је брижљиво скривао да би избегао 

људску славу. Он је један од највећих светитеља нашег века."  

Та "брижљивост" оца Јакова у погледу скривања дара прозорљивости била је утемељена у његовом 

расуђивању. Године 1979. у посету су му дошли неки универзитетски професори, који му се претходно 

нису најавили. Они су имали многобројне међусобне проблеме и дошли су код старца да би пронашли 

решење. Кад су сели ради уобичајеног послужења, старац је почео да им говори о разним стварима, 

дајући им у међувремену посебне савете који су се односили на њихове међусобне проблеме. 

Професори су се нашли у неприлици. Отац Јаков је поступио на овај начин стога што нико од њих није 

желео да о њиховим заједничким проблемима говори пред осталима.  

Кад год би осетио да ће то бити корисно, на сличан начин поступао је и са онима који би дошли да 

се исповеде. Кад се радило о почетнику и особи која није духовно узнапредовала, која је била 

стидљива, неодлучна или необразована, он би клекнуо поред ње и тактично говорио о њеним 

искушењима, гресима, падовима и помислима, да би затим с љубављу и благом строгошћу понудио и 

одговарајуће духовне лекове.  

Било је много оних, међу њима и монаха, који су говорили:  

"Што се мене тиче, ја током исповести ништа нисам рекао. Старац је све рекао, а ја сам све време 

слушао оборене главе."  

Иако старац није био високо образован нити је познавао психологију и педагогију, врло лако се 

прилагођавао особи с којом је разговарао или која се исповедала.  
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И земљоделац и радник доживљавали су га као себи равног. Међутим, ни универзитетски 

професор ни судија врховног суда нису имали тешкоћа да разговарају с њим, јер су и они осећали да је 

старац равноправан сабеседник. Није никаква случајност да су многи универзитетски професори и 

судије високог ранга долазили код њега да се посаветују и исповеде. Исто се може рећи и за 

многобројне свештенике, па чак и за оне који су и сами били исповедници. Пред неуким старцем 

Јаковом клањали су се и исповедали чак и епископи и патријарси. Сви су одлазили утешени, 

охрабрени и укрепљени новом снагом за духовну борбу.  

Осим тога, отац Јаков је толико чезнуо да види људе који долазе да се причесте да у оним 

случајевима, где је видео истинско покајање, није налагао строга правила. То, наравно, не значи да је 

превиђао темељна начела. У једном случају, на пример, некој младој жени није дозволио да се 

причести. Упркос томе, она је отишла код једног епископа и од њега је добила дозволу. Међутим, кад 

је приступила светом причешћу, догодило се нешто чудно: ништа није могло да дође до њених уста. 

То се догодило два пута. Млада жена се уплашила, покајала и дошла код оца Јакова да се исповеди.  

Како нам је приповедао сам отац Јаков, нешто слично догодило се и једном новинару који је хтео 

да се причести без одговарајуће припреме:  

"Док сам се спремао да га причестим ја сам оклевао... преподобни мој Давиде... одједном, златан 

блесак прошао је испред свете кашичице и изнад моје главе, према светом олтару."  

Како је протумачио отац Јаков, овај златни блесак (који је видео и један врлински монах) значио је 

да Дух Свети не допушта да Крв и Тело нашег Господа уђу у нечистог човека. Како је објаснио отац 

Јаков, његово мрачно лице одавало је да овај новинар има извесне везе са магијом.  

  

БИО ЈЕ ЧУВАР А НЕ КРИТИЧАР КАНОНА 

  

Сваки пут кад би од њега као духовника затражили сагласност поводом рукоположења новог 

свештеника, за њега би наступило тешко време. Чак и кад би у питању била његова духовна чеда, 

необремењена тешким грехопадима, он је оклевао услед дубоког страхопоштовања и објашњавао 

кандидату колико је страшно тајинство свештенства. Одлагао је да да своју сагласност, често се 

сусретао с кандидатом и објашњавао:  

"Чедо моје, познате су ти ове ствари... Извини што ти то говорим... То није лако... Треба да 

постанеш свештеник Вишњег Бога... Како то да ти објасним?"  

Поступао је на овај начин и успоравао доношење одлуке да би кандидат схватио светост овог 

тајинства, али и да би он сам надвладао страх који га је обузео.  

Старац је био врло строг према самоме себи, али је према другима био веома увиђаван. Ишао је чак 

дотле да је допуштао да се за манастирске посетиоце средом и петком припремају јела на маслиновом 

уљу, објашњавајући то следећим речима: "Ови људи су веома уморни и поднели су толико мука да би 

дошли овамо и поклонили се Преподобном. То није важно, дајте им мало уља!" Такво нешто, међутим, 

никада није допуштао самоме себи! У ствари, кад би сео да обедује, старац би се дословно претварао 

да једе. Кад би схватио да га неко посматра, узео би комадић хране и ставио га у уста. Количина хране 

у његовом тањиру смањивала би се само онда кад би неко седео непосредно поред њега. Замолио би 

своје госте да добро једу и био би срећан уколико би они то и учинили. Много пута их је подстицао:  

" Једите, немојте жалостити Господа!"  

Међутим, увек је посебно наглашавао значај великих врлина поста, уздржања и похађања 

богослужења. Људима је саветовао да иду у цркву и да се моле. Оно што је он препоручивао као 

правило или предуслов да би некоме било добро, може нам изгледати чак и наивно:  

"Три дана пости уздржавајући се од свега, много се моли, уздржавај се и 'отвори три цркве' 

(односно, одслужи три Литургије)."  

У овим простим речима скрива се велика богословска мудрост. Оне претпостављају дубоку веру у 

Бога и у посредовање светитеља. Само онај, ко поседује такву веру, може да прихвати строго 

подвижништво и да прође кроз све патње и цену коју оно подразумева. Препоручивао је " отварање 

три цркве", јер је знао колика је сила освећења и опраштања која потиче од светог тајинства 

Евхаристије. Узгред речено, кад би дознао да је неки свештеник узео много новца за служење 

Литургије или низа од четрдесет Литургија, много би се растужио и рекао верујућем:  

"Добро пази где ћеш дати свој новац!"  

Што се тиче свештеника који су манастир посећивали заједно са својим духовним чедима, отац 

Јаков их је јавно хвалио и величао како би увећао њихов углед међу верујућима. Чак је покушавао и да 

им целива руку, не обазирући се на то да ли су били млађи од њега. Како су многи од тих свештеника 

били његова духовна чеда, морао је да се довија на разне начине не би ли им целивао руку.  
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Што се тиче монаха, он их је благо саветовао и с љубављу и подршком уводио у дух монашког 

живљења. Кад би се догодило да запоставе своје дужности или да ослабе у духовној борби, није им се 

обраћао оштрим речима. Уместо тога, према њима се званично опходио и није гледао право у њих. 

Монаси су, са своје стране, знали да је он преиспуњен љубављу и састрадањем. Кад би га видели у 

порти или у цркви, журили би да узму његов благослов. Његова реч и његов поглед за њих су значили 

делић Раја. Дакле, кад би према њима почео званично да се опходи, не охрабрујући их својим 

погледом, они су дубоко у себи осећали да су лишени оног делића Раја због којег су заправо и дошли у 

манастир. Њима је то било довољно да би се освестили, покајали и с новом снагом наставили духовну 

борбу. Понекад, кад би старац желео да буде одређенији, говорио би с привидном равнодушношћу:  

"Оци моји, кад сам био млад, имао сам обичај да обилазим све манастирске капеле, да их чистим и 

припремам за дане празника. Жртвовао сам време свог одмора..."  

На тај начин би они разумели да се сваки пут, кад се појави потреба, мора учинити више него што 

је уобичајено.  

КОД ПРЕПОДОБНОГ ЈОВАНА РУСКОГ 
  

Старац Јаков није волео да се удаљује из манастира. Као прво, напуштање манастира за њега је 

значило исто што и напуштање Раја. Као друго, осећао је да о Рају мора да се брине непрестано и да не 

би требало да га напушта.  

Кад би разумео да монах размишља о посети неком светилишту или неком манастиру, он би за 

трпезом или у личном обраћању рекао с привидном равнодушношћу:  

"Оци моји, познавао сам једног доброг монаха, монаха који ни због каквог разлога није напуштао 

манастир. Тај монах је постао светитељ!"  

Да ли је неки од монаха помишљао да затражи благослов за посету Светој Гори? Он би га 

предухитрио следећим речима:  

"И ја сам, оци моји, желео да посетим Свету Гору! Међутим, како сам могао то да учиним? И ово 

овде је Света Гора!"  

Разуме се да је старац био сасвим свестан да Света Гора није толико бучна као манастир 

Преподобног Давида са свим његовим посетиоцима, мушкарцима и женама, али је и даље говорио 

исту ствар. Многи свештеници, његова духовна чеда, позивали су га да посети њихове парохије или 

манастире, али је он то стално одбијао и говорио:  

"Зашто сам вам ја потребан? Ја сам само мртво тело и загадићу ваздух који удишете!"  

Једини изузетак било је светилиште преподобног Јована Руског. Оно се ионако налази на путу ка 

Халкиди, где је често морао да путује.  

Једног поподнева, кад се враћао из Халкиде, пролазио је поред цркве Преподобног Јована. 

Побожно је ушао, запалио велику свећу и продужио ка главном храму, који се налази са леве стране. 

Крипти се приближио са страхопоштовањем и радошћу и затим клекнуо испред ње. Ту се неко време 

молио. Неки људи, који су такође дошли у светилиште, почели су да негодују због његовог оклевања. 

Старац је устао, целивао свете мошти и прешао у други део светилишта како не би сметао осталима. 

Стајао је тамо и с радошћу посматрао лобању преподобног. Међутим, приметио је да се свете мошти 

покрећу и да мењају свој положај, зависно од особе која им се поклања. Отац Јаков се зачудио, 

усредсредио пажњу и приметио да се то уистину догађа. Тада се одважио да запита преподобног:  

"Преподобни мој, зашто некима допушташ да те додирну уснама, некима пружаш своју руку, 

некима окрећеш главу да би је гледали, некима се осмехујеш а од неких одвраћаш главу?"  

Истог часа добио је одговор:  

"Знај, Јакове, да нису сви овде дошли да би ми изразили своје поштовање. Неки су дошли због 

истинске побожности, неки су дошли држећи руке на леђима а неки су овде из пуке радозналости..."  

Отац Јаков удостојио се оваквог дара још неколико пута. Другим речима, виђао је да свете мошти 

заузимају или положај добродошлице или положај одбијања, што је зависило од унутрашњег стања 

особе која им је приступала. У ствари, сваки пут кад би дошао у ово светилиште, старац је од 

преподобног Јована добијао неки знак. Једном приликом, 1990. године, са својим нећаком Теодором 

враћао се из Атине са неких медицинских испитивања. Пролазили су поред овог светилишта, где је 

тада било много народа. Дугачак ред посетилаца чекао је да се поклони светитељу. Отац Јаков је пао 

на колена пред криптом и молио се неко време. Неколицина жена изгубила је стрпљење због његовог 

оклевања, али су изненада престрашено устукнуле говорећи: "Костур се тресе, кости преподобног се 

потресају!" Отац Јаков је то чуо, устао и сасвим природно рекао:  

"Хришћани моји, светитељи су живи! Он је само променио положај! Не плашите се!"  
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Много је волео свештеника који је служио при овом светилишту и није оклевао да му се исповеди, 

иако је свештеник био знатно млађи од њега. Слушање исповести оца Јакова значило је 

запрепашћујуће искуство за сваког исповедника. Овај свештеник, који је иначе био старчево духовно 

чедо, ни по коју цену није хтео да пристане да исповеди старца. Обузимао га је неизрециви страх на 

помисао да ће исповедати свог духовног оца, светог подвижника који је исповедио на хиљаде људи и 

саветовао остале врлинске подвижнике! Правдао се својом неопитношћу и тврдњом да не зна шта би 

рекао једном подвижнику. Старац је био упоран и захтевао је од њега да покаже послушност. 

Свештеник је тек тада пристао. Обојица су клечали пред иконом преподобног Давида на иконостасу. 

Тада је започело изливање смирења које је могло потрести читав свет. Храм је био преплављен 

отвореношћу ума и срца светог подвижника који је, истовремено, био игуман са мноштвом 

одговорности, као и духовни руководитељ многих верујућих, мирјана, монаха, свештеника, епископа и 

митрополита. Старчева исповест је свесно била упућена превасходно Господу, затим преподобном 

Давиду и најзад свештенику. Она је подсећала на беседу са преподобним Давидом, чији је сведок био 

овај свештеник. Старац је откривао своје помисли, речи и дела. Свештеник је осећао да разговарају 

двојица светитеља и свети човек на исповести обраћао се Господу, говорећи да је у једном случају 

поступио онако како му је наложио преподобни Давид а у другом онако, како му је преподобни 

саветовао. Преподобни Давид био је његов помоћник и саучесник у одговорности пред Богом. 

Закључујући исповест, старац Јаков је рекао:  

"Видиш ли, свети старче, да сам све споменуо пред нашим добрим свештеником?"  

"Наш добри свештеник" ништа није могао да прозбори. Уосталом, није се ни усуђивао да било шта 

каже овом светом човеку. У једном тренутку отац Јаков је пао на земљу и дословно челом дотакао 

свештеникове ципеле, очекујући разрешну молитву. Свештеник је био сасвим потрешен и није знао да 

ли би требало нити да ли је неопходно да чита разрешну молитву. Међутим, старац је упорно чекао, 

клечећи на земљи. Свештеник ни сам није био свестан како је прочитао завршни део молитве и 

пожурио да подигне старог подвижника са земље.  
  

ПОПЛАВА ПОКЛОНИКА И ЗНАМЕЊА БОЖИЈИХ 
  

Почетак осамдесетих година донео је велике бриге везане за манастир: старчево нарушено 

здравље, све већи број поклоника, разне недаће и искушења. Старчева слава све је више расла и то је 

представљало добар знак, иако је, с друге стране, ограничавало време које је желео да посвети 

исповедању и одговарању на многобројна писма. И поред свега, време од неких пет година брзо је 

протицало.  

Од тада па надаље, све је постало теже и, истовремено, чудесније. Старчев духовни успон постајао 

је све изразитији, док су његови дарови бивали све упечатљивији. Међутим, његове ноге биле су 

натечене и модре. Флебитис је прерастао у озбиљну болест. Осим тога, имао је проблеме са срцем и 

дисањем, односно, патио је од срчане инсуфицијенције и проблема са коронарном артеријом. Имао је 

исувише здравствених проблема да би их наука могла разрешити! Било је неопходно да започне с 

болничким лечењем. Пре и после лечења у болници, неко време проводио би у дому своје нећаке 

Марије. И Марија и њен муж Теодор Микелис много су поштовали старца и били су му, у ствари, 

веома благодарни. Неколико година пре тога Марија је имала веома тежак порођај. Мало је 

недостајало да умру и она и њено новорођенче. Међутим, на велико запрепашћење лекара, она је била 

спасена захваљујући старчевим молитвама. Нико о томе није говорио старцу, али је он ипак знао шта 

се дешава и непрестано се молио пуних четрдесет осам часова. Један монах имао је виђење како се 

старац носећи крст успиње на планину и упитао га је шта се догађа:  

"Идем горе, чедо моје, да бих Му био ближе и да бих Га преклињао за нашу Марију!"  

Сутрадан је позвао такси и отпутовао у Атину да би јој прочитао молитву. Марија и њено 

новорођенче били су спасени.  

Слично се догодило и Теодору, који је био капетан - надзорник. На дан 1. августа 1979. старац 

Јаков је рекао:  

"Само ако то Теодор данас учини..! Он је у великој опасности. Одслужићу молебан."  

Теодор је заиста био у опасности. Брод на којем се налазио пролазио је поред неких подводних 

гребена у Црвеном мору. Иако је он био само надзорник, преузео је команду над бродом и почео да 

даје упутства посади. У уобичајеним околностима, он не би успео да се снађе у таквој ситуацији. 

Међутим, упутства која је дао показала су се као веома добра. Касније је причао да се осећао као да га 

руководи нека сила. Тако су и он и посада избегли опасност.  

Током дана и часова које је провео у кући Микелисових старац Јаков живео је као бестелесни 

ангео. Није правио никакву буку, никога није узнемиравао, ништа није тражио - чак ни чашу воде која 
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му је била потребна да би попио лекове. Волео је само да ујутро попије шољицу кафе. Међутим, и ту 

кафу прихватао је тек након Маријине упорности. У том случају захваљивао јој се до поднева. Он је 

показивао дубоку благодарност и за најмању ствар коју би му понудили.  

Теодор је у кући чувао једну древну и чудотворну икону. У време кад су Турци опколили Крит 

(новембар 1866), његов деда налазио се у манастиру Аркадију. Испред себе је ставио ову икону и 

кренуо, заједно са својом вишечланом породицом. Икона је на неки начин заслепила Турке, који их 

уопште нису видели. Благодарећи томе успели су да побегну. Старац Јаков је сатима клечао и молио 

се пред том иконом.  

Марија је радила у кухињи и тамо је позвала и старца како не би био сам. Старац је био постиђен. 

Једном је то прихватио и придружио јој се. Пронашао је малу хоклицу, ставио је у угао и ту стидљиво 

сео као покорни, бојажљиви избеглица. Сматрао је да седење на столици не доликује монаху. У 

његовој келији такође се налазила једна столица или бар нешто што је личило на њу, али он никад није 

на њој седео. Сада, међутим, кад је био у туђој кући, као и увек кад би био негде у гостима, морао је да 

седи као и сви остали. Обично је седео на рубу софе. Након старчевог упокојења Маријину породицу 

посетила је једна госпођа која ју је упитала где је старац обично седео. Марија је показала, а госпођа је 

и сама села на то место. После извесног времена осетила је чудесан миомирис и одважила се да то 

исприча и осталима. Марија и Теодор су се насмејали и објаснили јој о чему се ради. Осим тога, рекли 

су да је из старчевих уста, док је говорио с њима, често допирао тај исти, чудесни миомирис:  

"Покушавали смо да му се што више приближимо како бисмо што боље осетили миомирис. 

Међутим, он је то схватио и стидљиво се повукао, претварајући се да ништа не зна о томе."  

Нешто слично дешавало се и са његовом одећом. Ма колико дуго да је носио поткошуљу, она се 

није прљала него се, напротив, и од ње ширио миомирис. Како је, према речима старца Порфирија, 

желео да "избегне овоземаљску славу", монаху који би затражио да опере његово рубље обично би 

рекао: "Ја сам га опрао, оче, чисто је!"  

Он се, у ствари, због подвижништва понекад није уопште купао, али је и поред тога био 

беспрекорно чист.  

Много је волео децу. Она су у његовим очима изгледала као ангели. Насупрот његовом одлучном 

гласу, понекад је знао да благим тоном затражи од Марије:  

"Марија, немој грдити децу, не могу то да поднесем..."  

Једног понедељка ујутро мали Константин је плакао и није желео да оде у школу. Учитељица им је 

показала једну народну игру и рекла им да је до понедељка и сами науче. Дечачић је није запамтио, а 

ни његова мајка је није знала. Старац је зачуо плач и опирање малог Константина, а онда упитао 

нећаку:  

"Марија, зар ти заиста не знаш ту игру?"  

Без икаквих тешкоћа узео је дете и Марију за руку а затим их, певајући једну народну песму, 

научио како да играју.  

Након што је тога дана послала децу у школу, Марија је са старцем отишла у болницу. Док су се 

возили аутобусом, старац је седео и гледао кроз прозор. На тротоару је спазио млади пар који се грлио 

и љубио:  

"Марија, погледај колико брат и сестра воле једно друго!"  

"Хајде, ујаче, то је љубавни пар!"  

"Ох, заиста? Колико бестидности има у наше време!"  

Гледајући свет кроз прозор аутобуса, старац се зачудио једноличности и неукусу с којима су били 

одевени млади. Сви су били у џинсу и спортским јакнама. Једном је групу младих која је посетила 

манастир запитао:  

"Чеда моја, питам се да ли сви ви купујете одећу код истог продавца? Да ли икад пеглате своју 

одећу?"  

Овај строги, неземаљски подвижник имао је префињен укус. Желео је да људи буду одевени 

уредно, укусно и пристојно.  

Стигли су у болницу. Након испитивања, кардиолог, др Кремастинос, који ће касније постати 

министар за здравство, разочарано је завртео главом. Старцу ће ускоро бити неопходан пејсмејкер. 

Поред тога, његово целокупно здравствено стање било је веома лоше. Отац Јаков није био много 

забринут због своје озбиљне болести, па чак ни због чињенице да ће још више патити. Пре би се могло 

рећи да се растужио што ће, како је он мислио, још пар пута морати да напусти манастир иако је, 

наравно, морао много више да одсуствује.  

Кад се вратио из болнице, није се ни један једини дан задржао у дому Микелисових, код своје 

нећаке. Одмах се запутио у манастир. Зауставио се само у Прокопију, да се поклони божанственом 
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Јовану, руском исповеднику и његовом сатруднику. Имао је обичај да га, заједно са преподобним 

Давидом, молитвом "пошаље" да помогне где год је то било потребно. Никада није прошао кроз 

Прокопи а да се није зауставио ради поклоњења овом срчаном и упорном борцу против зла.  

Кад је стигао у манастир, био је веома уморан. Труцкање у аутомобилу који се кретао лошим путем 

према манастиру изазвало му је срчане болове, да и не спомињемо да му је и сама вожња аутомобилом 

узроковала мучнину. Прошао је поред храма да би се поклонио иконама, а затим се попео у своју 

келију.  

Тек што је скинуо расу, неко је закуцао на његова врата. Били су то родитељи љупког 

петогодишњег детета који су тражили његову помоћ. Њихово дете није говорило. Водили су га на 

испитивања у Русију и у Америку, али без икаквог успеха. Отац Јаков их је саслушао без чуђења и 

бриге, а затим рекао:  

"Чеда моја, сићи ћемо доле (у цркву). Ви ћете се молити, и ја ћу се молити, и дете ће проговорити!"  

Тако се и догодило. Родитељи су се молили, а старац Јаков је лобањом преподобног Давида 

начинио знак крста над главом овог детета. Дете је после тога изашло у двориште да се игра са 

осталом децом. Није прошло ни десетак минута а оно је почело да говори, као да се ништа није 

догодило.  
 

ПОСЛЕДЊА НОЋ У ИСПОСНИЦИ 
  

Вратио се у своју келију и допустио себи да се мало одмори. Учинио је то, у ствари, из једног 

посебног разлога. Доктор га је упозорио да ће се, уколико не буде бринуо о свом здрављу, његово 

стање још више погоршати и да касније ништа неће моћи да учини за њега.  

Одлучио је да те ноћи последњи пут посети испосницу преподобног Давида, пећину у којој се 

преподобни Давид годинама молио. Отац Јаков однедавно беше престао да посећује ову испосницу. 

Догодило се да су га неки чобани видели кад се пре свитања враћао одатле. Почела су да круже 

оговарања. Отац Јаков није желео да постане саблазан за сељаке, нити да остали монаси дознају за 

његов велики подвиг. Престао је да одлази у испосницу, место на којем је доживео најчудесније и 

најбожанственије опите у свом животу.  

Овога пута није било као у прошлости. Понео је фењер да би могао да види стазу. Није било 

потребно да од Бога тражи звезду која ће му обасјати пут.  

Стигао је до тог места. Међутим, пре него што је низ стазу сишао ка пећини, несвесно се окренуо 

удесно, према великом гребену на чијем се врху налазио "покровчић" преподобног Давида. Ни сада, 

нити неком другом приликом, неће више бити у стању да се попне тамо. Носталгично се сећао ноћи 

обасјаних месечином, када се молио на врху гребена, у друштву звезда и преподобног Давида. Овога 

пута могао је да оде само у испосницу. Чак је и то било исувише. Није требало да хода током ноћи, а 

посебно не по тако стеновитим стазама. Кад би му се нешто догодило, не би могли ни да га пронађу. 

Помислио је да ће то бити његова последња посета испосници. Тако је уистину и било.  

Ушао је у пећину и несметано се молио. Нису га ометали ни демони ни срчане тегобе. Наслађивао 

се миром. Кад се преиспунио њиме, освежавајући унутрашњи поветарац прострујао је келијом 

његовог тела. У потпуности је био испуњен благодаћу Божијом. Дисао је и истовремено високо 

узлетао, беседио са преподобним Давидом, пратили су га крилати, младолики ангели, који су заједно 

са њим прослављали Тројединог Бога. Светитељи су га примили у своју заједницу. Седео је међу њима 

и с њима сазерцавао славу Божију. Оно, што је доживео те ноћи, да ли у телу, да ли изван тела (2. Кор. 

12; 2), он то није знао, није могао да објасни!  

  

НИЈЕ ТРЕБАЛО ДА ОТКРИЈУ ОНО ШТО СУ ВИДЕЛИ 

  

Ујутро је морао да се врати у манастир. Стигао је у време јутрења, а затим је одслужио Литургију. 

Тог јутра, међутим, није било као обично. Читао је одломак из Светог Писма, изговарао молитве и 

одговарања ђакона, али је све изгледало као да допире са неког извора који се налази унутар њега. У 

његовом срцу био је присутан неко други, неко величанствен и сладчајши. Он је говорио и испуњавао 

га блаженом радошћу. У време Херувимске химне није више био сигуран да ли дела вештаственим 

рукама нити да ли говори вештаственим уснама. Током Великог входа, двојица од присутних верника 

били су запрепашћени. Видели су га како носи свете Дарове и иде према олтару, при чему је лебдео у 

ваздуху, пола метра изнад земље! Дошло је време светог Причешћа и верујући су приступали. Била је 

ту и једна ђавоимана жена која је лежала на земљи, лицем окренутим према поду, тако да ништа није 

могла да види. Изненада је почела да виче:  
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"Бесрамна девојчуро, како се усуђујеш да приступиш? Да будеш међу анђелчићима? Јуче си 

спавала са својим зетом..! Како се усуђујеш?"  

Сви присутни су видели младу жену у црнини која је ужурбано изашла из цркве, непосредно пре 

него што ће је отац Јаков причестити.  

На крају божанствене Литургије и благодарних молитава након светог Причешћа, отац Јаков је 

изашао из олтара и видео две блиске особе које су га очекивале.  

"Литургија је данас била изузетна", рекао им је он.  

Они су, међутим, почели да га запиткују о стварима које су видели током Великог входа. Одмах је 

разумео о чему се ради и одлучно захтевао од њих да никад, нигде и никоме не причају о ономе што су 

видели. Међутим, они су то тада испричали још неким особама, а касније су обзнанили свима.  

Отац Јаков је прешао у гостинску собу, где је попио шољицу кафе. Овамо су дошли и многи 

посетиоци, који су желели да нешто чују од њега или бар да посматрају његово радосно, спокојно 

лице. У суштини, било је много оних који су посетили манастир само зато да би видели његово лице и 

подвижничку фигуру, која се назирала испод беспрекорно чисте монашке расе.  

Упознао сам неке поклонике који нису хтели ништа да му кажу, јер нису желели да га оптерећују. 

Устручавали су се чак и да затраже да се помоли за њих. Желели су само да га виде и то им је било 

довољно. Осим тога, желели су да слушају његов глас све док се старац не би заморио. Тај његов глас 

заправо није био његов. Нико није могао да прихвати да глас који је појао или давао савете припада 

овом убогом подвижнику. Тај глас је припадао некоме другом и потицао је од некога другог. Тај глас 

био је дар Божији. И сам отац Јаков био је свестан да је његов глас дар Божији. Међутим, то је знао и 

демон, који се више пута одважио да га тиме искушава. Како се то догодило и како се старац понашао? 

Био је Велики четвртак 1989. године. Старац је желео да сам отпева тропар, једну од најлепших химни 

које се певају тога дана. Он га је појао као ангео. Нико од присутних појаца и верника никада раније 

није ни чуо ни доживео такво појање. Када је отпевао половину тропара, старац је сасвим неочекивано 

престао да поје. Тропар је наставио други појац, који га је и завршио. Сутра ујутро тај исти појац 

упитао је старца због чега је прекинуо певање тропара, а он му је одговорио да га је демон искушавао 

да тако лепо пева.  
  

 

 

"АКО ЈЕ ДОБРО ЧИТАМ, ЧИТАМ ЈЕ ЗА МОГ ГОСПОДА!" 
  

Демон га није остављао на миру чак ни у ноћи Васкрсења. Био је потпуно исцрпљен аритмијом и 

стезањем срца. Отац Кирило беше отишао да одслужи Литургију у два околна сеоцета. Видео сам да 

се отац Јаков презнојава и да је пребледео. Да ли ће бити у стању да заврши васкршњу Литургију? 

Физички је то било немогуће. Његове руке су се тресле и било је очигледно да неће моћи да се одржи 

на ногама. Током читавог богослужења, отац Јаков је показивао чудесну преданост. Био је 

предодређен да се бори са природом и да је победи.  

У време светог Причешћа, отац Јаков је с великим напором успевао да задржи путир. Неки људи су 

донели столицу. На сву срећу, вратио се отац Кирило и наставио да причешћује народ. Отац Јаков се 

окренуо и сасвим исцрпљен сео на столицу. Међутим, чим је скупио снагу поново је устао и окончао 

службу. И то није било све. Упркос својим патњама, почео је да чита Васкршњу беседу светог Јована 

Златоустог, "Ако је неко побожан...". Без ове беседе, Васкрс би за старца био непотпун. Успео је да у 

целости прочита ову беседу. Изгледало је да се његова декламација и свечани, васкршњи тон његовог 

гласа спуштају са Небеса, испуњавајући вас тријумфом Васкрсења, па чак и Самим Васкрслим 

Христом. Пола сата касније, приликом васкршњег доручка, једна госпођа, која је била познавалац 

беседништва, лично се обратила старцу:  

"Оче Јакове, изврсно сте читали Васкршњу беседу светог Златоуста!"  

"Да, знам", одговорио је старац. "Сатана ме због тога искушавао, али сам му ја рекао: 'Ако је добро 

читам, читам је за мог Господа!'"  

Вратимо се у 1986. годину. Све више је умножавао своја милосрдна дела. Испод свог кревета чувао 

је једну врећицу. Била је то златна и чудотворна врећица, и у њу је одлагао све новчане прилоге које 

би добио. Из ње је редовно узимао десет или двадесет хиљада драхми и слагао их у свежањ, а затим за 

њега причвршћивао комадић папира са именом примаоца. Много пута, кад би се указала потреба или 

кад би млади људи морали да иду у иностранство због неке операције, он је давао једну, две или пет 

хиљада драхми. У неким случајевима лично се бринуо за поједине болеснике и редовно им слао 

велику новчану помоћ.  

И поред тога, врећица се никад није празнила, што је и он сам потврдио:  
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"Дајем пет, а мени донесу педесет - никад нисам видео да је врећица празна!"  

Милостиња је значила велику радост за оца Јакова, али и нешто више од тога: осећао је 

благодарност према примаоцима. С највећом добродошлицом примао је оне којима је помогао. 

Уколико би се догодило да од некога, коме је помогао, добије неки поклончић као знак његове дубоке 

благодарности, данима је причао о томе и бескрајно се захваљивао тој особи. Старац је, у ствари, за 

све био захвалан: захваљивао се и за саму посету манастиру. Уколико би се догодило да неки 

свештеник или мирјанин са собом доведе групу младих људи, отац Јаков би им се посебно захваљивао 

и сматрао их за своје доброчинитеље. Присуство гостију у манастиру прослављало је Бога и 

изражавало поштовање према Његовим светитељима, а отац Јаков је за тај циљ био спреман све да 

учини. Била је то једина утеха коју је добијао од поклоника. Његов велики труд на обнављању и 

проширењу манастира потицао је од жеље да се поклоницима понуди место на којем ће се одморити 

док чекају почетак богослужења. Није желео никакву раскош, и није само његова келија била скромна, 

него и сва остала манастирска здања.  

  

ИГУМАНСКА ПРИЈЕМНА ОДАЈА И "ВРЕЋИЦА КОЈА СЕ НИКАД НИЈЕ ПРАЗНИЛА" 

  

Три године касније, односно 1989, напоменули су му да би требало да подигне игуманску пријемну 

одају. Она је недостајала манастиру, и старац је услед тога све своје госте, од ђакона до патријараха, 

од портира до министара, примао у узаној и скромној одаји која је служила и као манастирска 

трпезарија. Одаја која се налазила на спрату и у којој се налазило неколико столица, такође није била 

довољна. Оцу Јакову није се допала идеја о изградњи простране игуманске пријемне одаје. Међутим, 

како су вршили све већи притисак на њега, рекао је с извесном строгошћу:  

"Слушајте, мени нису потребне никакве пријемне одаје, ни слава, ни грађевине, ни почасти. Ја 

чезнем само за Рајем! Преподобни Давид, који је читав живот провео у пећини и у пустињи, није имао 

ништа од тога и шта је постигао? Својом простотом и смирењем задобио је Рај! Да ли сте некад у 

житију неког светитеља прочитали да је због изградње такве и такве пријемне одаје и такве и такве 

зграде задобио Рај? Наравно да нисте. Напротив, читали сте да су се жртвовали, да су се молили, да су 

постили, спавали на земљи и слично. Они су поседовали врлине и захваљујући њима постигли су свој 

циљ. Што се мене тиче, ја чезнем за најскромнијим месташцем у Рају, за неким ћошком - то је све што 

желим!"  

Што се тиче новца за изградњу пријемне одаје, он је лако могао да га нађе да је то желео. Врећица 

је увек била ту, и никад се није празнила:  

"Долазили су моји сиромаси и ја сам им дао оно што сам могао. Врећица се никад није празнила. 

Вратио сам се и видео да је до врха пуна", говорио је он.  

Да не би никога заборавио, отац Јаков је направио листу оних особа за које је сматрао да им је 

његова помоћ неопходна. Како су потребне количине новца биле прилично велике, обраћао се 

добростојећим посетиоцима уопштеним речима:  

"Бог нам није дао новац зато да бисмо само ми имали користи од њега..."  

Задивљујућа је чињеница да се врећица пунила и онда када старац ништа у њу није стављао. 

Штавише, он никад није видео како се врећица пуни. Међутим, добро је знао да, уколико жели да 

стално буде пуна, мора увек да даје из ње. Једном је позвао неког монаха и дао му велику суму новца 

намењену болеснику којем је била неопходна сложена операција у иностранству. Монах је опоменуо 

старца да су том болеснику претходних дана већ послали новац и да још није време за додатну суму.  

"Оно што сам послао већ је употребљено. Знам шта ти говорим! Врећица је опет пуна. Шта да 

радим с тим? Ја дајем пет, а мени пошаљу педесет!"  

 

"'ЕЈ, СТАРА, ВИДИШ ЛИ КАКО МЕ ЈЕ ПОТПУНО РАЗУМЕО" 
 

Сасвим је разумљиво да је његова слава дошла и до оних најпростијих. Он сам је веома сликовито 

и на локалном наречју приповедао о ономе што су га питале три старице, будући да су чуле да је он 

"просветљен" и да може да "прориче":  

"Попе, што ти мени сад не би рекао колико сам деце родила, колико је њих умрло и колико их је 

још живо?"  

Старац је, наравно, одговорио да су такве ствари познате само Богу.  

Друга старица, која је већ била прилично разочарана, обратила се овој првој и пред оцем Јаковом 

рекла:  

"'Еј, стара, можда он и није онај 'просветљени'?"  
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Трећа жена била је упорна и упитала:  

"А у мени, попе, шта видиш у мени?"  

Старац јој је одговорио са својим префињеним осећањем за хумор:  

"Ево, дозволи ми да ти кажем! Ти си светитељка! Добро би било да те положимо у крипту поред 

епископског трона и да ти се клањамо!"  

Одушевљена старица је на то додала:  

"'Еј, стара, видиш ли како ме је потпуно разумео?"  

Старац нам је приповедао и о томе како се преподобном Давиду обраћала једна старица, која је на 

месту где су продавали свеће украла новац да би купила вино.  

Било је сасвим природно да манастирски посетиоци говоре оцу Јакову о његовој доброти и сл. Он 

је, са своје стране, увек негодовао, говорећи да ништа није принео Христу, да је "безумник" и 

"ништарија". Да би исмејао самога себе, приповедао је о разговору који су водиле две старице у једном 

од оних села где је у прошлости одлазио да служи Литургију:  

"Стара, како можеш да кажеш да је Јаков добар? Он је рђав, уопште није добар! Кажем ти, стара, да 

смо га једног дана видели како у олтару кува кафу. Ето какав је Јаков!" (Ова старица је сматрала да је 

сасуд за грејање воде ибрик за кафу!)  
 

"ПОЖУРИ, СТАРЧЕ, ОДМАХ ПОЂИ У ЛОНДОН!" 
 

Година 1986. била је за старца чудесна, али истовремено и исцрпљујућа. Многи напаћени и 

болесни људи притицали су молитвама старца Јакова. Он је свакодневно имао "отворену линију" са 

преподобним Давидом и преподобним Јованом Руским. Није прошао дан или сат а да га неко није 

преклињао за исцелење или утеху. Он је свакога тешио и храбрио, и многима је било боље. Он би 

истог часа послао једног или обојицу светитеља да помогну болеснику, односно, да преклињу Господа 

за његово исцелење. Извор исцелитељске силе је, наравно, Сам Бог, иако је људи обично траже од 

светитеља, тих чланова Тријумфујуће Цркве, који су стекли одважност пред Богом. Бог им је заузврат 

подарио повластицу да се моле за чланове Војујуће Цркве и врло често одговара на њихове молитве. 

Блажени старац Јаков био је сасвим свестан тог божански установљеног поретка. Он је знао да 

светитељ Цркве, односно личност која је добила дар одважности пред Богом, не мора нужно бити 

свако ко је свој овоземаљски живот провео у врлини и светости, борио се за православну веру или чак 

добио нека знамења од Бога. Бог је тај који суди и одређује која ће од тих личности, чак и након свог 

упокојења, остати утешитељ Цркве. Тек када Црква види да преподобни теши својим чудима и да 

након упокојења даје знамења, бива сигурна да је Бог потврдио преподобног као светитеља и да жели 

да му православни хришћани служе као светитељу. Тада и верујући могу да му приносе своје молитве.  

Отац Јаков је, дакле, светитеље сматрао за посреднике и чуда су следила једно за другим. 

Безбројна су чуда која је отац Јаков сатворио својим молитвама. Међутим, мора се поменути да је у 

појединим случајевима прибегавао умножавању молитава, читању молебних канона, молитвама на 

бројаници и строжијем посту. На тај начин, опоравили су се неки болесници који су боловали од рака 

или неке друге неизлечиве болести, пронађене су неке изгубљене ствари од велике вредности, мир се 

враћао у породице, ослобађани су ђавоимани, избегнуте су велике аутомобилске несреће и бродоломи.  

Било би немогуће начинити листу сваког чуда појединачно, јер су се чуда свакодневно догађала, а 

старац није правио белешке. Кад би поклоници затражили да им приповеда о чудотворствима, он би 

споменуо само једно или два, и то она из блиске прошлости. Нема никакве сумње да је он апсолутно 

сва чуда приписивао једино преподобном Давиду, свом сатруднику и заступнику пред Богом.  

Неколико људи, који су добро познавали старца доживели су следеће: послушавши савет оца 

Јакова, тражили су помоћ преподобног Давида и преподобни би их утешио тако што би се јавио у лику 

оца Јакова, било у сну, било као виђење. То се често дешавало Грцима из Аустралије и Америке. Ова 

чињеница нам је позната из писама упућених старцу, као и из његових, истина ретких, напомена. Ово 

божанско знамење дешавало се и самом старцу Јакову. Преподобни Давид јављао му се у лику доброг 

монаха Јефтимија да би му отворио манастирску капију или из неког другог разлога. Ово знамење 

догађало се у манастиру и након упокојења старца Јакова. Почев од 1988, поштовани монах Серафим, 

који се замонашио у позним годинама, након смрти супруге, често виђа преподобног Давида, и то у 

лику оца Јакова. То се први пут догодило у време кад је отац Серафим осећао замор и униније. 

Преклињао је преподобног Давида да се појави пред њим и да га укрепи. Седео је на степеницама 

олтара и након извесног времена видео старца Јакова како достојанствено пролази испред њега. Устао 

је да би кренуо за њим, али ова фигура беше ишчезла. Отац Јаков је у то време био у својој келији. У 

другим приликама, кад би отац Серафим палио кандила, видео би старца како се поклања иконама. 
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Желео је да узме његов благослов, али би старац ишчезао. Кад се то догодило први пут, отац Серафим 

је испитивао о чему се ради и добио одговор:  

"Као што си и тражио, јавио ти се преподобни, али у лику старца Јакова."  

Блажени старац је толико био сигуран да Бог слуша преподобног Давида и осећао је толику 

присност са преподобним да је понекад био веома захтеван и запрепашћујуће одважан. Тако је, на 

пример, једне вечери примио позив из Енглеске, из Лондона. Једна породица налазила се пред 

распадом. Отац Јаков је осетио велику узнемиреност јер је дубоко веровао у светост брака и 

породичног живота. Запалио је свећицу, пао на колена и, као и обично, почео да чита неколико 

молебних канона. Након тога, сишао је у цркву да се помоли преподобном Давиду. Ушао је у храм, 

али није приметио младог искушеника који је прао под. Ступио је у светилиште у којем су чували 

свету лобању преподобног Давида и стао испред ње. Онај искушеник га је чуо како говори:  

"Брзо, старче (Давиде), преклињем те да одмах пођеш у Лондон! Хитно је и немој да оклеваш! 

Људи пропадају... то није праведно!"  

Искушеник није знао о чему се ради. Престрашио се и без гласа стао у један угао. Отац Јаков је 

затворио светилиште и пошао према излазу. Међутим, приметио је сенку и угледао искушеника:  

"Зар си ти овде..? Ех, чедо моје, таква је старост! Кад човек остари, он више не зна ни шта говори! 

Не обраћај пажњу... Старачко бунцање!"  

  

ПЕТ ГОДИНА И ОСАМ ДАНА СА ПЕЈСМЕЈКЕРОМ 

  

Његово срце сасвим је ослабило и срчани напади следили су један за другим, тако да се више пута 

нашао на ивици смрти. Он се молио за друге и њима је било боље. Међутим, његови сатрудници, 

преподобни Давид и преподобни Јован Руски, нису му помогли у погледу његових сопствених 

потреба. Оцу Јакову је то било познато из примера апостола Павла. Поред тога, молио се Богу да га 

ослободи слабости, али је добио следећи одговор:  

"Довољна ти је Моја благодат, јер Моја сила тек у слабостима постаје савршена."  

Разуме се да би оцу Јакову благодат Божија била довољна и уопште није марио за болести које ће 

се окончати тек онда, кад се оконча и његов овоземаљски живот. Био је сигуран да је то Божија 

одлука. Нико никада није чуо старца Јакова како се моли Богу да га потпуно ослободи болести.  

С друге стране, у житијима светих читао је како су светитељи силом својих молитава исцељивали 

друге, док су сами неизмерно патили због једне или више болести које су често имале смртоносан 

исход. Отац Јаков следио је исту стазу којом су и они корачали.  

Било му је јасно да му морају уградити пејсмејкер. Старац то није желео. Помолио се преподобном 

Давиду, али није добио никакав одговор:  

"Изгледа да те за ових тридесет година нисам служио како је требало", тужно је рекао.  

Кад се приближио дан операције и старчевог одласка у Атину, он се окренуо према икони 

преподобног Давида и рекао:  

"Сад ћеш остати сам!"  

Одвезли су га у Општу државну болницу у Атини. Лекарски тим доктора Кремастиноса припремио 

га је за операцију. Дали су му анестетик који није био у потпуности делотворан, тако да је трпео 

ужасне болове. У једном тренутку др. Кремастинос га је упитао:  

"Имате ли болове, старче?"  

"О, наравно да имам!"  

"Зашто нам то нисте рекли?"  

"И Христос је патио на Крсту, па опет ништа није рекао!"  

Он чак ни у тим тренуцима није престајао да живи и да размишља као подвижник, који све треба 

да поднесе без роптања. Неки људи понудили су да плате трошкове операције. Он им је топло 

заблагодарио, али није прихватио. Та ствар је већ била уређена. Један од оних који су понудили своју 

помоћ био је и никејски митрополит Георгије, који је такође био на лечењу у истој болници. Сећам се 

да ми је старац рекао да овај добри епископ неће оздравити. И заиста, упркос очекивањима лекара, 

тако се и догодило.  

Пошто се након операције мало опоравио, без оклевања се вратио у манастир. Нестрпљиво је 

ишчекивао то путовање, које се због пејсмејкера претворило у велико мучење. Стигао је у Прокопи, у 

цркву Преподобног Јована Руског. Дошао је до кивота, клекнуо испред њега и све испричао овом 

светитељу. Заблагодарио му је због свега што је препатио и затражио да се помоли Господу да опрости 

"овоземаљском" Јакову. Није ни помишљао да затражи да га ослободи болести. "Божанствени Јован", 
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како је он често називао овог светитеља, одговорио му је променом стране. То су видели и други 

људи, који су се због тога престрашили. Међутим, старац их је умирио следећим речима:  

"Не плашите се, он је само променио страну!"  

Наставио је путовање. Почев од села Ровије, пут је био препун рупа. То је изазивало снажно 

труцкање аутомобила, које је посебно опасно за срчаног болесника. Возач је често морао да се 

зауставља како би старац прикупио мало снаге да настави ово мученичко путовање. Доктори су му 

саветовали да лежи и да мирује, не излажући се никаквим потресима, било физичким, било 

емоционалним. Међутим, старац је занемарио све њихове савете како би могао да се врати у свој "рај".  

Почев од новембра 1986, сви су, укључујући и старца, знали да је "крај близу". Он није могао дуго 

да издржи, с обзиром на остале здравствене проблеме, који никако нису помагали његовом срцу. 

Циркулација у његовим ногама била је веома лоша. Његове ноге стално су биле модре. Упркос свим 

тешкоћама, наставио је са строгим постом. Кад је наступила зима, проблеми су се умножили. У 

манастир је и даље долазио велики број посетилаца. Сви су желели да га виде, а већина њих желела је 

и да се исповеди. Исповест представља свети, али истовремено и исцрпљујући задатак једног 

духовника. Он је обично исповедао до раних јутарњих часова - до један, два или три часа после 

поноћи. Никада није одбио да исповеди верујућег. Према налогу лекара, манастирски монаси су из 

љубави према старцу покушавали да га одвоје од посетилаца или да ограниче број оних које ће 

исповедати. Добри монах Серафим преузео је улогу полицајца. У томе га је следио и отац Иларион као 

и остали монаси, сваки на свој начин. Старац се због тога љутио и негодовао:  

"То су несрећни људи и народ који пати... Ви нисте духовници, ви то не разумете..."  

О физичком раду више није могло бити ни говора. Уместо тога, препоручили су му редовне шетње. 

Међутим, поред молитава и исповедања, он чак ни за то није имао времена.  
  

ТРЕНУЦИ ВЕЛИКОГ ПРЕДАХА: РАЗГОВОР СА ПТИЦАМА И  

МОЛИТВА У ДУПЉИ ДРВЕТА 
  

"Чеда моја, моје срце је градина", обично је говорио својим монасима и људима које је волео. Било 

је занимљиво чути тако нешто од човека који је с великим напором ходао, па чак и дисао. Он је, 

наравно, мислио да су општење са светитељима и божанске енергије учиниле да се тако осећа. 

Међутим, то је потицало и од његове љубави према природи, према воћњацима, шумама, животињама 

и птичицама.  

У марту 1987, изашао је напоље чим се снег отопио. Шетање је било добро за његове ноге и срце, 

али му је био потребан и известан предах. Кроз прозорчић своје келије могао је да види шуму, али 

њему то није било довољно. Сишао је низ степенице, окренуо се ка левој страни и ушао у цркву да се 

поклони иконама. Затим је изашао кроз јужну манастирску капију, скренуо улево и дошао до капеле 

Светог Поликарпа. Ту капелицу је подигао у знак сећања на потпуковника Поликарпа Зоиса, који је 

био његов добротвор. Уистину, током свих година које су претходиле његовом постригу, једину помоћ 

и подршку добијао је од брачног пара Зоис.  

Нешто ниже од капеле налази се један поток. Пролеће беше стигло и све што се могло видети и 

чути било је задивљујуће. Старац се спуштао низ стазу, окружен красотом творевине Божије. Борова и 

јелова шума с десне, а густо поређана стабла платана и осталог дрвећа с леве стране, преко потока. 

Кренуо је ка западу, прошао поред данашње манастирске ковачнице и стигао до јарка који је почињао 

поред старог манастирског резервоара. Рај је већ био ту. Поред јарка је водила стаза, обрасла коровом, 

а на обе њене стране расла су висока и ниска стабла. Многа од њих засадио је у прошлости сам старац. 

Ту се најпре налази огроман храст, затим чемпреси, маслине, млади храстови, ловори и многа друга 

стабла, од којих се свако гранало и листало на свој начин. Старац је ходао бодрог духа. Славуји су 

својим складним појањем увећали радост и он је био дубоко ганут. Подигао је очи према платанима и 

гласно рекао:  

"Добре моје птичице, и ви прослављате Бога! Ми смо једини који Га не прослављају!"  

Старац се зауставио на половини стазе да би се одморио. Више није био у стању да пређе ни две 

стотине метара! Сео је на обалу јарка, погнуо главу према коленима и припремио се. Прослављао је 

Бога заједно са птицама, али се постепено окренуо од природе која га је опкољавала и усредсредио се 

на своје срце. Неколико метара одатле, са леве стране, стајао је огроман храст са шупљином у стаблу. 

Старац му је пришао и погледао унаоколо. Никога није видео. Брижљиво је обгрлио дебло и ушао 

унутра. Био је окренут лицем према истоку. Клекнуо је и почео да се моли. Ишчезло је и дрвеће, и 

цвеће, и птичице...  



 55 

Убрзо је почео да беседи са светима Давидом и Јованом Руским и са светом Параскевом. Тежио је 

да их задржи у срцу посредством њихових молебних канона, које је знао напамет. Како је време 

пролазило, његово унутрашње стање се мењало. У њему је лепршао Свети Дух и он се нашао изван 

простора и времена. То се, у ствари, врло често дешавало, али је обележја те појаве било тешко 

објаснити.  

Старац је и у прошлости корачао овом стазом, и више пута би се зауставио поред шупљег храста да 

се моли. Овога пута, међутим, монаси су се забринули због пејсмејкера и послали су једног брата да га 

потражи. Монах је пошао истом стазом, дошао до шупљег храста, продужио до новог резервоара и 

дозивао старца, али нигде није могао да га пронађе. Међутим, кад је старац окончао молитву, појавио 

се пред запрепашћеним монахом. То се понављало и у другим приликама.  

Стаза се завршавала поред шупљег храста. На извесном растојању, нешто ниже од тог дрвета, јарак 

се сужава и два камена праве ослонац преко којег се може прећи. Тамо постоји још једна велика 

цистерна коју су монаси саградили у прошлости, а затим почиње шума кестена, платана и борова. У 

позним годинама, ова стаза представљала је једини старчев предах, његову једнину "паузу". У том 

убогом, шупљем деблу Бог га је неколико пута обдарио неизрецивим виђењима и откровењима. 

Међутим, лоше време, болест и стална исповедања онемогућавали су га да често одлази у шетњу. Због 

тога би понекад са жаљењем рекао:  

"Ах, оци, већ десет дана нисам био у могућности да мало изађем одавде..!"  

Да би охрабрио монахе који су радили у башти или на неком другом месту, он би рекао да им 

завиди што раде на отвореном простору. Истовремено им је саветовао да свој ум запосле умно - 

срдачном молитвом. Све до последњих месец дана његовог живота, отац Јаков је излазио и дружио се 

са монасима који раде у башти, у кокошињцу, у ковачници или у кухињи. Кад би дошао у башту, 

трудио се да поскида гусенице с неких стабала:  

"Ах, оци моји, ви радите, и Бог ће вас наградити, а ја нисам достојан ни хлеба који једем. Авај 

теби, несрећни Јакове!"  

Уколико би видео монаха који је изгледао уморно, он би га издвојио и предложио да седне и да 

разговара с њим. Кад би се монах одморио, он би рекао:  

"Ја само причам, чедо моје. Боље би било да одем и да ти дозволим да радиш..." Неколико пута се 

догодило да су монаси, који су туда пролазили или су се нашли крај прозора, видели како се старац 

удаљује од места где су остали монаси радили, потајно их благосиља и затим продужава својим путем.  

Северно од манастира такође се налази резервоар и јарак препун воде. Међутим, како туда води 

главни пут према манастиру и према оближњем селу Дримонасу, ту не влада она непомућена тишина 

која је потребна за молитву.  
 

ИЗГОНИ ДЕМОНЕ, А ОНИ ГА ВРЕЂАЈУ 
  

Врло рано, још од времена кад су га демони физички нападали у тој мери да су га остављали 

онесвешћеног, удостојио се дара истеривања демона из ђавоиманих људи. То је један стари, 

застрашујући поступак сатанин: он улази у људска бића и претвара их у своја слепа оруђа.  

Посебно су током 80-тих година у манастир довођени ђавоимани људи да би им отац Јаков 

прочитао заклињање (егзорцизам) и лобањом преподобног Давида начинио над њима знак крста.  

На дан 13. септембра 1987. демон је почео да мучи двадесетдвогодишњег младића, Јоргоса Л. 

Његово стање је из дана у дан постајало све лошије. У октобру су мајка и брат довели Јоргоса у 

манастир, преклињући оца Јакова да се помоли за њега и да прочита егзорцизам (заклињање). 

Непосредно пре него што ће ући у цркву, демон је почео страховито да реагује. Почео је да проклиње, 

да псује, да гестикулира и да прети. Кад су ушли у цркву, његова реакција постала је још страшнија. 

Отац Јаков је отворио кивот, узео свету лобању преподобног Давида и почео да чита егзорцизам. У 

том тренутку је мајка, која је стајала иза њих и све то посматрала, гласно завапила:  

"Ох, Боже мој, шта то виде моје очи? Нека моје дете оздрави!"  

Након што је егзорцизам прочитан, младић је био ослобођен од демона и смирио се. Кад су изашли 

из цркве, мајка је једном монаху испричала шта је видела у часу кад је онако завапила: видела је како 

се отац Јаков издиже неких пола метара од земље и гази црног патуљка са роговима и репом.  

Осим ђавоиманих, у манастир су доводили и бројне психопате, који су боловали од различитих 

степена и облика шизофреније. У већини случајева било је веома тешко одредити да ли особа болује 

од шизофреније или је ђавоимана. Међутим, старац Јаков је поседовао дар расуђивања, тако да је, 

зависно од случаја, говорио:  
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"Требало би да овај човек оде код лекара" (уколико се радило о психопати) или "ова особа, чедо 

моје, има демона" (односно, потребан јој је егзорцизам).  

Како су егзорцизми вршени у присуству неколицине људи, неки од њих су забележили речи које су 

разменили отац Јаков и ђавоимани. Кроз ђавоимане су говорили демони који су страшно проклињали, 

а понекад и откривали ствари које су људима недостижне.  

Ђавоимана жена по имену Панајота много се опирала доласку оца Јакова. Чак је претила да ће га 

током ноћи ослепети, тако да више неће моћи да види. Ујутро ју је старац запитао како се зове, а она је 

одговорила: Осман. Једна друга ђавоимана жена рекла је да се зове Велиар. Старац је на то рекао:  

"Лажови сте, Велиаре, и ти и твој отац. Ваш отац је Веелзевул!"  

"Да, тако се зове, и свакога дана ме бије да бих чинио зло!"  

"Сада хоћу да изађеш из Панајоте", заповедио је старац.  

"Изаћи ћу, изаћи ћу, матори костуре!"  

"Хоћу да одеш у планине", наставио је старац.  

"Не, не у планине, него у некога другог", упорно је и с негодовањем рекла ова жена.  

Старац је изнад ње ставио лобању преподобног Давида.  

"Ломиш ми рогове! Шездесет три године борим се са тобом и не могу да те бацим у грех који ће те 

одвести право у пакао! Ако нисам уништио овог старца, уништићу тебе!"  

Демон је након ових речи променио тактику и довикнуо старцу:  

"Ти си светац! Хеј, овде имате свеца, а ви то још нисте схватили!"  

Старац му је истог часа одговорио:  

"Ти то говориш да би ме искушавао, али ја те уопште не слушам. Ја сам само прах и пепео... ја 

волим смиреност..."  

"То твоје смирење ме спаљује, проклетниче... Губи се!"  

Другу ђавоиману жену у манастир су довели родитељи, али она није хтела да уђе у цркву. Кад јој је 

старац принео свету лобању преподобног Давида, она је узвикнула:  

"Умукни, проклети старче, не желим да слушам! Надам се да ћеш ускоро умрети! Ја сам господар 

света! Погледај Атину, држим је у шаци! Ја чиним све што хоћу, ја подрезујем косу јеромонасима. 

Годинама се борим с твојим манастиром, али вас овде чува велики светитељ. Кад бих само могао да те 

ухватим у замку! Погледај своје ноге! Твоје ноге су труле! Зашто не паднеш у очајање? Кажи да си 

светитељ и одвешћу те право у пакао!"  

"Ја нисам светитељ", одговорио је старац, "али Господ је рекао: Будите свети... и ја чиним оно што 

могу да бих се покорио овој заповести. Ја сам само земаљско, људско биће!"  

"Шта могу да ти учиним, матори јарче? Ти си смирен и у себи имаш Христа, иначе бих те 

уништио. Толико болести, а опет истрајаваш!"  

Један ђавоимани човек надмено је открио:  

"Потчињено ми је осам хиљада чаробњака!"  

Старац га је упитао како улази у људска бића и он је рекао:  

"У оне који немају вере улазим као дим, управо тако, као дим!"  

Другом приликом, старац је читао егзорцизам жени коју је у манастир довео њен муж. Изгледало је 

да се смирила и старац је пружио руку да би се поздравио с њом. Међутим, она је тада разјарено рекла:  

"Може ли демон да дотакне руку свештеника којом он служи Литургију?"  

Једном су двојица браће довела своју ђавоиману мајку. Она је у почетку била мирна и само је 

подругљиво рекла:  

"Сувоњави Јакове! Оче Јакове, ти си светац! Они те прослављају као свеца!"  

Старац је одговорио повишеним тоном: "Ја сам само грешни, овоземаљски човек!" Неколико 

тренутака касније постала је агресивна. Покушавала је да ноктима изгребе старчево лице, али ју је он 

спречио светом лобањом преподобног Давида.  

Један ђавоимани човек, који је снажно дрхтао док је старац читао молитве, узвикивао је следеће:  

"Умукни, Јакове, умукни, мршавко! Као дим улазим у човека и као дим излазим из њега. Скаменим 

се од страха кад видим крст и бежим од свакога ко начини крсни знак... Ми улазимо тамо одакле се 

удаљила благодат Божија!"  

У свим случајевима, без изузетка, старац је читао егзорцизам док је лобања преподобног Давида 

била поред њега. Она га је штитила и од људске славе. Нико није могао да каже да отац Јаков изгони 

демоне, будући да је он увек указивао на преподобног Давида као на јединог извршиоца.  

За присутне је најдраматичнији био тренутак када би ђавоимани почео да мења обличје. 

Преплашени и доведени до очајања молитвама оца Јакова, они би изненада узимали обличје крупног 
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црног пса, разјареног вука или прождрљивог лешинара. Понекад би лајали и завијали као дивље звери, 

због чега су сви дрхтали од страха.  

Свако ко је био ослобођен ђавоиманости враћао се у манастир да би изразио своју благодарност и 

да би ходочастио. Међутим, изражавање и прихватање благодарности није увек ишло једноставно. 

Једном приликом старац није хтео да прими новац за своју врећицу, који му је давала мајка детета 

ослобођеног ђавоиманости. Монаси су били веома изненађени, али старац је просудио да је изгнани 

демон ушао у тај новац:  

"Ја сам истерао демона из твог детета, зар желиш да он сад уђе у мене", упитао је мајку.  

Благодатни дар истеривања нечистих духова из људских бића представља тријумф од великог 

значаја. То је непобитан доказ да је сатанина власт над светом, људима и природом само привремена и 

да се може окончати. Сваки случај истеривања демона из ђавоимане особе молитвама светог човека 

указује, с једне стране, да је сатанина владавина поништена а са друге открива да свети људи још у 

овом свету окушају царство Небеско и да његову силу доносе и у овај свет. Према томе, Царство 

Небеско постоји и може се, макар и делимично, окусити свакога дана.  
 

СМРТ ЈЕ МОГЛА ДОЋИ СВАКОГ ТРЕНУТКА 
  

"Ко си ти, неписмени Јакове?"  

Почев од 1987. године, смрт га је на сваком кораку вребала у заседи. Свакодневно му је претила 

емболија, тромбоза или нешто друго. Био је потпуно свестан свог здравственог стања, али није чинио 

никакве уступке. Молитва и исповедање за њега су и даље били од превасходног значаја. Чак је и у 

таквом стању дошао дотле да у ноћима уочи служења Литургије уопште није спавао него је бдео и 

молио се. Будући да је у тим тренуцима осећао сладост неизрецивог опита, није желео да му се ујутро 

било ко обраћа.  

Чак и кад није служио Литургију, често је тихо долазио до храма, не гледајући и не примећујући 

никога. Стајао је уз игумански престо, насупрот иконама нашег Господа и светог Јована Претече. 

Међутим, било је очигледно да његов ум и срце обитавају на неком другом месту и да он гледа нешто 

друго. На његовом лицу није се могао видети никакав израз, али је зрачио неком блиставошћу која је 

била јача од уобичајене. У таквим тренуцима нико се није усуђивао да га узнемирава. Сви су били као 

приковани његовим изгледом. Кад би дошло време да се отпоје химна "Достојно јест", он би је певао 

својим чистим, божанским гласом и израз његовог лица говорио је да он у том часу гледа Саму 

Пресвету Богородицу.  

У неким другим приликама дешавало се да током јутрења напусти своје место и да приступи икони 

светог Јована Претече, да јој се поклони и да затим пође према кивоту преподобног Давида. И ту би 

начинио неколико поклона, а затим би се достојанствено запутио према вратима. То је значило да је 

видео преподобног Давида како улази и излази и да је пошао да га поздрави. Да се братија не би 

питала због чега се понаша на тај начин, он би простодушно отишао до места где се продају свеће. 

Претварао се да нешто тражи у ладици или би запалио свећу, а затим се враћао на своје место. Тек је 

1990. једном монаху говорио о тим сусретима у храму:  

"Кад бих откривао све што сам овде видео и чуо од преподобног, морале би се написати многе 

књиге... Уосталом, такве ствари не могу да се запишу... Кад бих то испричао вама, ви бисте све то 

пренели и другима!"  

Након Литургије, попио би шољицу црне кафе, дао монасима благослов за њихова послушања и 

повукао се у своју келију. Понекад се чинило да је забринут и тада би се гласно питао или пак јасно 

захтевао да му кажу да ли је дошла та и та особа. Монаси су били зачуђени, јер никога нису очекивали. 

Међутим, та особа би се уистину појавила, иако са извесним закашњењем. Једног дана, у манастир је 

дошао судија Врховног суда, који претходно није најавио своју посету. Каснио је. Отац Јаков је сишао 

у храм и рекао једном од братије:  

"Старче, молим те да изађеш пред наше посетиоце. Можда им се нешто догодило па им је потребна 

помоћ!"  

И заиста, они су прошли кроз велику опасност. Међутим, преподобни Давид је одвратио зло, тако 

да су безбедно стигли у манастир. Тог истог поподнева очекивао је и долазак једног свештеника. 

Требало је да он дође у манастир како би се са оцем Јаковом посаветовао у погледу неког свог 

проблема. Старац га је ишчекивао крај манастирске капије. Кад је свештеник стигао, старац му је 

одмах рекао како да поступи, иако му овај још ништа није рекао о свом проблему. Старац је могао да 

чита најдубље људске тајне и помисли, због чега се дешавало да у извесним приликама многима каже 

следеће:  
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"Уради тако као што си и замислио" или "Немој да учиниш то што имаш на уму!".  

Иако је углавном био затворен у својој келији и није могао много да се креће, био је упознат са 

свим што се дешавало у манастиру. Једног дана, догодило се нешто због чега се старац мало разљутио 

и рекао:  

"Шта ја овде радим, оци? Ја видим све: и вашу радозналост, и ваше телефонске позиве, и ваше 

разговоре са поклоницима. Све могу да видим из своје келије!"  

За све то време, срчане тегобе нису га напуштале. Он, међутим, није за то марио. Кад би га неко 

упитао "како сте, старче", он би одговорио да је добро, мада би понекад додао:  

"Осећам неки бол у грудима и много се знојим, али то, као што знаш, није ништа... Сви ћемо ми 

једнога дана напустити овај привремени свет због ове или оне болести. Тада ћемо морати да се 

појавимо пред Праведним Судијом на Небесима. Моја несрећа је у томе што ништа нисам учинио за 

Господа и што нећу моћи да се оправдам пред Њим..."  

Очигледно да је Бог другачије мислио о томе, о чему сведоче бројни благодатни дарови којима га 

је обдарио. Повремено се догађало да се током исповести од њега шири миомирис. То је доживело 

неколико особа и оне могу да посведоче о томе.  

Кад би у манастир дошли неки од истакнутих чланова друштва, отац Јаков би се обратио 

монасима:  

"Видите ли колико људи привлачи преподобни Давид у свој манастир, видите ли колико га људи 

поштују?"  

Кад би разговарао с таквим посетиоцима, отац Јаков је прекоревао самога себе:  

"Знате ли шта кажем самоме себи кад видим да људи долазе и клече испред мене (током 

исповести)? 'Ко си ти, неписмени и ништавни Јакове, да тако важне личности као што су 

универзитетски професори, судије Врховног суда и председници судова долазе и клече пред тобом?'"  

Његово самопрекоревање било је још веће кад би разговарао са свештеницима, својим духовним 

чедима:  

"О, несрећни Јакове, ти си само један безумник, а људи мисле да си нешто..."  

Што се тиче чудотворних исцелења, она су се стално умножавала. Једној жени, по имену Фотини, 

која је годинама патила од неизлечиве болести, старац је пред крај исповести рекао:  

"Не брини, Фотини, чедо моје, од сутра ће све бити у реду!"  

Сутрадан ујутро, њена болест је једноставно ишчезла. На сличан начин исцељена је и једна млада 

попадија, мајка четворо деце. Један тринаестогодишњи дечак боловао је од тумора на језику. Старац га 

је осенио крсним знаком и дечак је оздравио.  

Старац се молио и за многобројне брачне парове без деце. Они су касније са својим чедима 

долазили у манастир да би изразили своју благодарност. Старац је од свих тих људи захтевао да се 

моле и да наставе духовну борбу.  

Једном брачном пару учитеља из Халкиде старац је рекао да посте, да се моле и да им се одслуже 

посебне Литургије суботом: "Следећи пут доћи ћете у манастир са својим новорођенчетом!" Тако се 

уистину и догодило.  

Другом брачном пару, који је тражио његову помоћ, старац је рекао:  

"Довршите ову полусаграђену капелу и добићете дете!"  

И они су добили дете. Бесконачна су била божанска знамења и чудотворна помоћ унесрећеним 

верницима. Често сте могли да видите људе који су у сузама долазили у манастир, падали на колена и 

пузећи прилазили старцу Јакову. На овај начин желели су да изразе дубоку благодарност за своје 

исцелење. Једног дана у манастир је дошао човек одевен у пижаму. Сви су били запрепашћени, али 

човек је био дубоко потресен. Док је ишчекивао долазак оца Јакова, објаснио је своју ситуацију једном 

свештенику, који је такође дошао да посети манастир. Имао је велики проблем са ногом. Требало је да 

је одсеку, да је очисте изнутра и да је затим поново причврсте. У заказано време отишао је у болницу 

ради ампутације ноге. Лекар који је био задужен за операцију затражио је да још једном погледа 

његову ногу. Међутим, био је толико запрепашћен да није могао да поверује сопственим очима. 

Разљутио се и почео да виче на овог човека, сматрајући да је операцију извршио на другом месту. 

Строго, али и зачуђено, распитивао се ко је извршио операцију. Пацијент је оштро одговорио:  

"Нигде нисам био! Дошао сам овамо да бисте ме оперисали!"  

Лекар га је још једном прегледао само да би се уверио да је операција већ била извршена. Поред 

тога, ампутација и причвршћивање изгледали су тако као да их је извршио водећи стручњак у тој 

области (чије је име такође споменуо). Пацијент, који је био средовечан човек, био је запрепашћен. 

Лекар га је тада упитао:  

"Да ли сте посетили неки манастир пре него што сте дошли овамо?"  
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"Јесам", одговорио је пацијент.  

"Онда немојте чекати ни један једини тренутак, него узмите такси и пожурите у тај манастир да се 

захвалите!"  

Тако је овај човек, иако још у пижами, позвао такси и дошао у манастир да се захвали оцу Јакову, 

који се молио да он оздрави и без операције!  

Сваки пут, кад старац због срчаних тегоба није могао да се креће, болесницима је молитве читао 

отац Кирило. Осим тога, он их је помоћу лобање преподобног Давида осењивао крсним знамењем. На 

тај начин је 1982. један официр излечен од рака плућа. Био је то безнадежан случај, тако да више нису 

препоручивали ни операцију. Отац Кирило је лобањом преподобног Давида начинио над њим крсни 

знак и официр је осетио да нешто излази из њега. Био је исцељен истог тренутка. 
  

ЛЕФТЕРИС НЕЋЕ УМРЕТИ! 
  

Почетком 1989. погодиле су га несреће што су задесиле људе које је познавао и волео. 

Телефонирао му је отац Јован из Прокопија, свештеник који је служио у светилишту преподобног 

Јована Руског. Отац Јован тек што се вратио из Америке, где је био подвргнут операцији срца. Упркос 

свим компликацијама, тешка операција је успешно изведена. Овој операцији присуствовао је и 

преподобни Јован Руски тако да је хирург, који је оперисао оца Јована, касније говорио како му се 

чинило да неко води његову руку. Упркос свом лошем здравственом стању и временским приликама - 

било је зимско доба - отац Јаков посетио је оца Јована у његовом дому у Прокопију. И то није било 

све: тек што је стигао, отац Јаков почео је да се правда:  

"Опрости ми што те узнемиравам, али сам једноставно морао да посетим служитеља божанственог 

Јована!"  

Људи у кући помислили су да је њихов дом посетио бесплотни ангео. Из његове фигуре зрачила је 

само блага светлост. Отац Јаков је затражио да види место са којег су пресађене вене. Тада се погнуо 

или, боље речено, пао на земљу и целивао ноге свештеника, који је био дирнут тим покретом и свим 

старчевим захтевима. Иако у позним годинама, блажени старац Јаков је још увек показивао исто 

поштовање према свештеницима. Чинило се да их сада поштује чак и више него кад је био дете и 

мислио да су свештеници нека ангелска бића која немају телесних потреба.  

Петнаест дана касније, лоше вести стигле су из Халкиде. Његово возљубљено духовно чедо по 

имену Лефтерис, богослов и познавалац византијског појања, разболео се од страшне крвне болести 

која је прерасла у леукемију и септикемију. Лекари се више нису надали да ће га спасти. Неки његови 

пријатељи донели су лоше вести у манастир:  

"Старче, Лефтерис ће умрети..."  

Отац Јаков их је оставио и сишао у цркву. Прочитао је молебни канон и усредсређено се молио, а 

затим се вратио:  

"Лефтерис неће умрети, преживеће. У ствари, за два и по месеца доћи ће у манастир да пева!"  

И заиста, Лефтерис је реаговао на лечење и догодило се као што је старац и прорекао. Међутим, 

његове патње се тиме нису окончале. Све у свему, његово стање се погоршавало и лекари су као 

последњу меру предложили трансплантацију коштане сржи. Требало је да операција буде извршена у 

посебном болничком центру у Паризу, у Француској. Непосредно пред одлазак у Париз, неколико 

дана после Васкрса 1990, Лефтерис је дошао у манастир и разговарао са старцем у његовој келији. 

Старац се ражалостио. Пао је на колена пред Распећем и дуго се молио. Лефтерис није могао да чује 

шта он говори. Кад је устао, старац је осетио олакшање и одлучним гласом рекао:  

"Лефтерисе, чедо моје, неће бити трансплантације!"  

Поновио је то три пута звонким гласом. Лефтерис му је објаснио да је све припремљено и да га 

дародавац већ очекује.  

"Не, чедо моје, саветујем ти да уопште не идеш... Међутим, како су и лекари створења Божија, иди. 

Само, знај да трансплантације неће бити!"  

У Паризу је био подвргнут новим испитивањима. Она су показала да се ситуација изменила, да 

стари подаци више нису ваљани и да, услед тога, више не постоји потреба за трансплантацијом. 
 

ВИЂЕЊЕ РАЈА 
  

Старац се удостојио и другачијих благодатних дарова. Дато му је да доживи предукус Раја у свој 

његовој лепоти и унутрашњем блаженству. Највероватније да се то први пут догодило 1989. године. 

Пошто је прочитао житије преподобног Серафима Саровског, молио се Богу да му помогне у 
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разумевању значења речи Господњих: У кући Оца Мојега станови су многи (Јн. 14; 2). Бог му је то 

открио, и старац је то касније с неизрецивом радошћу приповедао једном од својих духовних чеда:  

"Јуче сам, драго моје чедо, видео да сам био у Рају, у башти неописиве лепоте. Тамо су расли 

кринови најразличитијих боја као и мноштво другог цвећа. Лебдео сам у ваздуху, високо изнад земље. 

До мене је стајао један монах у раси који ми је показао нека прекрасна здања и рекао: 'Пођи, Јакове!' 

Шта сам могао да учиним? Тамо није било никакве стазе и морао бих да газим по цвећу. Други монах 

у раси ми је рекао: 'Овој врсти цвећа не може се нанети никаква штета! Пођи!' Ја сам кренуо, а цвећу 

се заиста ништа није догодило..."  

Док је старац казивао о овоме седећи прекрштених руку у својој келији, његов глас се изменио. 

Његово лице, на којем се појавио незабораван, радостан осмех, било је преиспуњено спокојством, док 

се његов дух наслађивао прослављањем Бога.  

Старцу су дати многи овакви опити, посебно пред крај његовог овоземаљског живота. Ради 

оваквих опита он је презрео сваку овоземаљску раскош и удобност, па чак и ону најприроднију и 

најнешкодљивију. Једном му је неко, желећи да изрази своју благодарност, донео простирку коју је 

оставио поред Распећа. Старац је доста времена проводио у коленоприклоњењу, због чега су му 

колена била изранављена и нажуљена. Међутим, чим је старац видео ону простирку, жустро ју је 

избацио из келије:  

"Ја сам монах! Четрдесет година нисам имао простирку и сад бисте желели да је добијем?" 

 

"ТИ ЋЕШ ПОСТАТИ ПАТРИЈАРХ!" 
  

Он се лишавао сваке овоземаљске насладе тражећи, уместо ње, духовну радост. Посредством 

бројних опита, али и многих поклоника, Бог му је ту радост и подарио. Један од таквих поклоника био 

је и митрополит Вартоломеј из Васељенске патријаршије. На дан 10. фебруара 1989. митрополит је 

посетио манастир и одслужио Литургију. Старац Јаков био је необично радостан и том приликом му је 

"прорекао":  

"Ти ћеш постати патријарх (иако је патријарх Димитрије тада још увек био доброг здравља), Ти 

ћеш напасати Цркву Христову! Молим се да манастир Преподобног Давида посетиш као патријарх!"  

Две године касније, смирени Димитрије уснуо је у Господу и поставило се питање избора новог 

патријарха. У октобру 1990. старац је од свештеника П. дознао да избор наследника зависи од тога 

хоће ли турска влада скинути са листе кандидата имена синодалних митрополита. Старац је сишао у 

храм, помолио се преподобном Давиду и вратио се код свештеника:  

"Оче, молио сам се преподобном Давиду. 'Преподобни мој Давиде', рекао сам му, 'ти си досад 

пристајао на све моје захтеве. Не знам како, али сад иди у Турску, направи пометњу међу Турцима и 

њиховим папирима, и побрини се да отац Вартоломеј буде изабран за патријарха!'"  

Кад је старац дознао да је Вартоломеј уистину изабран за патријарха, устао је блистајући од 

радости, прекрстио се и три пута поновио "Слава Теби, Боже!"  

Године 1961. прославио је потврђивање светитељства Нектарија Егинског. Овај светитељ је на 

много начина утешио старца - подвижника. На дан 9. новембра 1989, тј. на дан прослављања помена 

Нектарија Егинског, старац је служио Литургију у манастирској капели посвећеној овом светитељу. 

Тог јутра клечао је пред иконом нашег Господа све док није зачуо "Благословено Царство Оца и Сина 

и Светога Духа..." Сви присутни осетили су да је та Литургија била другачија. Док су пратили 

служење оца Јакова, сви су осећали духовну сладост. Отац Јаков им је касније објаснио шта ју је 

узроковало:  

"Чеда моја, ако ми допустите да кажем, пред крај Славословља (још увек је клечао пред иконом 

нашег Господа) угледао сам светог Нектарија! Био је радостан и појао је 'Свети Боже...' заједно са 

нама. Сад разумете како сам након тога наставио да служим!"  

На сличан начин старац је виђао и преподобног Давида. Једне недеље, док је појао величанија, 

видео га је у обличју монаха који стоји поред Распећа и благосиља. Старац је често виђао 

преподобног. На неки начин, била је то његова храна. Вештаствена храна није му много значила и он 

ју је узимао у најмањој могућој количини. Живео је као ангео. Уосталом, дешавало се чак и то да су га 

виђали у обличју ангела. Једном приликом, на Бадње вече, новопострижени монах је изашао из 

манастирске кухиње. Погледао је према старчевој келији и видео га како корача према капели светог 

Харалампија. Пре него што ће отворити двери на капели старац је накратко застао и у том тренутку 

преобразио се у ангела, у светлост и задивљујућу славу. Убрзо потом, старац је сишао низ степениште 

капеле у свом уобичајеном облику.  
  

ТЕЛЕСНА СТРАДАЊА, АЛИ И СТИХОВИ 
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Година 1989, као и 1990, била је мученичка. Његове срчане кризе биле су све чешће. На свака три 

месеца одлазио је у Атину ради медицинских испитивања, што је за њега представљало право мучење. 

Док је био у болници, примао је многе посетиоце. Било је то исцрпљујуће, али он једноставно није 

могао да одбије људе. Лежао је на болесничкој постељи и слушао о њиховим недаћама, молио се за 

њихово исцелење, па чак и финансијски помагао оне којима је то било неопходно. Испод јастука је 

имао коверат у којем је чувао новчане прилоге својих посетилаца. Многи су долазили да му 

заблагодаре, будући да су посредством његових молитава оздравили или превазишли неку другу 

тешкоћу.  

Лекари нису знали шта да предузму у његовом случају. Ништа у његовом организму није 

функционисало како би требало. И поред тога, старац је још увек био жив, тачније, преживљавао је 

упркос суровим условима и планинској хладноћи, снегу и влажној клими. Доктор Д. Кремастинос 

морао је да призна: "Бог одржава старца у животу!" Срце није било једини проблем. У његовим ногама 

готово да уопште није било циркулације. Биле су потпуно модре и представљале су два страна тела 

која је једва померао.  

Година 1990. започела је чудесним исцелењем малог Косте Папаполихрониоса. Он је био нећак оца 

Хризостома, свештеника из Спарте, којег је старац много волео. Уочи Нове, 1990. године, мали Коста 

се разболео од хеморагије уртикарије, тешке болести коју успева да преживи један од десет хиљада 

оболелих. Његови родитељи дочекали су Нову годину у сузама и јадиковању. У таквом стању затекао 

их је и отац Хризостом, који се са сузама обратио старцу. Старац се, са своје стране, обратио 

преподобном Давиду и рекао:  

"Сиђи сада, старче, и поведи са собом и преподобног Јована. Похитајте код нећака оца 

Хризостома!"  

Када су нешто касније лекари по трећи пут прегледали дечака, били су сасвим збуњени: мали 

Коста био је потпуно излечен.  

Старац је толико волео оца Хризостома да му је открио један свој скривени таленат. Добро је 

познато да је старац знао да пише префињеним стилом, о чему сведоче његова писма. Нема сумње да 

је та префињеност стила далеко превазилазила његово образовање. Међутим, његова способност да 

непосредно и сналажљиво саставља стихове претпостављала је велики таленат, који би у другим 

околностима сигурно добио значајне димензије. Кад год би отац Хризостом одлазио из манастира 

забринут или ожалошћен, старац га је тешио стиховима. Неки од њих били су сасвим нови, док су 

неки делимично били засновани на ономе што је запамтио од својих родитеља, који су се и у Ливисију 

и касније у Фаракли тешили певањем и казивањем стихова. Ево неких од тих стихова:  

Мој млађи син Хризостом отишао је преко  

брда.  

Нека дрвеће осени његов пут, јер он је мој понос и радост,  

комадић владичанске нафоре на сребрном дискосу.  

Сва стабла личе једно на друго,  

и све воде су сличне једна другој,  

и само се људска бића  

толико разликују међу собом.  

Многе су моје патње и немам починка,  

сличне су снежним Гребенима Пелиона:  

пре него што их сунце отопи,  

зима нанесе многе снежне сметове.  

(Пелион је живописна планина поред мора, у Тесалији). За овим или сличним стиховима трагао 

сам у збирци ливисијске поезије коју је објавио М. Делисавас ("Фолклор Макрија и Ливисија у 

малоазијској Ликији, Атина, 1988), али нисам могао да нађем никакву непосредну везу. То вероватно 

значи да је старац, када је то желео, лако састављао стихове.  

Упркос свом стању, старац уопште није био тужан. Напротив, свакога је упозоравао на тескобу 

(чамотињу, униније, депресију). Знао је да је то најстрашнија болест човечанства. Сам преподобни 

Давид открио је старцу: "Тескоба (чамотиња) је највећа болест данашњице."  

Старчева ведрина, која га није напуштала упркос његовим страшним и неизлечивим болестима, 

сведочи да је он победио свет и његову чамотињу. Старац је, без икаквог богословског објашњења, 

знао да каже: "Моје срце је градина!"  

Само је њему, преподобном Давиду и Богу било познато шта то заправо значи. Достигао је такав 

степен духовног бестрашћа да су га погађале несреће других људи, али не и његове сопствене. 



 62 

Занимљиво је да су га усред оштре зиме - периода када је посебно патио - могли чути како се обраћа 

птичицама:  

"Толико ми је жао што сте напољу, на овој хладноћи! Ја овде имам чарапе, покриваче и грејање... 

Кад бих само могао све вас да сакупим у овој соби! Било би вам топло и ја бих вам обезбедио храну. 

Међутим, ви се мене плашите..." Када је касније приметио како птичица скрива главу испод крила, 

додао је:  

"Бог се побринуо за вас и дао вам крила..."  
  

ЖИВИ ГОТОВО КАО ЗАТВОРНИК, АЛИ УЗ ОБИЉЕ БОЖАНСКЕ БЛАГОДАТИ 
  

Како је пролазила 1990. година, тако су се умножавале тешкоће. И најмањи покрет представљао му 

је велики проблем. Готово да уопште није излазио из своје келије. Најтеже му је падало што 

подвижник као он, који се у прошлости одмарао само два сата дневно, сада мора непрестано да лежи. 

Он је, наравно, наставио да изговара Молитву Исусову, али се осећао веома нелагодно због физичког 

мировања. Чим би сакупио мало снаге, старац је устајао, стављао епитрахиљ, падао на колена и 

почињао да се моли или да чита молебне каноне.  

Његова молитва била је једноставна. Држећи бројаницу у левој руци, десним лактом наслонио би 

се на дрвени ормарић, лагано наклонио главу удесно и током бесконачних часова изговарао молитву: 

"Господе Исусе Христе, помилуј ме!"  

Монах који се бринуо о њему повремено би чуо како Молитву Исусову изговара с великим 

напрезањем, као да му се срце цепа. У другим приликама, молитву је изговарао мирно, неусиљено и 

лако. Монах би тада бојажљиво стао крај полуотворених врата и задивљено посматрао старца. Његови 

чело и очи били су спокојни и радосни, његова бујна бела брада је блистала. Старац би осетио 

монахово присуство и рекао:  

"Не обраћај пажњу, чедо моје, само се мало молим, то је све..."  

Монах је, у ствари, дошао да би нешто рекао старцу. Многи су телефонирали или лично долазили у 

манастир тражећи да се старац помоли за њих. Монах је обавештавао старца о сваком појединачном 

случају: о оболелима од рака, о деци без родитеља, о психопатама, о озбиљно болеснима, о 

потиштенима и сл. Старац би високо уздигао руке и рекао:  

"Помени, Господе, слугу Свога који је озбиљно болестан у Лондону - Ти знаш његово име!"  

Када је ово чуо, монах је био запрепашћен и једног дана одважио се да упита оца Јакова:  

"Старче, зар се Ви молите на тај начин?!"  

"Чедо моје, Бог не гледа на речитост него на чисто и просто срце!"  

У сваком случају, захтева је било толико да је практично било немогуће да старац, ма колико се 

трудио, посвети довољно времена сваком појединачном случају. Због великог броја писама која је 

добијао и свих врста питања и болести, он је одговарао само на нека од њих и само се у неким 

случајевима лично молио, док је остало препуштао преподобном Давиду:  

"Старче, ти знаш шта људи траже. Ти знаш и њихова имена... Ево, ја сам их све сабрао за тебе. 

Потруди се да се о свему побринеш!"  

Могао је да прими само ограничен број људи, током ограниченог временског периода. Након што 

би се сусрели са старцем и добили духовни савет, посетиоци би одлазили из манастира с осећањем да 

иза себе остављају неку врсту Раја. Толико је било благотворно макар и краткотрајно старчево 

присуство и толико болно његово одсуство!  
 

ОД ЊЕГА СЕ ТРИ ДАНА ШИРИО МИОМИРИС 
  

Новопострижени монах Никодим живео је под старчевим окриљем. Сваки монах мора имати 

потпуно поверење у свог старца и мора му бити беспоговорно одан. Такав је вероватно био случај са 

свим монасима старца Јакова. Међутим, чак и они савршени могу наћи укрепљење и утеху у неким 

посебним знацима. Монах Никодим имао је ту срећу да током три дана узастопно буде обасут таквим 

знацима.  

Била је недеља поподне, 17. јун 1990. Никодим је распремао оставу, кад су се отворила врата и, 

сасвим неочекивано, појавио се старац Јаков. Монах се дубоко поклонио пред старцем и кренуо да 

узме његов благослов. У том тренутку, читаву просторију испунио је неизрециви миомирис. Монах се 

осврнуо око себе да би видео одакле он долази, а старац је у међувремену ишчезао. Никодим је тада 

први пут доживео нешто такво и био је потпуно збуњен.  

У предвечерје тог истог дана старац је дошао за трпезу, непосредно након што су за њу сели остали 

монаси. Никодим је поново осетио онај снажан миомирис, који се задржао неко време.  
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"Оци, да ли и ви осећате неки чудесан миомирис", безазлено је упитао.  

Сви су га зачуђено погледали и рекли: "Не!"  

Никодим је несвесно и потајно погледао према старцу и видео да је он оборио очи као да је учинио 

нешто срамно.  

Сутрадан, у понедељак, повечерје су, као и обично, служили у старчевој келији. Пред крај службе, 

Никодим се поклонио да би узео старчев благослов и осетио да се од старчеве руке шири миомирис. 

Упитао је остале монахе да ли су и они осетили тај миомирис, али је њихов одговор и овога пута био 

одричан.  

Кад се то поновило и трећи пут, Никодим се уплашио да је то дејство сатанино. Помишљао је да о 

томе разговара са старцем, али није знао како да му се обрати. Сутрадан ујутро затражио је од старца 

допуштење да узме и да опере комадић воштаног платна којим је он масирао своје помодреле ноге или 

их у њега увијао кад би га прегледао лекар. Старац није желео да га пере јер је било чисто, али како је 

монах био упоран, најзад је пристао. Док је ишао према манастирској чесми, Никодим је размишљао 

да у тај комадић платна његов свети старац увија своје болне и помодреле ноге. Није још ни завршио 

ову мисао, кад га је запахнуо снажан миомирис, који се приближио његовом лицу као снажан, иако не 

и хладан, зимски ветар. Овога пута био је толико потресен да је скоро заплакао. Вратио се у келију и 

открио старцу шта је доживео током протекла три дана. "Да ли је то од Бога, старче?... Старче, ти си 

свети човек!" Никодим није ни завршио реченицу а старац га је прекинуо и, оборивши очи, озбиљно 

рекао:  

"Чедо моје, на нама је да начинимо знак Крста... шта год Бог пожели, чедо моје..."  
 

ВИЂЕЊЕ НА ПРАЗНИК ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ 
  

Лето 1990. протицало је уз уобичајене патње. Монаси су постали строжији у својим настојањима 

да старца удаље од посетилаца који би га опколили чим би га угледали. Август је дошао са радошћу 

због великог празника Преображења Господњег. Овај празник се посебно свечано прослављао у овом 

манастиру и том приликом долазило је много људи, чак и више него 1. новембра, за празник 

преподобног Давида. Кад год би видео да људи долазе у манастир да се поклоне Господу и да изразе 

своје поштовање Његовом светитељу, старац би био веома срећан.  

На дан 5. августа до поднева се већ окупило велико мноштво народа, да би током поподнева 

пристигло још више људи. Старац је изашао из своје келије, за тренутак застао на вратима и погледао 

мноштво окупљеног народа. У дворишту више није било слободног простора, чак су и терасе биле 

пуне. У том тренутку старац се испунио великом радошћу и рекао:  

"Дођи, преподобни мој Давиде, и благослови их!"  

Полако је сишао низ степенице и одслужио вечерњу. Вечерња је одслужена у свечаном 

празничном расположењу, као што су свечани били и литија, молебан и освештавање жита. Жито су 

освештавали изван цркве и за све то време старац је нетремице гледао у ограду на супротној страни. 

Изгледао је као у иступљењу, док му је лице чудесно блистало.  

Кад се служба завршила и кад су се вратили у цркву, био је толико потресен да је узвикнуо:  

"Оче, преподобни Давид је жив! Он је овде и благосиља народ! Желео бих да узмем микрофон и да 

свима довикнем, да сви то чују! Опрез... смирење... нећу да говорим!"  

Међутим, након неколико секунди преплавио га је нови талас усхићења и он је наставио:  

"Ако бих говорио, све ове проповеднике и богослове напољу поразио би један неук човек какав 

сам ја!"  

Пожурио је да то објасни, како не би саблазнио младог ђакона који га је слушао:  

"Не говорим то због егоизма или због надмености, говорим то услед ревности, јер у себи осећам 

преподобног Давида. Кад год га позовем, он дође. Данас, кад сам видео како сав тај народ хрли према 

манастиру, рекао сам: 'Дођи, преподобни Давиде, и благослови их!'"  

Рекао је "дођи" и светитељ је пожурио да то учини. Шта више може да тражи један подвижник, 

какав важнији опит може да се доживи током овог пролазног живота јер, као што је он увек говорио 

ради укрепљења и потпоре у искушењима, "ми смо овде само привремено и наши дани ће сигурно 

проћи".  
  

"ПРЕПОДОБНИ МОЈ ДАВИДЕ, ЖЕЛИМ ДА УЗМЕШ МОЈУ ДУШУ И  

ДА ЈЕ ОДВЕДЕШ ПРЕД ХРИСТА..." 
  

Јесен је сменила лето, а старчево здравствено стање све се више погоршавало. Бог и преподобни 

Давид нису му олакшали болове, али су му подарили трпљење да би могао да их поднесе. Да ли је то 
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била иронија? Блажени старац је виђао како преподобни његовим молитвама помаже другима да 

оздраве или да нађу решење за свој проблем, док он сам никада није могао да надвлада тешке болести, 

које су га често доводиле на ивицу смрти.  

Не, наравно, то није била иронија. Бог не исцељује свакога ко то од Њега затражи, било непосредно 

било посредством светитеља. Он исцељује само неколицину, тек толико да би се прослављало Његово 

име и да би у људима укрепио веру. Иако само неколицина може да буде исцељена, свима се пружа 

утеха и, на крају бива разрешен проблем сваког човека. Суштина је у томе да ми само привремено 

боравимо у овом животу, са свим његовим болестима и недаћама, које су само део нашег поучавања 

љубави Божијој и задобијања Царства Небеског. Од тренутка кад је отпао од Раја у који га је 

првобитно настанио Бог, човек мора да пати на овај или онај начин. Међутим, победнички стремећи 

кроз овај живот и његова искушења и припремајући се у Цркви, човек гради пут свог повратка у Рај.  

То се догодило оцу Јакову. Он није задобио телесно исцелење, али је његов проблем ипак био 

решен у Цркви и посредством њених светитеља. Из тог разлога није бринуо ни због чега што га је 

погађало, што потврђује његов целокупан страдалнички и светитељски живот, а посебно догађаји као 

што је следећи: У ноћи 23. септембра 1990. имао је тежак срчани напад, односно аритмију са снажним 

стезањем у грудима. Тешко је дисао. Ситуација је била очајна. Осећао је да су његова плућа затворена. 

Сабраћа нису могла да му помогну и нашли су се у незавидном положају. Похитали су у капелу 

Светог Харалампија и одслужили молебан. Позвали су доктора X. Кортаса. Старац се у међувремену 

потпуно укочио, а његово дисање звучало је као самртни хропац. Некако је сакупио мало снаге и 

рекао:  

"Ја ћу ноћас умрети... донесите ми свету лобању (преподобног Давида) и ставите је овде, изнад 

срца... Не могу да дишем... Ово је моја последња ноћ..."  

Догодило се да је ту био присутан и муж његове нећаке Марије, Теодор Микелис. Он је положио 

свету лобању преподобног Давида на његове груди, и старац је испрекидано и с великим напором 

изговорио:  

"Преподобни мој Давиде, служио сам те четрдесет година. Дошао сам у манастир кад ми је било 

тридесет а сад сам превалио седамдесету... Ти знаш, преподобни мој Давиде, колико сам те волео. Све 

што сам препатио, све болести и остала страдања, препатио сам љубави твоје ради. Преподобни мој, 

помози ми. Ако је пак дошло моје време - нека буде, провео сам на земљи пуних седамдесет година... 

Ја само желим да ти примиш моју душу и да је у својој одважности пред Богом одведеш пред Христа. 

Молим те да се појавиш пред престолом Божијим и да Му кажеш: 'Желим да овом Јакову, овом 

грешнику, опростиш ради свих оних година проведених у манастиру'. Ето, ја сам само људско биће, а 

такође сам и неук. Покушао сам да учиним оно што си ме ти просветлио да чиним..."  

Преподобни Давид помогао је свом служитељу и он се после неких петнаестак минута мало 

опоравио. Лекар је стигао у један сат ујутро и старац је пребачен у Општу државну болницу у Атини. 

Сместили су га на интензивну негу. Лекари су се нашли у тешкој ситуацији: све је било у очајном 

стању. У болници је остао петнаест дана. У међувремену је доживео још један срчани напад, који је 

пратила упала плућа. Његово преживљавање није било ништа друго него чудо.  

"Чудесно сам се опоравио и вратио",казивао је он. "Хвала ти, преподобни Давиде. Опрости ми све 

моје грехове а ја ћу, са своје стране, све преостале дане мог живота провести у молитви и трпљењу... 

Безбројна су чуда преподобног Давида. О томе би се могле написати многе књиге, али нема ни 

довољно папира, ни довољно мастила..."  

У време док је био у болници, дозвољено му је да остане на интензивној нези, што је представљало 

меру заштите од многобројних посетилаца. Деветог дана, међутим, морао је да ослободи ову одају јер 

је требало да се у њу смести г. Андреас Папандреу, вођа ПАСОКа који је у неколико наврата био 

грчки премијер. У то време био је вођа опозиције. Неко је утешним гласом рекао г. Папандреу:  

"Сигурно ће Вам бити боље, јер је у овом кревету пре Вас лежао свети човек!"  

Блажени старац је радо пристао да благослови новог пацијента и начинио је знак крста над 

његовом главом. У одају интензивне неге дошао је у инвалидским колицима, а довезао га је муж 

његове нећаке. Пацијента су чувала двојица телохранитеља. На зиду су биле иконе Христа и Пресвете 

Богородице. Болесник је на телу имао електроде за срце а на лицу маску за кисеоник за дисање. 

Старац је тихо ушао, благословио га и рекао:  

"Чедо моје, овде те добро чувају... "  

Сматрали су да старац мисли на телохранитеље. Међутим старац је додао:  

"Чедо моје, овде те чувају Христос и Пресвета Богородица!" Пришао је болеснику, начинио знак 

крста над њим и рекао:  



 65 

"Господине Андреас, Вама ће бити добро, немојте бринути! Оздравићете. Ја сам пре Вас лежао на 

том кревету. У року од три дана бићете код куће. Вама ће бити добро, да бисте могли да учините 

нешто добро за нашу земљу."  

Пацијент је покушао да се помери. Неко му је помогао да скине маску за кисеоник. Целивао је 

старчеву руку, засузио и прошаптао:  

"Хвала Вам!"  

Док је излазио, старац га је уверавао:  

"Одслужићу молебан светитељу којем служим и Вама ће бити добро у року од три дана, као што 

сам Вам и рекао!"  

Уистину, након три дана г. Папандреу се опоравио и изашао из болнице.  

Након што је отпуштен из болнице, старац је неколико дана провео у дому своје нећаке. Ни ту га 

нису остављали на миру. Долазили су многи људи с намером да га виде: неки да се посаветују с њим, 

неки да узму његов благослов, а неки само зато да би гледали његово лице. Средином октобра, муж 

његове нећаке одвезао га је у манастир. Старац је био толико срећан што се враћа у свој "рај" да се за 

све време путовања шалио, певао па чак и рецитовао стихове којима ће забавити возача који је, опет, 

возио веома споро да би труцкање свео на најмању могућу меру. Кад су стигли до прекрасне долине 

Киреаса, еубејске реке која се налази недалеко од Прокопија, старац је отпевао стихове:  

Била кииш или суша,  

речшш Киреа не престаје да тече.  

С великим напорима али и с великом радошћу прославио је 1. новембар, празник преподобног 

Давида. Тог истог дана сатворио је још једно чудо. Димитрије Јанакис патио је од стезања срчаних 

зализака и тога дана затражио је старчев благослов. Старац је положио лобању преподобног Давида на 

болесниково срце и предсказао:  

"Чедо моје, као што ће ти и лекари рећи, потребна ти је операција. Ти, међутим, немој да бринеш, 

јер ће све бити добро. Погледај мене, на пример. Ја сам имао неколико операција."  

И заиста, операција је била неопходна. Димитрије је морао да оде у Лондон, да би га тамо 

оперисали. Иако је операција била успешна, он је након три дана добио болове и грозницу. Његова 

жена ватрено се молила преподобном Давиду и те ноћи у сну видела старца како стоји поред постеље 

њеног мужа, држећи у рукама лобању преподобног Давида. Болесник се ујутро осећао сасвим добро. 

Кад су се вратили у Грчку, отишли су у манастир да изразе своју благодарност преподобном Давиду. 

Пре него што им се указала прилика да било шта кажу старцу, он их је поздравио следећим речима:  

"Чедо моје, да ли си увидео да те преподобни Давид није напустио? Он је с тобом пошао у Лондон, 

био у операционој сали, па чак и поред твоје постеље..."  

Пре него што је прошао новембар, исцелио је и Перикла Сураса, који је имао операцију бубрега и 

чир на желуцу. Старац му је прочитао молитву, прекрстио га лобањом преподобног Давида, помазао 

га уљем из кандила преподобног Јована Руског и рекао:  

"Помоћи ће ти благодат Божија и благодат Његових светитеља!"  

Упркос лекарским предвиђањима, чир је изашао напоље, очистио се и необјашњиво нестао. 

Болеснику више није била потребна операција. Захваљујући старчевим молитвама, у потпуности је 

оздравио.  

Тог новембра старац је напунио 71. годину. Телесно је био потпуно сломљен и једини део његовог 

тела који није био захваћен болешћу било је његово лице. Оно је остало чисто, блиставо и 

светитељско. На њега је била утиснута доброта и дечија стидљивост али је, изнад свега, било 

облагодаћено његовим уздржаним, ангелским и безазленим осмехом. Требало је само да видите тај 

осмех: кад би вам се то једном догодило, учинили бисте много тога да бисте га поново видели.  

Ништа од свега тога није било случајно. Тај осмех је зрачио као светлосна луча, потекла са неког 

блиставог извора. Старчево срце и ум били су преплављени љубављу за Христа и радошћу коју 

Христос дарује. Из тог разлога нико, коме су биле блиске основе духовног живота, није могао лако да 

се растане од старца нити да одвоји очи од његовог светог лика.  
  

КРАЈ ЈЕ БЛИЗУ АЛИ..."НЕМОЈТЕ ОМЕТАТИ МОЈЕ ПОДВИЖНИШТВО!" 
  

Зима 1990/1991. пролазила је у великим патњама, које су још више умножавале планинска 

хладноћа и влага. Старац је готово све време морао да буде у својој келији. Није могао да изађе чак ни 

на обед. Кад год би изашао, морао би брзо да се врати, јер му ни ноге ни срце нису допуштали да се 

дуго задржава напољу. Све чешће су га мучила пробадања у грудима. И током дана и током ноћи 

доживљавао је кризе које је уз Божију помоћ превазилазио, али са све већим тешкоћама. Да не би 
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оштетили стомак, лекови који су му преписани морали су се узимати са јаком храном. Међутим, 

старац се томе одлучно успротивио, због чега је његов стомак убрзо био веома оштећен и почео је да 

га мучи и услед најситнијег узрока.  

Монаси су све то видели, али ништа нису могли да учине. Лекари су му најстрожије забранили да 

се замара, да исповеда и да служи Литургију захтевајући, осим тога, да узима јаку храну. Међутим, 

напуштање његовог светог дела или ублажавање поста за старца је било просто незамисливо. Чак се и 

те године, током Велике четрдесетнице, придржавао најстрожег поста који га је, заједно са стомачним 

боловима, у потпуности исцрпео. На Велики понедељак монаси су ризиковали и донели му мало супе 

од боба са две капи маслиновог уља. Храну су однели у његову келију, јер старац није био у стању да 

изађе одатле. Схвативши да у супи има уља, старац је био веома потиштен. Он уопште није јео и почео 

је да негодује:  

"Молим вас да не ометате моје подвижништво!"  

Током наредних дана није јео апсолутно ништа. Тек је на Велики четвртак, након Литургије, узео 

мало хране. Међутим, Васкрсење Господње прославио је с неописивом унутрашњом велелепношћу. 

Доживео је најслађе духовне опите, што се пројавило и на његовом лицу, које је зрачило небеском 

радошћу, тријумфалном победом и дубоким миром. То лице било је огледало Раја!  

Узајамна повезаност божанствених, духовних опита и телесних страдања наставила се до краја 

старчевог живота. Међу њима је, у ствари, постојала нека упадљива равнотежа: уколико су се 

умножавали божански опити и уколико је више људи бивало исцељено старчевим молитвама, утолико 

је било више срчаних криза и искушења.  

Током тог последњег периода, старац је имао више времена за умну молитву. Понекад би се 

лактом наслонио на дрвени ормарић, понекад би, кад је то било апсолутно неопходно, лежао на 

кревету а понекад би ставио епитрахиљ и клечао на коленима пред Распећем, непрекидно изговарајући 

једва чујним гласом: "Господе Исусе Христе, помилуј ме грешног!" Није забележено да је било кад 

говорио о умној молитви, да је износио нека сазнања или да ју је разјашњавао. Мало је вероватно да 

никада нико није посебно захтевао да говори о њој, о томе шта се дешава онима који је упражњавају 

или о томе чиме се наслађују они који су у њој узнапредовали (него је ћутао о томе због своје монашке 

скромности и скрушености). Мада није користио речи, о овој молитви говорило је његово лице. 

Монаси су плодове те молитве могли да виде непосредно изображене на његовом лицу. Сузе и 

светлост која је зрачила над његовом главом откривале су оно блажено стање преображаја умне 

молитве у молитву срца. У већој или мањој мери, сви монаси упражњавају ову молитву, али је само 

неколицина оних који стреме да превазиђу уобичајену меру. То је она неколицина која се наслађује 

божанским опитима што се рађају у сфери срца и преплављују васцело биће.  
 

ПРЕД СТРАШНИМ ПРЕСТОЛОМ ГОСПОДЊИМ 
  

Ствари се нису поправиле ни током лета. Како би, поред толико ослабелог срца и одсуства 

циркулације у ногама, уопште и могле да се поправе? И поред тога, наставио је да исповеда, да слуша 

и да теши људе, да се моли за унесрећене, па је чак одговарао и на десетак писама дневно. Када због 

крајње исцрпљености није био у стању да се сам моли, обраћао се преподобном Давиду:  

"Старче, овде су изнети људски проблеми. Ти знаш шта пише у сваком од ових писама. Немој их 

напуштати, учини шта год можеш. Ти си њихова једина нада..."  

Пред крај његовог последњег лета догодило му се нешто веома важно. Није нам разјаснио да ли је 

то био сан или виђење. Приповедао је да се нашао на Небесима, пред величанственим Царем који је 

седео на блиставом престолу. Поред њега, али нешто ниже, стајао је писар и држао огромну књигу. 

Прегледао је сваку страну, на којој су била записана добра дела јеромонаха Јакова. У једном тренутку 

писар је рекао:  

"Нема више ничега о Јакову!"  

"Да ли си сигуран", упитао га је Цар. "Окрени страну 365!"  

Писар је окренуо ту страну и нашао запис о једној кутијици.  

Старац је касније размишљао о томе и сетио се да је, у време док је још живео у Фаракли, пред крај 

рата, случајно нашао блиставу металну кутијицу. Била је веома лепа и оставила је дубок утисак на 

њега, али ју је он без размишљања однео у цркву и понудио свештенику, будући да нису имали 

одговарајућу кутијицу за тамјан.  
 

"ОДЛЕПРШАЋУ ОВИХ ДАНА КАО ПТИЧИЦА!" 
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Кад је наступила јесен, једна срчана криза следила је за другом. Крајем септембра био је,хтео не 

хтео, поново пребачен у Општу државну болницу у Атини и још једном упућен на интензивну негу. 

Лекари су учинили све што се још могло учинити - испитали унутрашње органе, прилагодили 

пејсмејкер, укрепили непоправљиво исцрпљен организам, али није било много наде. Др Кремастинос 

је био јасан: "Ништа заправо не функционише... Тромбоза је неизбежна... Само сила Божија одржава 

старца у животу!"  

Случајно се догодило да је одаја за интензивну негу и тога пута била потребна Андреасу 

Папандреу. Старца су и овога пута замолили да благослови пацијента. Међутим, како је пре тога г. 

Папандреу био на исцрпљујућим испитивањима, старац га је благословио не улазећи у собу.  

"Није важно", рекао је старац. "Одавде ћу га осенити крсним знаком како би могао да оде кући." 

Уистину, пацијент је ускоро "отишао кући".  

Кад је напустио болницу, старац је неколико дана остао у дому своје нећаке. Последњег дана 

замолили су га да полако освешта водицу. Устали су у четири сата ујутро. Старац је зрачио више него 

обично, а у соби се осетио неописив миомирис. Очи свих присутних испуниле су се сузама.  

Када је почетком октобра стигао у манастир, старац је добио инфекцију која је прерасла у упалу 

плућа. Опасност је била велика. Др Котас, који је редовно посећивао старца и много га поштовао, 

преклињао га је да се сагласи да поново буде пребачен у болницу. Старац, међутим, није пристао:  

"Учинићу све што могу за тебе, чедо моје, осим тога. Немој ме поново слати у болницу!"  

Нова испитивања била су већ заказана за 4. децембар, али је старац рекао:  

"Не враћам се тамо... у сваком случају, нећу ићи пре тог времена!"  

И заиста, није ни отишао. Неколико пута је предсказао своје упокојење. Поклоницима који су му у 

октобру и новембру рекли да ће га посетити у децембру или за Божић одлучно је саопштио:  

"Тада ће бити касно!"  

Свештенику из Ларисе је рекао:  

"Ти можеш да дођеш, али ја више нећу бити ту!"  

Једном од својих духовних чеда рекао је три или четири дана пре тога:  

"Ја ћу једног од наредних дана умрети. Да ли знаш како ћу отићи? Ево овако... као птичица!" 

(Махнуо је руком да би показао како ће се лако раставити са душом.)  

  

 

"СМАТРАЈУ МЕ БУДАЛОМ И ЗАНЕСЕЊАКОМ" 
  

Ужасно је патио током читавог октобра. Његово лице било је мртвачки бледо. Било му је најстроже 

забрањено да било шта ради, а посебно да исповеда и да присуствује богослужењима. Међутим, чим 

би сакупио мало снаге, он би и исповедао и похађао богослужења.  

 

Поред тога, старац се и молио за људе који су то од њега тражили. Било је то његово превасходно 

занимање. Број исцељених већ је био прилично висок, тако да су реке људи хитале у манастир. Међу 

поклоницима је, на жалост, било и оних злонамерних који су клеветали старца. Отац Јаков је био тога 

свестан и жалио је због тога. Једног дана допустио је себи да каже:  

"Оче, сматрају ме будалом и занесењаком... кад се упокојим, схватиће ко је био Јаков... Не говорим 

ово због егоизма или због гордости, него у славу Божију!"  

Иако је стално преклињао за милост Божију и непрестано изјављивао како "ништа није учинио за 

Христа", пред крај живота допустио је себи да у неколико наврата говори о благодатним даровима које 

је добио од Бога:  

"Задобио сам послушност и смирење... зашто то не бих признао? Бог ми их је дао..."  

У једном покушају да нас увери како заборавља све што чује током исповести, старац је рекао:  

"Боже мој, дао си ми толико благодатних дарова! Преклињем те да ми даш још један: дар 

заборављања свега што чујем на исповести!"  

Негде у периоду од 10. до 15 октобра отац Кирило га је случајно чуо како самоме себи каже:  

"На моју сахрану доћи ће много људи. Биће то огромна маса народа! Кад бих само могао да се 

померим и да их благословим..!"  

Неки тврде да се током сахране, у тренутку кад су уздигли ковчег да би људи могли да га виде, 

старац придигао и благословио присутне!  

Током последњих дана живота жалио се да би могао умрети пре него што се сусретне са 

епископом, митрополитом Халкиде Хризостомом, којег већ дуго није видео. Најзад су се сусрели и 

старац је, преиспуњен дубоком радошћу, затражио његов благослов. Блажени старац поседовао је 
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истински и веродостојни црквени етос. Био је сасвим свестан узвишености епископског служења и 

искрено је поштовао сваког епископа:  

"Он је епископ", обично је говорио, "он не престаје да буде архијереј."  

Често је користио реч "архијереј" и начин на који ју је изговарао откривао је колико дубоко поима 

њено значење. Из тог разлога се супротстављао свим унутрашњим црквеним несугласицама и дубоко 

их је осуђивао.  

САСЛУЖУЈЕМ СА АНГЕЛИМА И СВЕТИТЕЉИМА 

  

Последњи месец старчевог живота, новембар, започео је у нешто бољем расположењу. Старцу је 

био дат кратак предах, боље речено, постојали су тренуци када се није осећао неподношљиво лоше. У 

то време веома га је обрадовала вест о избору митрополита Вартоломеја за патријарха 

константинопољског (старац је то тражио од преподобног Давида). Требало је да један старчев 

пријатељ, који је био свештеник, отпутује у Константинопољ и да присуствује устоличењу. Овај 

свештеник је пролазио поред манастира и дошао је да посети старца. Старац га је радосно примио и 

упитао:  

"Хоће ли се патријарх увредити ако му пошаљем један поклончић?"  

Намеравао је да му пошаље мању количину новца, како би "поводом свог избора могао да послужи 

остале синодалне епископе слаткишима или нечим сличним".  

Патријарх је био дубоко ганут примајући овај скроман поклон и, док се клањао, поновио је реч, 

која је била карактеристична за старца: "Праштајте!"  

Предах је био окончан крајем прве недеље новембра. Од тог тренутка, сваки тренутак старчевог 

живота био је мученички. Упркос телесним патњама, трудио се да бди и да се моли. Молитва, 

непрестана молитва, била је једино што је тражио од Бога. Бог је допустио да старца погоде све те 

болести, али га је истовремено обдарио обиљем снаге за молитву. Старац се молио ватрено и дубоко, 

окушајући и доживљавајући живу радост Васкрсења. Много пута изливао је сузе радости и 

благодарности Богу. Монаси који су током ноћи пролазили поред његове келије или су ујутро ишли на 

богослужење виђали су га како излива обиље суза, иако је његово лице изражавало радост. Кад је први 

пут видео старца у таквом стању, један млади монах био је веома потресен и упитао га је:  

"Старче, да ли вам је добро? Да ли Вас нешто боли"  

Шта је могао да одговори овај боговидац? Како је младом изданку ангелског живота могао да 

објасни дарове које му је Бог послао?  

"Не, чедо моје... ја само саслужујем са ангелима и светитељима, у олтарима које људске речи не 

могу да опишу..."  

Он није могао да понуди богословско објашњење, али је сваки израз његовог лица сведочио о 

непосредном и живом општењу са Богом. Он никад није говорио о проповедању, али је зато он сам 

био жива проповед. Свако, ко је имао духовне очи и будно срце могао је у њему да види пројаву 

Божијег присуства и божанских енергија на земљи.  

Његови савети и његове речи били су једноставни и делатни, без анализа или образлагања. 

Међутим, свакоме ко би га упознао ускоро би било очигледно да су овде речи, у суштини, непотребне. 

Да би се задобила душевна корист, било је довољно посматрати старца. Била је то уистину ретка, света 

наслада и благослов Божији.  

Ово што је речено нипошто не значи да су његове речи биле непотребне. Напротив, поседовао је 

божанску силу и способност да продре дубоко у срца својих слушалаца, да их утеши и да их 

просветли. Није случајно да су људи упијали сваку реч коју би од њега чули. Благодат што је 

испуњавала старчеву душу уносила је у његове речи божански дах који је дотицао људске душе. 

Најзад, речи не могу донети корист саме од себе: све зависи од онога ко их исказује, као што и 

еванђелске речи имају велику силу управо стога што су их изговорила божанствена уста Господња.  

Чинило се да је блажени старац свестан тога. Понекад је нешто захтевао и издавао заповести као 

онај "који има власт", односно духовну власт иако, истовремено, није сматрао да даје неку посебну 

поуку. Само делатан савет и речи утехе.  

У његовим речима може се пронаћи и једна посебна мудрост. Његово учење је у основи било 

приповедање - увек са страхопоштовањем - о чудима и знамењима која су извршили преподобни 

Давид и преподобни Јован Руски. Тек кад би окончао казивање о томе како се неко покајао, како се 

неко посредством молитве исцелио, како су се ђавоимани ослобађали помоћу свете лобање 

преподобног Давида и сличном, старац би, у сагласности са случајем, дао и неки посебан савет.  

 

ПОСЛЕДЊИ ДАН ЊЕГОВОГ ОВОЗЕМАЉСКОГ ЖИВОТА 
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На дан 20. новембра и у ноћ 21. новембра 1991. наступило је време да се окончају све патње које су 

га пратиле током овоземаљског живота. Блажени старац био је сасвим свестан тога. Наступило је 

време да пропадљиво буде замењено непропадљивим, у вечном свету блаженства и славе 

приуготовљеном за оне који су свом душом и свим срцем љубили Господа и који су страдали Имена 

Његовог ради.  

Блажени старац Јаков је те ноћи бдео. Чак ни у тим тренуцима није заборављао унесрећене. Читао 

је последња писма и одговорио на њих петнаест. Требало је да тог јутра служи поводом празника 

Ваведења Пресвете Богородице. Припремао се молитвом и постом. Њему, наравно, није било 

допуштено да стоји, али је он толико желео да пође на Литургију да ништа није могло да га спречи у 

томе. Служба је започела пре свитања. Уложио је велики напор да би дошао. Неки монаси запазили су 

да његово лице има другачији израз: било је преиспуњено љубављу и радошћу, на уснама је лебдео 

ангелски осмех. Током службе клечао је на коленима и појао без напора, са васкрсном радошћу у 

гласу, као да уопште није болестан. Његов небески глас испунио је храм изванредно складном 

мелодијом и чинило се као да пева хор ангела. Било је очигледно да то није обична Литургија, иако он 

сам ништа о томе није рекао. У девет сати ујутро, кад је одслужена Литургија, радосно је отишао у 

кухињу и попио шољицу кафе. Људи су чекали да се исповеде. Старац је устао и лагано се запутио 

према капели Светог Харалампија, где је обично исповедао. У десет сати исповедио је јерођакона 

Генадија са Свете Горе, а затим му радосно и истовремено веома озбиљно рекао:  

"Добро је да си дошао, јер желим да присуствујеш мојој сахрани!"  

Ђакон је покушао да разговор скрене на другу тему, али старац је био упоран. Изашао је из цркве и 

заједно са јерођаконом ходао по манастиру. Погледао је свако место и сваког монаха, спокојно их 

благосиљајући и преносећи им нешто од оне радости која је извирала са његовог ангелског лица. Кад 

је завршио овај обилазак, пожелео је да изађу изван манастира. Изашли су кроз јужну капију. Лагано 

се попео до радионице и благословио монахе који су тамо радили. Продужио је напред, заустављајући 

се у капелицама поред пута и често се крстећи. Уз помоћ јерођакона дошао је до места са којег се као 

на длану могао видети цео манастир. Изгледао је лепо, чисто и уредно - каква разлика у односу на оно, 

што је првобитно затекао! Био је обновљен и препун добрих монаха.  

Није могао да га се нагледа. У његовим очима било је толико љубави за овај манастир! Задржао се 

ту неко време, с радошћу га посматрајући и прослављајући Бога. Није још дуго могао да се одржи на 

ногама. Вратио се око поднева. Будући да је био веома уморан, накратко се повукао у своју келију. 

Недавно рукоположени свештеник, Алексије, дошао је да га посети. Требало је да служи опело, али 

није знао тачан поредак и химне. Блажени старац му је све стрпљиво објаснио. Осим тога, отпојао му 

је и неколико погребних химни. Појао је изванредно и постајао све радоснији. Кад му је свештеник 

рекао да је научио поредак овог богослужења, затражио је да поново све заједно отпевају. Његова 

радост била је очигледна.  

У два поподне свештеник је отишао и старац је остао сам. У три и петнаест донели су му шољицу 

кафе и рекли да га очекује Герасимија, једна од његових духовних кћери. Иако је ретко допуштао 

посетиоцима да уђу у његову келију, овог пута је рекао:  

"Нека дође овамо, то дете је у невољи. Морам да је видим!"  

Ставио је епитрахиљ и саслушао њену исповест. Посаветовао ју је и утешио. У једном тренутку јој 

се сасвим неочекивано обратио:  

"Дођи, чедо моје! Ово су преподобни Давид и свети Јаков, брат Господњи. Певају своје 

отпустителене!"  

Старац је истовремено сав затреперио. Желео је да види свог ученика Илариона, којег је епископ 

Халкиде Хризостом тог јутра рукоположио за јерођакона. Иако се није чула никаква бука, он је 

изненада рекао својој духовној кћери:  

"Чедо моје, отвори врата, оци управо долазе!"  

И заиста, монаси управо беху пристигли.  

Док је она ишла према вратима, старац је покушао да устане, али је одмах почео да пада, говорећи:  

"Осећам вртоглавицу, осећам вртоглавицу..."  

Млада жена једва да је нашла времена да га придржи. Пао је на под. Није био повређен, али је врло 

тешко дисао. У том тренутку оци су ушли у келију. Збуњеност, страх, повици. Отац Кирило је клекнуо 

поред њега и покушао да му измасира руке. Остали монаси су похитали у капелу Светог Харалампија 

и са сузама се припремали да одслуже молебан. Један од монаха пошао је да позове лекара. Пулс 

блаженог старца постајао је све слабији. Лице му је било румено, спокојно и без трагова мучења, док 

му се на уснама појавио један мехурић. То је био крај. Предао је свој дух као птичица. У четири и 
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седамнаест блажени старац напустио је овај пропадљиви свет бола ради блажених обитељи 

Тројединог Бога.  

Монаси нису хтели да поверују да је старац отишао. Иако у великој пометњи и у сузама, 

покушавали су да му на сваки начин помогну. Међутим, све је већ било готово.  

 

ПОГРЕБ 

  

За сахрану су га припремали на оном истом месту на којем почивају и свете мошти. Био је 

присутан и јерођакон Генадије, од којег је старац тог јутра затражио да остане у манастиру.  

Подвижник који је читавог живота био на ногама, молио се, служио Литургију, радио и борио се са 

демонима, сада је лежао непокретно и без даха. Његове руке, које су стално давале милостињу и 

благослове, сад су мирно почивале на грудима. Сви су оплакивали светог човека. И поред тога, дубоко 

у срцима монаха могла се наћи утеха коју су им подарили свети. Не само због тога што су знали да је 

њихов старац свети човек, него и зато што се то могло видети на његовом лицу. Руменило се брзо 

повукло и уместо њега се појавила бледожута, светитељска боја. Сигурно је да нико није у стању да 

опише чудесни изглед светог човека. Међутим, сви присутни су га видели и сви о томе могу да 

посведоче. То лице се није променило ни сутрадан, кад је била сахрана. Прошло је много часова, а 

свето лице блаженог старца задржало је своје неописиво блистање. Сви су схватили да је он доживео 

просветљење.  

У спољашњи свет било је упућено само пар позива, и они су се на прсте могли избројати. Међутим, 

сви који су позвани обавестили су стотине и хиљаде других. Вест се раширила као пожар и погодила 

хиљаде срца. Свако, ко би је чуо, преносио ју је многима другим. Био је то лични позив. Чинило се као 

да сам старац позива свој народ.  

Било је вече и сви су ујутро морали на посао, да и не спомињемо да се манастир налази у планини, 

у неприступачном крају. Ударац је био велики. Ма где да су се људи задесили кад су чули ову вест, 

макар били и насред улице, почињали су да плачу, да падају на колена и да траже ослонац.  

Кад је старац ударио у звона, бесконачно људско мноштво запутило се према светим моштима. Без 

обзира на све, морали су да буду тамо. Напуштали су посао, децу и старце, и хитали према Халкиди. 

Прелазећи са брда на брдо дошли су и до планине Ксерос, испод чијег су се великог врха налазиле 

свете мошти њиховог старца, подвижника - чудотворца Јакова. Многи су пристигли још током ноћи и 

молили су се заједно са монасима.  

Сутра ујутро су сви путеви који воде према манастиру били закрчени аутомобилима. Да би 

очували ред, морали су да ангажују полицију. И поред тога, путеви су били непроходни. Многи су 

остављали своје аутомобиле и пешачили неколико километара да би стигли до манастира. Пространо 

манастирско двориште било је препуно. Претила је опасност да се балкони сруше. Хиљаде људи 

остале су напољу, изван манастира. Црква се испунила епископима, свештеницима и монасима, тако 

да за мирјане није било места. Унутар и изван цркве одзвањале су јадиковке, текли су потоци суза, 

свуда су се чули јецаји. Међутим, бледожуто, светитељско лице блаженог старца представљало је 

велику утеху у том болу. Нисте се могли нагледати озарености тог светог лица. Блажени је био живљи 

од живих! Био је ангелски леп и чинило се да је све радоснији.  

Бог, Који га је обдарио благодатним даром озареног, светитељског изгледа, обдарио га је још 

нечим: природни закон мртвачке укочености био је прекршен у случају блаженог старца. Његове свете 

руке сачувале су своју природну гипкост и топлоту. Сви су му се побожно поклонили и схватили ову 

чињеницу. Поред тога, епископу Кефалоније Прокопију десила се следећа, задивљујућа ствар. Овај 

епископ се исповедао код старца и толико је желео да добије његов благослов да је са сузама узео 

старчеву десну руку, спојио три прва прста и принео их свом челу као да прима благослов. Потом је 

руку положио на старчеве груди, али су два прста остала спојена у гесту благосиљања: рука 

бесконачне љубави према ближњима избегла је природним законима.  

Након што су прошле хиљаде људи који су желели да се поклоне старцу и да се од њега опросте, 

започело је дуготрајно опело. Ковчег је био постављен изван храма, како би сви могли да виде свете 

мошти блаженог старца. Док су појали химне, неки од верујућих - не сви - видели су како се старац 

кроз ваздух креће изнад гомиле и благосиља окупљени народ.  

Посматрање светих моштију и појање химни учинили су да људи постану свесни онога што су 

изгубили старчевим упокојењем. Чак су и они хладнокрвни били преплављени осећањима. Тешка срца 

и очију препуних суза, сви су покушавали да се што више приближе ковчегу, како би последњи пут 

видели старца.  
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Двојица свештеника, отац Димитрије и отац Павле, говорили су врло надахнуто о блаженом 

старцу, оцу Јакову. Њихове речи дотакле су срца свих присутних. Тада је наступио велики тренутак. 

Епископ Кефалоније предложио је да се ковчег још више издигне, како би сви верујући могли да виде 

светог старца. Чим је ковчег подигнут и чим је народ угледао свете мошти, из безбројних срца 

проломио се узвик духовне радости, усне су се отвориле и ваздух се испунио речима: "Свети, свети 

човек! Он је свети човек!" Небо се отворило да прими једногласно и громогласно сведочанство, 

потекло из хиљада грла. То више није био крик бола или јадиковка због уснућа светог човека. Био је 

то узвик тријумфа и славословље. Сви су узвикивали: "Свети, свети човек", као да кажу "Жив је 

Господ Бог, Који нам увек дарује светитеље!"  

  

ОН И ДАЉЕ ЖИВИ 

  

Гроб блаженог старца Јакова налази се са јужне стране манастирске цркве, што значи да је 

смештен између храма у којем је безброј пута служио Литургију и био удостојен многих божански 

знамења, и његове келије у којој се подвизавао преко људских граница.  

"Неуки" и напаћени Јаков отпочинуо је у наручју Бога Оца, али није напустио људе, као што ни 

људи нису напустили њега. Он надзире манастир и подржава братство. Он заједно с њима служи 

Литургију. Посредством својих јављања, он их крепи и руководи у сваком проблему који искрсне. 

Посредством једног виђења предао је игумански крст оцу Кирилу и тако одредио свог наследника, па 

је чак указао и на свог следећег наследника. Све што се у манастиру одвија, одвија се под његовим 

руковођењем.  

Иако поклоници никад нису престајали да хрле у манастир, они то још више чине сада, кад се 

блажени старац упокојио. Сви су разумели какве је благодатне дарове он поседовао и сви су били 

уверени у његову одважност пред Богом и Његовим светитељима. Штавише, на основу личног 

искуства или на основу сведочења других, свако зна да старац, и након свог упокојења, поседује ту 

исту одважност. Он сада твори више чуда него кад је био на земљи. Његова јављања не могу се ни 

избројати. Многи га призивају и старац жури да им помогне. Многи болесници су се исцелили, многи 

су добили помоћ за своје духовне или материјалне проблеме, свакоме је понудио утеху.  

Пресудан критеријум за светост јесу божанствена знамења која преподобни творе и након свог 

упокојења. Да бисмо на овом месту избегли свако погрешно тумачење, навешћемо само два таква 

знамења, препуштајући Цркви да током времена, смирено и мудро, потврди какав је дар Бог подарио 

или ће тек подарити блаженом старцу Јакову.  

У ноћи 4. априла 1992. свештеник који служи у светилишту преподобног Јована Руског, у једном 

виђењу угледао је старца. Старац је тражио да му се донесе кивот преподобног Јована, како би могао 

да му се поклони. Кад су му донели кивот, он му се поклонио с радошћу и изговарајући молитвене 

речи које су сва срца испуниле ликовањем. Старац је на крају заблагодарио и рекао: "Вратите 

преподобног!" У том тренутку су свештеник и остали очевици кренули да целивају кивот пре него што 

буде враћен на своје место. Међутим, на своје огромно запрепашћење видели су да у њему лежи 

старац Јаков а не преподобни Јован! Тог истог јутра писац ове књиге отишао је у старчево село да би 

прикупио што више података о њему.  

Игуман једног светогорског манастира, који се питао да ли је старац постао светитељ, сањао је 

како се клања пред миомирисним моштима које су припадале оцу Јакову!  

 

ПОРЕКЛО И МЛАДАЛАЧКЕ ГОДИНЕ СТАРЦА ЈАКОВА 

  

Мала Азија, која је породила толико светитеља наше Цркве, била је постојбина и старца Јакова. 

Насеље у којем се родио и провео прве две године живота назива се Ливиси и налази се на морској 

обали, у Јонији, насупрот острву Костелоризон.  

Старчева породица била је једна од најимућнијих у селу, тако да је осим куће и зграда имала и 

сопствену продавницу. Међутим, њено највеће богатство била је њена побожност и чиста хришћанска 

вера која је у овој породици имала веома дубоке корене. Генеалошко стабло овог оца има похвалу у 

Христу: седам јеромонаха, једног архијереја и једног светитеља. Последњи, освештани изданак овог 

винограда био је отац Јаков.  

Тако је, дакле, ово тешко, хришћанско подвижничко предање у лику оца Јакова пронашло свој 

последњи и, Сам Бог зна, можда најснажнији израз.  

Старац је рођен 5. новембра 1920. године. Услед несрећних догађаја везаних за Малоазијску 

катастрофу и искорењивање хеленизма био је приморан да напусти освештано тло Мале Азије и да као 
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драгоцена и освештана лоза буде пресађен у село Свети Георгије у Амфиси, а касније у село Фаракла у 

северној Еубеји.  

Тамо је живео док није напунио тридесет година а онда га је Бог коначно пресадио у свети 

манастир Преподобног Давида.  

Најважнију и руководећу улогу у Старчевом животу играла је подвижничка и побожна личност 

његове мајке Теодоре, кћери Георгија (Јоргоса) и Деспине Кремидас. Она је превасходно била 

украшена врлинама милосрђа, уздржања (пост и расуђивање), трудољубља и разборитости. Она их је с 

љубављу и стрпљењем предала и нежној души свог чеда, Јакова, којег је необично волела. "Душа моје 

мајке била је монашка", говорио је Старац. Њу су, међутим, и не питајући је, према малоазијском 

обичају верили кад јој је било дванаест година. Кад је напунила осамнаест година, венчала се с 

његовим оцем, Ставросом Цаликисом.  

Након извршења тајинства, родитељи су због велике стидљивости њене девствене душе морали да 

уложе посебне напоре да је убеде у одређена, деликатна питања супружничког живота. У том браку 

рођено је деветоро деце, али је Бог допустио да само троје остане у животу, односно двојица дечака и 

једна девојчица.  

Старац је био онај млађи од двојице дечака који су "преживели смрт", како је обично говорила 

његова мајка. Био је врло уздржан у храни и болешљив. "Због моје болешљивости мајка ме је називала 

јесењим пиленцетом", говорио је Старац.  

"Као двогодишње детенце, мајка ме прекрила својим хаљинама и, заједно са бабом и теткама, 

укрцали смо се на лађу за Грчку", казивао је Старац. "Без обзира на мој узраст, сећам се да смо, 

стигавши у Пирејску луку, први пут у животу зачули богохулне речи... Баба је тада рекла: 'Зашто смо 

дошли овамо? Боље да се вратимо и да нас убију Турци него да слушамо такве речи. Ми у Малој Азији 

не знамо за такве грехове.'"  

Након Пирејске луке, избеглице су биле расељене у разне делове Грчке. Заједно с осталим 

избегличким породицама, и Старчева породица је око две године провела у једном складишту у селу 

Свети Георгије у Амфиси. Током те две године, није било никаквих вести о његовом оцу. Вероватно 

да ни он није имао никаквих вести о њима. Није знао да ли је његова породица жива и где се налази. 

Међутим, промисао Божији довео је Старчевог оца у село у којем се налазила његова породица. 

Будући да је по занимању био зидар, добио је посао на изградњи домова.  

"Моја баба је пролазила поред зграде коју су зидали. Зачула је глас мог оца и препознала га", 

казивао је Старац. "Тако смо се, уз велико усхићење и неописиву радост, на чудесан начин поново 

сјединили с оцем. Будући да је сматрао да смо убијени, мој отац је помишљао и на други брак, али је 

Бог на чудесан начин све разрешио."  

Породица се потом преселила на Еубеју и настанила у село Фаракла, које се налази у северном 

делу острва.  

Тамо су им дали комад земље са зградама. Ту су подигли дом у којем је Старац живео до своје 

тридесете године. Старац се са сетом сећао благословеног и мирног породичног живота његових 

детињих година. Будући да је био зидар, отац је често био одвојен од породице. Његов главни 

васпитач била је блажена мајка Теодора.  

"У детињству нисам имао другова", сећао се Старац. "Ретко сам излазио из куће, и то само да бих 

отишао у школу или због неопходних послова и задатака. Моја мајка је била веома опрезна по питању 

целомудрености њене деце. Кад је једном приметила да покушавам да загрејем дланове тако што их 

стављам између ногу, рекла ми је тактично и строго: 'Јакове, не стављај дланове између ногу јер 

родитељи такве деце умиру, док сама деца вену.' Кад сам јој рекао да се моје ручице смрзавају и да их 

тамо стављам зато да би их загрејао, исплела ми је две вунене рукавице, као вунене чарапице, и ја сам 

их носио на рукама да се не бих смрзавао. С таквим расуђивањем и пажњом бринула је моја мајка о 

нашој целомудрености. Ту мудрост и расуђивање она је, наравно, добила од Бога, јер је живела 

мудрим и простим животом. Након рађања деце, моји родитељи се више нису сједињавали, него су 

живели духовним и братским животом. Једно је спавало у једном а друго у другом крају собе, док су 

деца спавала између њих, и сви смо лежали на сламнатим душецима. Смирени, благословени, 

освештани, подвижнички живот.  

Мати ме је научила да правим мноштво метанија и да се молим. Остајући код куће, помагао сам јој 

у разним женским пословима, јер сам је волео и сажаљевао што је толико уморна. Научио сам да 

шијем и да правим јоргане или 'папломе', како то ми кажемо на малоазијском наречју. Уопште, научио 

сам све женске послове, што ми је много користило у мом монашком животу, тако да ми сличне 

обавезе нису тешко падале.  
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Кад бисмо током зимских месеци подложили пећ, отац је седео с једне а мајка са друге стране, 

односно, свако је имао своје место. Ми смо их толико поштовали да нико од нас, у случају да су они 

одсутни, не би сео на очево или мајчино место. Седели смо на другом месту.  

Свештеник је у наше село долазио на сваких 15 - 20 дана, јер ми нисмо имали свог свештеника. Ја 

сам још током ноћи одлазио да му помогнем, у почетку у служби а касније и у псалмопојању. Док 

народ не би дошао у цркву, ја бих обично правио равномерне поклоне. Једном приликом свештеник 

ми је рекао:  

'Јакове, чедо моје, поклони се не праве у дан Господњи (тј. у недељу). Данас је дан васкрсења. 

Васкрсе Господ!' Ја сам му на то одговорио: 'Правим поклоне онако како ме је мајка научила.'"  

"О исповести ништа нисмо знали", говорио је Старац. Међутим, кад је после строгог поста требало 

да се причестимо, целивали смо руке својих родитеља и старијих и причешћивали се. Уздржање моје 

мајке у погледу хране било је чудесно. Било нам је довољно око 300 грама уља за читаву седмицу. То 

се није догађало зато што смо били сиромашни: имали смо продавницу, а мој отац је био занатлија, 

зидар. Породични приходи могли су да нам обезбеде прилично лагодан живот. Међутим, моја мајка је 

поседовала узвишену божанску врлину милосрђа и њена рука је увек била отворена за унесрећене и 

убоге, којих је током тих година било много. Помагала им је и храном и одећом. Њена милосрдна 

душа давала је чак и рубље које је нама било неопходно. Кад бисмо се отац и ја вратили кући - кад сам 

мало поодрастао, ја сам му помагао у зидарским радовима повремено би се догодило да нема доњег 

рубља јер је она све раздавала, и ми ништа нисмо имали осим чистих панталона. Међутим, благодат 

Божија била је толико изобилна да нас је загревала и радовала и у нашој кућици је све било мирно."  

У таквим, освећеним породичним околностима, благодат Божија почела је да освештава и да 

руководи оца Јакова.  

"Имао сам обичај да одлазим на сахране и на наше сеоско гробље", говорио је Старац. "Разуме се 

да нисам осећао никакву меланхолију нити било какву душевну пометњу. Ходао сам и размишљао о 

суштини и пролазности нашег живота, и у мојој души почело је да се зачиње сећање на смрт."  

Просветљен Духом Светим Који је нашао чист сасуд - његову непорочну душу, Старац је почео да 

размишља о томе да се, кад одрасте, посвети Богу и подвижничком животу.  

"Радовало ме је да одем од куће и да се запутим у планинске шуме где сам трагао за већ постојећим 

пећинама или сам их сам ископавао, тек толико да бих само ја могао да уђем. Затим бих са шипражја 

одрезао неколико гранчица, разапео одозго јефтин ћилимчић, пао на колена и сатима се молио, 

уображавајући да сам подвижник", приповедао је Старац.  

Видимо да су се, уз божанско просветљење, на тај начин пројавили свети задаци породичног 

подвижничког предања и да се, очигледно, почео назирати Старчев будући призив. Молитве седам 

поколења јеромонаха њихове породице, које су долазиле из Вишњег Јерусалима, са небеског 

жртвеника где су они литургисали, као и молитве архијереја и, што је најважније, светитеља који је 

потекао из те породице, почеле су да доносе плодове, да просветљују, загревају и обогаћују 

пријемчиву душу оца Јакова.  

Кад је Јаков завршио народну школу, сеоски учитељ је предложио да га због његове изузетне 

разборитости и велике марљивости пошаљу у гимназију у Халкиди, јер би било "жалосно учинити 

неправду таквом уму":  

"Моји родитељи су више волели да ме задрже крај себе јер су се плашили да се на неки начин не 

удаљим од породице", говорио је отац Јаков.  

Тако је Старац живео са граматичким знањима народне школе, да би га прихватио Онај "Који је 

неуке научио премудрости", да би га поучио Онај, Који је "рибаре учинио богословима", да би га 

показао као истинског богослова и оца Цркве. Старчев велики дар вере и смирења, као и молитве 

његове преподобне мајке биле су узрок његовог задивљујућег, уистину живог односа према нашој 

"Панагији" (како Грци називају Пресвету Богородицу) и према свима светима. Тако је, сасвим 

једноставно и сасвим природно, Небо нисходило на земљу.  

"Кад сам био мали дечак", приповедао је Старац, "добио сам тако јаку прехладу да сам лежао у 

кревету са јаким гушењем и оштрим болом у десној страни грудног коша. У селу није било лекара и 

наше једино прибежиште били су Бог и Његови светитељи. У кући смо имали сребрну иконицу светог 

Харалампија Чудотворца. Била је стара око шест стотина година и ми смо је као породичну светињу 

донели из Мале Азије.  

Призивајући овог светитеља, моја мати је сатворила бројне молитве и поклоне. Тада сам угледао 

руку свештеника која је прешла изнад моје главе, спустила се до мојих груди, до болног места, и ту ме 

прекрстила и помиловала. Истог тренутка ишчезли су бол и гушење, и ја сам оздравио. Тад сам рекао 

мајци:  
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'Мајко, видео сам руку једног свештеника која ме је прекрстила и помиловала и ја сам оздравио. 

Све је прошло.'  

Ову руку видео сам с таквим појединостима да сам јој рекао чак и то да је рука у зглобу била 

космата.  

'Чедо моје', рекла је мајка, 'била је то рука светог Харалампија, који је дошао и исцелио те. Увек 

поштуј овај дан - кад се догодило ово чудо био је дан помена светог апостола Томе јер си био мртав и 

васкрсао си.'  

У раном детињству сам се и по други пут тешко разболео. Добио сам тако озбиљну кожну болест 

на стопалима да су се отвориле велике ране и напрслине из којих је излазио гној. Имао сам страшне 

болове. Упркос лечењу мелемима од воска и уља ова болест је дуго потрајала, па се чак и 

погоршавала.  

Како нисам могао да ходам, природно је да нисам могао ни да обувам ципеле. У боловима сам 

ходао по кући, с мелемима на ногама и комадићима папира прилепљеним одоздо. Мој живот је постао 

мученички. Како сам услед те болести сасвим изнемогао, моја мајка је једног дана у очајању рекла:  

'Дете моје, згадиле су ми се те твоје ноге. Хоће ли од тебе икад постати човек?'  

Те речи су ме ражалостиле и повредиле. То није значило да сам се уистину згадио својој мајци - да 

ли је нешто такво уопште могуће? - и она је то изговорила услед своје неизмерне жалости због мог 

стања. У то време на Еубеју су донели чудотворну икону Пресвете Богородице. Носили су је из села у 

село да би јој се верујући народ поклонио. У нашем селу смо чули да се икона Пресвете Богородице 

налази у суседном селу, на два сата хода одатле. Велики број сељака и деце одлучио је да оде и да се 

поклони Њеној благодати. Упитао сам мајку да ли ће ми допустити да одем да се поклоним Пресветој 

Богородици.  

'Како ћеш, чедо моје, с таквим ногама да пођеш на такав пут?! Нећеш моћи да пратиш друге и онда 

ћеш се, тако сам и недорастао, наћи у опасности. Успут могу да те нападну лисице!'  

Она ми је то рекла да би ме заплашила. У том тренутку поред куће је прошао свештеник. Дошао је 

у село да би нас причестио. Он је чуо наш разговор и обратио се мојој мајци:  

'Теодора, допусти детету да иде, немој му то забрањивати!'  

Мајка му је на то одговорила:  

'Ваше преосвештенство - тако су у Малој Азији ословљавали свештенике - дечак има невоље са 

стопалима и због тога му забрањујем. Међутим, ако ви кажете да иде, нека иде!'  

Моја мати се стидела да противречи свештенику и, кротка и послушна душа, каква је увек била, 

дозволила ми је да пођем.  

Народ из мог села већ беше кренуо. Сасвим је разумљиво да је већ након првих неколико метара 

које сам прешао отпао папир са мојих табана, док су се за мелем почели лепити каменчићи, иверје и 

трње које се забадало у ране. Болови су постали неподношљиви. Сваки корак представљао је истинско 

мучење. Међутим, имао сам такву жељу да се поклоним Пресветој Богородици и толику веру у Њену 

благодат да сам наставио путовање. У једном тренутку сусрели смо чудотворну икону на путу за село 

у које су је носили. Храмљући сам притрчао и са страшним боловима поклонио се нашој Пресветој 

Богородици, преклињући је да ме исцели и спасе од овог мучења. Говорио сам Јој као што дете говори 

својој мајци. И сад се сећам шта сам казао:  

'Пресвета моја Богородице, мајка ми је рекла да сам јој се згадио због ногу. Теби се нисам згадио, 

Тебе и преклињем: учини ме здравим да бих могао да ходам као и остала деца.'  

Тако сам Јој говорио, плачући и мотрећи на Њену икону, непрестано стругајући моја изранављена 

стопала, препуна земље, која су због гноја што се из њих цедио постала сасвим блатњава. Тако смо 

стигли до села у које су привремено поставили икону Пресвете Богородице. Налазила се на једној 

клупици, у цркви, и народ је почео да јој се поклања с великим страхопоштовањем. Сунце је већ 

почело да залази. Пошто су се поклонили чудотворној икони, сељаци из мог села припремали су се за 

повратак јер је до нашег села требало корачати два сата, а спуштала се ноћ. Ја сам се још неко време 

задржао у цркви, пред иконом Пресвете Богородице. Кад сам видео да никога нема у близини, 

молитвено сам Јој се обратио:  

'Пресвета моја Богородице, сад, кад сам сам, исцели ме и нека оздраве моје ноге. Ја нећу бити 

незахвалан него ћу, кад порастем, почети да радим и чим будем могао, дароваћу Те за Твоју благодат!'  

Док сам то говорио, плакао сам и миловао свету икону. Пошто сам је неколико пута замолио, 

изашао сам из цркве и одмах осетио да ме стопала више не боле. Корачао сам слободно. Још сам мало 

ходао, а затим пљунуо на длан, очистио једно стопало и - шта сам угледао?! Велика је благодат Твоја, 

Владичице Богородице! Није било ни рана ни напрслина и видели су се само неки бели ожиљци, као 

линије, на местима где су се недавно налазиле дубоке напрслине. Као да су протекле године и да је 
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остала само успомена на моју болест! Вратио сам се у цркву са сузама радосницама. Поново сам се 

поклонио и заблагодарио нашој Пресветој Богородици, потврдио своје обећање а затим се, 

поскакујући као пиленце, вратио у своје село оним истим путем којим сам пре само неколико часова 

мученички ходао."  

Отац Јаков је гајио велику љубав према капелама и проскинитаријумима*, које су благочестиви 

хришћани посејали по свим грчким селима. Он је још од најранијег детињства посећивао капеле и 

палио кандила. Тамо се сатима молио у самоћи, окружен сеоском тишином.  

"Много ми се допадало да током ноћи гледам кандила, запаљена у проскинитаријумима. Седео сам 

и посматрао их, дивио им се и био утешен. Кад се налазите на неком светом месту, ви се стално 

крстите и призивате светог јер се тамо налазе светитељи, и њихова благодат нам помаже", говорио је 

Старац.  

На једном брежуљку иза њиховог села налази се капела Свете Параскеве. Мали Јаков је тамо често 

одлазио и молио се светитељки.  

"Својим рукама сам ископао земљу и начинио степенице, како би верни лако могли да дођу до 

капеле. Посекао сам густи грм, почистио цркву, запалио кандила и усред непомућене ноћне тишине, 

на пустом брежуљку, седео и гледао иконе.  

Никада се нисам бојао да будем сам и никад ме нису узнемиравале помисли страха. У то време 

видео сам светитељку, одевену као монахињу, како излази из олтара и пролази кроз свој храм, 

приклања се још у дворишту и чисти кандила. Ја сам у свом детињем уму помишљао да светитељка 

пере тањире, као што то и моја мајка чини сваке вечери, ма колико да је уморна. Она се плашила да 

случајно не умре током ноћи и да ујутро не дођу жене које ће видети прљаве тањире, па ће јој се 

смејати за небригу о домаћинству. Видевши шта се дешава, сматрао сам да и светитељка ноћу пере 

своје тањире.  

Једне вечери сам као и обично дошао у капелу. Још док сам био неколико метара удаљен од ње 

видео сам светитељку, одевену као монахињу, како стоји у близини храма, говорећи:  

"Дођи овамо, Јакове, хоћу да разговарам с тобом!"  

Ја сам се престрашио и ноге су ми се одсекле, због чега сам казао:  

"То што хоћеш да ми кажеш кажи ми овде, где сад стојим. Плашим се да ти приђем!"  

Светитељка ми је тада рекла:  

"Због чега се плашиш? Већ дуго долазиш овамо и бринеш се о мојој цркви, а мени палиш кандила! 

Какав дар хоћеш да ти дам?"  

Ја сам јој тад рекао:  

"Питаћу мајку па ћу ти онда рећи!"  

Окренуо сам се и отрчао кући. Испричао сам мајци да сам видео свету Параскеву и да ме она 

упитала какав дар хоћу да ми поклони.  

"Ти си, чедо моје, видео свету Параскеву? Како си је видео? Шта се заправо догодило", питала је 

моја мајка.  

Кад сам јој исцрпно објаснио како се то догодило, она ми је рекла:  

"Чедо моје, тражи од светитељке да ти подари твоју срећу!" Следеће вечери сам опет отишао у 

капелу и опет сам видео светитељку, као монахињу. Очекивала ме поред свог храма. "Хоћу да ми 

подариш моју срећу." Светитељка ми је тада рекла:  

"Твоју срећу? У животу ћеш видети славу и многе почасти, и злато ће протицати кроз твоје руке 

(светитељка је начинила покрет руком да би указала на велику количину и на изобиље), али тебе неће 

дотицати!"  

И заиста, неизмеран новац прошао је кроз моје руке али је сав, према пророштву, отишао 

страдалницима, убогима и нишчима. Света Параскева ми је рекла још много тога, а ја сам поново 

трчећи отишао кући", приповедао је Старац.  

Видевши свети живот малог Јакова, сељаци су почели да га поштују, сматрајући га чедом Цркве и 

чедом Божијим.  

"Како у селу није било свештеника, често су од мене тражили да прочитам неку молитву за ову или 

ону потребу, углавном поводом болести, и веровали су да им ја тиме могу помоћи", говорио је отац 

Јаков.  

Навешћемо неколико таквих случајева из Старчевог детињства:  

"Једном сам, као и обично, седео код куће и са прозора видео да туда пролази дванаестогодишња 

девојчица. Међутим, како је била развијена, чинило се да је знатно старија. Због тога је једна старица, 

чим ју је угледала рекла:  

'Гледај ову девојку, као да јој је осамнаест година!'  
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Девојчица се изненада онесвестила. Био је то очигледан пример урока.  

Одвели су је кући, и она се нашла на ивици смрти. Људи су били сасвим пометени. Како у селу 

није било ни свештеника ни лекара, помислили су да позову малог Јакова. У нашу кућу дошао је њен 

брат и замолио ме да одем и да прочитам молитву, како његова сестра не би умрла. Ја сам му тад 

одговорио:  

'Ја нисам ни поп ни лекар. Нећу доћи!'  

Он ме шчепао за руку, снажно повукао и рекао:  

'Ти си чедо Божије! Бог тебе слуша! Иди и прочитај молитву, да моја сестра не би умрла!'  

'Најпре иди ти, а ја ћу ићи за тобом', одговорио сам.  

'Хе', каже он, 'сад ћемо поћи заједно, јер ако ја сад одем, ти ћеш побећи и сакрити се!'  

Шта сам могао да учиним? Хтео - не хтео, и ја сам морао да пођем.  

Кад смо ушли у њихову кућу, видео сам испружену девојку затворених очију која је тешко дисала. 

Била је у веома лошем стању. Ја сам им тад рекао:  

'Помолите се и Бог ће је исцелити!'  

Прочитао сам Оче наш и још једну молитву коју сам знао. Затражио сам и они су ми донели 

освештану водицу коју су имали у кући. Чим сам је попрскао овом водицом, девојка се придигла и, 

гле! била је савршено здрава.  

Да бих избегао похвале и благодарења, одмах сам отишао кући. Ускоро је дошао њен брат и донео 

грашак, пасуљ и томе слично, како би ми заблагодарио за сестрино исцелење. Ништа од тога нисам 

узео: да сам примио дарове, Бог други пут не би услишио моје молитве."  

Кад би нека жена имала тешкоће код порођаја, опет су ме на силу одводили у дом породиље. 

Одлазио сам у суседну просторију и читао молитву, а жена би се ускоро ослобађала.  

Једном је наишла епидемија заушака. Мајке су своју натечену децу доводиле код мене да бих им 

прочитао молитву. Шта сам могао да урадим? Мене су приморавали и ја сам читао. Иако је био 

болестан, један дечак ми се смејао и изругивао:  

'Шта је ово, тобоже ћу да оздравим ако ми Јаков прочита молитву?'  

Сутрадан, кад су свој оболелој деци спали отоци, само је њему било лошије. Још је више натекао и 

био је веома тежак. Тада је његова мајка дошла и плачући ме замолила да се помолим. Ја сам јој рекао:  

'Кажи сину да се покаје, да се не смеје молитви и да се не руга ако не жели да умре!'  

Уистину, овај дечак се покајао, тако да је сутрадан, после молитве, био потпуно здрав.  

У нашем селу живела је и једна ђавоимана жена. Дошла је код мене и затражила да јој прочитам 

молитву, а затим ме узела за руку и повукла. Узео сам мало освећене водице и пошли смо у нашу 

сеоску цркву. Тамо се, у време док сам читао молитву, ђаво отворено показао, плашећи ме и претећи, 

али изван цркве. Ова несрећница ми је говорила да је видела зуб змаја који је он забио у кључаоницу 

црквених двери, бео, оштар и претећи. Међутим, она му је одговорила:  

'Кад ми Јаков чита молитву, не плашим се!'  

На крају сам је попрскао освећеном водицом и она се исцелила."  

Старац је често говорио о врлини поста и о томе како се он упражњавао у његовој благословеној 

породици:  

"Кад би наступила Велика четрдесетница, ми бисмо строго постили. Без обзира на напоран рад, 

очекивали смо Благовести и Цвети да бисмо узели мало усољеног бакалара који нам је изгледао 

укусно као најбоља посластица, или мало свежих сардела, једине рибе коју су са мора довозили у наше 

село, па и то веома ретко. Да би испитала да ли искрено постим, мајка ми је једном током 

Четрдесетнице рекла:  

'Јакове, дете моје, ти си тако слаб. Поједи једно јаје да ојачаш!'  

'Мајко, ако сад поједем јаје, нећу разумети Васкрсење, а ја хоћу да поједем пасхално јаје да бих 

разумео Пасху", одговорио сам ја.  

Кад се завршила Четрдесетница и наступила Пасха, после Васкрсења нисам одмах појео јаје него 

сам га узео и отишао из села, под ведро небо, у природу, где сам, усред пустих долина, свом снагом 

своје душе, с радошћу и умилењем све до поднева певао Христос васкрсе и васкрсне тропаре. Тад сам 

сео и појео пасхално јаје и мени се чинило да оно има посебан миомирис.  

Кад сам завршио народну школу, почео сам да помажем оцу у зидарским радовима. Понекад сам 

му помагао у нашем селу, а понекад и у другим селима у којима би добио посао. С великим напором 

вукао сам камен и велике угаоне подупираче, помагао му у прљавим и свим осталим зидарским 

пословима. Кад би наступио период поста или посни дан у седмици, волео сам да се вратим у наше 

село да не бих јео мрсну храну коју су нам спремали људи код којих смо радили. Кад бих нашао мало 
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маслина, ја сам се удаљавао и појео их. Људи су се тога сећали и после много година, кад су долазили 

у манастир, причали су ми о томе, као и о многим другим доживљајима из мог детињства..."  

Уистину је поучан тај пример! За разлику од речи, он остаје утиснут у душу као неизбрисив печат.  

"Уколико би храна била мрсна, одлазио сам кући без обзира на умор, јер нисам желео да се 

оскрнавим. Сутрадан сам се поново враћао на посао, и поново пролазио истим путем. Ишао сам 

толико брзо да ми се чинило да летим. Пут до куће и назад уопште ме није мучио. Успут сам палио 

кандила у проскинитаријумима и нисам ни примећивао кад бих стигао.  

На одређеним местима мог пута видео сам и кушача. Сећам се да сам једном рекао оцу:  

'Оче, видиш ли ти кушача?'  

Ја сам му га показао, али отац није видео ништа, док сам ја видео ђавола с крупним, избуљеним и 

као пламен црвеним очима."  

Старац је говорио да постоје одређена места која су обитавалишта нечистих духова:  

"На том истом месту, где ми се тада догодило да видим кушача, догодило ми се и следеће:  

Враћао сам се са неког посла јашући на оседланом магарцу. Кад смо пролазили туда, животиња се 

изненада зауставила, преплашено зафрктала и почела да удара ногама. Међутим, уопште се није 

кретала напред јер је кушач лежао испречивши се на путу с циљем да ме збаци са животиње и да ми 

учини неко зло. Ја сам се помолио, а призвао сам и светог Георгија чија се капелица налазила у 

близини. Тада је животиња начинила огроман скок, као да се пред нама налази нека велика препрека 

или велика опасност и за мене и за њега. Како ме Бог сачувао да сам се одржао седлу и да нисам пао? 

То је право чудо!  

Прошло је неколико година и ја сам имао већ двадесет две године, кад ме једном приликом позвала 

моја мајка и рекла:  

'Јакове, чедо моје, ја ћу за три дана отићи!'  

Ја сам јој тада казао:  

'Шта да кажем на то, мајко? Ти ћеш отићи? Где ћеш отићи?'  

'Чедо моје, ја ћу за три дана отићи, ја ћу умрети! Долазио је мој ангео и он ми је то рекао', 

одговорила је она.  

'Мајко, ти си видела свог ангела? Како се то догодило, како си га видела, шта ти је рекао?'  

'Видела сам га, чедо моје, а како је било - не питај! Он је дошао и рекао: Теодора, за три дана, кад 

се сунце на истоку подигне до висине једне трске, дођи ћу и узећу те. Пази, припреми се!'  

Може се претпоставити колико су ме ражалостиле ове речи", казао је Старац, "уколико се узме у 

обзир она веза која је постојала између мене и моје мајке, веза која није била само природна и 

емотивна, него и духовна и душевна.  

Моја мајка се готово истог тренутка тешко разболела, као да је добила упалу плућа. Био је 

понедељак. У среду је с тешком муком устала, пресвукла рубље - једино које је имала, јер је све остало 

дала као милостињу - легла на вунени покривач и погледала ка истоку. Кад ме позвала, сунце се 

приближавало висини једне трске. Загрлила ме и дала свој благослов, говорећи:  

'Чедо моје, ти ћеш постати свештеник, и твоја браћа целиваће твоју руку. Ти ћеш поћи за својом 

судбином, али ти остављам једну бригу - твоју сестру. Штити је и удај, а затим с мојим благословом 

пођи за својом судбином.'  

Кад је то рекла, три пута је тужно уздахнула и отпочинула. Била је то уистину смрт преподобне 

душе. Онесвестио сам се од туге и бола. Често сам одлазио на гробље и тако дуго плакао на мајчином 

гробу да сам се онесвешћивао од превелике жалости. Тада сам говорио:  

'Бог ме казнио и узео моју мајку. Више нећу ићи у цркву!'  

Након тога, мајка ми се јавила у сну и рекла:  

'Зашто, чедо, долазиш на гробље и плачеш сећајући се мене, и сузама квасиш моју одежду? Бог те 

није казнио, него је дошло моје време и Бог ме узео. Те речи, које си изрекао, да нећеш да идеш у 

цркву, немој више да говориш! Иди као што си и раније ишао!'  

Тако сам се утешио и послушао њене свете речи. Наставио сам да живим оним истим 

подвижничким животом све док нисам напунио двадесет седам година, кад су ме позвали у војску."  

  

Напомена: * Место за поклоњење светитељима, обично се налази поред пута (Прим. прев.)  
 

СТАРЧЕВ ВОЈНИЧКИ ЖИВОТ 
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Време кад је Старац био на одслужењу војног рока представљало је један од најстрашнијих 

периода за нашу отаџбину. Било је то време грађанског рата, па чак и грађанских и братоубилачких 

раздора.  

Кротки, незлобиви и мирни Старац је најпре као регрут, а затим као пешадијски војник био у граду 

Волосу. Са својим карактеристичним, чистим хумором, казивао је о једном догађају из периода 

војничке обуке:  

"У време предавања из теорије оружја седео сам у првом реду и нетремице посматрао предавача, 

док се мој ум, заузет молитвом, налазио у нашем селу, у храмовима и капелама. Овако замишљеног и 

расејаног, један од предавача, суров и груб човек, ударио ме оружјем по глави. Кротко сам му се 

пожалио на његов поступак. Бог, међутим, није дозволио да остане некажњен. Одједном је почео да 

дува ветар и њему је у око упао оштар трн. Толико га је то заболело да је његов вид био у опасности. 

Био је преплашен и пожалио ми се на своје патње, сматрајући да сам га ја проклео. Разуме се да га 

нисам проклињао, али га је Бог уразумио овом болешћу да би умекшао његову сурову душу.  

Док сам био војник, стално сам са собом носио иконицу светог чудотворца Харалампија. Често сам 

се молио светом да ме избави од патролне службе, јер ја нисам био насилан човек. Кад би официри у 

строју бирали војнике за патролу, ја сам завлачио руку у шињел, узимао иконицу и молио се да ме 

официр не види и не упути у одред. Светитељ га је, природно, увек 'заслепљивао' и никад ме није 

изводио из строја.  

Једном сам био упућен у рејон Пелиоса, где је требало да мотрим на сваки сумњив покрет у зони 

моје одговорности. Сео сам испред пушке, узео иконицу светог Харалампија, поставио је на оружје и 

рекао:  

'Сад ти, светитељу мој, мотри на околину. Пажљиво надзири моју зону, тамо и овамо.' Показао сам 

му место своје одговорности, док сам се ја молио. И заиста, благодат светитеља била је тамо присутна! 

Испред мене су прошли герилци, који су се скривали иза стада оваца. Опасност је била велика. Један 

од њих је предлагао осталима да ми се привуче с леђа и да ме убије. Међутим, светитељ је дотакао 

срце једног од његових другова који му је запретио и рекао:  

'Остави га, младићу! Нисмо ми криви што је он погрешио! Нећемо се излагати опасности без 

велике потребе!'  

Тако су ме спасле молитве светог Харалампија. О опасности која ме је мимоишла причао ми је 

сутрадан један чобанин, кад је поново прошао поред мене.  

Једног дана затражио сам дозволу и упутио се у локалну црквицу Пресвете Богородице 

Благовеснице. Испред ње су стајала двојица свештеника. Ја сам им пришао, прекрстио се и целивао им 

руку. Чуо сам их како говоре:  

'Ево једног побожног војника.'  

Један од њих ми се обратио и рекао:  

'Војниче, познајеш ли можда оца Емилијана из села Свети Георгије у Амфиси?'  

'То је мој рођак!'  

Он ми је тада радосно рекао:  

'Чедо моје, препознао сам те по твом лицу, јер много личиш на оца Емилијана!'  

Отац Емилијан био је једини ожењен свештеник у нашој породици, сви остали су били јеромонаси. 

Он и његова попадија били су тако врлински људи да су у свим местима где је служио оставили добру 

успомену."  

Старац је из Волоса пребачен у Атину. Бог је ту просветлио његовог команданта пука, Поликарпа 

Зоиса, који га је примио у своју службу и прихватио као сина. Свакодневно му је давао писмену 

дозволу да иде у цркву. Тако је Старац успео да се поклони готово свим црквама Атине и Пиреја. 

Потпуковник га је толико волео и поштовао да га је, после Старчевог повратка у манастир 

Преподобног Давида, често посећивао и својим личним средствима поред манастира подигао капелу 

посвећену светом Поликарпу, епископу смирнском:  

"Након његове смрти и преношења посмртних остатака, у манастиру сам задржао кости његове 

десне руке", говорио је Старац. "Том руком ми је потписивао дозволе да идем у цркву. Увек га 

помињем заједно са својим родитељима."  

Сасвим је разумљиво да период проведен у војсци није прошао без искушења од стране осталих 

војника. Под утицајем кушача, они су му се ругали, исмејавали га, називали "оцем" и измишљали 

разне надимке, уобичајене у војсци, јер нису били у стању да својим световним умом схвате понашање 

старца Јакова, које им је било необично и чудно. Без обзира на све напоре које је Старац улагао да би 

живео скривеним животом у Христу, они су дословно мотрили на сваки његов корак.  
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"У спаваоници сам се покривао ћебетом и испод њега се потајно молио и осењивао крсним 

знамењем. Војник који је спавао изнад мог кревета - имали смо двојне кревете - позвао ме једне 

вечери:  

'Јакове, зашто помераш руке испод ћебета?'  

'Ништа, ништа', одговорио сам.  

'Не, ти се опет крстиш, и опет се молиш. Зашто сад, кад смо се сви заједно помолили, ти и даље 

настављаш да се молиш сам?'  

'Не чиним никакво зло', одговорио сам. 'Само се молим!'  

Једног дана пошао сам са друговима да се прошетам по Пиреју. У једном тренутку они су ми 

рекли:  

'Дођи, Јакове, да ти нешто покажемо!' Ништа не сумњајући, пошао сам за њима. Довели су ме до 

неког места и рекли:  

'Погледај овамо!'  

Погледао сам на степенице које су водиле у неки подрум. Унутра сам видео људе који су играли 

обнажени. 'Зашто сте ме довели овамо?'  

Један од њих ме, подстакнут кушачем, ухватио с леђа, да би ме на силу гурнуо.  

'Сад ћемо и ми поћи доле', рекао је и почео да се смеје."  

Преиспуњен божанском ревношћу, кротки Јаков је тада снажно одгурнуо тог злонамерног војника, 

запретио му и рекао да му се више не приближава, а затим, као други Јосиф, утекао од греха. Многи од 

војника који су служили заједно с њим и схватили Старчев освећени живот, годинама су с 

поштовањем и умилењем посећивали манастир, налазећи тамо велику душевну корист.  

"Врлински живот увек поучава и доноси плодове, макар и након много година", говорио би Старац 

и наставио:  

"Да сам их тада следио, какво би добро одатле проистекло?"  

Тако је успешно завршио трогодишњи војни рок и вратио се у своје село кад му је већ било преко 

тридесет година. Након што је удао сестру и испунио мајчину заповест, био је слободан да се посвети 

монашком животу, за којим је од детињства чезнуо.  
  

 

СТАРЧЕВ МОНАШКИ ЖИВОТ 
  

Жеља оца Јакова за монашким подвигом била је окренута превасходно отшелничком животу и, 

наравно, живљењу на светим местима:  

"Желео сам да пођем у света места у којима се подвизавао мој предак", говорио је Старац. (О 

животу његовог светог претка говорићемо на другом месту, на основу онога што нам је казивао сам 

Старац.) "Да нађем пећину и да тамо, хранећи се биљкама које бих пронашао око пећине, без много 

воде, сам и скривен од света, у молитвама и прозбама проведем остатак свог живота служећи Богу. 

Имајући такве помисли у срцу сматрао сам да је, пре него што пођем на та света места, неопходно да 

одем у манастир Преподобног Давида, да затражим благослов, помоћ и посредовање Преподобног.  

После вишечасовног пешачења планинама, долинама и стазицама - тада још није постојао пут до 

манастира - најзад сам стигао у свету обитељ преподобног Старца. Био је 15. јул 1952. године. Чим сам 

се приближио манастиру, приметио сам да се место променило и да се разликује од онога што сам 

видео кад сам на дан помена Преподобног долазио овамо са сељацима из мог села. Видим прекрасну и 

величанствену обитељ, која припада другој епохи. Видим да се област око манастира преобразила у 

пријатно, прекрасно место с кућицама, сличним дашчарицама, удаљеним једна од друге и разбацаним 

унаоколо по разним местима, тако да су образовале чудесан градић. Личио је на Калитеју али, 

наравно, из те епохе", казивао је Старац. "Испред манастира ме очекивао уважени седобради старац. 

Касније сам појмио да је то био преподобни Давид. Поздравио сам га и упитао:  

'Старче, шта то сада видим? Какве су ово прекрасне кућице? Кад сам прошли пут био овде нисам 

их видео!'  

'Ово је, чедо моје, град подвижника, и сваки од њих има своју кућицу', одговорио ми је 

Преподобни.  

Био сам опчињен овим рајским призором и рекао сам му:  

'Старче, да ли бисте и мени могли да дате једну такву кућицу? Уистину то желим!'  

'Чедо моје, ако останеш овде, можемо ти је дати, али ти си дошао да се поклониш и да одеш!'  

Тад сам му и против своје воље рекао:  

'Старче, ја ћу остати овде!'  
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Тек што сам то обећао, кад ми се показало да се отворио манастирски зид, да је Старац ушао 

унутра и да се зид поново затворио. Тако сам га изгубио из вида. С Преподобним је ишчезло и све 

остало. На месту где се налазио град подвижника указала ми се област онаква, каква је уистину и била. 

Густа дивља шикара, необрађен маслињак. Уместо величанственог и прекрасног, указао ми се 

манастир какав је заиста и био. Развалина са две три старе келије, са полусрушеним крововима и 

малом и запуштеном црквом. Она је изгледала као капела а не као саборни манастирски храм. Иако 

сам у обитељ дошао као поклоник, после свега тога дао сам обећање Преподобном да ћу га служити од 

свег срца."  

У то време су у манастиру живела два - три старчића, придржавајући се идиоритмијског вида 

монаштва. Сваки је имао своју келију и своју храну. Сами су је припремали, сами су је јели, 

располагали су самима собом. Игуман ове обитељи био је блажени архимандрит отац Никодим, који је 

заједно са својим сестрама живео у Лимнију, где је служио као парохијски свештеник. Често је 

долазио у манастир, накратко боравио у њему и опет се враћао у своју парохију у Лимнију. О свом 

старцу и игуману Никодиму отац Јаков је казивао као о врлинском, високоморалном и милосрдном 

човеку. Никодим је много патио због болести, јер је имао дијабетес. Међутим, најгоре је било што су 

га прогонили људи а, на жалост, и појединци из цркве.  

Прогоњен и пресељен из места у којем је служио Господу, предао је своју душу у руке Бога Који је 

рекао: Блажени прогнани правде ради.  

"Без обзира на то што се игуман и мој духовни отац због својих обавеза није дуго задржавао у 

манастиру, ја сам му од почетка био беспоговорно послушан, што представља основу и темељ 

монашког живота. За све сам тражио његов благослов. То није било тако лако, јер је требало да 

напорно пешачим четири - пет часова да бих се спустио у Лимни и узео благослов за разне послове, 

личне и манастирске."  

Поменућемо овде један чудесан догађај који се збио у првим данима његовог боравка у манастиру.  

"По природи нисам имао браду, осим пар длачица, био сам голобрад. Међутим, како сам желео да 

будем монах са дугом, бујном брадом и брковима, молио сам се Пресветој Богородици и преподобном 

Давиду да ми израсте брада. На чудесан начин, мени је након недељу дана нарасла бујна брада и 

бркови." (Такву браду Старац је имао све до краја живота.)  

"Од почетка сам свим срцем заволео преподобног Давида. То је велики светитељ. У мојој души 

распламсала се божанствена ревност да душом и телом служим Преподобном и у славу Божију", 

подвлачио је Старац. "Програм последовања у манастиру морао се нужно извршити, док сам све 

остало време проводио радећи унутар и изван манастира. Манастир је био порушен и препуштен 

времену. Долазак неког поклоника био је права реткост. Само су једном годишње, на празник 

Преподобног, хришћани из целог округа долазили на поклоњење. Посветио сам се занатским радовима 

на обнављању порушених зграда и радио сам и као зидар, и као тесар, и као обичан радник, не бих ли 

саградио неколико просторија у које ће се сместити макар и један једини поклоник. Необрађену земљу 

око манастира сам прекопао, пођубрио и добро обрадио. Напорно сам радио. Тамо сам засадио пасуљ, 

грашак и остало, не само да бисмо имали ми у манастиру, него и да бисмо давали милостињу 

сиромасима. Сиромаштво је у то време било правило."  

Будући да је Старац свој општежитејски (киновијски) начин живота започео послушањем и 

ватреном ревношћу на духовним и телесним подвизима, природно је да се сусрео с тешкоћама и 

искушењима која нашем кратковидом савременом схватању могу изгледати као невероватна. 

Међутим, тако жели Бог: да Његови синови готово непрестано буду искушавани, током читавог свог 

живота. То правило се потврдило и у животу овога Старца, који је, и вољно и невољно, читавог живота 

био мученик.  

У почетку је "кушач" подстицао остале оце - идиоритмике ове обитељи. Уместо да се радују што 

им је дошао млад човек преиспуњен ревношћу, љубављу и смирењем, они су се побунили против 

његовог доласка. Чинили су све да би угасили његову ревност и да би га разочарали, да би Јаков 

отишао из манастира. Ти оци су толико жалостили Старца током његових првих корака у монашком 

животу да одговарајуће конкретне случајеве нећемо ни наводити, страхујући да од тога не буде више 

штете него користи.  

Међутим, шта је јаче од вере, смирења и љубави? Шта је јаче од врлина које је Старац поседовао и 

које је откривао с невероватном простотом, прослављајући Бога Који их је и даровао?  

Искушењу невероватног сиромаштва порушеног манастира Старац се супротстављао врлинама 

поста и уздржања, и то у таквој мери да се није уздржавао само од хране него и од воде.  
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Господ га је обдарио таквим уздржањем да је воду пио само суботом и недељом. У његовој души 

потекао је извор воде који тече у живот вечни, тако да му вештаствена вода није ни била потребна. За 

њега је Христос био и храна, и вода, и одежда, и радост, и весеље.  

Његова келија је била порушена, без прозора и са старим капцима који се нису могли сасвим 

затворити. Током тешких зима тог времена, кад је снег достизао висину од једног метра а хладноћа 

била неподношљива, Старац је у својој залеђеној келији потпаљивао малу пећ. Међутим, ветар је кроз 

пукотине у капцима уносио снег у собу и на тај начин на таваници образовао белу стазицу.  

"Узимао сам луч (јер у убогом манастиру није било ни светиљки ни фењера) и до јутра бих 

прочитао цео Псалтир", говорио је Старац. Тако сам се грејао пламеном који је загревао и загрева 

подвижнике, пустињаке и столпнике. Мени је много и то што имам кров над главом. Столпници нису 

имали ништа. Кад бих био отшелник у пећини, зар бих имао све те удобности које имам у келији, 

макар и полусрушеној? Тешио сам се оваквим мислима."  

"Једном сам се разболео од тешког ишијаса", приповедао је отац Јаков. "Примио сам тада 

осамдесет девет ињекција, али није било никакве користи. Видевши да људско знање није у стању да 

ме исцели, позвао сам преподобног Давида да дође и да ме исцели, говорећи:  

'Светитељу мој, молим те, дођи, помози ми и исцели ме, али немој ми долазити у свом обличју, јер 

сам ја плашљив човек и нећу поднети да те видим, него ми дођи у лику једног од отаца твоје обитељи!'  

У то време у гостима нам је био један Светогорац, монах Спиридон из обитељи Светог Павла.  

Чим сам завршио молитву, отворила су се врата и Преподобни је дошао у лику тог монаха, 

говорећи:  

'Шта је с тобом, оче Јакове?'  

'Шта је са мном, оче Спиридоне? Много ме боли изнутра и не могу да се крећем.'  

Преподобни ми је тада рекао:  

'Ко сам ја? Јесам ли ја отац Спиридон? Знаш ти ко сам ја, али не изговараш моје име. Дошао сам да 

ти помогнем. Седи и покажи ми где те боли.'  

'Оче мој, кад бих могао да седнем, ја бих већ одавно устао. Не могу да се крећем.'  

'Дошао сам да ти помогнем', казао је он.  

Тако сам уз његову помоћ успео да седнем. Сео је и Преподобни, иза мене, и својим леђима 

наслонио се на моја леђа, тако да ме придржавао. Тад сам осетио како ме дотичу старачка леђа 

свештеника, и осетио сам благодат свештенства. Преподобни ме тада прекрстио на месту које ме је 

болело, у области карлице и у потиљку, јер сам патио и од главобоље. Истог тренутка је све прошло. 

Нисам осећао ни бол ни последице болести, осећао сам само радост и весеље. Свети је тада отворио 

врата и изашао. Почео сам да прекоревам самога себе због плашљивости, као и зато што нисам 

начинио ниједан поклон да бих му заблагодарио. Запевао сам његов тропар.  

Једном приликом, током једне од тешких зима, кад се заледио снег у манастирском дворишту, 

опрезно сам силазио у цркву на службу. Непосредно пред улазак у храм ја сам се оклизнуо, пао 

наузнак на залеђени снег и ударио кичму у пределу карлице. Могуће је да сам имао и неке преломе, 

јер двадесет девет дана нисам могао да начиним ни најмањи покрет. Двадесет деветог дана угледао 

сам свете Бесребренике који су дошли и исцелили ме. Тако сам могао да наставим своје служење."  

Навешћемо овде пар примера који ће показати лепоту његове душе и богатство љубави у Христу:  

Једном је отац Никодим послао писмени налог да се манастирском раднику да мало хлеба и да се 

он пошаље у Лимни, где ће узети извесну количину уља и без оклевања је однети у манастир. Отац 

Јаков је узео игуманово писмо, отишао у храм, стао пред икону преподобног Давида, прочитао му 

игуманов налог и затим послао радника у Лимни. Кад је радник сишао у Лимни, на путу се сусрео с 

игуманом који је због неодложног посла пошао у манастирски маслињак. Током њиховог разговора 

испоставило се да игуман не зна ни за какав писмени налог. Радник се вратио у манастир празних 

руку. Касније је у манастир стигао и сам игуман. Отац Јаков је потрчао ка улазу да би га дочекао, али 

игуман га је зауставио и строго рекао:  

"Шта је сад? Како си могао да пошаљеш радника у Лимни без мог благослова? Зашто чиниш такве 

ствари без благослова?"  

Отац Јаков му је запрепашћено рекао:  

"Старче, ја сам радника послао на основу Ваше писмене заповести. Прочитао сам је и преподобном 

Давиду. Ако сматраш да ме треба казнити, учини како хоћеш!"  

"Где ти је то писмо? Покажи ми га", захтевао је игуман.  

Отац Јаков је отрчао у своју келију, узео игуманово писмо, запалио га шибицом и убацио у пећ да 

га старац не би видео и ражалостио се због свог понашања. Међутим, за њим је дошао и задихани 

старац и рекао:  
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"Какав то папир гори у пећи?"  

"Ништа, старче, спаљујем неке безвредне папире! Опрости ми, ти си у праву", одговорио је отац 

Јаков.  

Тада је видео да је старац смекшао, насмешио се и без речи изашао из келије...  

"Он је то учинио или зато да би ме искушао, да би видео хоћу ли се правдати, или зато што је 

заборавио, будући да има шећерну болест. Бог зна, ја га ни најмање нисам ражалостио", казивао је 

отац Јаков.  

Ево и другог случаја. Један од старих отаца никада му није био наклоњен. Отац Јаков га је с 

љубављу служио. Осим тога, долазећи у његову келију, отац Јаков му је доносио тањир са својом 

храном, док је он сам постио. Међутим, кушач је скаменио душу овог брата и он никада није имао 

лепу реч за оца Јакова. Чак ни за Васкрс нису јели заједно, него сваки засебно.  

"Ја нисам могао да једем сам на такав дан", причао је отац Јаков. "Замолио сам радника да 

обедујемо заједно:  

'Чедо моје, дођи да једемо! Хајде да један другоме честитамо празник васкршњим јајетом!'"  

Поменути сабрат је имао трагичан крај. Док је потпаљивао пећ у својој келији, пламен је захватио 

његову мантију и он је сав изгорео. Живео је још неколико дана у страшним мукама, а затим је умро. 

Отац Јаков га је самопожртвовано служио јер се налазио у жалосном стању а на лекарску помоћ се у 

то време није могло ни помишљати. На другом месту навешћемо Старчева сведочења о души овога 

брата.  

Видевши да из оваквих битака, у којима га је нападао посредством других, Старац излази све 

опитнији и прекаљенији, кушач га је напао исто онако силно, како је нападао и многе друге, богоносне 

оце - отшелнике. Препустимо Старцу да сам говори о томе:  

"Поправљали смо собе у конаку. Током дана, око поднева, осетио сам умор. Да бих се мало 

одморио, прилегао сам на кревет у једној соби, у којој су поправљали таваницу. Врата су се изненада 

отворила и у собу је силовито ушао један војник у старим опанцима. Имао је само једно око на челу и 

дивље је узвикивао:  

'Дакле, овде си? Сад ћеш видети шта ће бити с тобом!'  

Заједно с њим ушло је отприлике још осамнаест демона у разним обличјима: у обличју људи, 

мајмуна и сл. Бацили су се на мене и почели да ме муче и да ме ударају. Покушавао сам да се осеним 

крсним знамењем, али су ме неки од њих држали за руке, док ми је један растезао прсте, тако да нисам 

могао да саставим три прста и да њима изобразим знак Часног Крста.  

Ударци и мучења која сам претрпео били су неописиви. Из мојих уста и носа текла је крв, усне су 

ми испуцале, брада и коса биле су рашчупане, моја раса покидана, а панталоне спуштене, јер им је Бог 

допустио да муче чак и скривене делове мог тела. Прсти су ми били ишчашени а раме готово 

избачено. Моје уши слушале су њихове гневне гласове. Један ми каже:  

'Видиш ли ме? Ја сам онај који те хвата за грло и не дозвољава ти да читаш!'  

Други на то додаје:  

'Ја сам онај који ти ради то и то', и томе слично.  

Сваки ми је говорио о искушењима која ми је правио. У једном тренутку сам некако успео да 

извучем руку и да се прекрстим. Демони су тада без оклевања искочили кроз прозор и утекли, 

остављајући ме полумртвог. Притегао сам одећу и некако се спустио до кухиње. Тамо је била једна 

жена - поклоница. Ужаснула се чим ме угледала:  

'Жено, зашто ниси дошла горе да ми помогнеш? Демони су ме толико претукли да сам полумртав!'  

'Чула сам неку буку и ударце, оче Јакове, али сам мислила да Ви нешто радите и да ударате.'"  

Сва та, толико болна и велика искушења, откривају, с друге стране, силу коју је Бог подарио 

Старцу да их издржи, као и ону мученичку и исповедничку благодат којом га је обдарио.  

"Настојао сам да се подвизавам у тајности", причао је Старац. "Чекао сам да се смркне и да 

наступи време кад су оци тиховали у својим келијама. Тада сам отварао стражњу манастирску капију и 

одлазио у испосницу (пећину) Преподобног. У непрозирној тами нисам видео ни куда се крећем, док 

нисам призвао Преподобног да ми помогне:  

'Светитељу, заштитниче мој, помози ми да дођем до твоје испоснице!'  

Са неба се тада спустила једна звездица и осветлила стазицу испред мене. Тако сам успео да видим 

пут и да дођем до испоснице Преподобног. Тамо ме је много пута - ово вам говорим на духовни начин 

- дочекивао жив свети старац, који би ми рекао:  

'Седи и одмори се!'  

Побожно сам очекивао да се Свети удаљи из испоснице, а затим бих се целу ноћ молио Господу. 

Молитву сам завршавао пред свитање и тад бих изашао из испоснице. Она звездица се поново 
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спуштала и осветљавала мој пут, све док се не бих вратио у манастир. Долазио сам и звонио, јер је то 

било време за јутарње богослужење. Не знајући где сам био целу ноћ, остали оци су говорили: 

'Пробудио се отац Јаков', а затим су силазили у цркву.  

Једном је у манастир дошао игуман и рекао: 'Оче Јакове, умиј се, опери главу и очешљај се, јер 

ћемо сићи у Халкиду!'  

Иако нисам разумео његове речи, послушао сам његову заповест. Сишли смо у Халкиду и отишли 

у свету Митрополију. Тадашњи митрополит био је блажени Георгије, свети човек, достојан 

свештеничког чина, милосрдан и нестјажатељан, који је волео монахе. Примили су нас с очинском 

љубазношћу и објаснили ми да сам одређен за узвишени свештенички чин. Никада у животу нисам ни 

помишљао на овај чин, нити сам сматрао да сам достојан такве части. Пристао сам само због 

послушности мом старцу и због поштовања према том епископу. Тако ме 18. децембра 1952. архијереј 

рукоположио за јерођакона, а сутрадан, 19. децембра, за јеромонаха. Он ми је, као дар и заштиту, дао 

једну иконицу Пресвете Богородице и рекао:  

'Оче Јакове, узми ову иконицу Пресвете Богородице, да би те штитила тамо горе, у пустињи, где се 

налазиш!'  

Та иконица се током свих ових година налази изнад мог кревета. Свети архијереј је наставио:  

'Чедо моје, чувај се тамо и мушкараца и жена!'  

Кад је видео да су ме његове речи ражалостиле, владика је додао:  

'Оче Јакове, ми овде у свету имамо много искушења, а често их имамо и по нужности. Међутим, 

тамо горе, у пустињи, твоја искушења ће бити ретка, али зато отровна!'  

После неколико дана добио сам и писмено допуштење да будем духовни отац. На тај начин сам 

могао да исповедам хришћане."  

 

СТАРЧЕВ СВЕШТЕНИЧКИ ЖИВОТ 

  

"Према Типику свакодневних свештеничких последовања, ономе који започиње свештенички 

живот у манастиру наложено је и свакодневно служење Литургије", казивао је Старац. "Рано ујутро 

започињемо последовање, тако да до свитања успевамо да завршимо божанствену Литургију. 

Свакодневно се причешћујући Пречистим Тајнама, осећао сам у себи такву силу да сам био снажан 

као лав. У мојој души обитавао је такав божанствени пламен да по читав дан нисам ни јео ни пио. 

Нисам осећао ни жегу ни студен. Радио сам од јутра до вечери а да се при том уопште нисам умарао.  

И у подне, током лета, кад су остали оци тиховали у својим келијама и тражили хладовину, ја сам 

вукао масну земљу и ђубрио воћњаке које сам обрађивао изван обитељи.  

Једном је у манастир дошао игуман, отац Никодим. Кад је видео да радим и у подне, рекао ми је:  

'Оче Јакове, иди и ти у келију и одмори се. Немој да радиш по оваквој жези.'  

Да би ме искушао, он је додао:  

'Закључаћу те у келију, тако да ћу те приморати да седиш.'  

'Ја ћу искочити кроз прозор, оче', одговорио сам.  

'Да ли је то истина', запитао ме старац. 'Да ли би ти заиста искочио кроз прозор уколико бих те 

закључао у келију?'  

'Наравно да не бих, оче', кажем му ја. 'Само тако кажем, јер осећам ревност да радим за 

Преподобног. Ја се не умарам, на мене не утиче жега и нећу да губим време на одмарање.'"  

Услед недостатка свештеника, Митрополија је манастиру наложила јерејско (свештеничко) 

служење у селима и насељима горње области:  

"Годинама сам наизменично служио по читавој околини и, уопште, одлазио 'по потреби', ради 

крштења, венчања, сахрана и сл."  

Будући да нису имали свештеника, људи у овим селима годинама су живели без богослужења, без 

исповести и без светог причешћа. Били су као овце без пастира. Сеоске цркве биле су запуштене, а 

старе капеле, које су биле посебна Старчева слабост, углавном су биле забачене. Тако се, осим на 

обнављање обитељи преподобног Давида, Старчева брига за живе и неживе домове Божије 

распростирала као огањ по читавој околини, али не зато да би их спалила и опустошила, него да би све 

загрејала, обасјала, васпоставила и оживела. Чак је и природа осећала благотворно дејство 

љубвеобилног Старчевог срца.  

"Кад сам дошао у манастир", казивао је Старац, "околна брда била су непошумљена због 

давнашњег пожара. Преостало је само неколико ретких борова и јела, који су успели да се спасу од 

пожара. И зато, кад год сам пошао на богослужење, у џепу сам носио семенке борових шишарки и 

бацао их свуда унаоколо."  
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Благодарећи тако неуобичајеној бризи а превасходно његовој молитви, шума је постепено поново 

оживела и израсли су борови. Околне планине прекриле су се мирисним боровима.  

"Творио сам једну посебну молитву за очување шуме, најпре од пожара који се појављују и услед 

зависти ђавола, јер он користи своја оруђа да би уништио шуме", говорио је Старац.  

Поред осталог, ово је потпомогло и економском напретку житеља околних села, који сакупљају 

смолу и умерено секу стабла.  

"За све то време сам пешке или јашући на мазги суботом поподне одлазио у села, у недељу ујутро 

служио Литургију и враћао се у манастир."  

Старац је поседовао невероватну ревност у подражавању разних светитељских подвига, о којима је 

читао у синаксарима. Читајући житије светог Данила Столпника, видео је да се због мноштва 

поклоника, који су га даноноћно окруживали тражећи његов савет и благослов, светитељ данима 

уздржавао и од својих природних потреба. Дивећи се овом натчовечанском подвигу светога, Старац се 

ревносно трудио да га подражава.  

"Од тренутка кад бих из манастира отишао да служим по разним селима, уздржавао сам се од 

својих природних потреба све док се не бих вратио у своју обитељ. Тако сам, подражавајући 

подвижнике, присиљавао себе и по том питању."  

Да бисмо показали Старчеву будност на очувању чистоте срца, биће довољно да кажемо да, 

приликом крштавања толиког броја деце у читавој овој области, он током читавог Тајинства никад 

није видео њихова обнажена тела:  

"Свако дете крстио сам затворених очију. Будно сам мотрио да се у мој ум не утисне слика голог 

тела, макар то било и тело новорођенчета."  

Према благословеном обичају тога доба, Старац је на позив мештана више пута посећивао околна 

села носећи лобању преподобног Давида, јер су верни желели да добију његов благослов. Било је то 

веома тешко и заморно за ћутљивог оца. Међутим, кад би се путовање успешно окончало и кад би се 

Старац вратио у свету обитељ, много пута би га дочекао сам преподобни Давид, награђујући на тај 

начин његов труд.  

"Кад сам се једном приликом враћао са светом лобањом, ноћ ме затекла изван манастира. Како сам 

се приближавао, видео сам да блистава светлост окружује манастир и да обасјава читаву околину и 

стазу по којој сам се кретао. Чим сам стигао у манастир и ушао у цркву, видео сам да са десне стране 

стоји неки старац и да ме очекује. Након што сам свету главу положио на њено место и поклонио се 

иконама на иконостасу, потражио сам тог старца да бих га поздравио, мислећи да је то неки од отаца 

из наше обитељи. Он је, међутим, постао невидљив. Био је то преподобни Давид, који ме очекивао 

жив, онакав какав и јесте."  

Уверивши се у велико сиромаштво и оскудицу многих цркава и капела у том крају, Старац је сваки 

новчић, који му је Бог послао, искористио зато да би храмове снабдео неопходним богослужбеним 

сасудима. Захваљујући својој бризи, удостојио се да све цркве види уређене, снабдевене и опремљене. 

Поред тога, бринуо се и о уљу које је неопходно за кандила, тако да га је позајмљивао из своје 

манастирске обитељи.  

Навешћемо овде један чудесан догађај, онако како нам је Старац приповедао о њему:  

"Будући да уља ни у манастиру није било много и да је у тој области било много сиромашних 

цркава којима смо помагали, призивао сам и Пресвету Богородицу, и преподобног Давида и светог 

пророка Илију како би нам помогли да не оскудевамо у уљу, а да га буде довољно и за остале. Након 

молитве сишао сам у оставу, погледао у посуду са уљем и видео да њен поклопац подрхтава, да се уље 

прелива преко ивица и да се већ разлило унаоколо. Најпре сам помислио да је унутра упао миш који 

сад покушава да изађе, померајући поклопац и просипајући уље. 'Шта да радимо са уљем у које је упао 

миш' говорио сам у себи. 'Оно више није ни за јело ни за кандила. А опет, ако је миш упао унутра, како 

је онда поклопац остао на свом месту?' Подигао сам поклопац и уверио се не само да миш није упао 

унутра него и да уље на чудесан начин излази из посуде и разлива се унаоколо. То чудо се десило зато 

што смо снабдевали уљем све сиромашне цркве и капеле у околини, али и због тога што смо давали 

милостињу сиромасима."  

Старац је милосрђе наследио од своје мајке. Чим би ослободио руке, Бог би их још више напунио, 

и поново би се дешавало то исто, и поново би стизала још већа милост Божија. Старац се дивио 

узвишености ове врлине и богатству милости Божије.  

Један карактеристичан случај заслужује посебну пажњу.  

Једном је служио у неком од околних села. Кад је завршио божанствену Литургију, враћао се у 

манастир јашући на мазги. Једва да је имао десетак - двадесетак драхми у џепу. На путу је видео 

старицу која је седела поред кућице, под дрветом, покисла и покривена врећом. Дрхтала је од 
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хладноће. С великим напором успео је да сјаше са мазге, јер је недавно био оперисан. Пришао је овој 

старици да би је утешио. Била је то, како је говорио, његова обавеза.  

Након што је сина и снаху поучио односу према остарелој мајци, обратио се њој:  

"Узми, бако, ових двадесет драхми и купи мало шећера, па направи топао чај. Немам ништа друго 

да ти дам."  

Утешио ју је, поново узјахао мазгу и наставио путем ка манастиру. Тек што је мало одмакао, 

сусрела га је старица коју је познавао и рекла:  

"Оче Јакове, узми овај новац, јер ти помињеш мог старог. Узми и ова јаја!"  

Дала му је две стотине драхми и неколико јаја.  

"Бако", рекао јој је он, "ја помињем твог старог, али новац нећу да узмем. У манастиру имамо и јаја 

и кокошака, задржи то за себе!"  

"Не, оче, немој ме тако грубо вређати", одговорила је старица.  

Био је принуђен да све узме. У обитељи га је очекивао неки болесни старац из оближњег села, који 

му је рекао:  

"Оче Јакове, ако имаш, дај ми стотину драхми да одем код лекара. Кад будем имао, вратићу ти!"  

Старац му је тада казао:  

"Деда, узми ових две стотине драхми за лекара и лекове, и немој ми враћати!"  

У обитељ се поново вратио без једне једине драхме у руци. Међутим, убрзо су му пришли 

поклоници и рекли:  

"Оче, узми овај коверат и одслужи за нас четрдесет Литургија." Дали су му 20 хиљада драхми.  

"Четрдесет Литургија ћу одслужити, али новац нећу да узмем!"  

Најзад су га намолили да прими. За тај новац купили су свећњак за обитељ, скромно живели и 

трошили га кад је требало.  

"Било је породица којима сам сваког месеца помагао и новцем и храном. Једно дам, а мени Бог да 

десет. Тек што помислим да дам, а милост Божија ми даје мноштво!"  

Због тога је поучно говорио: "Подај, подај, па ће и Бог дати теби!" Старац је служио ближњима, 

творећи милосрдна дела и материјално и духовно, док је сам упражњавао најстроже подвижништво.  

Све до старости од педесет пет година, његово здравље је било челично упркос крхкој телесној 

грађи. Међутим, наступило је време кад је Бог допустио да га муче многе и тешке болести.  

"Сатана је добио дозволу да искушава моје тело", са сигурношћу је говорио Старац.  

Демон, који је пребивао у једној ђавоиманој жени, рекао је да његов отац сатана има дозволу да 

искушава његово тело и показао му страдања за која нико осим Старца није знао.  

"Нико од људи ме никад није видео обнаженог осим моје мајке, и то кад сам био дете. Бог је 

допустио да ме виде лекари и болничари и да ме више пута оперишу. У почетку нисам хтео да идем 

код лекара, сматрајући да је срамота да види моје тело, тело свештеника.  

Једном ми је мој старац, отац Никодим, рекао:  

'Чедо моје, иди код лекара. Бог ће допустити да се тешко разболиш, јер у себи имаш гордост и 

нећеш да се прегледаш.'  

'Оче мој', кажем му ја, 'шта је то гордост? Стидим се да се свучем!'  

Међутим, кад су ме шчепали јаки и неподношљиви болови, на мазги су ме спустили у Лимни, а 

затим сместили у болницу у Халкиди. Тамо ме је прегледао хирург и наредио да хитно будем 

оперисан. Како сам патио и налазио се у тешком стању, призивао сам преподобног Давида и говорио:  

'Преподобни мој Давиде, преклињем те да врло брзо, за десетак минута, будеш овде и да ми 

помогнеш. Кад будеш пошао, сврати до Прокопија и поведи преподобног Јована Руског. Одмах дођите 

да ми помогнете, јер сам у опасности!'  

Нисам се ни неколико минута мисаоно молио, кад су се отворила врата и кад је ушао седобради 

старац са штапом у руци. Пратио га је младић у раси, стар око тридесетак година. Пришли су ми и 

поздравили ме:  

'Како је, Јакове? Знаш ли ко смо ми?'  

'Како сам, оци моји? Болестан сам. Не познајем вас. Ко сте ви?'  

'Ја сам старац Давид а ово је Јован Исповедник', рекао је он, обраћајући се младићу који је начинио 

знак сагласности и поклонио се светом Давиду као старијем и као свештенику.  

'Не плаши це', рекао је преподобни Давид. 'Дошли смо да ти помогнемо!'"  

"Видео сам", говорио је Старац, "да је чело преподобног Давида било знојаво: толико је свети 

журио да ми помогне! Тад сам се обратио мом старцу, оцу Никодиму, који је био поред мене:  

'Оче, овде су преподобни Давид и преподобни Јован Руски!'  

Старац се приклања ка мом уху и каже:  
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'О чему ти то говориш? О каквом ми преподобном Давиду причаш? Не говори о тим стварима, да 

нас не би чули ови око нас и рекли да је отац Јаков сишао с ума!'  

Кад сам саслушао свог старца, било ми је јасно да он ништа није видео и заћутао сам. У време кад 

су ме возили у операциону салу видео сам како преподобни Давид својим штапом отвара врата и улази 

унутра, а да заједно с њим улази и преподобни Јован Руски. Видео сам да стоје покрај мене, код 

операционог стола. После анестезије не сећам се ничега, јер сам заспао. Хирург се борио са мојим 

тешким стањем и био је принуђен да изврши три операције одједном: слепог црева, херније и неких 

доњих делова мог тела. Тако сам спасен уз помоћ светитеља и уз великодушне напоре доброг хирурга. 

Од тог времена често сам говорио:  

'Спасао ме један изврстан хирург!'  

Затим сам - каквог ли чуда! - видео преподобног Јована Руског, који ми је рекао:  

'Слушај, оче мој, можеш да кажеш да је хирург изврстан лекар и добар човек. Међутим, ма колико 

да је он добар лекар, његов скалпел не би могао да те излечи. Мени, преподобном Јовану Руском, 

заједно с преподобним Давидом, заповеђено је да те исцелимо. Требало је да данас одеш, али сам те 

оставио до сутра!'  

Тако ја с тим одлагањем још увек живим, до тог 'сутра', како је рекао Преподобни!"  

Касније се појавило проширење вена на обе ноге. Старац је морао бити оперисан у Атини. 

Међутим, након операције поново је дошло до проширења вена и стање је постало неподношљиво. 

Осећао је тако јаке болове у ногама да му је била потребна неизмерна трпељивост и огромна душевна 

снага само да би стајао. Он, међутим, и поред лекарског упозорења да избегава стајање, никада није 

пропуштао свештеничка последовања и божанствену Литургију.  

"Кад би, после целодневних напора, током вечери болови постали неподношљиви а свака људска 

помоћ недовољна, долазила је моја добра Панагија (Пресвета Богородица) са преподобним Давидом. 

Они су ми стављали мелеме на ноге и болови би на неколико сати престајали. Ујутро је све почињало 

испочетка", приповедао је Старац.  

Старац је много патио и због напрснућа црева, које је повремено изазивало неподношљиве болове:  

"Међутим, шта сам могао да учиним? Трпељиво сам подносио и ово искушење!"  

Током последњих година, Старца су исцрпљивале и мучне вртоглавице, узроковане вратним 

синдромом од којег је боловао.  

"Нисам смео да окренем главу у страну", говорио је Старац. "Морао сам да је држим у једном 

положају, чак и током бесконачних часова исповести, јер су се појављивали оштри болови у врату. 

Међутим, и то је био неки подвиг, јер нисам подизао главу да бих видео лице онога који се исповеда 

него сам је све време трпељиво држао погнуту и у истом положају."  

Искушавање болестима оставило је трага и на Старчевим органима за варење. Патио је од стезања 

желуца, а исцрпљивали су га и болови у цревима и надимање. Ни уринарни систем није био поштеђен. 

У време једне уролошке интервенције, неки болничар је услед непажње или, боље речено, по наговору 

кушача, поставио већи катетер него што је било потребно. То је изазвало болове и нове проблеме. Из 

тог разлога се ионако краткотрајан Старчев одмор током ноћи готово сваког момента прекидао услед 

болног мокрења.  

Међутим, последње искушење, које је на крају и одвело Старца на други свет, било је болесно 

срце.  

"Нисам имао никаквих проблема са срцем све док један кушач, којег сам истерао, није узроковао 

да осетим такав бол, као да ми нож пробада груди. Схватио сам да је од тог тренутка моје срце 

озбиљно оболело."  

Морао је пристати да му уграде пејсмејкер. Два пута је био подвргнут хируршком захвату, при 

чему је други пут био оперисан без анестезије. Пејсмејкер је био постављен, али у десно пазухо, тако 

да су му и осењивање крстом и подизање Еванђеља изазивали велике болове.  

Старац је имао тежак облик исхемије миокарда. Без обзира на све медицинске мере и редовно и 

ванредно лечење у Општој државној болници у Атини, његово стање постајало је све горе. И топлота и 

хладноћа појачавале су бол у грудима, који је пратио хладан зној и губитак снаге.  

Међутим, Старчева љубав према Богу и Његовој творевини укрепила је ово многострадално тело, 

тако да је он све до последњег часа "упорним трпљењем" и "упорном одважношћу", како је сам 

говорио, непрестано служио с осмехом на уснама. При том је дословно растапао, просветљивао, 

загревао и исцељивао душе и тела, изливајући "уље и вино", као истински ученик "Исцелитеља душа и 

тела наших".  

Кротки и смирени подвижник, отац Јаков, током последњих година био је просветљен Духом 

Светим и почео је да поучава једноставним и медоточивим речима. Они, који су га познавали, 
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сматрали су за највећу срећу да слушају оно што он говори, понекад приповедајући о догађајима из 

свог детињства и младости, понекад о чудима његовог многољубљеног преподобног Давида а понекад 

о разним духовним повестима којима је, према дару прозорљивости, паралелно давао одговоре на 

конкретна питања својих слушалаца.  

Тај дар потврђен је у многим случајевима личних општења Старчевих духовних чеда и поклоника 

са Старцем. Сви они били су запрепашћени кад би Старац и њих и њихову децу већ приликом првог 

сусрета ословљавао по имену, почевши непосредно и тактично да говори о проблему који их мучи, 

дајући решења и чудесне савете. На прилично шаљив, а заправо оштар начин, другима је откривао 

скривене страсти и грехове. У свом казивању увек је био веома радостан. Говорио је с детињом 

простотом, а радост, којом је зрачио унаоколо, била је толико велика и толико васкрсавајућа да су га 

људи, било да седе или да стоје, молили да не прекида беседу, сматрајући за велики благослов то што 

се налазе поред њега, што га гледају и слушају.  

Након божанствене Литургије, често се дешавало да пут од двадесет метара, који води од цркве до 

трпезарије, где је испијао два - три гутљаја кафе, Старац прелази пуних пола сата, пробијајући се кроз 

безбројно мноштво људи свих узраста који би га окружили.  

Без обзира на његов умор после вишечасовног последовања и божанствене Литургије, он је свакога 

смиривао осмехом, и за свакога је имао реч утехе.  

Колики су се телесни бол и колико трпљење скривали испод Старчевог осмеха! Многи поклоници, 

којима није било познато његово здравствено стање, радовали су се што виде да се тако добро осећа. 

Он је све своје подвиге извршавао у тајности.  

Иза његове очинске љубави и рајске сладости крио се подвижник који је својевољно био стално 

разапет, како каже и тропар:  

Ниси пожалио самога себе, Глинени сасуд, преподобни оче, него си Га мучењима исковао од бакра 

и учинио Га корисним Владики Христу.  

На тај начин, последњих година се манастир преподобног Давида, до тада многима непознат, 

испунио поклоницима из целе Грчке и из иностранства. Мноштво људи свих сталежа, од оних 

неписмених до професора Универзитета, од истакнутих судија и политичара до пастира и дрвосеча, 

монаха и свештеника свих чинова, видело је у Старчевом лицу човека Божијег, који им је скидао 

бреме, олакшавао им и оживљавао их, поклањао им наду и радост, једном речју, успокојавао их.  

Његово преподобно уснуће било је достојно његовог чудесног живота. Он је унапред знао за своју 

смрт, због чега је од једног светогорског јерођакона, којег је тог јутра исповедио, затражио да остане 

до обеда, како би га "обукао". Током последњег дана свог овоземаљског живота био је посебно 

радостан.  

Ујутро 21. новембра, на празник Ваведења Пресвете Богородице, он је, као и увек, певао од све 

душе и од свег срца у истоименој манастирској цркви. У четири часа поподне, у време исповести и док 

је очекивао да се један брат из ове обитељи, тога дана рукоположен за јерођакона, врати у манастир, са 

епитрахиљем на врату - оним епитрахиљем који нас је толико пута укрепио, насладио и ослободио 

толиких терета - узлетео је као непорочни голуб, у пратњи светитеља свога срца, светих Давида, 

Јована Руског и Харалампија и Господ зна колико још њему сличних подвижника и преподобних. Он 

предстоји пред Жртвеним Јагњетом, својим најслађим Исусом, својом једином љубављу, да би се 

непрестано молио за све нас.  

Из овог света, у којем се никад није одмарао, отишао је у вечни починак. Отишао је у време 

великог тајинства опраштања и милости (исповести).  

Они, који су присуствовали последовању његовог исхода били су свесни да данас нас сабра 

благодат Духа Светога. Не живимо толико жалошћу људског растанка колико извесношћу и радошћу 

Васкрсења. Били смо уверени да имамо утешитеља пред Господом, преподобног Старца, оца Јакова, 

који се даноноћно моли за све нас. Ти, оче, који си нам својим животом показао дарове Духа Светога, 

немој престајати да се молиш за оце своје свете обитељи, за своја духовна чеда, за душу сваког 

хришћанина који се подвизава добрим подвигом у Христу. Амин!  
 

СТАРЧЕВА КАЗИВАЊА, ВИЂЕЊА И ПОУКЕ 
  

Старац Јаков је говорио:  

"Благодат наших светитеља почива и на даскама светих икона. У нашој отаџбини, у Малој Азији, 

живео је један Турчин, сточар, који је приликом муже оваца млеко прекривао великом и тешком, 

углачаном даском од неке иконе наше Пресвете Богородице. Боје су ишчезле услед времена и 

неодговарајуће употребе, тако да је изгледала као обична даска. Тад се десило следеће чудо: кад је 
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Турчин једног јутра дошао у свој тор, видео је да је млеко просуто а посуда изврнута, док је икона 

била усправно прислоњена уз дрво. У почетку није могао да објасни оно што се догодило. Како се 

млеко често просипало, пало му је на памет следеће:  

'Да ли млеко просипа ова даска?' (Знао је да је то била стара хришћанска икона.)  

Узео је секиру да би исцепао а затим и спалио икону. Међутим, већ са првим ударцем, чим се 

секира усекла, из иконе је почела да истиче крв. Крв је текла из ране и разливала се. Турчин се 

преплашио и, дрхтећи, покушао да извуче секиру. То је било немогуће, јер се секира дубоко усекла. 

Тада је икону, заједно са секиром, положио на плећа и трчећи отишао у село где су грчки сељаци, 

видевши ово чудо о којем је казивао преплашени Турчин, узели икону и указали поштовање 

Владичици Богородици, како је и доликовало."  
* * * 

"Пре неколико година", причао је Старац, "кад сам страшно патио од вртоглавице, рекли су ми да 

је чудотворна икона Пресвете Богородице Странкиње Алмирске стигла у Лимни Еубејски. Без обзира 

што сам био болестан, помислио сам да имам дуг пред Пресветом Богородицом, јер ми је ова њена 

икона исцелила ноге кад сам био дечак.  

У знак благодарности, отишао сам да Јој се поклоним. Кад сам јој се поклонио, започела је литија с 

чудотворном иконом. Остали свештеници убедили су ме да пођем с њима па чак и да, као јеромонах, 

будем на челу. Ја не желим никакву почаст. Међутим, шта сам могао да учиним? Послушао сам, и 

литија је кренула. Код једног стајалишта, где су се читале молитве, дошао је ред на мене да кажем 

Услиши нас Боже, Спаситељу наш, уздање свих крајева земаљских, итд. Тад сам на икони видео живу 

нашу Пресвету Богородицу, Која је окренула главу и посматрала ме Својим крупним очима, а затим 

подигла руку и благословила ме. Ноге су ми се одсекле, изгубио сам глас и с тешкоћом сам учестало 

понављао Услиши нас Боже, услиши нас, Боже.., све једно исто. Сам Бог зна како сам завршио прозбу 

и наставио да ходам. Чедо моје, Пресвета Богородица је била жива на Својој икони, то сам видео 

својим очима."  
* * * 

Старац нам је приповедао да је у манастиру Светог Николаја Галатијског, још док је био мушки, 

неки безбожни чобанин заједно са својим овцама напасао и манастирске овце, а манастиру давао један 

део од сира, вуне, итд. У једном тренутку, његово зло се умножило и он је присвојио манастирско 

стадо, не признајући никаква права обитељи Светога. Без обзира на молбе и савете убогих отаца, 

чобанин се није покајао и живео је у неправди.  

Једне недеље, након божанствене Литургије, игуман није скинуо одејаније него је узео кадионицу 

и икону светог Николаја, а затим изашао из манастира и попео се на брдо са којег се видело сеоце 

неправедног чобанина. Била је средина лета и време вршидбе. Сваки сељак вршио је жито на свом 

гумну. Игуман је одслужио молебан и показао село икони светог Николаја, говорећи:  

"Свети Николају, ако си чудотворац, какав уистину и јеси, опомене оног човека који је неправедно 

поступио према манастиру, јер смо се надали да ћемо од тих оваца обезбедити нешто за наше 

потребе."  

У време кад је небо било ведро и без облака, кад је сијало сунце, зачуо се гром и спустила се муња 

на гумно тог човека, која је спалила и њега самог, и његову породицу и сву његову имовину, не 

нашкодивши при том никоме од сељака који су радили недалеко од њега. Уистину, страшно је пасти у 

руке Бога живога...  
* * * 

Други пут нам је поново причао:  

"Неко је намерно посекао неколико манастирских маслина. Будући веома ражалошћен, приступио 

сам преподобном Давиду и рекао:  

'Преподобни мој, ја сам дошао у манастир да бих служио теби, и не могу да мотрим на маслине. Ти 

пронађи кривца и доведи ми га овде до подне. Ако ме не послушаш, нећу те хвалити.' Истог тренутка, 

његове мошти су се затресле, а икона је потамнела. Та икона је жива", приповедао је Старац, "и често 

се дешава да мења израз и боју, зависно од духовног стања Преподобног. Сасвим неочекивано, у 

манастир је око поднева стигао преплашени старчић. Дрхтао је и тражио да ме види. Лично сам га 

примио, а он ми је признао да је посекао манастирске маслине и да је дошао да се покаје. Преподобни 

га је довео, како сам то и тражио од њега."  
* * * 

Бог има своја оруђа, а ђаво своја. Неки чобанин из ове области био је узрок једног великог 

Старчевог искушења. Приметивши да су неки дивљи пси - луталице преклали неколико његових 

оваца, чобанин је почео да тврди како је ту штету начинио привезани пас, који је чувао манастирске 

кокошке. Иако га је Старац уверавао да није тако, он је поднео тужбу против манастира, у којој је 
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писало да је "отац Јаков Цаликис, који има чопор паса, узроковао велику штету у мом стаду". Старац 

је о томе говорио:  

"Био сам веома пометен. У углу манастирског дворишта угледао сам једног веома високог 

мршавка. Стајао је тамо и посматрао ме. Одједном се створио на манастирском крову и рекао:  

'Донећу ти позив за суд. Ја сам све ово подстакао.'  

Очигледно је то био сам кушач, јер сам осећао велику пометњу због тога што ћу ја, свештено лице, 

морати да се појавим на суду. Све у свему, догодило се да уз подршку адвоката и помоћ Преподобног 

нисам морао да се појављујем на суду, а спор је био изглађен."  
* * * 

"Другом приликом", причао је Старац, "налазио сам се испред манастирског улаза и видео да 

долази једна старица. Поздравио сам је и рекао:  

'Дођи, старице, ми ћемо те нахранити, даћемо ти да једеш и помоћи ћемо ти у свему што ти је 

потребно. Иди најпре у цркву да се поклониш, а увече сачекај овде, даћемо ти собу у којој ћеш 

преноћити.'  

Тад ми је ова привидна старица рекла:  

'Не, ја нећу остати овде, јер ви често ударате у звона! Само сам дошла да вас видим и одмах ћу да 

одем. Идем у женски манастир (рекла је у који), где ће ме лепо дочекати и где ћу остати недељу дана.'  

Ја сам помислио", продужио је Старац, "да ће се старица, као жена, боље осећати у женском 

манастиру и да зато неће да остане овде. Док смо разговарали, стигли смо до улаза у цркву. Старица је 

наставила да прича:  

'Чим дођем у манастир, почињем ово да им радим (показала је прстом као да нешто пробада) и 

међу њима се одмах појављују узајамне саблазни. Тад почиње празник!'  

Зачуђен оваквим њеним речима, пажљивије сам се загледао у њено лице и видео да има неке ситне 

и нашминкане очи и да носи велике наушнице. Од носа јој је полазио један ланчић, који је био повезан 

с наушницама. Тад сам се прекрстио и рекао:  

Господе помилуј, каква је ово старица?'  

Она је истог тренутка почела да се расплињава. Ишчезла је као дим. Био је то ђаво.  

Пошао сам да испричам оцима да сам управо видео ђавола, да сам разговарао с њим мислећи да је 

старица и да ми је рекла то и то."  

Старац нам је објаснио да кушача истерују дневна и ноћна последовања, као и свакодневно 

служење божанствене Литургије. И сам ђаво је признао да не може да остане у оној обитељи у којој 

често "ударају у звона" и да се, насупрот томе, радује саблазнима и неспоразумима, који за њега 

представљају празник.  

"Он нам стално долази и шета унаоколо, не би ли нашао некога незаштићеног и онда извршавао 

своје дело", говорио је Старац.  

"Други пут, било је вече. Заједно са осталим оцима служио сам повечерје, кад је један брат 

пожелео да одем у своју келију и да одатле узмем неку књигу. Отварајући врата своје келије да бих 

ушао унутра, споља сам угледао кушача у обличју жене која је непристојно показивала своју задњицу 

и изговарала бестидне речи. Узео сам икону Пресвете Богородице и изашао говорећи: Милости Твојој 

притичемо, Богородице... Тада је кушач као пискутави метак прелетео преко манастирског крова и са 

заглушујућом буком експлодирао у гори која се налази насупрот манастиру.  

Сутрадан ујутро, у само свитање, изашао сам из келије да бих отишао у цркву. Спазио сам великог 

црног пса који је стајао поред мојих врата. Као и обично, прекрстио сам се пре него што сам изашао. 

Кад сам пришао псу, одгурнуо сам га ногом и упитао:  

'Да ли си овде спавао прошле ноћи?'  

Пошао сам напред изговарајући Господе Исусе Христе" и поново се прекрстивши. Кад сам се 

окренуо, приметио сам да је пас ишчезао.  

Био је то кушач који је вребао да ме гурне низ степенице, али ме сачувала сила Часног Крста", 

закључио је Старац.  
* * * 

Требало би да се поклоници у светим манастирима и светим храмовима понашају скромно и 

пристојно Старац нам је казивао и следеће:  

"У манастир је једном приликом дошао и неки учени младић, сеоски лекар. Био је одевен у 

кошуљу с кратким рукавима. У том тренутку, у дворишту ове свете обитељи налазила се и једна 

ђавоимана жена, која је одмах насрнула, шчепала овог младића за руку и држала га с невероватном 

снагом, говорећи:  
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'Хеј, ти, безбожниче, кад ничему не верујеш, како онда пишеш рецепт да би лечио људе? Како си 

ми то дошао са кратким рукавима?!'  

Уз велики труд успели смо да га ослободимо из руку ђавоимане, а онда је успаничено побегао."  
* * * 

Старац је наглашавао да за духовни развој потомака велики значај има духовно стање њихових 

родитеља и, уопште, њихових предака. Старац је родитељима препоручивао да у животу буду опрезни 

и да, колико год је могуће, својој деци саветују да се друже и да породичне односе успостављају са 

децом из врлинских породица. "Корен има огроман значај", истицао је Старац.  
* * * 

Требало би на овом месту поменути и светог којег је дала Старчева породица. Међу његовом 

родбином била су и двојица браће који су одлучили да посете света места и да свој живот посвете 

Богу. Један од њих није дуго живео док други, након што се поклонио Светом Гробу, није више 

излазио из храма Васкрсења, него је као затворник остао тамо до краја живота.  

"Видевши његов свети живот, патријарх га је снабдевао храном, током мрсних периода није узимао 

ни једно једино јаје. Он је на тај начин угодио Богу и удостоји се преподобног упокојења", приповедао 

је Старац.  
* * * 

Старац је говорио:  

"Духовнику није допуштено да мења правило које је дао други духовник. Код мене је дошла једна 

старица и исповедила се, а ја сам јој дао правило према којем се три године неће причешћивати. 

Свештеник и духовник њене парохије упитао ју је због чега се она не причешћује, а старица му је 

одговорила:  

'Отац Јаков ми је дао правило да се не причешћујем три године!'  

'Због чега ти је дао такво правило', наставио је свештеник.  

Кад му је старица рекла разлог, парохијски свештеник јој је одговорио:  

'Не, бако, немој се жалостити. Отац Јаков је неписмени калуђер, шта он зна о томе? Ја сам 

образован и ја те разрешавам од тог правила. Дођи у недељу и ја ћу те причестити!'  

Кад је у недељу старица приступила светом Причешћу, у устима је осетила да је света кашичица 

хладна и празна. У устима није осетила укус божанственог Причешћа, што је на њу оставило снажан 

утисак. Кад се и током наредне две недеље поновило то исто, она се уплашила и поново дошла у 

манастир да ми исповеди шта се догодило. Ја сам јој тада рекао:  

'Чедо моје, правило се не разрешава (односно, оно се не укида), и правило које сам ти дао мора се 

испунити. Правила се морају извршавати на делу!'"  
* * * 

У Старчевом дугогодишњем исповедничком опиту бројни су примери чудесних догађаја. 

Навешћемо неке од њих:  

"Долазила ми је једна старица и испричала да је на сам Велики петак пошла у једну од капела у 

свом селу да би запалила кандила. Услед своје женске љубопитљивости, протурила је главу кроз 

царске двери и завирила у свети олтар. Спазила је да на светој трпези седи Неко Коме је отприлике 

тридесетак година и Ко је имао по две ране на длановима и ногама и једну рану на ребрима. Из рана је 

текла крв. Збуњена старица му каже:  

'Ко си Ти и како се усуђујеш да седиш на светом олтару?'  

'Ја увек овде седим, јер је ово Моје место', одговара јој Он.  

'Ко Те тако израњавао?'  

'Ти си ме израњавила својим гресима', каже Он. Тако се ова старица удостојила да види Господа, 

јер се кајала."  

Кажу да је друга старица без благослова ушла у свети олтар да би га очистила. Да би дохватила 

паучину у олтарској апсиди, дрзнула се да стане на свету трпезу. У том тренутку је осетила да је стала 

на усијано гвожђе. Одмах је пала, поломила ногу и након неколико дана умрла", приповедао је Старац.  
* * * 

Старац је казивао и следеће:  

"Једном је у манастир дошла извесна образована особа да би ту провела неко време. Док смо 

разговарали, рекао ми је да сутра, на божанственој Литургији, намерава да се причести. Видео сам да 

не би требало да се причешћује, јер се није исповедио, и његови греси нису допуштали да приступи 

светом Причешћу. Током разговора покушавао сам да му створим повољну прилику да се исповеди, 

али све је било безуспешно. Целе ноћи нисам могао да заспим јер сам размишљао како да га 

причестим кад не би требало то да учиним, а опет, и како да га не причестим кад знам да ће се много 

ражалостити уколико га одлучим од божанственог Причешћа. Кад је дошло време да се недостојни 
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причести, једна врлинска особа је видела да златна луча, као неки блесак, исходи из свете кашичице, 

пролази кроз раме свештеника и иде према светом дискосу на светој трпези. Била је то света честица 

која се на тај начин удаљила. Тако је овај човек остао без Причешћа, јер би му оно било на осуду."  
* * * 

"Кад причешћујем људе никада не гледам њихова лица", говорио је Старац. "Међутим, помисао ми 

понекад каже да погледам лица оних који приступају божанственом Причешћу. Тада видим да један 

нема људско него псеће лице, да други има лице мајмуна, да неки имају ликове, страшне ликове 

осталих животиња. Боже мој кажем ја, како је могуће да људи имају животињска лица?  

Постоје и они који долазе да се причесте спокојног и веселог лица и, чим приме свето Причешће, 

њихова лица заблистају као сунце."  

Старац је казао: "Видео сам једног младог богослова и схватио да он нити има право да стоји у 

храму, нити да без страха Божијег буде у цркви, нити пак да се причешћује Пречистим Тајнама."  
* * * 

Старац је говорио и следеће:  

"Једном сам на светом дискосу видео угрушак крви. Чак сам га и показао једном брату, али је 

убрзо ишчезао."  

"Чедо моје, људи су слепи и не виде шта се током божанствене Литургије догађа у храму. Једном 

приликом, кад сам служио свету Литургију, због онога што сам видео нисам био у стању да извршим 

Велики вход. Појац је већ неколико пута поновио: Као они који ћемо примити Цара свих... Изненада 

сам осетио да ме неко додирује по рамену, гурајући ме према светом предложењу. Помислио сам да је 

то појац и рекао:  

'Благословени, безбожно је што си ушао кроз царске двери и што ме гураш!'  

Међутим, кад сам се окренуо, видео сам огромно крило које је Архангео раширио до мог рамена, 

управљајући ме да извршим Велики вход.  

Шта се дешава у олтару током божанствене Литургије! Понекад не могу да издржим и морам да 

седнем на столицу, док остали саслужитељи мисле да ми је позлило. Они не знају шта се током 

божанствене Литургије дешава у храму! Чедо моје, какав распон крила имају ангели..! Тек што 

свештеник каже: Молитвама.., сабирају се силе небеске и у нашем олтару је апсолутно спокојство."  
* * * 

Старац је рекао једном свом духовном чеду: "Видиш како се осећаш данас кад си се причестио? Ја 

се стално тако осећам! Христос је стално у мени. Чедо моје, немој се погордити што је данас, кад си се 

причестио, твоје лице заблистало. Нека се човек у свим добрим променама сачува од гордости!  
* * * 

Старац је казивао:  

"Био сам у болници, а моја духовна чеда су служила бдења за моје здравље. Кад је свештеник 

пошао из храма и запутио се у болницу да би ме причестио, лежећи у болници осетио сам у души да 

долази мој Христос, да долази божанствено Причешће."  
* * * 

Старац је једном свом духовном чеду рекао:  

"Чедо моје, како се радујем што те видим у кошуљи с дугачким рукавима, скромног и уредног!" 

Другом свом духовном сину, којем се откопчало једно дугме на кошуљи и који је нескромно изгледао, 

Старац је прекорно рекао:  

"Чедо моје, закопчај то дугме, не могу то да поднесем!"  

Тако је Старац пазио на скромност.  

Послушање увек сажиже ђавола. Тај Старчев духовни син сусрео се с једним човеком, вероватно 

бесомучним, који му је рекао:  

"Откопчај то дугме, јер изгледаш као сељачина!"  

Тад се сетио савета свог Старца и у том, како се чинило, безначајном случају.  

Једном духовном сину, који је у мислима често боравио у манастиру, Старац је рекао:  

"Чедо моје, не видим маштарије, него видим да ти је душа у храму и у келији!"  
* * * 

Старац је говорио:  

"Свештеницима не доликује да подрезују косу. У Малој Азији је био обичај да свештеник, када се 

чешља, рашири белу салвету и да у њу сакупља опале власи. Затим су те власи одлагане у једну 

врећицу и кад би свештеник умро, ту врећицу би сахранили заједно с њим јер, кад је приликом 

хиротоније (рукоположења) Дух Свети сишао на њега, Он је освештао и његову косу!"  

Слушајући га шта им прича, једно од његових духовних чеда се запитало у себи:  

"Добро, сакупљали су власи, а шта су радили с ноктима? Да ли су их бацали?"  
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Будући обдарен даром прозорљивости, Старац је прочитао његове мисли, окренуо се лицем према 

њему и рекао:  

"Сакупљали су и нокте!"  

Ништа није скривено у Духу Светом, све је пред Њим отворено, обнажено и четвороструко 

претопљено.  
* * * 

Старац је једном приликом рекао:  

"Требало би да попадије живе светим, готово монашким животом, с великим поштовањем према 

свештенику. Осим тога, требало би да носе скромну одећу."  

Старац је казивао да су у Малој Азији попадије обавезно саме месиле просфору и носиле тамну, 

готово монашку одећу, док им је глава била повезана марамом. Кад би попадија ишла у цркву, улазила 

би на северна врата, поклонила се, целивала руку свог освећеног супруга, давала му просфору и затим 

одлазила на своје место. Због свог положаја и скромног понашања, попадије су биле изузетно 

уважаване и уживале су велико поштовање у народу.  

Старац је посебно саветовао попадијама да се не запошљавају, како би избегле световна искушења 

која обично на њих долазе, да тиме не би нашкодиле свештенику, који и јесте главни ђаволов циљ.  
* * * 

Старац је говорио:  

"Нека ни у ком случају не прихвата рукоположење онај човек који има неку препреку 

свештеничком чину. Видео сам једног свештеника који је добио сагласност од свог духовника, јер му 

се није чисто исповедио. Након четири године он ми је открио грех који је био препрека свештенству. 

На његовом потамнелом и тужном лицу није било ни трага радости. Много ме ражалостило његово 

стање."  
* * * 

Старац је говорио:  

"Нека верујући не обавештавају друге људе о свом исповедању, животу и духовном делању. Нека 

све буде у тајности и искључиво по савету духовника."  

Једном приликом је неко дошао и рекао Старцу:  

"Током дана начиним три хиљаде поклона (метанија)."  

Старац му је на то одговорио:  

"Добро чиниш, чедо, али од сада па надаље, начини само сто поклона, јер ћеш се ускоро уморити и 

нећеш бити у стању да начиниш ниједан."  
* * * 

Старац је говорио:  

"Ми морамо бити веома опрезни у молитви, у ономе што тражимо од Бога. Ми не знамо да ли 

ћемо, ако тражимо искушења и ако их добијемо, бити у стању да их издржимо!"  
* * * 

Старац је говорио:  

"Један од мојих саслужитеља осетио је да га божанствено Причешће пече, па ми је рекао: 'Мене 

свето Причешће пече!'  

Ја сам му одговорио да, кад сам се причешћивао, нисам осетио да ме свето Причешће пече."  
* * * 

"Када вршим проскомидију, видим душе које пролазе испред мене и моле ме да их поменем тако 

да, чак и кад бих то желео, не бих могао да их заборавим", говорио је Старац. Осим тога, он је рекао и 

следеће:  

"Кад свештеник узима честице и помиње имена верујућих на светој проскомидији, спушта се ангео 

Господњи, узима те помене и приноси их и полаже пред престо Владике Христа, као молитву помена 

за оне који се помињу. Помислите сада колико је важно да вас помињу на светој проскомидији!"  

"Једном сам заборавио да поменем моју усопшу мајку, која је била света жена", приповедао је 

Старац. "Кад се завршила божанствена Литургија, отишао сам у своју келију. Док сам тамо седео, 

дошла је душа, дух моје мајке, и ражалошћено ми рекла:  

'Оче Јакове, данас ме ниси поменуо!'  

'Како то мајко, да те нисам поменуо? Помињем те свакога дана, па чак и узимам највећу честицу!'  

'Не, чедо моје, данас ме ниси поменуо, и моја душа није толико спокојна колико другим данима, 

кад си ме помињао', одговорила је она.  

Размислите сад колика је корист за душу када је свештеник помиње!"  
* * * 

Старац је деци саветовао да се не друже и да се не одвајају од својих родитеља, макар други о 

њима и мислили да су недружељубиви. Саветовао им је да ништа не узимају од непознатих, ни 
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бомбону, ни освежавајући напитак, јер прети велика опасност од наркотика који погубљују омладину. 

"Од човека којег не познајем нећу узети ни нафору, јер се може учинити да је то нафора а да заправо 

буде нешто што је од ђавола", упозоравао је Старац.  

"Када смо болесни, требало би да одемо код лекара и да током лечења будемо послушни. Током 

једне Четрдесетнице ја сам, без обзира на пост, попио шест стотина таблета. Морамо пазити на своје 

здравље, јер нам је лекаре и лекове дао Бог, због чега их не смемо ниподаштавати", саветовао је 

Старац.  
* * * 

Што се тиче телевизора, рекао је следеће:  

"Телевизор је ђавоља кутија. Он наноси велику штету, посебно деци, и зато га треба удаљити из 

дома."  

Дечаку који се код њега исповедао, свом духовном сину који га је молио за допуштење да гледа 

неке образовне и дечије програме, није дао благослов.  

"Телевизор не треба имати у кући. Кад слушаш свештеника, ти гледаш духовни програм и у томе 

нема никаквог греха. Међутим, како ми кажу многи хришћани, често се приказују непотребне ствари. 

То никако није добро. Боље је да узмемо и да отворимо Свето Писмо, да га прочитамо, да се 

помолимо, да начинимо пет поклона нашој Пресветој Богородици, да прочитамо пет псалама 

Давидових, него да гледамо телевизор. Због тога чувај децу од телевизора, од непотребних и 

недоличних ствари. За вести постоји радио, на којем родитељи могу да их слушају", говорио је Старац.  
* * * 

Девојкама је Старац саветовао да не облаче панталоне него женску одећу. Што се тиче физичког 

васпитања у школама, дао је, као изузетак, благослов да се носи униформа.  
* * * 

Родитељима који су га питали: "Шта да чинимо са децом кад нас не слушају", Старац је одговорио: 

"Молите се с вером и, колико год можете, уразумљујте их добротом и љубављу јер, опростите ми, 

мислим да се строгошћу ништа неће постићи. У том случају ће једног дана рећи: Устајем и идем... и 

отићи ће, и настаће дан Содоме и Гоморе, и нема ничега горег од тога."  
* * * 

Старац је казивао:  

"Кад је отпочинуо мој старац, отац Никодим, ја сам у молитви рекао: куда је отишла његова душа? 

Тада сам видео, али не у сну него на духовни начин, да ме мој старац позвао да донесем кључеве од 

обитељи, јер је дошао Велики Архијереј. Ја сам, дакле, пошао према вратима келије која се налази 

изнад улаза у манастир. Кад сам се приближио, зачуо сам разговор: питање одговор. Унутра се одвијао 

испит, саслушавање. Покуцао сам на врата, ушао у собу и... шта сам видео? Мој старац је стајао 

усправно, гологлав, оборене главе, прекрштених руку, са великим страхом и поштовањем. Насупрот 

њему налазио се Велики Архијереј, седећи на престолу. Престо је лебдео у ваздуху, на висини од пола 

метра. Његово лице је блистало: златно, као чист восак.  

Не могу то да ти опишем, чедо. На Његовим коленима налазила се отворена књига, у којој је био 

исписан живот мога старца. Велики Архијереј је питао, а мој старац се правдао. Чим сам ушао, 

саслушање се прекинуло. Пришао сам старцу, поклонио се и дао му кључеве од обитељи.  

'Старче, донео сам и кључеве од кивота с моштима, да ли би Архијереј хтео да се поклони светим 

моштима', упитао сам ја.  

Старац их је примио. Желео сам да се поклоним и Великом Архијереју, али ми мој старац ништа 

није рекао. Како сам био послушник, ништа нисам могао да учиним без благослова. Тако сам се 

поклонио старцу, а издалека сам се поклонио Великом Архијереју. Изашао сам из собе лицем окренут 

према њима. Тек што сам изашао, саслушавање је поново почело. Видео сам, чедо, да је сав наш живот 

записан - и, дела, и мисли, и речи - и да ћемо за све дати одговор. Колико сам обавештен о старцу, 

његова душа је добро прошла."  
* * * 

"Питао сам Бога за душу брата из ове обитељи, који је умро од опекотина. Видео сам га на духовни 

начин, и он се није упокојио. Ја га питам: 'Шта радиш, оче мој, како живиш?' 'Како живим', каже ми 

он, 'немам мира...' 'Зашто, оче мој, немаш мира?'  

'Зато', каже, и говори ми о случају који сам ја сасвим заборавио:  

'Једном сам, оче Јакове, дошао до извора на којем си ти прао поврће, и нисам те поздравио. Ти си 

ми тад рекао:  

- Оче, зашто ме не поздравиш? Кажи ми макар 'добар дан', и то ће бити по Богу.  

- Зар је Христос говорио 'добар дан', одговорио сам ти ја.  

- А шта је говорио Христос, упитао си.  
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- Христос је говорио 'радујте це', рекао сам.  

- Онда ми ти, оче мој, кажи 'радујте це'.  

- Не, нећу то да ти кажем, јер те ненавидим, рекао сам и отишао, и због тога сада немам мира.'  

- Душа овога брата јављала се и мени и мом старцу, тражећи од нас помоћ. Ја сам га увек помињао 

на Литургији, али ми је старац рекао да он жели и Трисвето1. Осим тога, рекао ми је да после 

божанствене Литургије останем одевен у одејаније и да за његов помен читам молитве, рекао ми је и 

какве, за упокојење душе. Кад сам све то учинио, видео сам га код неког великог дворца. Био је сутон, 

готово да је пала ноћ, а он са фењером у руци жури да купи уље.  

'Шта радиш, оче мој?'  

'Остави ме, не задржавај ме', каже, 'журим да купим уље!' Ја сам му тад рекао:  

'Оче мој, сад је касно, врата су затворена и више не продају уље. Требало је да га купиш кад су 

била отворена!'  

Затим сам га видео како нестаје у дубини неке мрачне клисуре."  

"Видео сам и душу мог оца", говорио је Старац. "Он је седео у некој простој кућици, сличној 

келији, и ја сам му рекао:  

'Оче, ти си био зидар, зашто ниси саградио неку бољу кућу па да живиш удобно, уместо што 

живиш у таквој кућици?'  

Он ми тад каже:  

'Чедо моје, ти си ми својим молитвама и милостињом саградио ову кућицу, тако да сад имам где да 

живим!'"  
* * * 

Старац је казивао:  

"Негде у Еванђељу прочитао сам и следеће: Узан је и тесан пут који води у живот, и тад сам се 

запитао: какав је то узан пут? И ево, осећам да сам се на духовни начин нашао на неком месту, где је 

био узан пут, и по њему се морало проћи изнутра. Помислио сам: како човек може овуда да прође 

изнутра - осакатиће се. Тад сам се потрудио, и с великим напором прошао сам кроз неподношљиву 

стешњеност, рукама и ногама, и најзад сам изашао из тог страшног пута. Тим путем смо прошли само 

мој старац и ја.  

Други пут сам видео да се налазим пред неком страшном провалијом, пред неким неизмерним 

безданом. Преко врха те провалије прелазио је танак, златан мост, који је био веома узан, а требало је 

прећи на супротну страну. На другој страни сам видео једно прекрасно место, препуно светлости. 

Кренуо сам, корачајући споро и веома опрезно, знајући да ћу сигурно погинути уколико паднем у онај 

амбис. У време док сам се налазио у таквој агонији, тај златни мост је одједном претећи почео да се 

њише, као да је бура, и постојала је опасност да ће се срушити. Окренуо сам се да видим ко га њише, и 

шта сам видео? Видео сам лица неких отаца, сабраће из ове обитељи, који су њихали мост. Ја им 

кажем:  

'Оци, зашто њишете мост, зар не видите да ћу се, ако паднем, разбити у овој провалији?'  

Ипак, прешао сам готово читав пут преко тог моста и остало ми је да пређем још само кратко 

растојање да бих дошао до краја."  
* * * 

Старац је веома пријатно приповедао о неким комичним случајевима, па је чак подражавао и 

гласове људи о којима је говорио. Навешћемо један такав случај.  

"Нека веома проста старица служила је у једној цркви као црквењак. Имала је штетну навику да 

пије вино и то је, мало помало, постала њена страст. Тако је пила вино за Причешће, које су хришћани 

доносили на божанствену Литургију. Једном се догодило да у ормарићу уопште није било вина и 

старица је, ожалошћена, пошла према икони Пресвете Богородице на иконостасу. Почела је да Јој се 

моли, не приметивши да је свештеник у олтару:  

'Пресвета моја Богородице, просветли неког хришћанина да ми донесе мало винца да попијем!"  

Кад ју је чуо, свештеник је стао иза те иконе и из олтара рекао:  

'Немој да пијеш вино, не треба да пијеш вино!'  

Мислећи да јој то говори мали Исус, изображен како седи у крилу Пресвете Богородице, старица 

Му се обратила:  

'Ти ћути, ништа не причај! Ти си мали! Ја са Твојом Мамом причам, ја молим Твоју Маму!'"  
* * * 

Неко духовно чедо затражило је од Старца да се моли за једног монаха који је прилично дуго 

живео у општежићу а затим без благослова отишао одатле да би живео сам у једној келији.  

"Чедо моје, видим демоне који играју око њега", одговорио је Старац.  
* * * 
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Једно од духовних чеда оца Јакова каже: "Идем у манастир Светог Дионисија Олимпског!" Старац 

му на то сасвим природно одговара: "Чедо моје, свети Дионисије је био овде неколико дана и ми смо 

заједно служили Литургију!"  
* * * 

Кад су деца једне ђавоимане жене довела мајку у манастир, упитали су Старца:  

"Оче, можда је наша мајка постала бесомучна зато што се стално молила?"  

Он им је на то одговорио:  

"Молитва, чеда моја, не чини људе бесомучнима. Можда се ваша мајка погордила или је 

помислила да је светитељка? Можда је зато Бог и допустио да буде бесомучна?"  
* * * 

Говорећи о посту, Старац је између осталог дословно рекао и следеће:  

"Пост је заповест Божија и ми зато и постимо, чеда моја. Нисам прекршио пост све до данашњег 

дана, кад ми је седамдесет година.  

Мајка ме је још од детињства научила да постим. Чедо, ја се не претварам да постим, него су ме 

томе научили моји родитељи. Ја сам пореклом Малоазијат, родио сам се двадесете године и ово сам 

очувао све до данашњег дана, чеда моја. Иако сам болестан, пост ми никад није нашкодио.  

Лекари и епископи су рекли: пост и дијета су веома корисни за човека. Опростите ми, али толико је 

корисно да лекар каже: 'Да бисмо спровели лечење, оче мој, пет дана нећемо пити ни кап воде, па ћемо 

видети шта ће да буде.' Издржао сам тих пет дана, и било ми је веома добро. А колико је већа корист 

кад постимо душе ради! Међутим, и у том телу живи бесмртна душа, и због тога ћемо се побринути за 

душу која је бесмртна.  

Постите, чеда, и не слушајте када кажу да пост није ништа и да о њему говоре само монаси. 

Опростите ми, чеда моја, али о томе не говоре монаси него Сам Бог. Прва заповест Божија био је пост, 

па је тако и наш Христос постио.  

Ми можемо да кажемо да постимо. Ево, једемо толико и толико. Зар је то пост, чеда моја, какав 

постимо? Опростите ми, али кад поједемо толико и толико хране, чак и кад она није масна... Постоји 

много посне хране. Човеку је довољно да је здрав и да жели да пости. Једном ми је дошао неки човек и 

казао:  

'Оче, мени су рекли да пост не постоји.' Рекао ми је и ко то каже да пост не постоји.  

Заповедио сам да од свештеника затражи да отвори Библију и да види постоји ли пост. Само 

молитвом и постом.., каже Христос у Еванђељу, као и још много тога. Постом и молитвом изгоне се и 

демони, и болести, и све страсти. Шта је свети Претеча јео у пустињи? Шта је јео преподобни Давид? 

С једном нафором проводио је у пустињи по читаву седмицу, али је 'постом, бдењем и молитвом 

небеске дарове стекао'. Бог га је зато освештао и он већ триста педесет година живи на овом светом 

месту. Он је велики чудотворац и живи светитељ. Молитва и пост су, чеда моја, корисни човеку. И 

пророк Илија, каже свети Јаков, Брат Господњи, беше човек исто као ми, са истим таквим страстима, 

али је молитвом и постом затворио небо, и три године и шест месеци на земљу није пала киша. Затим 

се поново помолио и небо даде кишу, и земља изнесе род свој (Јак. 5; 17 - 18)."  
* * * 

Године 1989. Старцу је телефонирао један јеромонах, његово духовно чедо из северне Грчке. 

Замолио га је да одслужи молебан преподобном Давиду, јер у њиховом крају киша није пала већ пола 

године. "Овце језиком лижу земљу да би пронашле и појеле траву, а како нема траве, једу земљу", 

рекао је јеромонах Старцу.  

Старац му је дословно одговорио:  

"Чедо моје, имате епископа у епархији, а ви сами, оци Цркве, кажите народу да пости, као што су 

хришћани чинили у древна времена и чине све до данашњег дана, нека се помоле, покају, исповеде и 

узму свете иконе и свете мошти, па нека сатворе литију, и онда ће нам се по нашој вери и по нашој 

молитви дати све што од Бога тражимо. Као што ми је говорила моја мајка, тако су чинили у Малој 

Азији, у мојој отаџбини. То исто чинимо и ми овде, у овим селима. Долазе хришћани из околних села 

и узимају свете мошти. Чим изнесу свете мошти из манастира, у њиховом селу појави се облачић, и 

падне киша све до граница тога села. Пада киша и даје нам се благослов Божији. Ако и не падне киша, 

Бог нам даје росу и Свој благослов.  

Киша нам је потребна, али је исто тако потребно и да се побринемо за своје душе.  

И суше, као и све остало, дешавају се због наших грехова. Због тога се молите и будите са Христом 

и са Црквом Његовом."  
* * * 

Старац је казивао:  
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'Један човек се запитао: кад отац Јаков толико воли Бога и светитеље, и преподобног Давида, и 

верује у свете мошти, и у иконе, и у Бога, зашто је онда Бог допустио да доспе у болницу, где му је 

извршена озбиљна операција?'  

Бог је то допустио да бих се смирио. Међутим, поново ми је помогла благодат преподобног 

Давида. Иако су говорили да сам озбиљно поболео, тога, заправо, није било. Имам срце, имам 

мноштво патњи, али на страдања садашњег времена ради будуће славе уопште не обраћам пажњу. 

Свакодневно видим гроб, свакодневно видим да сам смртан човек, али у тој смртној плоти живи 

бесмртна душа. Побринућу се о својој души која је бесмртна. Због тога се и ви, чеда моја, побрините 

за своје душе: не удаљујте се од светих Отаца."  
* * * 

Старац је често посећивао преподобног Јована Руског, углавном онда кад би га лекари позвали у 

Атину.  

"Чим сам стигао", причао је Старац, "видео сам светог да као жив лежи у својој крипти. Ја му 

кажем:  

'Преподобни мој, како си живео у Малој Азији, какве си врлине задобио, како си се посветио?'  

Преподобни ми одговара:  

'Спавао сам у једној пећини, у којој је била стаја. Зими сам се покривао сламом да се не бих 

смрзнуо. Задобио сам смирење и веру.'  

После неког времена он ми каже:  

'Сачекај, оче Јакове, дошла су и два човека да ме моле за болесно дете. Сачекај, идем да му 

помогнем.'  

Гробница (крипта) је одједном остала празна, јер је Преподобни отишао. Након извесног времена, 

Преподобни се вратио. Нисам видео кад је дошао, али сам видео да се он као човек смешта у своју 

гробницу."  
* * * 

У недељу, 15. јуна 1990, у рано јутро, чим је из своје келије сишао у храм на божанствену 

Литургију, отац Јаков је у светом олтару усхићеног лица описивао манастирским оцима оно што му је 

на духовни начин рекао преподобни Јован Руски, током ноћи коју је, "Бог зна", провео пред 

гробницом (криптом) с његовим нетрулежним моштима, у храму у Прокопију:  

"Хришћани мисле да спавам, да сам умро и да сам мртав, не сумњајући да сам жив и да их увек 

видим. Моје тело је унутра, али ја често излазим из своје гробнице и хитам међу људе да бих им 

помогао. Велико је страдање. Они ме не виде, али ја видим њих и чујем шта говоре, и опет се враћам у 

своју гробницу. Саслушај, оче мој, шта ћу ти рећи: много је греха у свету, много безбожништва и 

много безверја.'  

'Зашто то говориш, Преподобни мој' одговорио сам ја. 'Зар не видиш колико људи притиче твојој 

благодати и колико њих долази да ти се поклони?'  

'Многи долазе, оче Јакове, али је међу њима мало мојих чеда', додао је Преподобни и наставио: 

'Зато због многих грехова народа мора бити рата.'  

'Не, Преподобни мој' потресено сам му рекао, 'од детињства ме прате ратови и мучења: најпре у 

Малој Азији, где сам се родио, а затим и овде у Грчкој, куда смо утекли. Осим тога, Преподобни мој, 

ако изненада дође до рата, многе ће душе погинути без покајања.'  

'Биће рата, биће рата, биће рата', говорио је жалосним, али одлучним гласом. Преподобни је 

наставио, говорећи да ће у Еубеји бити поплава, пожара и осталих катастрофа, као и неких других 

несрећа.  

Док је ово и још много тога излагао манастирским оцима, био је присутан и један богослов, 

проповедник Речи Божије из Атине, који је те ноћи преспавао у манастиру. Замолио је Старца да му 

дозволи да о томе говори тога дана на проповеди.  

Старац му је дозволио, али је затражио да не говори о личности која је имала та откровења и да, 

уместо тога, каже "један јеромонах". Уважени богослов га је послушао.  

Кад је касније отац Јаков говорио хришћанима о томе, он је наглашавао:  

"Опростите ми, то не говорим ја зато што имам снове и фантазије, то је рекао преподобни Јован 

Руски!"  

Све што је преподобни Јован те вечери открио Старцу, уистину се догодило и још увек се догађа: 

на дан 1. августа 1990. објављен је рат у Персијском заливу, а нешто касније на Еубеји је због провале 

облака дошло до поплава. Пострадали су људи, и дошло је до многих разарања и пожара, изгореле су 

шуме и друга места. А како је говорио Старац, "зар те бројне саобраћајне несреће, које се дешавају у 

нашем крају и односе толике жртве, нису прави рат?"  
* * * 
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"Једном сам читао житије преподобног Серафима Саровског", приповедао је Старац, "и дошао сам 

до оног места где свети каже да је видео рајске обитељи: У кући Оца Мојега станови су многи (Јн. 14; 

2). Тад сам се запитао: 'Боже мој, какве ли су то обитељи?' Књига ми је изненада испала из руку и 

нашао сам се на прекрасном месту. Испред мене је био пут по којем су биле засађене љубичице, све 

подједнаке висине, тако да су подсећале на миомирисни ћилим. Поред њих је стајао један старац. Био 

је то преподобни Давид. Желео сам да прођем, али се нисам усуђивао, плашећи се да не погазим цвеће. 

Чак сам и рекао: 'Ко их је засадио тако густо?' Да су биле ређе засађене, ја би ходао између њих и не 

бих газио по њима. Нисам се усуђивао да прођем. Старац ми је тада рекао:  

'Прођи, прођи, оче Јакове! Не плаши се, то није цвеће као оно које ти знаш, ово не вене.'  

Како сам пролазио корачао сам по цвећу, али се оно није повијало. Са моје десне стране угледао 

сам оштру стрмину, земљани пут, веома опасан, и рекао му:  

'Какав је ово стрми пут? Ако овуда прође аутомобил, наћи ће се у великој опасности!'  

Старац ми је тада рекао:  

'Оче Јакове, овде нема аутомобила, остави тај пут и не обраћај пажњу на њега, него иди путем 

којим си кренуо!'  

Наставили смо, дакле, тим путем прекривеним цвећем, и ја сам рекао:  

"Дозволи да погледам шта се овде налази!"  

Видим прекрасне кућице, као брвнарице, удаљене једне од друге и са враташцима, препуне цвећа, 

дивоте и светлости. Међутим, биле су сасвим пусте, и ниједног човека није било у њима. Тад сам се 

обратио старцу који ме пратио:  

'Старче, каква је овде тишина и каква красота! Дајте и мени једну овакву кућицу, да седим у 

тишини и да се молим, јер сам ја човек безмолвија!'  

Старац је тада подигао руку и показао ми кућицу која је била намењена мени. Тад сам се обрео у 

својој келији и рекао:  

'Зашто сам се вратио у овај свет? Ох, никад се не бих вратио овамо, него бих стално живео тамо!'"  

Господе Исусе Христе, удостој и све нас, који смо имали благослов да упознамо слугу Твога, 

блаженог старца Јакова који је отишао из овог привременог света, да његовим молитвама, молитвама 

светог Давида и свих светих а превасходно заступништвом Пречисте Твоје Мајке, и ми живимо у тим 

надземаљским обитељима.  

Молитвено оглашавамо: "Молитвама светих Отаца наших, Господе Исусе Христе, помилуј и спаси 

нас" и "Владичице Богородице, у Теби је спасење наше". Амин.  

  

Напомене:  

  

1. ' Посебно последовање, које се служи за преминуле. (Прим. изд.)  

  
  

РАЗГОВОР СА МОНАХОМ СЕРАФИМОМ 

  

Осим оца Кирила који је сада игуман, отац Серафим је најстарији монах у овој обитељи и сасвим је 

природно што је сачувао бројне успомене на Старца.  

Питање: Оче Серафиме, кад сте дошли у свету обитељ Преподобног Давида?  

О. Серафим: У манастир сам дошао 1970. године. Тада сам добро упознао и тадашњег игумана, оца 

Никодима, као и старца оца Јакова, који је био побожан, испуњен страхопоштовањем и богобојажљив. 

У свему је слушао свог старца. Видео сам да је отац Никодим имао апсолутно поверење у оца Јакова, 

како у материјалним, тако и у духовним питањима. Ма о чему да се радило у манастиру, отац Јаков га 

је, као човек послушања, доводио до краја на најбољи могући начин.  

Питање: Оче Серафиме, кажите нам нешто о старцу Јакову. Толико сте Година живели Поред њега 

и сигурно је да можете МНОГО тога да нам кажете.  

О. Серафим: Старац Јаков је говорио: "Кад сам одлучио да се замонашим, имао сам 31. годину. 

Пошао сам да се поклоним преподобном Јовану Руском на дан његовог празника - 27. мај. Тамо је био 

и блажени епископ Халкиде, Григорије. Отац Никодим, који је у то време био јерођакон и којег сам 

познавао, представио ме епископу ради благослова. Чим сам му приступио, поклонио се и целивао му 

руку, владика ме упитао:  

'Како се зовеш, чедо, и одакле си?'  

'Зовем се Јаков, преосвећени. Ја сам из Фаракле.'  

'Шта ти желиш, Јакове?'  
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'Желим да се замонашим, преосвећени.'  

Владика ме тада проницљиво погледао и рекао:  

'Чедо, ако хоћеш да постанеш свештеник, ја ћу ти дати парохију. Зашто желиш да се замонашиш? 

Можда имаш неку препреку за свештенички чин?'  

'Ја, преосвећени, не знам такве ствари. Долазим из крила своје мајке', одговорио сам.  

Владика је на то рекао:  

'Слушај, Јакове, нећу те изгубити из вида. Распитаћу се о твом животу. Не журим да некога 

замонашим, а посебно не да га рукоположим за свештеника док не дознам све што је потребно о 

његовом животу.'  

Питао ме је где сам служио војску, у ком пуку и сл.  

'Колико си образован?'  

'Завршио сам народну школу.'  

'Ниси много писмен. Међутим, ако дознам да живиш како доликује, учинићу те монахом и 

свештеником.'  

'Преосвећени, ни апостоли нису били образовани. Међутим, сишао је Дух Свети и просветлио их а 

они су затим просветлили васељену, и од рибара постали ловци људских душа. Тако ће и мене, кад 

одем у манастир, просветлити Дух Свети, и ја ћу просветљавати свет.'  

Старац је у наставку рекао:  

Не знам како сам ја, стидљив какав сам био, говорио тако с владиком, у његовом кабинету и у 

присуству толико других људи? Те речи су оставиле тако дубок утисак на њега да је затражио да их 

поновим."  

И заиста, тако је и било! Када је дошао у манастир, отац Јаков је својом побожношћу, 

милосрдношћу, послушањем, подвизавањем и освећењем које му је подарио Бог просветлио свет. Због 

тога је и за живота и након свог успења, отац Јаков у срцима људи био светитељ.  

Питање: Оче Серафиме, колико сте Година Провели заједно вас тројица: Старац, отац Кирило и 

Ви?  

Отац Серафим: Седамнаест година смо нас тројица провели заједно у манастиру. Отац Кирило и ја 

били смо задужени за све службе у манастиру, а отац Јаков за исповест. Блажени се у потпуности 

посветио тајинству исповести, како би служио великом броју поклоника. У то време смо сви ми били 

веома уморни.  

Једном приликом, дан после празника преподобног Давида, толико сам био уморан да сам 

преклињао Преподобног да ме охрабри и да ми подари снагу. Стајао сам поред олтарских (царских) 

двери кад сам угледао оца Јакова како пролази поред мене са скуфијом на глави и иде према улазу у 

храм.  

На мене је оставило посебан утисак што Старац на тако посебан дан, па чак и уочи вечерње, није 

ставио камилавку. Повикао сам за њим:  

"Оче Јакове, оче Јакове, дођи овамо. Отворене су олтарске двери!"  

Видео сам да се окренуо и да се затим сакрио иза звоника. После тога нисам га више видео. 

Уплашено сам се запитао да ли му се нешто догодило и отишао сам да видим шта се догађа. Никога 

није било.  

У том тренутку видим како отац Јаков силази с камилавком на глави, са оним свештеничким 

достојанством и озбиљношћу којима се увек одликовао.  

"Оче Јакове, где си нестао пре неколико минута, кад си сишао са скуфијом и изненада се изгубио", 

запитао сам га.  

Старац се насмешио и рекао:  

"Зар сам то био ја, оче Серафиме? Био је то Преподобни у мом обличју. Зар га ниси ти сам молио 

да те охрабри?"  

Будући да је Старац био прозорљив, знао је шта сам тражио у својој молитви.  

Питање: Оче Серафиме, познато нам је да је отац Јаков од Бога био обдарен даровима расуђивања 

и прозорљивости. Реците нам нешто о томе.  

О. Серафим: Знам да се Старац усрдно трудио да сакрије своје дарове и да их не покаже, јер је био 

смирен човек.  

Слушали смо како један брат који се исповедао код њега каже:  

"Дошао је и говорио ми о свим проблемима које сам имао." Међутим, кад смо ми Старца питали о 

томе, претварао се да ништа не зна.  
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Његово самопожртвовање било је неизмерно. Једном приликом, кад је био веома слаб, отац Кирило 

му је на Велики петак донео мало хране спремљене на уљу да би се укрепио. Старац се ражалостио и 

рекао:  

"Мене неће укрепити уље. Хоћу да ме укрепи Христос!"  

Говорићу вам о једном чудесном догађају, који открива величину Старчевих дарова.  

Господин Е. В. из Халкиде саградио је викендицу у месту Камарица Еубејска. Међутим, иако је 

довео двојицу - тројицу стручњака, није успео да пронађе воду. Тад је дошао код Старца, којем је 

говорио о свом разочарењу. Старац му је одмах рекао:  

"Узми из манастира мало освећене водице и икону преподобног Давида, па их однеси до оног 

места у свом дворишту у којем желиш да нађеш воду и реци: 'Преподобни мој Давиде, ти си и у 

манастиру сатворио чудо, па се на сушном месту појавила вода. Молим те да доведеш воду и на ово 

место, што је човеку немогуће да учини, јер ме тако посаветовао отац Јаков!'"  

Дакле, кад је одређено место пошкропио освећеном водицом и положио на њега икону 

преподобног Давида, потекла је веома добра вода. Након тога дошао је у манастир да заблагодари 

Старцу.  

Завршавајући овај разговор, казиваћу вам о још једном чудесном догађају, који се десио након 

Старчевог упокојења.  

Поморац Н. К., по ужој специјалности електричар а пореклом из оближњег села, настањен у 

Пиреју, гајио је још од детињства дубоко поштовање према старцу Јакову. Једном приликом поморска 

компанија хитно га је упутила у Индију ради поправке неког брода. Кад је стигао на брод, није био у 

стању да поправи покварену машину. Будући да је био забринут и преморен од вишечасовног 

ваздушног путовања, заспао је и видео оца Јакова који га је упитао:  

"Никосе, чедо моје, зашто си толико забринут? Ево ти резервног дела машине (држао га је у 

рукама!), постави га на његово место и без бриге пођи у Грчку!"  

Кад се наредних дана вратио у Грчку, син га је обавестио о Старчевом упокојењу. Упитавши за дан 

Старчевог уснућа, дознао је да се то догодило 21. новембра,управо оног дана кад му је Старац чудесно 

помогао! Дубоко потресен, дошао је у манастир и исприповедао нам о том догађају.  

Нека се и ми удостојимо његових светих молитава. Амин.  

РАЗГОВОР С ЈЕРОМОНАХОМ АЛЕКСИЈЕМ 

  

Питање: Оче Алексије, Ви сте имали благослов да оца Јакова упознате још у младалачким 

годинама, да Вас он замонаши и да будете његов послушник. Имали сте и ту част да се молитвама оца 

Јакова удостојите свештеничког чина. Молимо Вас, дакле, да нам ради душевне користи свих нас 

исприповедате о ономе што се, за цве те Године Вашег живота крај Старца, до његовог преподобног 

упокојења и до данашњег дана, неизбрисиво урезало у Ваше сећање.  

Отац Алексије: Живот крај Старца за мене је уистину представљао велики благослов. Такав 

благослов да не налазим довољно речи којима бих заблагодарио Богу, Који ми је дао такав дар, тако 

великог човека, старца Јакова, за духовника и руководитеља духовног живота.  

Иако је био тако велики, блажени, незаборавни и свети Старац ушао је у мој живот са великим 

смирењем. Није показивао да нада мном има било какву власт, није се трудио да ми наметне своју 

вољу. Апсолутно је уважавао моју слободу, допуштајући ми да начиним лични избор. У време кад сам 

као мирјанин често долазио у манастир, током наших разговора никад ми није помињао монаштво, 

иако сам показивао тежњу ка монашком животу. Није чинио ни најмањи напор да ме обрати ка томе 

нити ми је предлагао да дођем у манастир. Напротив, гледао ме својим прозорљивим оком и 

наглашавао: "Чедо, неопходно је да добро размислиш о томе. Мораш се много молити да те Бог 

просветли" и слично. То је, наравно, веома корисно за оне који желе да се замонаше. Због тога се не 

треба заносити тренутним одушевљењем. У души мора постојати нешто дубоко, мора постојати 

призив Божији. Старац је то веома добро знао и није хтео да утиче нити на мене, нити на било кога 

другог. Напротив, многе је задржавао, како би њихово посвећење било плод молитве и, као прво 

њихове слободе а као друго, воље Божије, а не њихове сопствене привремене воље. То Старчево 

уважавање моје слободе оставило је неизбрисив утисак на мене. Оно што сам доживео током прве и 

свих наредних исповести било је уистину потресно.  

Разуме се да сам и раније, по благодати Божијој, имао духовника и да сам се исповедао. Будући да 

сам знао за Старчеву светост, био сам узнемирен јер ми је помисао говорила да ће Старац, као свети 

човек, бити веома строг. Пошто сам се исповедио имајући тако погрешну представу, уверио сам се 

колико је тај човек могао да ме разуме и да снисходи до моје огреховљености. Он, наравно, није 

хвалио моје грехове, али је издвојио зло и научио ме како да се молим против замки ђаволских. 
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Истовремено ми је, на јединствен и непоновљив начин, уз обиље љубави указао на моје нечисто стање 

и на низак ниво мог духовног живота. Пред крај исповести сам очекивао да ће ми наложити епитимију 

и правила. Међутим, то се није догодило. Након што ми је нагласио неке ствари, Старац ме отпустио и 

отишао сам од њега толико олакшан, толико умирен и са таквим духовним укрепљењем да ћу то 

памтити док сам жив. Тај опит се, као што сам рекао, понављао приликом сваке исповести. Ма какав 

терет страсти или помисли да сам имао, ништа не би остајало кад бих прошао испод његовог 

епитрахиља. На овом месту желим да нагласим карактеристичну битку послушника против њихових 

стараца. И ја сам се сусрео с тим великим искушењем, са савршено неправедним и неоснованим 

помислима. Сећам се како ми је Старац помогао да превазиђем то стање. Он ми је с великодушношћу 

и расуђивањем помогао да надвладам то искушење, које представља једну од најтежих страна 

монаштва.  

Према томе, расуђивање, сладост, племенитост и кроткост красили су га у односу према сваком 

човеку. Ја сам лично чезнуо за извесном строгошћу која би ми помогла да мало смирим свој егоизам. 

Међутим, Старац ми је на посредан начин указао на оно што треба да чиним: он се трудио да 

подстакне нашу ревност. Будући да се ми, Ромеји, одликујемо ревношћу али да је не користимо увек, 

радосно смо испуњавали његове заповести. Осим тога, сећам се с колико је тактичности говорио кад 

би требало да саопшти неку новост.  

Сећам се начина на који ме обавестио о смрти мог оца по телу. Боловао је од рака и очекивали смо 

његово упокојење. Старац је за то дознао пре него што су мене известили. Одвео ме у цркву, пред 

икону преподобног Давида, и рекао:  

"Чедо моје, ти си овамо дошао код преподобног Давида. У њега се уздај. Он ће ти бити подршка и 

помоћ."  

Након тога обавестио ме о смрти мог оца, а најпре ме загрлио и целивао. Благодат преподобног 

Давида и такво Старчево обраћање учинили су не само да преживим жалост него и да то прихватим 

као радостан догађај, иако сам као човек туговао. Верујем да су ти Старчеви дарови до неког тренутка 

били природни а да су од тада па надаље били од Духа Светога.  

Питање: Оче Алексије, хтео бих да ми, што је могуће више, кажете нешто о Старчевом 

унутрашњем животу, иако је он у случају сваког човека, а посебно светитеља, тајна. Извесне одразе 

светлости која је постојала у Старцу запажали смо сви ми, који смо Га у већој или мањој мери 

познавали. Ви сте током тих Година били у његовој непосредној близини и сигурни смо да сте осетили 

оно што Вам је БОГ открио о његовом унутрашњем делању. Молимо Вас да нам кажете нешто о тој 

великој теми.  

О. Алексије: Без икакве притворности кажем да себе сматрам сасвим малим и ништавним да бих 

својим затамњеним умом и загађеним срцем разумео те духовне таласе. Међутим, као што сте рекли, 

понекад нам се приближавају ти одрази и они нас просветљују. Видео сам да је Старчева душа 

преиспуњена милошћу. Никада није налагао строге каноне (правила, духовне "казне") и епитимије. То, 

наравно, не значи да он није поштовао свете каноне. Међутим, у души је имао такву љубав да је, 

видевши колико је егоизма у данашњим људима, користио највећи лек - љубав - да би исцелио наше 

велике грехове.  

Тај изузетни дар и плод Духа Светог непрестано је обитавао у Старчевом срцу. Имајући љубави, он 

је имао и све остало. Разуме се да је у случају потребе користио и "скалпел", али је то чинио тако 

опрезно да ја нисам ни схватао да је извршена операција. Мислио сам да ме милује. Исцелење се 

одвијало независно од тога да ли сам ја, и поред тога што је потицало од руке тако светог исцелитеља, 

остајао неисцељен и непоправљен. Међутим, не губим наду, јер знам да се Старац и сад непрестано 

моли за нас.  

Његово друго богатство било је његово смирење. Старац је често говорио да је "прах и пепео", и у 

то је искрено веровао. Чињеница да је често изговарао те речи, као и природност с којом је приповедао 

о чудесним догађајима који су се десили њему самом, претварајући се при том да их није доживео он 

него неко други, откривају да није био притворан него уистину смирен човек.  

Његов духовни живот био је, да тако кажем, физиолошки. О духовним опитима и виђењима која је 

имао он је говорио онако, као што ми говоримо о неким свакодневним стварима. Његова реч је била 

проста и смирена, и зато је и давала резултат, односно, била је жива и делатна.  

Слушајући га како говори, људи би били дубоко потресени и почињали би да се кају. Старац нам је 

откривао своје најмање духовне опите, оно што смо могли да носимо. Он нас није речима убеђивао да 

подражавамо његов строги подвижнички живот. Сам његов живот представљао је призив за нашу 

ревност и пример који ћемо подражавати. Тај човек је уистину био велики благослов за нас, али и 

наша велика одговорност.  
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Питање: Оче Алексије, поред тога што је ваш манастир општежитејски (киновијски), он је и место 

поклоништва. Шта је Старац мислио о толикој навали посетилаца, о толиким бригама које су вас 

готово даноноћно окупирале? На који начин Ви данас следите његов пример, како у погледу служења 

ближњем, тако и у погледу очувања монаха?  

О. Алексије: У почетку ми је по том питању било веома тешко. Моја размишљања на ту тему 

прошла су кроз више ступњева и данас сам дошао до закључка који ме умирује.  

Несумњиво је да се у нашим животима ништа не дешава без воље Божије: или према благовољењу 

Божијем или пак по Његовом допуштењу. То, што данас овде долази толико народа значи да се то 

дешава по допуштењу Божијем. Старац је говорио: "Зашто овде долази толико људи кад их нико није 

звао? Верујем да они долазе овамо јер то жели преподобни Давид. Можда долазе овамо и према 

благовољењу Божијем. Ако преподобни Давид жели да они буду овде, како бисмо ми, као послушници 

Преподобног, могли да мислимо другачије?"  

Ми, дакле, призивамо благодат Божију да бисмо очували равнотежу између безмолвија, без којег 

не може да постоји ни унутрашњи духовни живот ни Црква, и оног савременог мисионарства на које је 

призвано данашње монаштво и које је, наравно, увек постојало у предању Цркве. Уистину је тешко 

ускладити та два дејства и то се може постићи само уз послушање и смирење. Ми смо знали да Старац 

носи сву тежину света и то не само на спољашњи начин, својом заузетошћу, него и тако што 

суштински носи терет оних који долазе. Као духовник и руководитељ душа, он је носио лични крст 

сваког човека. Верујем да је Старца освештало управо његово трпљење у односу на оно устројство 

које је преподобни Давид установио у погледу прилива људи и мисионарства, и да ће оно освештати и 

нас, уколико будемо ишли његовим стопама. Према томе, трезвеноумље и заједничко служење постоје 

у Цркви једно уз друго. Пример су бројни богоносни Оци које је Црква позвала из пустиње да би 

напасали народ. Они су се подвизавали у том служењу, чувајући пустињу и безмолвије у својим 

срцима.  

Све ово што говорим не значи да одбацујем пустињачки вид живота. Далеко од тога! Све то треба 

и све то мора да постоји у Цркви. Ми, међутим, покушавамо да одговоримо на онај тип подвижника у 

манастиру који је истовремено и место поклоњења. Прихватајући мученички вид таквог подвизавања, 

човек, уколико свесно трпи, задобија благодат Божију и љубав, а са њима и све остало. Најзад, људи 

који долазе у манастир и задобијају корист од таквог начина живота, сматрају манастир својим и воле 

га као свој дом, а то није мала ствар.  

Завршавајући наш разговор додаћу да је Старац дошао у манастир да би отишао из света али га је 

Бог, на крају, довео у само средиште света. Он се покорио вољи Божијој и својим смирењем и 

послушањем достигао не само то да му свет није нашкодио него и то да он сам постане благослов за 

свет.  

Питање: Благодаримо Вам, оче Алексије, за све што сте нам саопштили о Старцу и молимо Вас да 

нам на крају кажете нешто о периоду после Старчевог упокојења.  

О. Алексије: Сви ми, па и ја лично, осећамо да је Старац присутан у манастиру "у другом облику". 

Из његовог гроба зрачи топлота. То не осећамо само ми, него и сви који овамо дођу. Видимо дечицу 

која се играју око његовог гроба, видимо људе који му приступају с умилењем и молитвено му се 

обраћају, казујући му своје бриге и будући уверени да ће их Старац услишити и да ће им помоћи. И 

заиста, он им помаже, као што помаже и свима нама. Ми то схватамо и укрепљујемо се.  

 

РАЗГОВОР С ЈЕРОМОНАХОМ ОЦЕМ ЈАКОВОМ 
 

Питање: Оче Јакове, Ви сте најмлађи јеромонах у овој светој обитељи и имате посебан благослов 

да носите име блаженог Старца. Молимо Вас да нам кажете нешто о Старцу, о његовом животу и 

учењу.  

О. Јаков: У манастир сам први пут дошао 1962. године, кад сам био ученик Духовног лицеја у 

Ламији. Потичем из села Светитељ Еубејски, које се налази у непосредној близини манастира. Чуо сам 

за Старца и дошао сам да се упознам с њим. Кад смо се први пут срели, Старац је након Вечерње 

разговарао са мном и упитао:  

"Чедо, шта мислиш да постанеш кад одрастеш?"  

Тад сам имао седамнаест година и одговорио сам:  

"Мислим да се замонашим, оче."  

"Чедо моје, желим ти да се замонашиш тамо где се успокојиш, али знај да ти је манастир 

Преподобног Давида увек отворен и да можеш да дођеш кад год желиш."  
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Дао ми је бројаницу и иконицу преподобног Давида, објаснивши ми како да се молим. Од тог 

времена он је постао мој духовник. Док нисам завршио Духовни лицеј, често сам долазио у манастир. 

Након школовања провео сам пола године у посетама разним манастирима, а био сам и на Светој 

Гори. Упознао сам многе старце, с којима сам се саветовао у погледу монаштва. Међутим, у души сам 

осећао да ме највише од свих привлачи старац Јаков. У његовом лику видео сам кроткост, љубав, 

молчаније и смирење. Често је наводио изреку: Научите се од Мене, јер сам Ја кротак и смирен срцем. 

Он није знао шта значе гнев, човекомржња или љубомора. Његово срце било је, као што сам рекао, 

преиспуњено смиреноумљем и радошћу. Он ми је често говорио:  

"Јанаки, ако те Бог призове у монаштво, мораш имати ово двоје: смирење и љубав, јер ће нас то 

двоје одвести у Рај", а затим је додавао:  

"Данас многи могу да буду монаси као што смо то ми, али ми немамо смирење. Уместо тога имамо 

егоизам и гордост, мислимо да смо неко и да чинимо нешто. Уколико не протерамо из себе те 

слабости, нити ћемо се удостојити Раја, нити ћемо видети Царство Божије."  

Након тога дошао сам овамо у манастир, где сам шест месеци био искушеник. Старац ме учинио 

расофором и дао ми име Иларион. После шест месеци, предложио ми је да будем рукоположен за 

ђакона. Старац се упокојио на дан моје хиротоније (рукоположења) у ђаконски чин. Три дана пред 

моје рукоположење, Старац је саставио своје завештање (тестамент). Кад смо га потписивали, он ми је 

рекао:  

"Видећу те као ђакона и умрећу."  

"Не говори тако, оче, јер ме то много жалости."  

Он ми је на то одговорио:  

"Не збуњуј се, оче мој, много сам се заморио од овог живота и сад ми је време да одем."  

Тим речима тада нисам придавао важност. Након тога саветовао ме у вези свештенства, говорећи 

да ми, јереји, међусобно морамо имати љубави, смирења и кроткости. Пре него што започнемо да 

служимо Литургију, морамо један другом опростити сваку несугласицу коју бисмо као људи могли 

међусобно имати, јер у противном Бог неће прихватити наше приношење на жртвеник. Свештеник је 

неизоставно дужан да пред свету Литургију прочита последовање за свето Причешће, да начини 

поклоне и да се помоли. Његов ум током последовања мора бити сабран.  

"Оче мој, када служимо дужни смо да пред светом Трпезом стојимо на растојању од пола метра и 

да је одозго не додирујемо рукама. Тамо се налази тело нашег Христа, и зато нећемо на њој остављати 

наше бројанице, часослове или неке друге књиге. На светој Трпези треба да се налази само свето 

Еванђеље, дарохранилница, свеће и ништа више. Од свете Трпезе нећемо начинити кутију за свеће. 

Ако немамо довољно простора, стајаћемо на растојању од десетак сантиметара, са крстолико 

скрштеним рукама на грудима, и изговараћемо 'јектенију мирну' и молитву." Саветовао ме је у погледу 

тога и много чега другог.  

Старац је поседовао дарове расуђивања и прозорљивости, али се трудио да то сакрије.  

Једном приликом дошла су двојица младића из града Катерини и затражила да га виде. Кад сам 

отишао да га обавестим о томе, Старац ми је рекао:  

"Оче мој, кажи им нека дођу. То су Коста и Атанасије!"  

Кад их је Старац угледао, рекао им је њихова имена и говорио им о проблему због којег дошли. Тај 

проблем је био решен након неколико дана и њих двојица су, задивљени, поново дошли у манастир да 

му заблагодаре.  

Поред тога, Старац је говорио:  

"Оче мој, милостиња се мора чинити без роптања!"  

Ја сам то свакодневно гледао на делу кад је Старац свима, за које је знао да им је то потребно, 

штедром руком делио све што су поклоници доносили у манастир. Много пута је и мени давао 

затворене коверте с новцем, који су поклоници доносили и остављали у његову врећицу. Тада би ми 

обично рекао:  

"Оче мој, дај овај коверат тој и тој госпођи, која управо одлази из манастира."  

Једном сам му приговорио:  

"Оче, овде има много новца!"  

"Оче мој, ја се зовем отац Јаков и монах сам већ четрдесет година. Ако ја, оче мој, отворим коверат 

у којем је, на пример, тридесет хиљада, па задржим пет а дам двадесет пет, изгледало би као да имам 

неку помисао. Док ја дајем све, преподобни Давид ми двоструко узвраћа. То је, чедо моје, милостиња 

без роптања", одговорио ми је он.  

Кад би се по наговору кушача међу братијом појавила нека помисао или неки неспоразум, Старац 

је, уместо сваког другог савета, говорио само: Научите се од Мене, јер сам Ја кротак и смирен срцем.  
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Када би, као Старац, требало да нас казни, није нам налагао ни правила (каноне), ни молитве на 

бројаници, ни поклоне. Говорио је, наравно, оно што је требало. Добро се сећам следећег случаја. 

Једном приликом, неки од браће није извршио одређено послушање, а отац Јаков му је с изузетном 

тактичношћу и смирењем рекао:  

"Ако ти не будеш слушао Старца, онда ћу ја, као послушник, слушати тебе!"  

Након што је уразумио овог брата, он га је дан - два држао на одстојању. Кад га је послушник срео, 

рекао је:  

"Оче, благословите, како сте?"  

"Здрав сам, оче мој, и подвизавам се", одговорио је и није више изустио ни реч.  

Кад су прошла три дана, Старац му је рекао:  

"Оче мој, опрости ми што сам те током ова три дана држао на одстојању. Ја сам игуман, одговоран 

сам за вас и морам да вас уразумим. Молим те да ми опростиш."  

Старчево расуђивање и милосрђе били су безгранични. У неким случајевима, кад би се оци због 

тешког послушања увече заморили, имао је обичај да каже:  

"Нека начине бар тридесет три поклона, нека се прекрсте, нека изговоре Господе Исусе Христе, 

помилуј ме и Оче наш, и нека отпочину. Њихова молитва ће бити услишена."  

Старац нам је саветовао да имамо љубави и да будемо гостољубиви, да волимо људе. У вези с тим 

нам је говорио:  

"Оци моји, манастир увек мора бити отворен. Може се догодити да поклоници дођу издалека, и 

није праведно да чекају напољу, на хладноћи, киши или жези. То је љубав и монах мора да се жртвује, 

јер манастир није наш. Ми смо овде гости у манастиру преподобног Давида. Ми смо најамници и 

организатори. Све припада преподобном - и одећа коју носимо, и храна коју једемо. Једино моје, што 

сам донео кад сам дошао у манастир, били су моји греси, и због њих плачем све до дана данашњег. 

Све остало припада преподобном Давиду."  

У манастир је једном приликом дошао болестан монах у пратњи јеромонаха из своје обитељи. 

Старац нам је с много љубави наложио да му однесемо мало пилеће супе како би се болесни монах 

укрепио. Међутим, његов пратилац је на то рекао:  

"Не може да једе пилећу супу, Старче, он је великосхимник!"  

"Послушај ме, оче мој, јер те саветује отац Јаков, који је духовник већ четрдесет година. Монах у 

овом тренутку умире и он треба да једе због здравља а не због задовољства. Ми се морамо 

придржавати канона, али с расуђивањем и кад смо здрави", одговорио је Старац.  

Старци и старице (геронтисе), игумани и духовници, морају поседовати љубав и расуђивање, јер 

ћемо у противном све изгубити. Старци и старице морају сву своју браћу или сестре сматрати 

једнакима и не смеју правити никакву разлику међу њима. Тако у неким манастирима видимо да се 

многи оци жале и кажу: 'Старац је отишао с тим и тим братом, а мене није повео', и слично. Ту 

једнакост је, наравно, најпре упражњавао он сам: никада није показивао посебну љубав ни према 

једном од отаца, јер није желео да остали оци осете пометњу.  

Старчева душа била је душа детенцета. Он је с подједнаком љубављу, љубављу Христовом, гледао 

на све људе који су долазили у манастир. Због тога је много радио и приносио себе на жртву. Што се 

тиче великог питања послушања, он нам је говорио да је све што је учинио у манастиру, учинио уз 

допуштење свог духовника:  

"Кад је из Лимнија долазио мој старац, отац Никодим, стављао сам епитрахиљ и пред часном 

Трпезом исповедао сам му све што сам учинио, не заборављајући ни чашу воде коју сам некоме дао. 

Благодарећи послушању, чедо моје, постао сам добар монах."  

Једном сам дошао код њега и рекао му:  

"Оче, имам једно искушење, имам помисао."  

"Сачекај, оче мој, да видимо шта ти чиниш због једне помисли? Шта ћемо учинити ако настану 

прогони и мучења, ако нам клештима буду кидали удове, одсецали главу? Шта ако нас буду мучили на 

точку као светог Георгија, ако нас буду бацали у ужарену смолу, као свету Параскеву? У тај дан 

морамо бити снажни. Не смемо пасти и постати малодушни и због најмањих ствари. Искушења и 

помисли ће увек бити, све до саме смрти. Њих ће нестати тек у гробу."  

Кад би се приближио Божић или Васкрс и кад бих се ја сетио свог села, Старац би рекао:  

"О, данас ми је дошла помисао да сам у мом селу, и сетио сам се како смо тамо празновали..."  

На тај начин ми је откривао моје помисли. Уколико би ми се некад појавиле помисли егоизма, 

гордости и томе сличног, Старац је говорио:  

"Ђаво ми је данас донео егоизам јер лепо певам, јер сам монах..." Тако би Старац поново разоткрио 

моје помисли! Много пута су овамо долазили светогорски монаси и молили га:  
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"Оче, пођите с нама на Свету Гору, да нас благословите и да нас поучите..."  

Старац је на то одговарао:  

"Док сам био млад, још сам и могао да дођем на Свету Гору. Међутим, био сам спречен јер смо 

били сиромашни и морао сам много да радим. Сад, кад сам остарио, не могу да одем тамо јер сам 

много болестан. Дух је срчан, али је тело слабо. Међутим, мене је Пресвета Богородица водила на 

Свету Гору. Видео сам све манастире, и поклонио сам им се.  

Једном приликом сам га упитао:  

"Оче, како се то заправо догодило?"  

"То су духовне ствари и дешавају се на духовни начин. Боље је да ме не питаш о томе. Међутим, и 

овај манастир Преподобног Давида је Света Гора. Нас не освећује место него делање. Може се, оче 

мој, бити телом на Светој Гори, а помислима у свету, или се пак може овде бити телесно, а помислима 

на Светој Гори. Ако будеш прави монах, ма куда да пођеш, то ће бити Света Гора", одговорио је он.  

Кад сам му у неким приликама говорио о конкретним местима на Светој Гори, он ми је рекао:  

"Ја то знам, оче мој, ја то знам! Показала ми је Пресвета Богородица!"  

Могли бисмо много да кажемо о великој теми исповести, којој је отац Јаков посветио многе године 

свог живота. Поменућемо само оно најважније.  

Он је приликом исповести био веома снисходљив, али не нарушавајући каноне. Једном приликом 

ми је рекао:  

"Уколико ја, као духовник, девојци која је извршила абортус и исповедила свој грех кажем да је 

убица, да је погубила дете и да се седам година не сме причешћивати, и ако је затим истерам из 

исповедаонице, шта сам учинио? Какве ће то последице изазвати у њеној души? С друге стране, ако јој 

се обратим с љубављу и благошћу, говорећи: 'Чедо моје, није добро то што си урадила,то је грех', ако 

јој не наложим одмах правило, ако је посаветујем да се поново видимо након петнаест или месец дана, 

њена душа ће, мало - помало, бити доведена у ред. Човек не сме отићи из цркве повређен, него 

исцељен. Ја, оче мој, не мрзим човека него грех."  

Био је попустљив и у погледу правила која је налагао. Колико је састрадавао с онима које је 

исповедао, говори и следеће:  

"Ја, оче мој, састрадавам са човеком који се исповеда, и ја патим заједно с њим. Патим и плачем 

због њега. Молим се преподобном Давиду да након исповести заборавим оно што није неопходно и да 

запамтим оно што је важно, да се помолим, јер ја се молим за оне што се исповедају, бринем и 

ишчекујем кад ће поново дођи."  

"Оче мој, кад исповедам хришћане и кад видим да у некима од њих нема покајања, ја им не читам 

молитву разрешења, јер немам право на то уколико не постоји покајање", казивао је Старац. На тај 

начин, он се бринуо о унутрашњости зделе.  

Други пут, кад сам му без унутрашње склоности ка послушању рекао уобичајено "нека је 

благословено", он ме упитао:  

"Оче мој, да ли си уистину послушан или тек тако, без вере, кажеш 'нека је благословено?'  

Кад сам једном приликом затражио да ми нешто каже на велику тему 'Молитве' (тј. о Молитви 

Исусовој), Старац ми је рекао:  

"Не знам, оче. Већ четрдесет година нисам творио 'Молитву'."  

Међутим, ма где да смо га виђали - у храму или у келији из његових уста непрестано је допирала 

Молитва, изговарана чисто и са умилењем: "Господе Исусе Христе, помилуј ме!" Он нас није 

саветовао речима него делима. Кад бих ушао у његову келију, обично сам га виђао како се моли с 

епитрахиљем или са бројаницом у рукама. На оно што бих га упитао одговарао је са пар речи. Уколико 

бих се задржао у његовој келији, он би рекао:  

"Ево, чедо, хоћу да седнем и да се одморим."  

Никад нам није говорио да се моли. Чим бих изашао, он је настављао с молитвом. Све је чинио у 

тајности и увек је говорио: "Ништа не радим!" Међутим, чак се и оно небеско откривало духоносном 

Старцу! Тако је о једном светогорском монаху, који је погинуо у саобраћајној несрећи идући на 

послушање, рекао следеће:  

"Молио сам се Пресветој Богородици и преподобном Давиду, и видео сам душу тог монаха у 

светим обитељима, где она припрема место и очекује душе осталих отаца из његовог манастира. Свети 

је онај ко умире на послушању!"  

Супружницима је говорио да љубе једно друго и да међусобно буду послушни, да се муж саветује 

са женом и да не чине сваки своје. Нека упознају правила Цркве, нека посте, нека буду умерени и, кад 

је потребно, уздржани, јер ће им то помоћи у оном божанственом:  
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"Оче мој, данас у свету постоје брачни парови који живе као монаси, па чак и боље од нас монаха. 

Живе уз пост, молитву, бројанице, метаније и међусобну љубав и послушање. Они, који нас називају 

монасима, мисле да смо ми чврсти као кристал, а не знају да и од једне једине помисли можемо да се 

претворимо у прах. Неопходно је оче мој, да без оклевања и све до смрти опраштамо једни другима."  

Нека молитва његова буде са свима нама.  

 

РАЗГОВОР С МОНАХОМ ОЦЕМ НИКОДИМОМ 
  

Питање: Оче Никодиме, Ви сте један од монаха у светој обитељи Преподобног Давида и, осим 

тога, Вас је за монаха постригао отац Јаков. Реците нам нешто о Вашем животу поред блаженог 

Старца.  

О. Никодим: За овај манастир дознао сам од старца оца Јакова, од незаборавног оца Никодима, у 

време кад је био наш парохијски свештеник у Палини Атичкој. Промисао Божији довео ме је у 

манастир да се поклоним Преподобном, и ту сам упознао оца Јакова. Моје прво упознавање с њим 

било је веома кратко. Након што сам узео његов благослов и затражио да се помоли за мене, вратио 

сам се у Атину. Током наредних дана, три пута узастопно видео сам га у сну. Саветовао ме је говорећи 

да ће све бити добро уколико се будем борио са страстима. При том ми је рекао да се он моли за мене. 

То је оставило дубок утисак на мене. Био сам убеђен да је он уистину свети човек. Од тог доба мене је 

привукла благодат Божија и често сам одлазио у манастир, све док нисам одлучио да се замонашим.  

У манастиру сам свега неколико дана био као расофор. Једном приликом, током последовања, био 

сам у олтару и клечао сам на коленима, али је мој ум лутао и размишљао сам о ономе што сам радио 

кад сам био мирјанин. Старац је седео на свом престолу. Одједном сам приметио да ми даје знак да му 

се приближим. Почео је да ми говори:  

"Чедо моје, радујем се због тебе! Ти изгледаш као Мелхиседек и уподобићеш се древним 

монасима! Чедо, не љути се на мене што ти ово кажем. Молим те да ми опростиш!"  

"Опростите, оче", збуњено сам рекао.  

"Размисли, чедо", наставио је отац Јаков, "ти си малопре био у свом селу, седео си у кафани 

прекрштених ногу и пио си кафу, очекујући да дођу твоји подређени и да пођете да поставите ограду 

коју сте претходног дана оставили на грађевини!"  

Запрепашћен што је неко с таквом прецизношћу могао да види моје мисли, ја сам рекао:  

"По хиљаду пута опростите, оче, јер сам малопре управо о томе размишљао!"  

"Не, чедо моје", каже он, "остави све то, јер све то припада прошлости. Сад си монах и мораш да 

гледаш напред. Као што ратар, држећи плуг, гледа испред себе да би у орању начинио правилну 

бразду, тако треба да поступи и монах. Међутим, чедо моје, ја се радујем због тебе, што видим да си 

такав. Ти подсећаш на Мелхиседека." Тако ме уразумио својом благошћу а ја сам, иако запрепашћен, 

начинио поклон и отишао на своје место.  

Једном су нам у манастир донели неколико препеличјих јаја. Положили смо их у инкубатор и, 

заједно с пилићима, изашла је и једна препелица. Она је расла брже од осталих пилића, кљуцала их и 

позлеђивала. Био сам ожалошћен због тога и два пута сам пошао код Старца да бих тражио благослов 

да је оставим у шуми, како нам више не би причињавала штету. Међутим, њега је било немогуће 

сусрести. Будући да је Старац често исповедао, помислио сам да не би доликовало да га прекидам у 

једном тако важном послу. Тако сам одлучио да оставим птића а да благослов узмем касније, иако ме 

мој унутрашњи глас осуђивао због тога. Током вечери, после повечерја, обратио ми се Старац:  

"Чедо моје, донеси ми мало воде да попијем таблете!"  

Кад сам му донео воду, он ми је рекао:  

"Данас сам, оче Никодиме, шетао по шуми. Сео сам мало да се одморим и међу грањем једног 

жбуна спазио сам птића који је личио на птића јаребице или препелице. Ово благословено створење 

ми је пришло и успузало се уз моје ноге. Био је то птић препелице. Наклонио сам се, помиловао га, а 

он је прхнуо и поново се сакрио у онај жбун. Шта кажеш, чедо? Шта то значи?"  

"То значи, оче, да ништа под сунцем није скривено!"  

Сутра ујутро пошао сам код Старца да му објасним шта сам учинио и да затражим његов опроштај. 

Старац ми је тада рекао:  

"Чедо моје, непослушање и све остало што монах чини без благослова значи смрт. Кад нешто 

чинимо без благослова ми не угађамо Богу него Га, напротив, тиме ражалошћујемо. Због тога, чедо, 

тражи благослов за све што хоћеш да учиниш. Ако не можеш да затражиш благослов једног дана, онда 

то учини сутра, а ако не можеш ни сутра, учини то прекосутра. Боље је да закасниш него да нешто 

учиниш без благослова."  
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Након тога почео је да ми, на основу свог искуства и искуства разних Отаца, наводи случајеве 

монаха који су, послушавши своју помисао а не старца, нанели себи велику духовну штету, па чак и 

сасвим пропали. Пуна два сата набрајао ми је овакве случајеве не обазирући се на умор, јер је желео да 

схватим колико је то питање важно за монашки живот и за моје спасење.  

Желео бих да овде, у славу Божију и на душевну корист браће, исприповедам о једном чудесном 

догађају који ми се по допуштењу Божијем десио без обзира на моју недостојност.  

Било је лето 1990. године. Налазио сам се у манастирској остави, где сам завршавао неке послове. 

Врата су се отворила и ушао је Старац. Истовремено с његовим уласком, ваздух се испунио 

неописивим миомирисом. Старац ме поздравио, рекао две - три речи и изашао. Ја сам се прекрстио и 

нисам придавао никакав значај ономе што се догодило.  

Те исте вечери, док смо седели за обедом којем је присуствовао и Старац, поново сам осетио онај 

неизрециви миомирис.  

"Зар ви ништа не осећате", упитао сам остале оце.  

Они су ме погледали с недоумицом и ја сам схватио да ме нису разумели. Међутим, приметио сам 

да Старац гледа у мене и да обара главу као "кривац".  

Следеће вечери, после вечерње, кад сам се поклонио Старцу и целивао му руку, опет сам осетио тај 

исти миомирис. Сачекао сам, а затим упитао једног или двојицу отаца да ли су га и они осетили. 

Међутим, њихов одговор је опет био одричан. Био сам веома узнемирен, јер сам помислио да је то 

нека демонска обмана. Помишљао сам да о томе разговарам са Старцем. Међутим, како сам могао да 

га питам: "Оче, да ли се од Вас шири онај миомирис?" То ми је било тешко. Помолио сам се 

преподобном Давиду да ме просветли шта да учиним. Плашио сам се да ћу изазвати пометњу у Старцу 

уколико му то кажем на недоличан начин, иако сам био убеђен да је Старац изнад сваке пометње. Без 

обзира на то, нисам се одважио да му било шта кажем.  

Наредне вечери ушао сам у Старчеву келију и затражио да оперем воштано платно које се налазило 

на једном ужету у његовој келији. Тим платном је Старац масирао ноге или би их увијао у њега кад би 

га прегледао лекар.  

"Остави то платно, нека га тамо на ужету, чедо моје", рекао је Старац.  

"Старче, мало ћу га опрати и донети овамо", био сам упоран.  

"Добро, чедо", сагласио се Старац.  

Пошао сам према главном манастирском извору. Док сам силазио низ степенице, помислио сам да 

мој свети Старац тим платном масира болесне ноге и да их увија у њега. Изненада ме запахнуо неки 

снажан, миомирисни ветар, тако да сам готово остао без даха. И против своје воље, на степеницама 

сам пао на колена и почео да плачем.  

Најзад сам устао, опрао платно и одлучио да сутра, пре свега, испричам Старцу о свему што ми се 

догодило. Поново сам се помолио преподобном Давиду да ме просветли шта да кажем.  

Сутрадан сам пошао у Старчеву келију, покуцао и зачуо га како каже:  

"Уђи, драги мој!"  

Отац Јаков је често изговарао ове благе речи. Ушао сам у келију и видео Старца како лежи на свом 

кревету, гледа ме и осмехује се.  

"Оче, благословите", рекао сам ја.  

Он је, међутим, уместо одговора наставио да се осмехује. Нашао сам се у недоумици и упитао сам:  

"Оче, зашто се осмехујете, можда имам неку мрљу на лицу?"  

Ништа ми није одговорио, само је наставио да се смеши. Најзад сам скупио храброст и рекао:  

"Оче, опростите ми, али ја бих желео да Вам кажем нешто важно!"  

Како је наставио да се смеши, продужио сам:  

"Оче, током последња три дана, кад се на том и том месту нађем поред једног од отаца из ове 

обитељи, осетим миомирис за који претпостављам да се шири од њега. Плашим се да је то ђавоља 

обмана."  

Старац ме тада озбиљно погледао и истовремено се прекрстио:  

"Чедо моје, ми ћемо се осенити крсним знамењем и учинити све што каже Бог."  

Поклонио сам му се и изашао из келије.  

Питање: Оче Никодиме, чини нам се да је Старац тим привидно чудним понашањем желео да 

распрши Ваше дивљење и Вашу увереност у његову светост.  

О. Никодим: Једном сам имао неку помисао, али се нисам одлучивао да о њој говорим Старцу, јер 

ми се чинило да је безначајна. И поред тога, решио сам да се исповедим. У том тренутку, Старац је 

излазио из капеле Светог Харалампија, док сам ја ступао на последњи степеник. Одједном, спазио сам 
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Старца како отвара врата своје келије и улази унутра. Био сам запрепашћен: како је могуће да Старац 

за трен ока пређе ово растојање?  

Питање: Оче Никодиме, то ме подсетило на чудесни догађај, о којем ми је пре неколико Година 

приповедао један поклоник. Двојица - тројица младића затражили су од Старца да их отпрати до 

испоснице преподобног Давида, не знајући да он то због болести не може да учини. Старац им је 

рекао:  

"Ви пођите, чеда моја, а ја ћу доћи!"  

Кад су после извесног времена и брзог корачања дошли до испоснице, у њој су затекли Старца који 

их је тамо већ очекивао. Били су запрепашћени и почели су да Га запиткују како је могуће да је тако 

брзо стигао тамо. "Нисмо приметили да сте нас престигли на путу", Говорили су они.  

"Дошао сам, чеда моја, дошао сам", понављао је Старац,  

О сличним случајевима читамо и у синаксарима појединих светитеља, као што су Максим 

Кавсокаливит или Марко Атински. Кажу да се такви случајеви дешавају и у наше време.  

О. Никодим: Једном ми се догодило да сам од десет часова па све до поднева водио жестоку битку 

с помислима. Видевши да битка не јењава, похитао сам код Старца да му то саопштим. Чим сам узео 

благослов, и пре него што сам било шта изустио, Старац ми је рекао:  

"Чедо моје, због чега долазимо у манастир?"  

"Да бисмо спасли своје душе", одговорио сам.  

"Ако ти, чедо моје, помисао коју имаш оствариш на делу, да ли ћеш спасти своју душу", запитао ме 

он.  

"Не, оче, нећу је спасти!"  

"Наравно. А сад ми реци оно што си имао да ми кажеш!"  

"Шта да Вам кажем, оче, хоћу Ваш благослов", рекао сам му и изашао из келије исцељен.  

Питање: Оче Никодиме, шта Ви мислите, шта је узроковало да БОГ толико обдари Старца?  

О. Никодим: Верујем да је то било његово неизмерно смирење. Била је то врлина коју је неговао 

још од детињства, јер је на основу Светог Писма знао да се смиренима даје благодат. Осим тога, ту је и 

његова послушност. Он је као дете био послушан својим родитељима, а као монах био је послушан 

свом старцу. Као треће, ту је Старчево настојање да у свему подражава светитеље.  

Најзад, желео бих да поменем оно спокојство које је свако, ко се код њега исповедао, осетио испод 

његовог епитрахиља. Ма колико да је био тежак и замршен неки проблем, душа је одатле одлазила 

растерећена.  

Питање: Оче Никодиме, да ли бисте могли да нам исприповедате о нечему што се догодило након 

Старчевог упокојења?  

О. Никодим: Не могу а да вам не испричам о чудесном догађају који се десио првог петка током 

Великог поста 1993, тачније на дан 5. марта 1993. Већ два месеца лежао сам у кревету због тешког 

ишијаса. Без обзира на физиотерапију коју сам похађао уз благослов мог старца, оца Кирила, ово 

тешко стање се наставило. Будући да се непосредно пре тога десило чудесно исцелење кичме оца 

Павла, ја сам рекао: "Зашто се и ја не бих обратио Старцу за помоћ, па да и ја оздравим?"  

Узео сам мало уља из кандила на његовом гробу и, након што сам се прекрстио пред иконом 

Пресвете Богородице и пред светим моштима, ушао сам у олтар, пао на колена пред иконом 

преподобног Давида и почео пламено да се молим говорећи:  

"Свети мој, оче Јакове, помози ми и учини да оздравим!"  

Три пута сам прекрстио кичму и рекао:  

"Оче мој, ако ме исцелиш, свугде ћу говорити о твом чуду!"  

Истог тренутка бол је ишчезао, а моја душа испунила се неописивом радошћу. Када се то догодило 

било је јутро, након последовања. Та радост се задржала у мојој души све до вечери. Кад се завршило 

последовање Акатиста, видео сам да сам здрав и о ономе, што се догодило, испричао сам нашем 

старцу, оцу Кирилу:  

Када ме саслушао, старац је изговорио: Диван је Бог у светима Својим. Посаветовао ме је да и 

током три наредна дана крстообразно мажем кичму овим уљем и да се молим Старцу. Пожелео ми је 

да се увек поуздам у њега. Тако сам и учинио.  

Од тог доба ја сам савршено здрав и тек уколико се догоди да подигнем неки терет или да потрчим, 

сетим се да сам имао болесну кичму.  

Хоћу да вам исприповедам и о једном чудесном јављању Старца у време божанствене Литургије. 

Код нас је било отворено једно манастирско крило, и ја сам се побринуо за његову изградњу и 

постављање великих гвоздених потпорња на нови кров (ја сам пре монашења био занатлија). Будући 
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да је то представљало тежак посао, да је техника овде веома оскудна и да нисам имао специјалисте - 

помоћнике, био сам веома забринут за окончање овог посла, посебно што је почињала да пада киша.  

Дакле, био сам у цркви и служена је божанствена Литургија. Одједном сам спазио да из северних 

двери излази отац Јаков са камилавком на глави, окружен бљештавом светлошћу. Његова брада била је 

блистава као да је од брилијаната. Светлост која је зрачила из Старца била је тако бљештава да у цркви 

нисам видео ништа друго осим ње, иако сам пажљиво слушао свештеника и појце. Он ми је приступио 

радосног лица и рекао:  

"Чедо моје, хоћу нешто да ти кажем!"  

Те његове речи одагнале су сву бригу везану за онај посао. Након тога помислио сам да ће ме 

Старац упитати шта бих још желео! У том тренутку сам зачуо служајшег свештеника како изговара: 

"Твоје од Твојих..." У души сам осетио да је уистину све Његово и да све Њему приносимо. Због тог 

светог тренутка, ја сам у том часу пао на колена, а Старац је ишчезао. Поново сам угледао храм 

онакав, какав је и био.  

Ово је, дакле, чињеница: Старац је наш живи помоћник! Били смо зачуђени и нисмо ни схватили 

како су се окончали ти радови. Међутим, не би требало да се чудимо него да славословимо Бога, јер 

нас је удостојио не само да упознамо оца Јакова него и да живимо под духовним руковођењем таквог 

слуге Његовог који нам је тада, а још више сада, помагао у свим душевним и материјалним потребама. 

Нека Старчева благодат буде са свима нама и са целим светом. Амин.  
 

РАЗГОВОР СА ОЦЕМ ГАВРИЛОМ 
  

Питање: Оче Гаврило, Ви сте један од монаха из обитељи Преподобног Давида и имали сте срећу 

да познајете старца Јакова. Одрекли сте се света и посветили сте се Христу. Молимо Вас да нам 

изнесете неке Ваше успомене и доживљаје везане за Године Вашег послушања блаженом Старцу.  

О. Гаврило: Шта би се најпре могло рећи о Старцу? Први пут сам га срео 1989. године, кад сам у 

мени до тада непознат манастир Преподобног Давида довезао аутомобилом једног светогорског 

монаха. Он је, уз благослов свог игумана, желео да се посаветује са оцем Јаковом у вези с неким 

озбиљним духовним питањем. Између осталог, овај монах ми је успут говорио да оца Јакова сматрају 

за светог човека, да је обдарен прозорљивошћу, расуђивањем и слично.  

"Помолићу се Богу", помислио сам, да ме удостоји да и ја упознам старца Јакова, да се посаветујем 

с њим и да ми кроз њега, као кроз облагодаћеног човека, Бог открије Своју вољу јер сам у то време, 

без обзира на мој посао и делатност у свету, већ размишљао о монаштву као о средству спасења.  

Старца смо сусрели у цркви Светог Харалампија, овде где и сад разговарамо. Био је то милорек, 

смирен, прост и, истовремено, племенит Старац. Упутио нам је само лепе речи што је, уосталом, било 

уобичајено за њега, иако је по благодати већ приликом првог сусрета могао да види недостатке и 

одређена унутрашња назначења у људима.  

У једном тренутку Старац се обратио мени, иако је паралелно гледао и оца - Светогорца и двојицу 

- тројицу монаха из његове обитељи (оца Алексија и оца Илариона):  

"Шта да учинимо са овим момком, да га замонашимо?"  

Он је то рекао пре него што сам ја било шта изустио, пре него што сам успео да било шта кажем о 

питањима која су ме мучила. Од тог доба сам, благодарећи Старчевим молитвама и молитвама 

преподобног Давида, често посећивао овај манастир. Кад год бих хтео да се о нечему посаветујем с 

њим, он ми је, и пре него што бих му нешто рекао, с великим расуђивањем давао савет.  

Након што сам благодарећи Старчевим молитвама и вољи Божијој дошао у манастир, оно у шта 

сам се благодаћу Божијом посебно уверио био је Старчев дар прозорљивости. Старац је знао шта сам 

радио и шта сам мислио, шта ћу радити и шта ћу мислити! Он ми је то прозорљиво и с љубављу 

откривао у разговорима које смо водили. Моји лични опити везани за те Старчеве дарове свакодневно 

су се умножавали. Сличне опите имала су и остала Старчева духовна чеда, било да су свештеници или 

мирјани, као и остали поклоници који су по први пут долазили у манастир, и они су ми казивали о 

њима.  

Веома су карактеристичне речи једног нашег сународника, мог познаника, који сада живи овде 

након што је тридесет пет година живео у Америци. У манастир је први пут дошао 1990. године да би 

заблагодарио Старцу који му је својом молитвом помогао да се исцели од опасне болести.  

"Кад сам први пут видео Старца", причао ми је он, "осетио сам да је он свети човек. Знао је да сам 

у Америци наишао на такве и такве тешкоће, и испричао ми је све о њима, као да се годинама 

познајемо..."  

Једна госпођа, такође моја познаница, испричала ми је следеће:  
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"Мој муж и ја смо често разговарали о једном проблему који нас је у то време мучио. Кад смо 

стигли у манастир и први пут видели Старца, он нам је, између осталог, поменуо и проблеме о којима 

до тада ништа нисмо говорили. Рекао нам је ствари које су биле познате само мом супругу и мени."  

Постоји безброј сличних и поучних случајева и било би потребно много књига да бисмо их 

сабрали. За неких шест месеци од дана мог доласка у манастир забележио сам у свеску неке основне 

ствари о општој исповести. На мене је посебно оставило утисак то што Старац ни мене, а колико ми је 

познато ни друге искушенике није приморавао да се исповедамо, нити нам је налагао монашко 

правило. Трпељиво је очекивао твоју слободу и твој слободан захтев за исповешћу. Никад није 

приморавао на такве ствари, јер је апсолутно уважавао слободу другог човека. Тај степен трпљења 

имао је, наравно, и други, педагошки циљ.  

На мојој првој, општој исповести Старац ме слушао стрпљиво, с љубављу и озбиљношћу. Док сам 

му причао о периоду од пре дванаест година, Старац ме у једном тренутку прекинуо и упитао:  

"Чедо, да ли си у том случају сагрешио?"  

Како се нисам сећао онога што ме питао, одговорио сам:  

"Нисам, оче."  

"И жеља је грех, чедо моје", одговорио је на то Старац.  

Ни тада се тога нисам сетио и исповест се окончала. Старац ми је прочитао молитву разрешења и ја 

сам пошао у келију. Тамо сам размислио и сетио сам се онога о чему ме је Старац питао, а што је пре 

дванаест година прошло кроз мене као мисао и као жеља. Било је то нешто што је Старац видео 

благодаћу Светог Духа. Следећи пут сам му говорио о томе, али се Старац претварао да ништа не 

разуме.  

Првих пола године мог боравка у манастиру протекло је у страшним помислима које су се 

превасходно односиле на божанствену Литургију. Обавестио сам Старца о читавом том роју помисли 

и фантазија које је подстакао кушач. Помогао ми је са много љубави, кроткости и благости. Он је 

уистину био медоточив. Разуме се да је у случају потребе знао да буде и строг. Чак и онда кад ништа 

не би рекао, за мене је и један његов строг поглед био веома болан јер сам га, као и сви остали, много 

волео. После једне такве педагошке "казне" којом ме избавио од тешког стања, сагледао сам корист 

коју сам од тога добио. Притекао сам Христовој икони и дуго се молио да награди нашег Старца за сву 

његову бригу о мојој души.  

Такође би требало поменути одважност Старчеве молитве, као и страх који су пред њим 

испољавали демони. То се испољавало кроз ђавоимане људе који су често посећивали манастир.  

Једне вечери, током првог периода мог боравка у манастиру, у време док смо у Старчевој келији 

служили повечерје, једна ђавоимана девојка, коју су довели родитељи, викала је, отимала се и није нас 

остављала на миру. Видевши мој страх као и страх осталих отаца, мој Старац је изашао и почео да је 

грди као што се грди дете кад начини неки озбиљан преступ. Он је, заправо, прекоревао демона. 

Девојка је одмах заћутала и више није почињала да говори. Тад сам поред тог светог човека осетио 

велику сигурност.  

Он се више пута ругао демонима или им је претио својим штапом. Уистину је била достојна 

дивљења благодат коју је имао тај штап!  

У односу на испразну славу овог света овај Старац био је истински "философ".  

Једном приликом, кад је Старац разговарао с извесним знаменитим човеком који је посетио 

манастир, поставио сам себи питање:  

"Како ли се Старац осећа током овог разговора?"  

Након што се разговор завршио, отац Јаков је прошао поред мене и громко запојао самогласен из 

Опела: Таштина је све људско што после смрти не остаје; не остаје богатство, нити прати слава... Тиме 

је желео да ми покаже да су сва та звања само привремена, и да након гроба почиње други живот.  

Као младог послушника, оци су ме често слали да однесем храну Старцу у његову келију. То се 

обично дешавало онда кад је био болестан или кад би касно завршио исповест и био исувише уморан 

да би силазио у трпезарију. Без обзира на своју болест, није се одрицао поста и уздржања. Узимао би 

мало хране и завршавао обед и пре него што га је почео. Посматрајући њега, помишљао сам:  

"Тако би требало и ја да чиним. Да мало једем и да га подражавам у томе."  

Међутим, Старац је по благодати "прочитао" моје помисли и једном приликом ми рекао:  

"Не гледај на мене, чедо. Ја сам монах још од детињства. У животу нисам јео ни тестенине, ни 

колаче, као што то није чинила ни моја мајка, Малоазијаткиња. Нисам јео ни масну храну. Ти си до 

јуче био у својој кући и зато за трпезом једи ону храну коју оци изнесу."  

Други пут сам му рекао:  

"Оче, једи, да се укрепиш!"  
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"Крепи благодат Божија", одговорио ми је он.  

Старац је улагао велике напоре да би развејао дивљење које смо осећали према његовој светости. 

Једном је, на пример, након божанствене Литургије седео у трпезарији и разговарао с народом, 

испијајући по два гутљаја из шољице кафе. Кад је завршио и кад се спремао да крене, испред њега се 

изненада појавила једна снажна, ђавоимана девојка, која се ударала, запомагала и слично. Старац ју је 

благословио, изговорио неку молитву и девојка се одмах смирила. Сви смо се задивили делотворности 

његове молитве. Да би развејао наше помисли о овом јутарњем догађају, он нам се увече, након 

вечерње, пожалио да у том тренутку нико није дошао да му помогне, него смо га оставили да се сам 

суочава с њом.  

Желео је да се покаже као слаб и прост човек! Дозволите ми да наведем неке Старчеве мисли о 

његовим даровима. Чуо сам да је сам Старац рекао:  

"Молио сам Бога да ми подари да на основу људског лица упознам људско срце, и Бог ми је то дао. 

Бог ми је дао све дарове, као и сва достојанства (свештенство, духовно очинство, игуманство и сл), али 

све то може да потраје само до гроба. После гроба почиње други, нов живот."  

Трудио се да своје расуђивање пренесе и на нас. Једном сам му рекао да сам прочитао како је неки 

светитељ учинио то и то, и да сам и ја то учинио. Да ли сам исправно поступио?  

"Чедо, светитељи су све чинили с расуђивањем", одговорио је он.  

Понекад би нам рекао да овај или онај подвиг не може да изврши ко год пожели и кад год пожели.  

Укратко, о Старцу можемо да кажемо да је он, "вођен Духом Божијим", живео по заповестима: 

Љуби Господа Бога свога свим срцем својим... и ближњег свог као самога себе, ...радујте се с онима 

који се радују и плачите с онима који плачу.  

Једна госпођа, која се исповедала код њега, рекла нам је да је Старац заједно с њом плакао због 

њене несреће, онако како ни она ни њена мајка нису плакале. То исто је говорио и сам Старац:  

"Чедо моје, смејем се с онима који се смеју и плачем с онима који плачу!"  

Старац је поседовао и велики дар проповеди (дар који је превасходно пастирски). Ма шта да се 

догодило, нико од њега није одлазио неутешен. Људи су одлазили укрепљени, обновљени, са надом, 

радошћу и страхопоштовањем. Касније би се заиста и догодило онако, како је на растанку рекао 

Старац: "Не жалости се, све ће бити добро." Тако би уистину и било.  

Поред свега, Бог је Старца обдарио и даром исцелења. Колико се само намучених и болесних људи 

исцелило његовим молитвама и благословима! Колико је бездетних супружника његовим молитвама 

добило облагодаћену децу! Он је, у свом смирењу, све то приписивао преподобном Давиду.  

О њему је упечатљиво говорио мој пријатељ, јерођакон Н. Р, један од многих духовних синова 

блаженог Старца:  

"Половину чуда твори преподобни Давид, а другу половину твори отац Јаков, само што он то 

крије..."  

Знам и за случајеве исцелења ђавоиманих људи који су се Старчевим молитвама и благословом 

или ослобађали демона или им је бивало много боље.  

Колико се само деце, која су пострадала од наркотика (те ђавоље ствари, како их је називао 

Старац) ослободило овог порока благодарећи његовој благости, љубави и молитви? Колико је само 

људи, који су долазили у манастир или телефонирали и тражили Старчеву помоћ, а којима је било 

боље захваљујући његовим молитвама, који су налазили решење за разне проблеме и тешкоће 

свакодневног живота? Кад би нам након тога телефонирали да заблагодаре Старцу, и кад бисмо му ми 

радосно и задивљено преносили њихове речи, он би све приписивао преподобном Давиду или пак, 

претварајући се да не разуме, рекао само: "Не сећам се...", и одмах заћутао.  

Не бих желео да пропустим да, макар и укратко, наведем освештане речи, које су долазиле из 

његових светих уста. То нису биле његове сопствене, него речи наше свете Цркве, Светог Писма и 

Светих Отаца. Међутим, оне су у њему оживеле и због тога су и допирале до срца људи који су имали 

благослов да га чују.  

Присећам се неких од тих освештаних речи и осећам потребу да их наведем, што не значи да су то 

уједно и најзначајније речи које је изговорио Старац.  

Жив је Господ БОГ сила..., често сам могао да чујем како изговарају Старчева уста, особито ако би 

говорио о многобројним и свакодневним чудима преподобног Давида. Наглашавајући достојанство 

вере и силу молитве, често је говорио:  

"Имајте веру Божију, тражите и даће вам се. Мени та вера помаже и спасава ме седамдесет 

година."  

"Није потребно, чеда моја, да будете сумњичави и маловерни, Имајте веру Божију као зрно 

горушичино и Бог ће вам дати све што затражите. Ниједна молитва не пропада, чеда моја, и мене та 
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молитва одржава толико година. Молитва свагда укрепљује. Не збуњујте се и не плашите се: ако је Бог 

с нама, нико не може против нас."  

"Много је искушења чеда моја, много је замки ђаволских, и у манастиру и у свету, али се све оне 

савлађују молитвом и благодаћу Божијом."  

Други пут је, поново наглашавајући силу Часног Крста, говорио о ономе чему га је научила његова 

мајка, Малоазијаткиња:  

"Пред непријатељима се огради крстом као копљем."  

О Цркви је готово свакодневно говорио:  

"У Цркви задобијамо здравље, утеху и наду у спасење наших душа."  

Наглашавајући вредност наше душевне чистоте пред божанствено Причешће, Старац је говорио:  

"Без душевне чистоте нећемо имати никакве користи од божанственог Причешћа."  

О великом дару Божијем, о великом тајинству свете исповести, рекао је следеће:  

"Не будите неодлучни, и немојте се стидети. Ма шта да сте учинили, ма како да је велики ваш грех, 

духовни отац је од Самог Владике Христа и од апостола добио власт да вам својим епитрахиљем 

опрости. Какво достојанство има свештеничко одејаније које носимо! Све што опрашта духовник, 

истовремено опрашта и Бог на небесима и све оно, што он не опрости, остаје неопроштено."  

"Истерујте зле помисли и маштарије које уноси ђаво. Не придајите им никакав значај и одбацујте 

их", често нам је говорио Старац, указујући нам како да се боримо против мисаоног напада ђавола.  

"Потиштеност је велика болест и отерајте је од себе", рекао је наводећи речи које је њему самом 

упутио преподобни Давид у време кад су га жалостили мирјани, подстакнути нечистим духом.  

Беседећи о васкрсењу душа, Старац је казивао:  

"Уколико бисмо имали само тело, оно би се распало. Међутим, у том телу живи бесмртна душа и 

због тога се морамо побринути за своју бесмртну душу."  

Једном су му се за благослов обратила два научника и један радник. Он се обратио раднику и 

рекао:  

"Чедо моје, ма где да се нађемо, морамо зарадити за хлеб. Сви послови су ваљани, само будите с 

Богом и радите часно и праведно, па ће све бити добро."  

О свештеницима и о другим црквеним оцима Старац је рекао:  

"Ми, оци Цркве, јесмо свечасне слуге Божије. Свет много тога говори о архијерејима, 

јеромонасима, монасима... И најгрешнијем оцу Цркве Бог ће, уколико приклони колена пред Његовим 

жртвеником, дати све што од њега тражи, а утолико ће то пре учинити ако је он врлински човек..."  

"Чеда моја, побрините се за своје душе и не удаљујте се од Отаца Цркве. Када је код нашег Христа 

дошло десет губаваца, Он их није исцелио него им је рекао: Идите код свештеника... Кад су отишли 

код свештеника - гле чуда - исцелили су се од губе! А колико је тек чуда која твори Бог", такође је 

рекао отац Јаков.  

Старац је на ово додао и речи светог Јакова, брата Божијег: Болује ли ко међу вама? Нека позове 

презвитере црквене, и нека се моле над њим, помазавши Га уљем у име Господње, и молитва вере ће 

спасти болесника (Јак. 5; 14 - 15).  

"Кад се облачимо у расу", говорио је Старац, "чинимо то с циљем да освештамо своје душе. 

Међутим, морамо бити опрезни, јер егоизам и жеља за световном чашћу и славом могу да погубе наше 

душе."  

Много пута сам слушао Старца како говори о смрти:  

"Отићи ћемо кад се оконча наш рок". Затим би навео речи апостола Павла: Ми смо под 

старатељима и управитељима до рока који је Отац одредио (Гал. 4; 2). "Морамо стално бити с 

Христом, јер не знамо ни дан ни рок... Он је одредио дан и рок када ће доћи да нас узме. Ми морамо 

бити спремни. Добре хришћане извештава преко Свог ангела да ће доћи да узме њихове душе. Код 

светитеља - као код преподобног Давида долази Сам Христос. Не шаље Свог ангела него узима 

њихове душе и настањује их у небеске обитељи."  

За мене је незабораван и благослов који ми је Старац увек и од свег срца давао:  

"Нека вам свети старац, преподобни Давид, дарује здравље, радост и благослов небески!"  

Много сам се чему научио посматрајући Старчево понашање пред смрт. Он је поуздано знао кад ће 

уснути. Да се не бисмо жалостили, с радошћу нам је описивао чак и оно што ће се десити приликом 

његовог упокојења. Тако је, на пример, говорио:  

"Када умрем, овде ће се сабрати људи из земље Тирске и Сидонске" или "свети протосинђел 

стајаће испред царских двери и дириговаће хору осталих отаца, машући рукама (затим нам је показао 

како ће то учинити). Остали оци ће стајати лево и десно и појаће: Руке твоје створише ме и саздаше..." 

Тако је уистину и било.  
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Осим овога, рекао је и следеће:  

"Онда кад будем лежао у гробу, учинићу да се мало придигнем. Они који ме буду видели... спасавај 

се ко може!"  

Овако је говорио да би сакрио свој дар прозорљивости. А опет, тако се догодило!  

У време кад је народ подигао ковчег и почео да га носи око цркве, неки од оних који су стајали на 

једном од манастирских балкона видели су да је ковчег постао блистав и прозиран, а да се Старац 

придиже и да благосиља народ!  

Иако је знао да ће отићи, последњи дан свог живота провео је као и сваки други.  

Његовим личним опитом научио сам да се људи који се подвизавају у Христу ничега не плаше, па 

чак ни саме смрти, јер кроз њу прелазе у истину и у вечни живот. Смрт за њих значи васкрсење!  

Ватрено се молим нашем Старцу, оцу Јакову, да заједно с преподобним Давидом буде наш 

заштитник и помоћник, како у овом животу, тако и у време исхода, у време наше смрти. Амин.  

 

РАЗГОВОР С МОНАХОМ ОЦЕМ ПАВЛОМ 

  

Питање: Оче Павле, шта вац је довело код Старца?  

О. Павле: Његов свети живот и његова доброта, која ти је уистину улазила у душу и успокојавала 

те. Као резултат тога, одлазио си од њега обновљен и одморен.  

Старца сам познавао током много година. Он је био мој духовник. Кад се у мени родила жеља за 

монашким животом, питао сам се да ли је то Божија воља и где да одем. На уму су ми били овај 

манастир и Света Гора. Питао сам Старца о томе, а он ми је рекао:  

"Одговорићу ти сутра."  

Сутрадан ми је рекао:  

"Чедо моје Петре, ова келија је твоја!"  

Тако сам добио одговор из Старчевих уста као из уста Божијих и одмах сам се смирио.  

Завршавајући ову беседу, хтео бих да нагласим Старчево смирење које је, према мом мишљењу, 

било његова главна особина.  

Питање: Оче Павле, шта бисте нам могли рећи о ономе што се дешавало након Старчевог 

упокојења?  

О. Павле: Могу да вам испричам о чуду које се десило мени самом.  

Пре много времена, још док сам био мирјанин, патио сам због кичме. Одлазио сам на гроб 

преподобног Јована Руског и било ми је боље. Међутим, кад бих се уморио, опет бих осетио болове. 

Током прошле године, у време кад смо орезивали гранчице на манастирским маслинама, много сам се 

уморио јер смо пренели много тих грана. Бол у кичми постао је неподношљив. Приступио сам 

Старчевом гробу и рекао:  

"Оче Јакове, трудим се на наслеђу твоме и наслеђу преподобног Давида. Молим те, помози ми."  

Помазао сам кичму уљем из кандила са његовог гроба. Истог тренутка је ишчезла тегоба у кичми. 

Отишао сам у келију. Кад сам ујутро устао, нисам више имао никаквих проблема.  

Ништа ме више није болео. Радио сам напорно читав месец дана и до данас сам сасвим здрав.  

Од тог времена, кад год дођу поклоници и затраже уље са његовог гроба, ја сам први који их томе 

саветује, јер сам познао његову чудотворну силу.  
 

РАЗГОВОР С ОЦЕМ КИРИЛОМ, НАСТОЈАТЕЉЕМ МАНАСТИРА  

ПРЕПОДОБНОГ СТАРЦА ДАВИДА 
  

Питање: Оче Кирило, пре него што нам кажете нешто о Вашем блаженом претходнику, старцу 

Јакову, молимо Вас да нам укратко скицирате ликове монаха који су у манастиру служили пре и 

истовремено са Старцем, да бисмо што боље приказали духовну средину у којој се издвојила његова 

уистину чудесна личност.  

О. Кирило: Заиста, и ја бих желео да говорим о тим оцима. Међутим, пре него што нешто кажем о 

освећеној личности оца Никодима, који је и старцу Јакову и мени био духовни отац и руководитељ и 

од којег смо сви ми задобили велику душевну корист, допустите ми да нешто кажем о оцу Антиму, 

који је био настојатељ ове обитељи пре оца Никодима. С њим сам се први пут упознао 1950. године. 

Старац Антим је у наш манастир дошао нешто пре 1920. године. Пошто је током краћег периода био 

послушник, заједно са осталим оцима упутио се на Свету Гору. Услед временске непогоде било је 

немогуће да наставе путовање. Он је тада провео петнаест дана у свом селу, код свог брата, који је био 

учитељ. Његови родитељи су га тада, на жалост, приморали да се ожени. Тај брак је кратко трајао, јер 
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су његова жена и прво дете умрли приликом порођаја. Одмах је отишао у манастир. Замонашио се и 

добио име Урбан. Касније га је блажени епископ Халкиде Хрисант рукоположио за јеромонаха, а 

епископ Григорије за архимандрита. Тада је добио име Антим. Према обичајима тога времена, служио 

је као свештеник у селима околне области. У то доба, игуман је био отац Методије. Кад је једном 

приликом 1933. године Антим служио Литургију у селу Пиргос, јавио му се преподобни Давид и 

рекао: "Очекујем да ти преузмеш мој манастир, јер ће се ускоро срушити!" И заиста, он је послушао 

преподобног. Ревносно се посветио очувању и обнови тада порушене обитељи - трпезарија коју данас 

имамо, као и многе келије, његово су дело. Да бисмо показали самопожртвовање овог човека, 

додаћемо да се он током грађанског рата одважно супротстављао герилцима због штете коју су 

наносили манастиру. Они су га затворили у тамницу и чували под стражом.  

Кад се ситуација смирила, није било довољно монаха да би се одржавао манастир. Било је нужно 

да се једној пастирској породици допусти да се настани у манастиру. Након тог догађаја, у народу, 

који је увек склон осуђивању, почеле су да се шире подозриве и лажне гласине. Ја лично нисам 

веровао ничему чиме су ме саблажњавали. Осим тога, молим вас да ово запишете: пастирева жена, 

која је за народ била камен саблазни, последњи пут је добила причешће из моје руке. Учинио сам то по 

допуштењу оца Јакова, који ју је претходно исповедио. Чим се причестила, њено лице је засијало. 

Такав случај десио ми се још једном, кад сам непосредно пре смрти причестио жену која је боловала 

од рака. Због тога верујем да нам је Бог показао ово знамење да се не бисмо саблажњавали и да не 

бисмо неправедно осуђивали, него да препустимо Судији да нам суди.  

После оца Антима, игуман ове обитељи постао је отац Никодим, који је уистину био света душа. 

Тај човек је био богато обдарен благодатним даровима. Шта бих најпре могао да поменем о њему? Да 

ли одважност његове молитве? Није се могло догодити да он прочита молитву против суше а да не 

падне киша. Да ли да говорим о његовој бризи на обнављању манастира? Њему се јавио сам 

преподобни Давид и рекао: "Буди одважан, и ја ћу ти донети све што буде недостајало!" Да ли да 

говорим о благости његовог срца? Много пута је оцима доносио бомбоне и чоколаду, као да су мала 

деца. Толика је била његова љубав! Међутим, имао је и дар речи Божије тако да је народ плакао кад је 

он беседио. Било је и случајева да су људи услед дубоке потресености падали у несвест. Никад више 

нисмо чули тако ватреног проповедника. Блаженом старцу Јакову исказивао је посебно поверење, 

уважавање и љубав. Да би га духовно узвисио и испитао, често се догађало да он, иако кротак, према 

њему (оцу Јакову) буде гневан, да он, иако праведан, према њему буде неправедан, да се он (отац 

Никодим) иако врло разборит, понаша неразборито. Кад би видео да отац Јаков смирено и кротко 

надвладава искушења, радовао би се због напретка свог духовног чеда, потапшао га по леђима и рекао: 

"Радујем се због тебе, подвижниче Јакове!"  

Када је једном приликом отац Јаков због неке болести сишао у Лимни, отац Никодим, његов 

старац, примио га је у свој дом и обезбедио му преноћиште код своје мајке и сестара. Толика је била 

љубав оца Никодима према оцу Јакову! Дао му је свој кревет, а он сам је спавао на поду!  

Пре него што завршим ово казивање о оцу Никодиму, желео бих да поменем и његов дар 

милостиње. Та његова врлина била је толико богата да смо се ми дословно запрепастили кад нам ју је 

Бог открио. Он је ту врлину творио у тајности, на уистину еванђелски начин.  

Пред крај живота Бог га је удостојио блаженства: Блажени прогнани правде ради... Будући да су га 

неправедно прогонили, био је протеран и у прогонству је своју незлобиву и освећену душу предао 

Господу. Непосредно пре његове смрти, кад сам га посетио у болници, он се интересовао за здравље 

оних који су били болесни. Током његове сахране, која је обављена овде, у овом манастиру, чули смо 

небеска песмопојања која нико од нас није заборавио. Након уснућа и погреба, Бог је његове мошти 

удостојио миомириса, а уље из кандила на његовом гробу благодаћу исцелења, уколико ја о томе могу 

да посведочим.  

Питање: Старче, сматрамо да је сасвим праведно што се Ваш манастир труди на издавању 

животописа ТОГ човека који је уистину био велики пред БОГОМ, а такав је по свему судећи, био и по 

свом духовном плоду - блаженом старцу Јакову.  

О. Кирило: Пре него што завршим своје казивање о манастирским оцима, хтео бих да кажем нешто 

и у спомен на преподобног монаха оца Јефтимија.  

Тај побожни монах, прост и силан у подвизима, провео је у манастиру пуне 52 године. Ретко кад је 

излазио из обитељи. Током периода од 13 година није уопште излазио одатле, што значи да је 

практично живео као затворник. Благословени је толико волео богослужења да, како ми је сам рекао, 

за све те године само једном није присуствовао служби. Осим тога, био је и веома милосрдан. Кад се 

упокојио, код њега смо пронашли само 700 драхми. Ватрено је ревновао на отачком Предању. Једном 

сам му рекао: "Оче Јефтимије, сад ћемо мењати црквена правила, и обичаје, скратићемо постове, итд." 
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Он ми је на то одговорио: "Одсеците ми главу овде на прагу, али оно што сам нашао код Отаца не 

може се мењати!"  

Приликом немачке окупације, отац Јефтимије је спасао манастир од коначног уништења. Кад су 

Немци већ били спремни да спале манастир, он је стао пред њиховог команданта и рекао да њега 

убију, али да поштеде манастир. Немац је тиме био дубоко ганут и наредио је својим војницима да 

напоље изнесу само кревете и постељину, како герилци не би користили манастир као болницу. На тај 

начин је отац Јефтимије спасао манастир.  

"Цивилизовани" Немци исмевали су оца Јефтимија. На њега су ставили митраљез и натерали га да 

маршира и да трчи око манастира. Они су се смејали и фотографисали га. Међутим, он је све то 

преживео због свог манастира.  

Да бих истакао његову детињу простоту, навешћу и један весео случај. Једном приликом, нашу 

обитељ посетио је блажени епископ Халкиде, Николај. Старац Јефтимије је, као и обично, седео 

босоног испред конака. Владика му је пришао и рекао:  

"Старче, знаш ли ко сам ја? Ја сам владика халкидски, Николај!"  

Отац Јефтимије се није збунио него је одговорио: "Узми, чедо, мој благослов! Иди, донеси ми чашу 

воде, жедан сам!"  

Будући и сам смирен, владика је рекао: "Нека је благословено, оче!"  

Отишао је и с љубављу му донео воду. Нека је вечни помен оцу Јефтимију!  

Питање: Ви сте, оче Кирило, човек који је најдуже живео поред блаженог Старца. Молимо Вас да 

нам скицирате његову личност.  

О. Кирило: Оца Јакова познајем од времена кад је дошао у манастир. Глас о њему убрзо се 

раширио по читавом том крају. Народ је говорио: "Хајдемо у манастир да целивамо руку оцу Јакову 

који мирише!" Тај Старац је уистину био врлински човек и подвижник, човек литургијског живота. У 

нашим селима тада се први пут чуло да постоји низ од узастопног служења четрдесет Литургија. 

Народ је за то дознао и записивао је своја имена у манастиру, доносећи све што је могао да би их отац 

Јаков поменуо током служења четрдесет Литургија. Могли бисмо да кажемо да је главно обележје 

његовог живота било подвизавање у свему и да је остварио оно што је написано: Царство небеско с 

напором се осваја и подвижници Га задобијају (Мт. 11; 12). Није био попустљив према самоме себи, а 

његова отвореност била је јединствена. Он је био човек чије је да да а не не. Изузетно се подвизавао у 

врлини поста. Најзад, он је и по самој својој природи мало јео, и зна се да никад није јео масну храну, 

тестенине и колаче. Међутим, својом ревношћу је овај талант умножио стотину пута.  

Напредовао је као духовник, као прозорљиви Старац. Пре него што наведемо неколико случајева 

који ће показати дар нашег Старца, говорићу о нечему што се догодило мени самом. Кад сам 1966. 

озбиљно повредио око, Старац је три дана пре тога предвидео ову несрећу и обратио моју пажњу јер 

је, како је он рекао, уистину видео ђавола који ме довео у искушење.  

Долазио је један генерал који нам је причао да се никад у животу није толико уплашио као онда, 

кад је први пут отишао на исповест код Старца. Како је био запрепашћен кад је видео да му Старац 

открива читав његов живот! Тад је скупио храброст и исповедио се.  

Једна госпођа из Атине, која ни после десет година брака није добила дете, дошла је с мужем да се 

посаветују са Старцем. Наиме, они су желели да усвоје дете и желели су да знају шта Старац мисли о 

томе. Иако их никада није видео, отац Јаков им је рекао: "Не жалостите се. Бог ђе вам подарити две 

кћери." Након повратка из манастира, жена је затруднела и родила је две девојчице. У манастир нису 

долазили целих десет година, нити су за то време писали Старцу. Кад је прошло десет година дошли 

су овамо са своје две већ одрасле девојчице, да заблагодаре Старцу. Чим је угледао ову жену, Старац 

ју је запитао: "Како су твоје кћерке" и почео је да разговара с њима. Ту је стајала још једна госпођа 

која је била нерасположена јер Старац на њу није обраћао пажњу. Сасвим неочекивано, Старац јој се 

обратио и рекао: "Госпођо Елена тако се зовете, заре не? Немате разлога да се због било чега бринете!" 

Одмах јој је дао одговор на питање због којег је дошла у манастир. Наиме, дошла је да се посаветује са 

Старцем у вези с неким страховима који су је мучили.  

Један брачни пар је први пут дошао у манастир. Кад су срели Старца, он им је рекао:  

"Како је Ваше дете, Елефтерија? Нека дође сутра да га благословим!"  

Једног јерођакона, Неофита са Крита, Старац је упитао пре рукоположења:  

"Чедо моје, како се зовеш?"  

"Хомер, оче", одговорио је он.  

"До какве је то грешке дошло, чедо моје? Требало је да се зовеш Мирон!"  

И заиста је било тако! Требало је да му дају име у част његове бабе, која се звала Мирофора! 

Безбројни су примери оваквих случајева.  
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Питање: Оче, хоћете ли нам испричати о нечему што се догодило након Старчевог упокојења?  

О. Кирило: Било је много чудесних догађаја. Навешћу само један или два. Игуманија Макарија из 

манастира Светог Герасима у Лутраки Коринтској казивала нам је о једној госпођи, оболелој од рака, 

која је била подвргнута многим хируршким захватима. Када је посетила манастир била је очајна, јер се 

тумор поново образовао, овога пута на руци, и лекари су јој саветовали да га оперише. У том тренутку 

игуманија је читала Старчев животопис. Посаветовала ју је да закрсти руку његовом фотографијом и 

да му се помоли. Сутра ујутро, тумор је ишчезао.  

Госпођа Марија Гекас из Волоса имала је веома болесно дете. И поред свих терапија, детету 

никако није било боље. Међутим, чим је у помоћ призвала Старца, дете је оздравило.  

На тај начин се Старчева одважност и благодат исцелења и након његовог упокојења потврђују као 

чињеница. Људи готово свакодневно долазе у манастир да би нас обавестили о сличним случајевима.  

Изгледа да се сада открила највећа ризница Старчевог благодатног присуства у нашем времену.  

Нека његов благослов буде са свима нама. Амин.  
  

Са грчког: Антонина Пантелић  
  

  

САГОВОРНИК: СТИЛИЈАНОС ПАПАДОПУЛОС,  

ПРОФЕСОР ТЕОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У АТИНИ 
  

Клитос Јоанидис: Старац Јаков Цаликис, био је веома велики старачки лик. Био је игуман 

манастира Преподобног Давида на Еубеји, упокојио се 21. новембра 1991. године, само неколико дана 

пре упокојења другог духовног великана православља наших дана, старца Порфирија.  

Преплављен љубављу према Богу и ближњему, старац Јаков водио је живот чист у сваком погледу, 

засењивао је људе својом племенитошћу, а и завршио је као свети човек. Покушаћемо да сакупимо 

цртице из његовог живота како бисмо што верније осликали његов преподобни лик. У томе ће нам 

помоћи људи којима је Бог подарио велики благослов да га веома добро упознају током више година. 

Професор, господин Стилијанос Пападопулос, написао је, штавише, и књигу о старцу Јакову.  

Ст. П.: Када видимо савремене преподобне људе, какав је био старац Јаков, можемо са савршеном 

јасноћом да се уверимо да ти људи у себи поседују истовремено две основне особине: способност да 

воде тешку и напорну духовну борбу која символизује распињање на крст, а истовремено носе у себи 

осећање стварне радости васкрсења.  

Говорећи о једном од најзначајнијих, најпреподобнијих авва, стараца нашег времена, о старцу 

Јакову Цаликису, који се упокојио у миру у манастиру Преподобног Давида на Еубеји, морам да 

кажем да сваки пут када га призовем у свој ум, срце и пред очи, баш сваки пут, видим га како води 

велику духовну борбу и како на његовом лицу, у његовим очима, на челу, дословно сија радост 

васкрсења. То је говорио и сам, на свој једноставан начин: "Моје срце је башта".  

Старац Јаков скоро да и није узимао храну. Оно што ми називамо постом, за њега је била шала. 

Количина хране коју је узимао била је толика, колико би узела птичица. Седели бисмо на Васкрс за 

трпезом, а његова виљушка је улазила у тањир тек толико да мени, који сам седео поред њега, да 

храбрости да једем. А у ствари, тек толико колико би кљуцнула птичица - то што говорим, господине 

Јоанидис, није само фраза, већ је дословно тако - толико је јео.  

Духовна борба старца Јакова, његово подвизавање, било је запањујуће. Можете да замислите да је 

питање да ли се током двадесет четири сата одмарао два сата. До тог степена се узвисио у подвигу.  

К. Ј.: "Није давао сна очима, нити одмора телу".  

Ст. П.: Трудио сам се и као истраживач - будући да сам историчар и богослов и будући да сам 

написао многе историјске и теолошке студије, па сам се у том смислу развијао и образовао - да пратим 

и изучавам његов живот и начин његовог подвизавања. И заиста, по величини подвига и по начину на 

који је водио духовне борбе, тако строго подвижништво налазимо још само у делима великих Отаца и 

богослова, у древним подвижничким изворима трезвеноумног богословља. Са свим тим, уверавам вас, 

имао сам прилике да се сретнем и да то посведочим - дозволите ми да употребим реч, која је овде 

недопустива - као научник, код старца Јакова.  

Читаве деценије - а то је исто чинио и други велики старац наших дана, старац Порфирије - није 

спавао у постељи. Спавао је на поду, на земљи. Ти људи ноћу не спавају. Ноћу се моле. Ноћ је 

посвећена духовној борби, молитви.  

К. Ј.: Старац Јаков био је обдарен многим даровима Духа Светога, као што је дар прозорљивости, 

пророштва и исцелитељства. Није ли тако, Господине Пападопулос?  
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Ст. П.: То је тачно. То се само по себи разуме, када су у питању такве подвижничке личности. У 

томе је увек, наравно, успевао - а то је говорио и он сам - уз помоћ Божију: "Ја не чиним ништа", 

говорио је, "што год чиним, чини Бог, а преподобни Давид ми помаже".  

К. Ј.: Да, али он сам је поседовао благодат, да у њему обитава Дух Свети.  

Ст. П.: Његова чистота била је толика, као и његова љубав и вера у Бога, да га је Бог зарад тога, 

рекао би човек, изабрао. Што се тиче смирења старца Јакова - био је један од најсмиренијих људи - 

чуда, која је чинио још за живота у свету, су небројена. А рећи ћу још нешто. После упокојења, старац 

Јаков је показао многим људима многа знамења Божија.  

К. Ј.: То је изузетно значајно.  

Ст. П.: Догодила су се, на савршено јасан начин, исцелења од најтежих болести и од рака. Догађају 

се знамења Божија која се огледају у његовим јављањима. Старац Јаков се јављао у веома важним 

случајевима многим људима.  

К. Ј.: То је од огромног значаја.  

Ст. П.: Свакако. Старац Порфирије, друга таква преподобна појава наших дана, говорио је људима 

о старцу Јакову: "Пазите, он је један од најпрозорљивијих људи, али то крије да се не би прославио".  

Старац Јаков био је једна од најугледнијих личности наше Цркве за живота, а после упокојења 

заступа нас својом смелошћу пред Богом.  

  

Напомене:  

  

1. Следећи разговори о старцу Јакову преузети су из књиге Клитоса Јоанидиса, Старечник XX века. 

Разговоре превела Лада Јагушт.  

  

  

 

САГОВОРНИК: СВЕШТЕНИК, ГОСП. ГЕОРГИЈЕ ЕФТИМИЈУ, АСИСТЕНТ НА 

ТЕОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У АТИНИ 
  

К. Ј.: Старци православља су монаси, у којима, будући да су живели у Христу, обитава Дух Свети у 

векове векова. У крилу наше Цркве стварали су се старци од првих векова хришћанства, све до наших 

дана. Изузетан лик савременог старца био је старац Јаков Цаликис.  

Отац Георгије Ефтимију, који је имао благослов Божији да известан број година познаје старца 

Јакова, најљубазније се одазвао нашем позиву да нам пренесе своја искуства о њему и о томе, како је 

доживљавао овог великог човека. На томе му најтоплије захваљујемо.  

свешт. Г. Еф.: Господине Јоанидис, захваљујем вам на вашој љубави и вашем позиву да говорим о 

блаженом старцу, којег сам, како ме Бог удостојио, упознао у лето 1982. год., па сам тако имао 

прилике да учим уз њега. То учење уз њега представљало је дословно најзначајнији период у мом 

животу и мом пастирском деловању.  

Старац Јаков Цаликис се родио 1920. год. у селу Ливиси, у Макријској области, у југозападном 

делу Мале Азије, који се налази преко пута острва Родос. Његови родитељи, Ставрос и Теодора, 

побожни православни хришћани, одгајили су и васпитали сина у Христу. Штавише, његови преци, по 

мајчиној линији били су из свештеничке породице. Седам генерација уназад у породици је било 

презвитера и јеромонаха, како нам је често говорио.  

1922. године, када се догодила малоазијска катастрофа, дошао је у Грчку са мајком и осталом 

родбином. У почетку су се сместили у селу Свети Ђорђе у Фокиди. 1925. преселили су се у село 

Фаракла на Еубеји, где је старац Јаков остао све док није отишао у манастир.  

Од 1947.-1951. год. служио је војни рок. 1951. год., пошто је испунио породичне обавезе - 

родитељи му више нису били живи - пошто је, дакле, удао сестру, отишао је у манастир Преподобног 

старца Давида1.  

Старац Јаков пострижен је у монаха новембра 1952, рукоположен у ђакона децембра исте године, а 

у јеромонаха, дакле презвитера, следећег дана, од блаженопочившег митрополита Халкиде, Григорија. 

За игумана је постављен 25. јуна 1972. год. од митрополита Халкиде, Хрисостома. Игуман је остао до 

краја живота.  

К. Ј.: Да видимо сада основне црте личности старца Јакова, те преподобне појаве савремене Јеладе.  

свешт. Г. Еф.: Блажени старац, као и сви светитељи наше Цркве, дословно је био живо јеванђеље: у 

животу је оваплотио реч истине. Био је човек "створен по икони Божијој", који је као призив имао да 
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постане светитељ, да постигне обожење по благодати Божијој. Био је, као што каже апостол Павле у 

посланици Галатима, издвојен, дакле, изабран, још "од утробе мајчине".  

Зато му се, како нам је сам говорио и како читамо у његовим животописима, од малих ногу 

допадала молитва. Желео је непрестано да се угледа на оно што су чинили свештеници за време 

богослужења, да одлази на света места, пали кандила и да се моли светитељима. Како нам је сам 

говорио, на једном светом месту у његовом селу био је удостојен, иако је био детенце, да разговара са 

Пресветом Богородицом.  

Исто тако, од најмлађих дана позивале су га комшије и други сељани кад год су имали проблеме. 

Он им је читао понеку молитву из богослужбене књиге и стварно чинио чуда својим молитвама.  

Имамо, најзад, пред собом случај призива Божијег и одговора на тај призив. То је оно што је 

најкарактеристичније за старчеву личност. Сви људи су позвани да се спасу и, да се користим речима 

светих Отаца, сви су "призвани Богу". Слободан је избор сваког човека да прихвати призив и да на 

њега одговори. Старац Јаков је на тај позив одговорио од раног детињства. Са свешћу и слободно 

послушао је позив Господа "ако неко жели за мном поћи нека се одрекне самога себе и нека узме крст 

свој и нека ме следи", изабрао је да живи по Христу и до последњег даха, непоколебљиво је следио тај 

пут, Христов пут.  

Имајући јасну свест о духовној борби и о непријатељима против којих се бори, непријатељима 

човековог спасења, које свети Козма Етолски спремно назива "ђаво, тело и свет", старац Јаков се 

стварно опремио против њих оружјем које нам дарује наша света Црква: пост, бдење, молитва и многа 

друга. Сам је често понављао оно што у тропарима преподобних мужева и жена поје наша Црква: 

"пост, бдење, молитва, прибављају небеске дарове".  

Напади демона на личност старца Јакова, који су били многобројни и велики, а огледали су се или 

у виду озбиљних болести, или прогона, или у виду других искушења, у његовом случају деловали су 

као чудесне духовне вежбе. Била је веома карактеристична његова богољубивост у супротстављању 

искушењима, са резултатом, иако су искушења на први поглед производила потрес и чинило се као да 

наносе штету старцу, али, у суштини, благодаћу Божијом и због богољубља његовог у 

супротстављању искушењима, она су му користила.  

Сећам се шта ми је говорио последњих месеци пре упокојења и оставио ми као завештање, зато то 

и ја причам ради побожне браће Кипрана:  

"Оче Георгије, кад год се суочиш са искушењима, нападима и невољама, само се моли за оне који 

те нападају, који те прогоне, праштај им и трпи."  

И, заиста, то троје, молитва, праштање и трпљење, су богољубив начин суочавања и 

супротстављања стању и ситуацији у којој се налазе браћа Кипрани. Тај начин помаже и ономе ко је 

пао у искушење, али и онога, ко је виновник искушења, води до покајања.  

Када нам је говорио о супротстављању ђаволу, старац Јаков је увек цитирао речи апостола Јакова 

из његове Саборне посланице: "Сваку радост имајте, браћо моја, када паднете у различна искушења. 

Знајући да кушање ваше вјере гради трпљење;" (Јак. 1, 23).  

К. Ј.: Какав је био подвижнички живот старца Јакова?  

свешт. Г. Еф.: Подвижнички живот није нешто што је особено само за монахе и подвижнике, из 

разлога што је православна Црква, по предању, подвижничка Црква. И због тога што је човек грешан, 

а и због тога што је човек склон греху и баш због тога што има такве противнике: "старог човека", који 

га гура далеко од Божије воље, ђавола, који дању и ноћу доводи у искушење и њега и свет који 

подлеже ђаволу и који се такође труди, као сирене, да дезоријентише и уништи човека. Због свега тога 

наша Црква је подвижничка и дух сваког хришћанина, био он монах, клирик, или лаик, је 

подвижнички.  

Старац Јаков је живео овако: молио се непрекидно, држао се поста наше Цркве, бдео је и истински 

се напорно трудио целога живота. На тај начин нам је, као завештање, оставио свој живот за 

подражавање. Држао се онога чему нас уче свети Оци и онога што стоји у Светом Писму. Апостол 

Павле, у својој Првој посланици Коринћанима, каже: "Него изнуравам тијело своје и савлађујем га, да 

проповиједајући другима не будем сам одбачен."(1. Кор. 9, 27)  

Желим још да говорим о животу старца Јакова, јер он је својим многоструким особеностима 

служио народу Божијем.  

К. Ј.: Са МНОГО радости и ганућа очекујемо да нам о томе Говорите.  

свешт. Г. Еф.: На почетку смо рекли да је постављен за игумана године 1975. Пре тога, од 1952., 

током дугог низа година био је примеран у послушању. Беспрекорно се потчињавао игуману 

манастира. Касније, када је и сам постао игуман, односио се према оцима манастира са бескрајном 

љубављу, великим разумевањем и расуђивањем. Али и према свим људима који су походили манастир 
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односио се са изузетном љубављу. Његово гостољубље било је пословично. Ко год је дошао у 

манастир наишао је на богато гостопримање и брижно старање старца и осталих отаца. Сви су били 

отворена срца и са осмехом и срдачношћу су примали све посетиоце.  

Карактерисало га је расуђивање са којим се сусретао са људима. За свакога је увек имао лепу реч. 

Сећам се да је разговор увек започињао тако што би упутио лепу реч свом саговорнику. Сваког човека 

гледао је као икону Христову, јединствену и непоновљиву.  

Као пастир народа Божијег био је заиста изузетан. У богослужењу је био примеран. Свакога дана, 

током толико година, вршио је божанствену Литургију стојећи пред светим олтаром са истинским 

страхом и скрушеношћу. Гледали смо га у потпуности узнесеног, како сатима клечи и чини метаније. 

Много пута су га видела деца и људи чиста срца како лебди изнад земље и како га служе свети анђели.  

Старац Јаков је био ватрени проповедник. Када би почео да беседи, био је у стању да беседи сат и 

више времена без прекида, на чудесан начин прелазећи са једне теме на другу. Имао сам срећу и сам 

да се уверим, кад год сам одлазио онамо са студентима Теолошког факултета, да се увек дотицао у тим 

својим беседама оних тема које су заокупљале слушаоце. То је било невероватно. Његова реч је 

улазила право у срца слушалаца и изазивала "добру промену". Сећам се потпуне скрушености која је 

владала у тим тренуцима. Његова беседа је увек била поучна. То значи да никада није остављао ни 

најмање место сумњи у вези са оним што је говорио, нити си икада имао у било чему да му се 

успротивиш.  

У исто време његова реч била је сољу зачињена. Старац Јаков није био некакав намргођен, или 

ускогруд човек. А његова беседа није била ни помпезна, ни бомбастична, нити извештачена. Блажени 

старац био је изузетно пријатан човек, благолик, са урођеним смислом за шалу. Много се шалио, умео 

је чудесно да опонаша друге људе. Због свега тога његова беседа никада, баш никада, није замарала 

људе.  

Давао је увек праве духовне савете. Пошто је био обдарен многим даровима Божијим, просветљен 

Духом Светим, свакоме је говорио, у мало речи, управо оно што је било потребно.  

У време док сам, са студентима Богословског факултета, сваке године походио његов манастир, 

студенти су осећали потребу да из поштовања буду у сталној вези са манастиром, а нарочито са 

старцем. Последње две године, међутим, будући да је био веома болестан и слаб, није било могуће да 

види сваког студента понаособ. Зато смо се договорили да га сваки студент види само на један минут. 

Оно што могу да изнесем из искуства потресених студената и студенткиња је то да им је током тог 

једног минута, колико су могли да виде старца, рекао управо оно што их је заокупљало и бринуло, а да 

често нису имали прилике ништа да му кажу.  

К. Ј.: Старац Јаков је, дакле, имао дар прозорљивости и прорииања.  

свешт. Г. Еф.: Разуме се. Замислите само, када су у питању студенти, да је било педесет људи и 

свакоме је рекао тачно оно што је требало.  

К. Ј.: Заиста невероватно.  

свешт. Г. Еф.: Желео бих да истакнем да је старац умео људима да пружи утеху. Дословно се, како 

се изразио апостол Павле, радовао "са онима који се радују" и плакао са "онима који плачу".  

Много пута смо имали прилике да видимо како му долазе људи са разним проблемима: људи у 

тешким патњама, болесници, економски пропали људи, људи са породичним проблемима. Старац 

Јаков је увек, благодаћу Божијом, пружао утеху свакоме према потреби. И људи су одлазили 

надахнути и утешени.  

То, разуме се, није било тешење као у свету, или, ако хоћете, некакво пружање подршке, него је 

вршио утицај на духовни пут тих људи, јер сусрет са њим значио би за њих почетак покајања и живота 

у Христу.  

Старца Јакова бисмо могли назвати, ако судимо по његовим особинама - видите, имао је толико 

особина - старац Јаков Милосрдни. Био је, када су у питању били новац, или друга материјална добра, 

као се у народу каже, "лаке руке". Нарочито последњих година, када је постао шире познат, па су 

хиљаде људи хрлиле у манастир и свако је желео нешто да понуди и допринесе, било у новцу или у 

неком другом виду, а старац је играо улогу некаквог економа, или администратора, назовимо то тако, 

тих добара. Много пута, био сам томе сведок, дошли би у манастир људи и рекли: "старче, потребно 

ми је уље", или "старче, немам брашна", или "старче, треба ми новца" и тако даље. И он је штедро 

давао и давао коме је шта било потребно.  

Када је једном нападао високи снег и одсекао суседно село, старац је одмах помислио на 

становнике тог села који нису могли да се снабдеју храном. Затражио је од отаца манастира да спакују 

четрдесет пакета - толико је, наиме, породица живело у том селу - са неопходном храном. И тако су 
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монаси постали планинари и однели храну становницима тог села, који, захваљујући томе, нису 

трпели због тога што су били одсечени од света.  

Сам нам је поверио да је новац склањао у некакав џачић и да никада није знао колико има у њему 

новца. Само је завлачио руку у џачић и вадио колико коме треба. Било је невероватно да је џачић увек 

био пун.  

К. Ј.: Значи ли то да је манастир Претворио у "министарство за бригу и старање"?  

свешт. Г. Еф.: Управо тако, добро сте то рекли. С друге стране извршио је велике радове у 

манастиру. Увек је имао онолико новца колико је било потребно. И то је, дакако, било дело благодати 

Божије.  

Још је једним даром био удостојен старац Јаков - захваљујући молитвама и посредовању 

преподобног Давида, чијем се служењу посветио до последњег даха - то је био дар да изгони демоне.  

Последњих година многи људи које су опсели демони из многих и различитих разлога - то је 

велика тема и било би нам потребно много времена за њу - долазили су у манастир. Блажени старац би 

читао одговарајуће молитве и чинио изнад њих знак крста часном лобањом преподобног Давида и, 

благодаћу Божијом, људи би често бивали ослобођени (злога духа). То је имало благотворни учинак и 

на њихову околину.  

Испричаћу вам укратко један догађај, онако како ми је испричао отац једног детета. Тог сам човека 

срео у манастиру чекајући да видим старца. Ево шта ми је испричао:  

"Видиш ли оног момка који је ушао унутра? То је мој син. Био је опседнут од демона, али сада је 

добро и спрема се да иде у војску. Дошао је због тога да тражи благослов од старца." Како ми је човек 

објаснио, он сам живео је грешним животом, против воље Божије, у његовој породици владали су 

рђави односи, браћа међусобно нису говорила и, због тога што су се удаљили од Бога, дечака је опсео 

демон. То је потресло колико дечаковог оца, толико и остале. Онда су одлучили да оду да се исповеде 

и да затраже опроштај од Бога и заиста, исповедили су се, причестили, помирили између себе и 

отишли код старца Јакова. Благодаћу Божијом дечак је био ослобођен (злога духа). Тако видимо како 

један догађај може да постане мотив да многи људи кроз покајање приђу Христу и да отада живе 

новим животом, у Христу.  

К. Ј: У то нас уверава и сам Господ: "Онај ко у мене верује, дела која ја творим и он ће творити и 

већа од њих ће творити."  

свешт. Г. Еф.: Желео бих сада укратко да кажем нешто и о осталим врлинама које су красиле 

старца Јакова.  

Светог човека, пошто слободно изабере да живи по Христу и подвизава се да постигне тај циљ, 

осењује благодат Божија и Дух Свети украшава га многобројним даровима. Управо тако смо у 

личности старца Јакова могли да видимо оваплоћење свих оних врлина које су поседовали светитељи 

наше Цркве.  

Његова љубав била је већ пословична. Када си био са њим, осећао си да пред собом имаш увек 

отворени загрљај, човека који је заиста гледао у теби икону Божију и који је за тебе увек имао лепу 

реч, утешну и нежну, реч љубави. Истински се посвећивао сваком човеку који би му дошао и свакога 

је називао личним именом. Називао је, дакле, "сваку овцу по имену", да се послужим речима 

Господњим, а то је запањивало људе.  

Али, изнад свега било је смирење, као основна особина старца Јакова. То су, иначе, са ужасом 

морали да признају демони који су се налазили у опседнутима што су, како сам већ рекао, долазили у 

манастир. Ти демони, пошто би га псовали толико да није за причу, непрестано су говорили: "Хоћемо 

да те растргнемо, хоћемо да те уништимо, хоћемо да учинимо да нестанеш, али не можемо, јер си 

смирен".  

Његово смирење је заиста било изузетно. Непрестано је истицао своје слабо образовање, своју 

неспособност и ништавност и непрестано се самоунижавао. Добро се сећам да је, када би га неки 

јеромонах позвао у свој манастир, одговарао: "Што да ја дођем у ваш манастир? Ја сам стари, болесни 

пас. Да дођем, па да вас тамо заразим?"  

К. Ј.: Зашто, оче Георгије, сви свети људи осећају толику Грешност и нечистоту? Да ли је то, 

можда, зато што пореде сами себе са БОГОМ и анђелима?  

свешт. Г. Еф.: Основна црта светих људи је то да, што више напредују живећи по Христу, то 

постају свеснији своје слабости и мањкавости у поређењу, не са другим људима, већ са чистотом Бога 

и анђела, баш као што сте сасвим тачно мало пре рекли. Сходно томе стичу свест о себи и због тога 

још више траже милосрђе Божије. Зато видимо да сви светитељи наше Цркве имају управо такав став, 

такву свест о својој грешности и, током времена, како године пролазе, све више траже милосрђе 

Божије: "Боже, помилуј ме грешнога".  
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К. Ј.: Гледају, значи, сами себе кроз увеличавајуће стакло, па им онда и ситница смета.  

свешт. Г. Еф.: Тачно тако. Уколико је неко духовно незрео, он види само крупне и велике грехе: 

"нисам убио", каже, "нисам украо, добар сам". Међутим, што више напредује у духовном животу, 

више је у стању да разликује рђаве пориве срца и рђаве помисли и непрестано тражи милосрђе Божије, 

а свети људи имају сасвим јасну свест да оно значи спасење.  

Старац Јаков размишљао је о смрти, а будући Суд је непрестано имао на уму. Због тога никада није 

ни пожелео, нити тражио ишта од овога света: ни славу, ни богатство, ни почасти, ни било шта друго. 

Напротив, имао је једну једину чежњу и жудњу: да док живи служи само Христу, предајући се 

послушањима и служби у манастиру Преподобног Давида. Због тога је имао велику смелост пред 

светитељима. Довољно је да вам кажем да је, што год да се догодило, било какву потребу, или 

проблем да је имао, одмах журио икони преподобног Давида и обраћао му се са смелошћу.  

Испричаћу вам један догађај који нам говори о томе и показује, колико смелост (слободу) старца 

Јакова, толико и његову посвећеност манастиру.  

Претходно, међутим, морам да вам кажем да је манастир, који је у прошлости доживео велики 

процват, имао раније велико имање. Временом, међутим, у складу са потребама људи, после 

малоазијског егзодуса и о другим приликама, манастир је делио поседе беземљашима који су, онда, 

тамо саградили читава сеоска домаћинства. На тај начин је манастиру остало сасвим мало имање и 

тако је остало до данас.  

Сада могу да вам испричам тај догађај. Пре више година, неки човек је посекао неколико стабала 

из манастирског малог маслињака. Саопштили су то старцу Јакову и он се много забринуо - не због 

себе, јер он је јео као птичица - због тога што је уљем од тих маслина могао да издржава своју братију. 

Одмах је пожурио до иконе преподобног Давида и рекао му:  

"Саслушај што ћу ти рећи, преподобни мој Давиде. Оставио сам своју кућу, оставио сам своје 

имање, оставио сам родбину и све сам оставио да бих дошао овамо да ти служим. Како си допустио да 

онај човек упропасти нешто што припада твом манастиру? Слушај, дакле: ако ми до после подне, пре 

вечерње службе, не доведеш овамо тог човека, нећу вршити вечерњу службу."  

Како нам је сам веома радосно испричао, мало пре почетка вечерње службе, уђе у манастир један 

човек и затражи да види старца. Када дође до њега, признаде му да је он посекао маслинова стабла. 

Старац га је на одговарајући начин опоменуо.  

К. Ј.: То је невероватно, оче Георгије. Веома карактеристична особина његове светости је присност 

са којом се опходио према преподобном Давиду.  

свешт. Г. Еф.: Његова блискост и непосредност са светитељима била је запањујућа. Осим са 

преподобним Давидом, такав однос имао је и са преподобним Јованом Русом*. Обојица су дословно 

били, рекли бисмо, његови пријатељи.  

Желео бих да вам испричам још један догађај, када већ говоримо о том непосредном обраћању 

светитељима.  

Када је био болестан, лежао у болници у Халкиди јер је требало да се подвргне операцији. Налазио 

се у соби са још неколико духовника и лаика. Операција је била заказана за следећи дан. Тада је у 

себи, али са вером рекао: "Мој преподобни Давиде, хоћеш ли да прођеш кроз Прокопи и поведеш 

преподобног Јована, па да заједно будете присутни за време моје операције? Осећам да је неопходно 

да будете обојица присутни."  

И заиста, за, отприлике десет минута, како нам је он сам испричао, појавише се на вратима собе 

преподобни Давид и преподобни Јован. Чим их угледа, старац се усправи у постељи, пожеле им 

добродошлицу рекавши:  

"Хвала вам што сте ме услишили и дошли код мене овамо."  

Осталима у соби рече:  

"Зар нећете да устанете и поздравите светитеље?"  

Остали, наравно, нису могли да их виде.  

К. Ј.: Он је истински био "сажитељ светих" и близак Богу.  

свешт. Г. Еф.: Тако је. Због те смелости (слободе) пред преподобним Давидом, сваки пут када би 

неко позвао телефонски - а постао је на далеко познат и позивали су га са свих страна света, из далека, 

да би затражили његово посредовање одмах је одлазио пред икону преподобног Давида и почињао да 

молитвено произноси проблеме људи који су га позивали и тражили помоћ.  

Могла би, господине Јоанидис, да се исприча гомила истинитих догађаја везаних за старца Јакова. 

Ових неколико сам испричао само да бисте стекли представу о њему.  

Цео свој живот старац Јаков је провео у трпљењу, послушању и одавању поштовања личностима 

наше Цркве о којима је говорио и према којима се опходио увек са бескрајним поштовањем. А то се 
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није односило само на архијереје, него и на друге клирике, како свештенике, тако и на ђаконе и 

монахе. Много пута човек је могао да види како им он први одаје поштовање метанијом и љубљењем 

руке и то када је већ био старац и када су му већ хрлили и исповедали му се патријарси, епископи, 

високи државни чиновници и толики други. Тако је он, "неписмени Јаков", како је сам себе називао, 

изражавао своје смиреноумље. То је било готово потресно.  

Завршио је само основну школу, али је поседовао мудрост свише. Био је, заиста, мудар човек који 

је поседовао "познање свише".  

К. Ј.: Зато што је размишљао "рибарски", како каже свети Григорије Палама, а не 

"аристотеловски".  

свешт. Г. Еф.: Тачно тако. Запањујуће је како је читао богослужбена штива иако није учио 

старогрчки. Изговор му је био без иједне грешке, а исто тако и разумевање свештених штива, 

интерпретација и тумачење.  

К. Ј.: Поседовао је благодат Божију.  

свешт. Г. Еф.: Да. Били су карактеристични и његово сиромаштво и одбијање поседовања било 

чега. Он сам није имао апсолутно ништа, а одећа и исхрана су му били само колико је најнеопходније. 

Због свега тога, Бог га је обдарио свим тим даровима које је, пак, он сам даривао људима. Био је 

дословно, од речи до речи онакав како пише у Светом Писму: "онај који нема ништа, а све поседује", 

благодаћу Божијом.  

Веома је напорно радио целог живота, све док га разне болести нису спречиле да се бави физичким 

радом. Изузетно је мало спавао.  

Када је разговарао, свако мало је говорио је "праштајте". То је било карактеристично за њега. Тако 

бисмо могли да га назовемо старац Јаков Праштање, као што су светог Никона назвали свети Никон 

Покајање. Непрестано је тражио опроштај од људи, као израз ниског мишљења о себи.  

К. Ј.: Шта бисте могли да нам кажете, оче Георгије, о старцу Јакову као духовнику?  

свешт. Г. Еф.: Духовник се превасходно види за време исповедања. Био је изванредан духовни 

отац. Примењујући начело посебности сваког човека и загледајући у срце сваког човека, давао је 

свакоме неопходне савете. Тако је он постао разлог да се хиљаде људи, кроз покајање, врате на 

Христов пут и да и данас непоколебиво њиме корачају ка свом спасењу.  

На овом месту би требало да кажемо да се упокојио док је вршио свету Тајну Исповести: дословно 

је пао вршећи своју дужност. Прозрео је, дакако, своју смрт и рекао неком ђакону са Свете Горе, који 

је дошао у манастир старца Јакова: "Седи, сачекај, оче, мораћеш и да ме пресвучеш". И стварно, после 

неколико сати отишао је са овога света.  

Вест о његовом упокојењу све је ошинула као муња и хиљаде људи су се окупиле на његовој 

сахрани, а међу њима је највише било младих. Могло се видети како сви показују осећања пред 

ковчегом у којем су били земни остаци старца Јакова. На лицу му је још увек било озарење и 

изгледало је као да спава.  

К. Ј.: Имао сам изузетну срећу да видим на видео касети сахрану старца Јакова и стварно сам могао 

да осетим свеопшту потресеност.  

свешт. Г. Еф.: Удостојио ме је Бог да узмем учешћа у служби. То је заиста био потресан догађај 

који заслужује да буде закључак овом нашем разговору.  

Могао је човек да види све те људе, који су у поворци пролазили испред његовог ковчега, како се 

понашају и осећају као да се последњи пут са нежношћу опраштају са својим сопственим оцем. Тих 

сати сам мислио на то како је старац Јаков на све стране штедро просипао љубав људима и како ти 

људи, којима је он учинио добро, у том тренутку ту љубав узвраћају.  

Још сам о нечему размишљао онога дана: пошто је читав његов живот био посвећен Христу, у 

славу Христа, Господ га је за узврат прославио, још за живота - јер заиста последњих година глас о 

њему се раширио свуда и хиљаде људи са свих страна света су код њега тражили прибежиште, било да 

су дошли на поклоњење манастиру, било јављајући се телефоном а после његовог упокојења, хиљаде 

људи се стекло у манастир да би се поклонило његовим часним остацима.  

Рећи ћу вам још нешто што сам својим рукама стварно осетио. Температура његовог тела била је 

физиолошки одговарајућа, али, у исто време, његова кожа је била мека нежна и гипка. Његово тело, 

значи, није било хладно, ни мртвачки укочено.  

То што смо сви осетили на дан његове сахране и што осећамо још увек, а то је да старац Јаков није 

умро, већ да живи у Царству Небеском и да сада, са изузетном смелошћу пред троном Божијим 

заступа све нас.  

К. Ј.: Најтоплије вам захваљујем, оче Георгије, на овом разговору о старцу Јакову.  
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свешт. Г. Еф.: И ја вама топло захваљујем и извињавам се како блаженом старцу, тако и читаоцима 

због свега што сам рекао, зато што нисам био у стању богатијим и лепшим речима да представим 

његову личност. Нека се све ово што сам рекао сматра само као прилог дубљем упознавању личности 

старца Јакова. И будући да је, као што каже свети Јован Златоуст, највеће указивање почасти 

светитељима, угледање на њих, нека живот блаженог старца Јакова представља пример за угледање 

свима нама, а његове молитве и молбе пред троном Божијим нека нам свима пруже снагу да истрајемо 

у свом путу ка спасењу.  
  

Напомене:  

1. Преподобни Давид се подвизавао на својој родној Еубеји у шеснаестом веку. Провео је живот 

напорно, бдијући, постећи и молећи се. Назвали су га старцем. Основао је манастир у Лимни и ту се 

чувају његове часне мошти. Бог га је прославио као верног слугу и најбољег служитеља Христовог, 

тако што је чинио чудеса и вернима и невернима у славу Бога. Слави се 1. новембра.  
  

2. Преподобни Јован Рус, рођен у Украјини, подвизавао се у Прокопију у Малој Азији. Као ратног 

заробљеника мучили су га Турци. Чинио је чудеса још за живота. Упокојио се 1730, са навршених 

четрдесет година живота. Његове часне мошти у целости, од 1924. године, чувају се у Новом 

Прокопију на Еубеји. Слави се 27. маја.  
  

САГОВОРНИК: СВЕШТЕНИК ХРИСТОДУЛОС ДИМИТРИЈУ 
  

К. Ј.: Свештеник, отац Христодулос Димитрију имао је такође велики благослов од Бога да добро 

упозна старца Јакова. Отац Христодулос Димитрију је из Амохоста на Кипру, града који је под 

турском окупацијом. Отац Христодулос данас живи као избеглица у селу Авгору.  

свешт. X. Д: Старац Јаков се родио 5. новембра 1920. године, у селу Ливиси у области Макра, у 

Малој Азији. У време малоазијске катастрофе имао је тек две године. Тада је, са мајком Теодором, 

братом Георгијем и сестром Анастасијом, искусио сву суровост избегличке судбине. Његов отац је 

допао турског ропства.  

Из Пиреја, докле су успели да стигну, упућују се у непознато и стижу у село Свети Ђорђе. Година 

1925. затиче га у селу Фаракла на Еубеји, где су, како је сам причао, а ја сам имао ту срећу да чујем, 

живели у кући од блата. "Били смо тада као цигани",говорио је.  

Године 1927. отац породице бива ослобођен и долази да им се придружи. Био је грађевински 

радник и старац Јаков га је увек пратио у послу. Упркос томе што је био веома бистар, успева да 

заврши само основну школу, јер је морао да ради заједно са оцем. Радио је тако до своје двадесет и 

осме године, иако је, како је сам говорио, од малих ногу у себи носио склоност ка монаштву. Из 

његових прича може се разумети да је блажени старац још у мајчиној утроби био предодређен да буде 

свети човек.  

Како ми је сам причао, његова мајка била је изузетно побожна: он сам ју је називао преподобном 

женом. Децу је научила да се придржавају поста и да одлазе у цркву. Како је сам старац весело причао, 

када би се понекад, док је био дете, успротивио да иде у цркву зато што је падала киша, мајка је 

приговорила свом "Јаковчићу", како га је звала,рекавши му: "Бог чини онако како хоће, а ми не 

кажемо ништа, само се молимо."  

Док је био мали, ноћу је кришом одлазио да се моли у једну напуштену цркву, која је била 

посвећена светој Петки. Тамо је имао предиван благослов да му се, једне ноћи, прикаже света Петка 

која му рече да је спремна да му учини што год пожели, да му оствари било коју жељу. Отац Јаков, 

који је увек слушао мајку рече светој Петки: "Морам да питам мајку. Могу ли прво да питам мајку, па 

да ти онда кажем?"  

Заиста је питао мајку, а она му одговори: "Дете моје, нека ти света Петка подари срећу." Тако је 

следеће вечери затражио од свете Петке да му подари срећу. А света Петка му одговори: "Даћу ти 

срећу на којој ће ти позавидети и краљеви и патријарси и сви владари на свету."  

К. Ј.: Тако је и било.  

свешт. X. Д: Дабоме. Он сам је то, међутим, у својој великој смирености увек порицао. Другачије је 

гледао на то. Једнога дана нам је рекао: "А можда ми је света Петка ипак дала оно што је обећала. Дала 

ми је да будем свештенослужитељ. Дала ми је радост што се налазим на овом светом месту, да будем 

са преподобним Давидом."  

Са двадесет и осам година отац Јаков одлази да служи војску. Његове колеге војници користили су 

право на излазак "ради распусности", како нам је причао, а он је одлазио у најближу цркву да би 

присуствовао служби Божијој, да би појао и разговарао са свештенослужитељима.  
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После одслужења војног рока, морао је да испуни још једну обавезу, пре него што оствари своју 

велику чежњу да постане монах. Његова мајка га је, пре него што је умрла, замолила да не оде у 

манастир пре него што уда своју сестру. Пошто је, дакле, одслужио војску, удаје сестру и као жедан 

јелен креће да тражи извор.  

У једном од својих обилазака, долази и до манастира Преподобног Давида, и, као што ћемо касније 

видети, није било случајно што се управо ту нашао, већ зато што је било одређено да уђе баш у тај 

манастир и да ту остане до краја живота.  

Сада се већ налазимо у години 1952., и отац Јаков одлази, као што је већ речено, на поклоњење у 

манастир Преподобног Давида, који је у то време био у изузетно лошем стању. Капију му је отворио 

један монах. Отац Јаков уђе унутра, помоли се, поклони се и спреми се да крене. Сетио се, међутим, да 

треба претходно да се захвали оном монаху који му је отворио капију. Тражио је, тражио, али није 

нашао никога. Тада угледа икону преподобног Давида и препозна у њему монаха који му је отворио 

капију.  

К. Ј.: Сам преподобни Давид му је, значи, отворио капију.  

свешт. X. Д: Дабоме. Појавио му се пред очима преподобни Давид, који му се, како је старац Јаков 

причао, штавише обратио, рекавши: "Ако останеш овде, придржаваш се девствености, сиромаштва и 

послушања, остаћеш у овом манастиру до краја живота, кроз твоје руке проћи ће много новца, од којег 

ти нећеш имати ништа, поштоваће те патријарси, архијереји и владари на земљи."  

И заиста се тако догодило. Али и старац је, са своје стране, не само задржао врлине које је од њега 

захтевао преподобни Давид, већ је стекао и многе друге дарове, од којих је један дубоко смирење.  

На овом месту, пре него што продужимо, желео бих да начиним једну малу дигресију и да вам 

кажем да сам упознао извесну госпођу, у Лимни на Еубеји, која се, како ми је рекла, сећала како је 

старац Јаков сам зидао и кречио манастир, у силној жељи да поправи порушено.  

К. Ј.: Како сведоче они који Га познају, старац Јаков је имао дар прозорљивости. У чему сте ви, оче 

Христодуле, видели да се огледа тај дар?  

свешт. X. Д.: Чим би угледао човека, просудио би његов проблем, или грех. Није му требало ништа 

говорити, или објашњавати. Испитивао је веома пажљиво. Обично би испричао некакву причу, или из 

свог живота, или из живота своје мајке, или, пак, из живота неког другог. На тај начин би онај који је 

починио нешто што би требало испитати, слушајући одређену причу, разумео да се тицала њега, а они 

који би били поред њега не би имали појма кога се прича тиче. Све његове приче биле су веома ведре 

и веселе. Док их је причао, обично би убацивао "праштајте", а то је изговарао са толиком љубазношћу 

и благошћу, да се заиста чинило да мед тече са његових усана.  

Старац Јаков је намерно крио дар прозорљивости, зато је и причао поучне приче (параболе). 

Испричаћу вам један карактеристичан догађај.  

Пошао сам код старца Јакова са једним студентом. Путем је тај младић био непажљив и бацио је ту 

и тамо понеки поглед испод ока. Ја то, наравно, нисам знао. Знао је то само он сам. Касније, док смо 

разговарали са старцем Јаковом, он се изненада окрене младића и рече му:  

"Дете моје, ово моје око је веома лукаво. Допада му се да гледа оно што не треба. Често се молим 

преподобном Давиду да уклони ту лукавост из мог ока и да ми подари смиреност."  

Одједном видим студента како устаје, ми га гледамо у чуду, ништа не схватајући, прилази старцу - 

налазили смо се у трпезарији - узима га за руку и љуби је. Онда му је рекао: "Опрости, оче Јакове, што 

сам то учинио, опрости ми." Тада му старац Јаков рече: "Дете моје, Бог, благословом преподобног 

Давида, прашта. Треба да будеш пажљивији и обазривији." И почне да га саветује како да чува пажњу 

очију.  

К. Ј.: То је МНОГО лепа прича.  

свешт. X. Д.: Следећа, коју ћу да вам испричам, односи се на мене лично. За мене је старац Јаков 

био као отац. Тако сам два пута од њега тражио да се фотографишемо заједно, за успомену. Али, због 

своје велике скромности, сваки пут ми је одговорио: "Шта ће ти фотографија? Ко сам ја да се сликаш 

са мном?" Трећи пут, када сам поново изразио исту жељу - били смо напољу, у манастирској башти 

коју је изузетно волео опет ми је одговорио: "Дете моје, ја сам недостојан, зашто би ти желео мене на 

фотографији? Осим тога, сада сам уморан. Други пут ћемо да се сликамо."  

Ја сам, господине Јоанидис, био повређен. Због тога ми је пало на памет оваква мисао и рекао сам 

самоме себи: ко си ти да се фотографишеш са једним светим човеком? Ко си ти, да се, можда, једном 

похвалиш да си се сликао са једним светитељем? Такве и сличне мисли биле су ми у глави, па сам се 

толико растужио да су ми очи засузиле.  

Старац Јаков, који је већ почео да се успиње уза степенице према својој келији, застаде, окрену се 

према мени и рече:  
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"Оче Христодуле, То што сада мислиш, погрешно мислиш. Дођи, да се сада сликамо, да се не 

вратиш тужан на Кипар и да не кажеш да те отац Јаков не воли. Направићемо, не само једну 

фотографију, него две, или три."  

И тако смо се фотографисали, а те фотографије су сада за мене благослов.  

К. Ј.: Како је познато, старац Јаков је имао велику смелост (слободу) у разговору са преподобним 

Давидом. Да ли бисте, можда, могли да нам испричате нешто о томе?  

свешт. X. Д.: Да, била је велика његова смелост у односу са преподобним Давидом, са којим је 

разговарао "лицем у лице", како се каже у Светом Писму. То је било као да разговара са својим 

братом, или пријатељем. Разговарао је са преподобним Давидом изразито присно. Карактеристичан је 

случај, који ћу вам сад навести.  

Старца Јакова позвали су у једно село да предводи литију са часном лобањом преподобног Давида, 

како би помогао да падне киша. Пре него што је пошао у то село, оде пред икону преподобног Давида 

и рече:  

"Молим те, да сада одемо у то село да загрмиш, преподобни мој. Немој да ме изневериш."  

Ето, толика је била његова смелост пред преподобним Давидом. Једном нам је рекао: "Ја 

преподобном све говорим на уво, а он ми отвори директну линију са Господом."  

К. Ј.: То је чудесно!  

свешт. X. Д.: Духовна величина старца Јакова највише је могла да се види у служењу божанствене 

Литургије и за време вршења свете Тајне Исповести. Када је вршио службу Божију, био је анђео. Када 

је исповедао, био је истински отац који воли своју децу изнад свега, више него самога себе. За време 

исповести човек је могао стварно да види његову преподобност. Никада није никога повредио и 

никада - нека ово буде написано великим словима - није растужио никога. С правом су га, дакле, 

многи називали "старац Јаков Благи".  

К. Ј.: Једна од најпознатијих врлина старца Јакова било је милосрђе. У складу са речима 

Господњим, "Блажени милостиви, јер ће бити помиловани" (Мт. 5, 7).  

свешт. X. Д.: Старац Јаков је могао да просуди ко је од посетилаца Манастира имао економске 

проблеме. Позивао би их, онда, појединачно, давао би им новца и тражио да о томе никоме не говоре. 

Никада није желео да се сазна за милосрђе које је чинио.  

К. Ј.: Био је и иначе, толико смирен.  

свешт. X. Д.: Када нам је, понекад, описивао разне муке које је трпео од болести, један од 

присутних, неки младић, помислио је следеће: "Он који има толику смелост пред преподобним 

Давидом, који чини толика чуда, како је могуће да пати од толиких болести? Зашто га преподобни не 

исцели?"  

Старац Јаков, прозорљив, какав је био, ухватио је одмах мисли тог младића и рекао му: "Дете моје, 

Бог дозвољава да трпи моје тело, које носим више од седамдесет година, из једног јединог разлога: да 

се смирим."  

Јесмо ли спомињали његово смирење? Старац је био смирен. Забележите да је у тешким мукама за 

време болести, увек говорио: "Живи Господ, Бог мој".  

Као што сваки свети човек види много више и даље него што ми то можемо да замислимо, тако је и 

старац Јаков предвидео своје упокојење.  

Био је 21. новембар 1991. године, на Ваведење Пресвете Богородице. Старац Јаков, будући да се 

није осећао добро, није чинодејствовао божанствену Литургију. Појао је, међутим, и причестио се. 

После Литургије почео је да исповеда.  

Тога дана било је рукоположење једног његовог сабрата из манастира и старац Јаков је са радошћу 

ишчекивао новости са рукоположења.  

Како је већ прошао добар део дана, а како је вршио свету Тајну исповести без прекида, осетио је 

потребу да оде да се одмори. Последњи, кога је исповедио, био је један монах са Свете Горе и требало 

је да он, одмах после исповести, оде из манастира. Старац Јаков му, међутим, рече:  

"Молим те, остани, бићеш ми потребан после подне. Треба да ме пресвучеш и да ме припремиш."  

У четири сата после подне, тачно у време када су на капију манастира ушли монаси који су били на 

рукоположењу, старац Јаков је предао душу Господу, одакле, са отвореношћу и смелошћу - у то смо 

сигурни сви који га познајемо - пред Богом заступа своја духовна чеда и цео свет.  

Чињеница је, а и шире је познато, да је старац Јаков, још док је био са нама на земљи, чинио чудеса 

снагом и чистотом своје молитве. Али, одмах по упокојењу, наставио је да чини нова чуда.  

Старац Порфирије, други духовни великан православља у двадесетом веку, рекао је на дан 

упокојења старца Јакова: "Упокојио се старац Јаков, један од највећих светих људи нашега века. Имао 

је дар прозорљивости и пророштва, али их је намерно крио, да не би самога себе прославио."  
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САГОВОРНИК: ГЕОРГИЈЕ ПАПАЗАХОС, РЕДОВНИ ПРОФЕСОР МЕДИЦИНСКОГ 

ФАКУЛТЕТА, УНИВЕРЗИТЕТА У АТИНИ 

  

К. Ј.: Господине Папазахос, међу великим старицма наших дана, које сте познавали, био је и један 

див подвига, старац Јаков Цаликис.  

Г. П.: Старца Јакова, као и старца Порфирија познавала је читава Грчка. На дан његове сахране, 

док смо путовали на Еубеју, слушали смо радио и непрестано су говорили о њему. Хиљаде људи су 

пошли на његову сахрану, коју стварно никада нећу да заборавим.  

К. Ј.: Како сте Га ви упознали?  

Г. П.: Дошао је у Општу државну болницу у Атини због проблема са срцем. Чим сам сазнао да је 

дошао, пошао сам да га видим. Тога дана су га пребацили из одељења за интензивну негу у собу са 

четири кревета.  

Свој први утисак, када сам га угледао, не могу да опишем. Ако вам кажем да је тај човек сијао, 

биће недовољно. Његова појава била је нешто посебно: заиста је сијао.  

Када сам ушао у његову собу, у њој је била визита, односно, група лекара која свакога јутра 

обилази пацијенте. Случајно се погодило да су сви они били моји некадашњи студенти на 

Универзитету. Тако, чим су ме видели, пришли су ми и обавестили ме о старчевом здравственом 

стању. Када су лекари обавили своју дужност и отишли, сео сам поред старца Јакова, а он, чим ме је 

видео, рекао ми је нешто од чега и сада протрнем, јер тако нешто ми никада није пало на памет:  

"Не познајем те. Први пут те видим. Али видим да иза тебе стоји твој анђео."  

То ме је дословно запрепастило. Али, он је наставио:  

"Сви људи имају анђела. Али твог сам видео. Буди пажљив да га не отераш од себе."  

Сваки пут се најежим када се тога сетим, а тако је било и у оном тренутку. А старац Јаков је 

говорио даље:  

"Тај анђео је уз тебе од дана твог крштења. Од твог крштења непрестано те прати и никако не треба 

да оде од тебе. Он је тај који ће на крају да узме твоју душу у своје руке и да је води у дан Суда. И када 

дођу демони и кажу "он је учинио ово, или оно, починио је овај, или онај грех", он ће рећи, "јесте, 

учинио је све то, али је, истовремено, учинио и ово и оно добро дело". Он је адвокат који ће да те 

брани. Пази, дакле, да га не удаљиш. Видео сам да је уз тебе."  

Од тог тренутка, никада нисам престајао да имам осећај да поред мене постоји анђео, мој анђео, 

лични анђео. То је значајна порука свима нама који смо крштени као православни хришћани.  

К. Ј.: То је заиста искуство које чини огроман утисак, Господине Папазахос, просто је невероватно 

да старац Јаков види вашег анђела чувара.  

Г. П.: Када би гледао старца Јакова, човеку би се чинило да он није од овога света, да говори о 

вашим проблемима, али из неког другог угла. Човек би почињао да разуме да је он, иако се налазио 

овде, живео негде другде. А то чини да се човек испуњава осећањем удивљења. Уливао ти је мисао да 

си и ти створен за други свет, да ниси створен за овај.  

 

САГОВОРНИК: АРХИМАНДРИТ ПАВЛЕ ЈОАНУ 

  

К. Ј.:Данас имамо благослов Божији да се са нама налази архимандрит Павле Јоану, из 

митрополије Евијске, који је имао тај велики благослов да више од двадесет година познаје старца 

Јакова Цаликиса, који је своје монашке дане проживео у манастиру Преподобног Давида, на Еубеји.  

Дозволите ми, оче Павле, да вам прво пожелим добродошлицу, а затим да одмах почнемо са вашим 

првим сусретом са старцем Јаковом и вашим првим утисцима о њему.  

архим. П. Јоану: Заиста, старац Јаков је својим присуством обележио наш живот.  

Сећам га се још из детињства, када смо са вероучитељем одлазили на излете. Као успомена из тих 

дана остала ми је у памети слика како он излази да нас дочека, а сећам се да сам имао утисак да је 

више летео, него корачао.  

Касније, када сам благодаћу Божијом био рукоположен за клирика и постављен да служим у 

његовој околини, од прве године сам желео, на дан преподобног Давида, а то је 1. новембра, још као 

ђакон, да идем да служим службу Божију у манастиру Преподобног Давида. Од тада, читавих двадесет 

година живео сам уз оца Јакова и упознао сам лично његов живот, али сам слушао и друге људе који 

су га добро знали.  

Мој први утисак био је потресеност. Када сам, као сасвим млад ђакон, рукоположен само неколико 

месеци раније, пришао да му пољубим руку и затражим благослов, он је инсистирао да пољуби моју 
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руку и није био задовољан, док то није учинио, а онда ми је рекао: "Сада си добар монах, јер си 

учинио послушање".  

К. Ј.: То је био доказ његовог смирења.  

архим. П. Јоану: То је био доказ његовог смирења које је било карактеристично обележје читавог 

његовог живота. Онај ко је требало да пише о смирењу, сусрет са оцем Јаковом могао је да му помогне 

да то добро разуме, јер, он није говорио о смирењу, него је истински био смирен.  

У почетку, није желео да исповеда. Често би пао на колена, на земљу. Некада би га неко упитао: 

"зашто оче", а његов одговор би био: "Ма, чедо моје, велики људи, важни, долазе код мене, сељака, да 

се исповеде. Ја нисам ништа." Због тога се бацао на земљу, на колена.  

Исто тако, сећам се да смо га позвали у наш манастир, у манастир Светог Ђорђа, који се, такође, 

налази на Еубеји. Игуман манастира тада је био Георгије Капсанис. Били смо потпуно затечени 

његовим одговором: "Оци, ја сам болестан пас, зашто да дођем и шта да радим код вас, да вам само 

кужим ваздух?"  

К. Ј.: То је вама, дакле, рекао?  

архим. П. Јоану: Да, то је рекао нама, али рекао је много пута и другима.  

К. Ј.: Зашто је то Говорио?  

архим. П. Јоану: Имао је осећај да је заиста ништа. Рећи ћу вам још нешто. Пошто су га млади 

много волели и изузетно поштовали, често смо са децом која су похађала веронауку, ђацима и 

студентима одлазили у манастир. Имао сам обичај да им кажем чим кренемо: "Видите, децо, сви га 

ценимо и поштујемо. Шта је учинио у животу да има у себи такву благодат?" Деца бита да рекла: 

"Питаћемо". Ја бих им рекао: "Да знате, питао сам га једном и ја, шта је учинио значајно у животу. 

Гледао ме у чуду, а онда ми је одговорио: 'Ја, драги мој оче, нисам учинио ништа. Ја сам само један 

бедни пас' ".  

Никада није ни помислио да своју вољу претпостави вољи Божијој.  

К. Ј.: То је веома значајно, а још значајније је то што је признавао своју земну природу. Ми је не 

признајемо и мислимо да смо саздани од неког драгоценог материјала, или не знам од чега. Можда је, 

називајући се псом, правио некакво поређење, па је себе тако доживљавао? Можда је правио поређење 

са Пресветом Богородицом, или са неки другим светитељем?  

архим. П. Јоану: Видите, отац Јаков, иако је боравио у манастиру Преподобног Давида, никада није 

сматрао да је, што год да се збило у манастиру, било његово дело и ко год је тамо био, зна то добро, 

јер је видео. То нису празне речи о смирењу. Често је говорио: "Чедо моје, овде је игуман преподобни 

Давид."  

Знате, често није желео да стане у средину испред Часне Трпезе да би чинодејствовао. Осећао је 

страх. Стао би са стране Часне Трпезе. Исто тако, када би се десило да сви ми, који смо много млађи 

од њега, будемо заједно са њим на служби Божијој, никада, али баш никада није нам дозволио да 

станемо ни поред њега, већ је желео да ми стојимо испред њега, а не он испред нас. Кажемо му: 

"Старче, ма то не може тако. Ви сте игуман манастира."  

"Чедо моје, чедо моје, није тако, овде је игуман преподобни Давид."  

То није било извештачено, није било смишљено. То је једноставно извирало из њега. Таква је 

осећања носио и заиста је себе поредио са Пресветом Богородицом, преподобним Давидом, са 

преподобним Јованом Русом, према коме је гајио посебно поштовање и љубав и са којим је, могао бих 

рећи, гајио нарочити однос. То је допринело да њиме овлада потпуно смиреноумље, које се огледало у 

целокупном његовом понашању и опхођењу и у свему што је чинио.  

К. Ј.: Оче Павле, поменули смо преподобног Давида и свеТОГ Јована Руса. Имам утисак да је 

старац непрестано живео са њима. Они нису, дакле, за њега били невидљиви, већ је могао да их види и 

осећао је њихово присуство. Мислим да бисте нам могли рећи нешто о томе.  

архим. П. Јоану: Пре свега, могу да кажем да је отац Јаков заиста живео са овим светитељима и то 

је једно од најкарактеристичнијих обележја његовог живота. Живео је са светитељима, разговарао је са 

њима и могао је да их види. Имао је такву смелост пред њима, да нас је то изненађивало. Не знам да ли 

знате за догађај када је једном неко посекао 30 стабала маслина у манастирском маслињаку. Тада отац 

Јаков стаде пред икону преподобног Давида и рече му: "Зашто ти тамо мирно седиш? Зар да ја све 

своје оставим и дођем да служим тебе, а да ти о своме не водиш рачуна? Ако ми до после подне, до 

пре вечерње службе, не доведеш овамо тога што је посекао маслине, нећу ни кандило да ти упалим.!"  

К. Ј.: Толико је смелост пред њим имао?  

архим. П. Јоану: Јесте. Знам да је тог послеподнева, пре вечерње службе, дошао човек који је 

направио штету, пронашао старца и признао дело.  

К. Ј.: Дакле, пошао је светитељ и повукао Га за уво.  
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архим. П. Јоану: Тачно тако. Такође, о Јаков је био духовно близак са св. Јованом Русом. Често је 

када смо пролазили онуда застајао и то нам причао. Није рекао да је сам он у питању (бар не већини), 

већ би рекао да је реч о неком јеромонаху који је видео светог како излази из свог ковчега и како му 

даје знак: "не узнемиравај се, идем да помогнем некоме ко ме је позвао, па ћу се вратити".  

Веома је занимљива сама његова кончина. Скончао је док је исповедао. Изненада је устао и рекао 

човеку кога је исповедао: "Устани, чедо моје, јер је у келију ушла Пресвета Богородица, преподобни 

Давид, преподобни Јован Рус и свети Јаков". Овај га упита: "Зашто су дошли, старче?" Старац 

одговори: "Дошли су, чедо моје, да ме одведу". У истом тренутку паде. Баш као што је понекад 

говорио: "Отићи ћу као птица", уз мали уздах, као птичица отишао је са овога света, на дан Ваведења 

Пресвете Богородице. Још тог јутра је служио службу Божију. Он је савршио службу и припремио 

своје ваведење у Царство Божије.  

К. Ј.: Оче Павле, знате, то што Говорите о присуству светитеља у животу оца Јакова и што је могао 

да их види још пре него што је отишао њима, данас почиње и наука да признаје. Они који се баве 

проучавањем оваквих доживљаја Говоре нам да људи који оду у онострано, па се понекад врате, или 

они који преживе клиничку смрт, причају о личностима које су им дошле у сусрет. То је невероватно. 

Оно што Црква Говори већ 2000 Година, данас почиње да признаје и наука.  

архим. П. Јоану: Управо тако. Црква сведочи о тој истини од Откровења Божијег.  

К. Ј.: Свакако.  

архим. П. Јоану: Људска наука сада истражује ту истину и на томе треба да остане.  

К. Ј.: Вратимо се на оца Јакова. Можете ли нам рећи још неке догађаје из његовог живота, још 

нешто што је рекао, или учинио? Провели сте двадесет година уз њега. Мора бити да памтите још 

нешто што би души људској чинило добро.  

архим. П. Јоану: Отац Јаков био је човек безграничне љубави. Та се љубав могла осетити, између 

осталог, и кроз његово огромно гостољубље, кроз прикривено, али огромно човекољубље. Једном ми 

је, знате, дао некакав новац да га некоме предам, а после кратког времена дао ми је поново. Кажем му: 

"Старче, већ сте ми дали." А он ће: "Оче мој драги, 5 дајем, а Бог ми шаље 10". И тако ја заћутим.  

У једној сличној ситуацији, таман да му кажем то исто, кад ми он рече: "Оче мој, 5 дајем, Бог ми 

шаље 50". И баш у тренутку кад је то изговорио, дође неко и даде му тачно онолико, колико је рекао. 

А он на то рече: "Видиш ли, чедо моје?"  

Отац Јаков је пре свега желео да укаже, а често је то и говорио, на важност подвига, поста и 

молитве у човековом животу.  

К. Ј.: Какво је било његово схватање о томе? Подвиг, пост и молитва имају подједнаку важност.  

архим. П. Јоану: Износио је своја искуства о томе. За њега је молитва било непрекидно стање. 

Сећам се тога и онда, када му је здравље било веома нарушено. Међутим, на мене је оставило снажан 

утисак то што је још као дете саслуживао у служби Божијој у цркви. А у манастиру је устајао рано 

ујутро, увек је силазио први. Никада није дошао други. Чак и онда, када су му лекари саветовали 

мировање. Божанствена Литургија била је за њега увек потресно искуство. Када се рђаво осећао, пре 

почетка Литургије се молио говорећи: "Господе мој, видиш ли, не могу као човек, али, помози ми да 

одслужим Литургију. Од тог тренутка служио сам лако, као птичица".  

Инсистирао је на важности коју има човеков подвиг и пост. Понекад мислимо да нешто и није 

толико важно...  

К. Ј.: Како није важно!  

архим. П. Јоану: Отац Јаков је откривао духовну вредност и важност поста као суштинског облика 

послушања вољи Божијој. Говорио нам је да је због једне мале наредбе, коју је прекршио, Адам 

изгубио благодат Божију и тако је изгубио све.  

К. Ј.: Сетимо се речи Господњих о томе да људски род може да се спасе само кроз молитву и пост. 

Што се тиче молитве, то некако лакше можемо да разумемо, а што се тиче поста, то у сваком случају 

није само одрицање од неких врста хране. Можда би требало да постимо одричући се од света. Сада ћу 

нешто да вам признам. Јуче сам размишљао о томе и рекао сам самоме себи: зашто да једнога дана 

дође "кнез овога свијета" и да нађе у мени саблазни? И рекао сам, можда би требало да постим 

одрицањем од света, од славољубља, страсти, од свега онога што нас везује за овај свет?  

архим. П. Јоану: Највише од свега, стварно, везује нас наш егоизам. Човек је у оцу Јакову могао да 

види оличење тог вида поста. Ко год је живео поред њега, могао је изблиза да види да то нису биле 

празне речи о смирењу, глумљење смирења, него је то било истинско стање његовог духа. То се 

огледало у бескрајно много прилика, у његовом опхођењу према другим људима. Увек се понашао 

најскромније и као најбезначајнији. Није то радио намерно, већ му је то било најприродније. Често је 

нас, клирике, говорећи доводио у непријатну ситуацију, зато што смо, рекао сам вам већ, били млади, 
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а он је био човек кога смо истински поштовали. Говорио је: "Ја сам, чедо моје, научио од моје 

породице да поштујем свештена лица." Као да он није био свештенослужитељ, па је требало он нас да 

поштује.  

Стварно, то одсецање страсти, а пост то у суштини јесте, јер не представља просто уздржавање од 

јела, то је један пут, али није једини.  

К. Ј.: То је отуђење од зла.  

архим. П. Јоану: Чупамо из корена све оно што представља саставни део људског егоизма, а много 

пута тог егоизма нисмо ни свесни.  

Исто тако, веома је много наглашавао вредност и значај литургијског живљења.  

К. Ј.: Хоћете ли то мало да објасните?  

архим. П. Јоану: Хоћу. Али, прво ћу да вам испричам једну згоду. Једном је један момак пошао да 

се исповеди. Пре тога се причестио. Завршила се божанствена Литургија и старац је, док је излазио, 

пришао момку и упитао га: "Како се осећаш, чедо моје?" Момак одговори: "Много сам радостан, 

старче." А старац ће: "Ја се, чедо моје, тако осећам свакога дана."  

К. Ј.: Дивно речено.  

архим. П. Јоану: То је за њега типично. Када је старац Јаков преузео предстојатељство над 

манастиром, божанствена Литургија је постала основно обележје манастира Преподобног Давида. 

Дуги низ година, па и онда када му здравље више није било добро, од времена када су у манастиру 

била само два оца јеромонаха, он и отац Кирило, садашњи игуман, свакодневно, изузев у данима 

велике Четрдесетнице, савршавала се Божанствена Литургија. Она је била извор из којег се отац Јаков 

напајао снагом.  

К. Ј.: Она је била његова храна.  

архим. П. Јоану: Његова храна, његов живот, све. Не би могао да постоји без божанствене 

Литургије.  

К. Ј.: Ако ми дозволите, оче Павле, задржао бих се на једном другом детаљу. У питању је његово 

понашање, као детета, или птичице. Уствари, желео сам да вас питам о безазлености његовог срца која 

се помиње у Светом Писму и подсећа нас на речи Господње: "Пустите дјецу, и не браните им да 

долазе к мени, јер таквих је Царство небеско" (Мт. 19,14). архим. П. Јоану: Тачно.  

К. Ј.: Није ли управо он био дете Царства небеског?  

архим. П. Јоану: Да, био је дете. Зато је на човека остављала тако снажан утисак његова 

једноставност, љубав и кротост. Чак је и у његовим покретима било нечег детињег. То је остало тако 

до последњег тренутка. Морам да вам кажем да је баш то, и ништа друго, утицало на људе да се 

промене.  

Детиња кротост, савршена вера у промисао Божији, то је отац Јаков.  

К. Ј.: Поседовао је радост вере, или, како би рекао старац Порфирије: "Ја осећам радост у 

послушању и зато ме је Господ обдарио недостојног свим овим даровима." Радост вере и радост 

послушања исто је. Човек се предаје вољи Божијој, налази се у стању потпуног самоодрицања и 

самопредавања.  

архим. П. Јоану: А када би му неко говорио о оцу Порфирију и оцу Пајсију, рекао би: "То су, чедо 

моје, истински свети људи".  

К. Ј.: Отац Порфирије, колико знам, Говорио је о оцу Јакову да има дар да изгони демоне. Борио се 

прса у прса са њима. Можемо ли о томе да кажемо неколико речи?  

архим. П. Јоану: Да. Отац Јаков нам је пред крај свог живота открио неке ствари. Истина је да се 

борио. Описао нам је једну ноћ када се стварно, не само борио, него су га демони и ударили. Ударили 

су га у тело и заиста је трпео болове, а уз Божију помоћ и снагом молитве их је на крају изагнао. Ђаво 

није бирао место. Штавише, једном се сусрео са њим лицем у лице. Излазећи из манастира сретне 

једну бабу, али са "шиљатим зубима", како нам је рекао. Са много љубави јој рече: "Дођи, бако, уђи да 

те угостимо, да поједеш нешто". "Не, не, не треба ми ништа одавде, не могу да останем. Идем негде 

другде." На крају је схватио да се стварно налази пред ђаволом.  

Наравно, у манастир су, знате, доносили многе људе који су били опседнути демонима и старац је, 

својом снагом, даром својим, могао да просуди да ли је у питању опседнути, или болесник, читао 

молитве и говорио нам: "овом човеку је потребан лекар". У другим случајевима био је сасвим јасан да 

се "Овде треба борити против демона" и тада би употребио своје најјаче оружје, узимао је мошти 

светитеља.  

Добро се сећам једнога дана када су у манастир довели два опседнута и садашњи игуман је читао 

молитве за изгон демона, а отац Јаков је, веома полако отишао да извади часну лобању светог 

Стефана. Нико то није приметио све до тог тренутка. Тада су демони почели да вриште: "Стефан и 
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Давид нас пале." Људи су се узнемирили и запрепастили. Када смо се после неколико минута вратили, 

видели смо оца Јакова са лобањама светог Давида и светог Стефана, рекао бих, да је дошло до 

демоновог признања да је то свети Стефан, да је лобања заиста његова.  

К. Ј.: Признање демона налазимо и у Јеванђељу.  

архим. П. Јоану: Неки кажу: "Откуд знамо да је та лобања припадала светом Стефану?" Често 

демони, вероватно нехотице...  

К. Ј.: То откривају.  

архим. П. Јоану: Било је много људи са таквим проблемима и, захваљујући светом Давиду и оцу 

Јакову, ти људи су били ослобођени од злог духа.  

К. Ј.: Отац Јаков је био изузетно племенит, оче Павле. Желео бих да нам опишете ту племенитост. 

Тананост, као особина, указује на човеково душевно савршенство и духовну изграђеност.  

архим. П. Јоану: Отац Јаков је поседовао господство у свеукупном животном ставу и понашању, у 

свеукупном односу према људима. Васпитање које је понео из куће (једноставно и скромно уз 

предивну мајку и оца, упркос тешком и сиромашном животу) научило га је да буде човек пун 

љубазности и поштовања према другима. Још много више се његово духовно обликовање и неговање 

откривало у речима (мало, мало па си могао да чујеш: "праштајте"), али тиме се откривала и велика 

дубина његове душе... То његово "праштајте" као прва и "благодарим" као друга, биле су две основне 

речи, два кључа његове личности.  

К. Ј.: Свему благодарише, непрестано се молише.  

архим. П. Јоану: Захваљивао се за најмању ситницу безброј пута и памтио то годинама. Могао је 

неко да оде да га посети када је био болестан, па да то памти годинама и говори: "Тај човек је дошао 

да ме посети у болници".  

К. Ј.: Животни став пун захвалности, благодарности и славословља велика је предност. Ми, обични 

људи, доброчинства лако заборављамо. Захвалност према Богу и према онима који су нам учинили 

добро, верујем да је веома значајна као отварање срца и ума.  

архим. П. Јоану: То је основна особина истински духовног човека.  

К. Ј.: На сваки начин.  

архим. П. Јоану: Отац Јаков је тако живео. Поседовао је богатство душе, доброту која је све 

окруживала љубављу, па чак и оне које је својим даром осећао хладнима. Када би просудио да су људи 

добронамерни, отварао би им се као дете. А када би просудио да су прорачунати, био је веома љубазан 

са њима, али се затварао. Није им откривао оно што је откривао добронамернима. Када би неко, од 

ових последњих, видео његово опхођење, разумео би да је тај човек био Богом надахнут.  

К. Ј.: Мало бих се задржао на његовој тананости (истанчаности), оче Павле, и на људској 

осећајности. Старац Порфирије нам је говорио да човек који није танан и осећајан не може да буде 

Христу близак. Христос не жели грубе људе, говорио је. Рекао нам је да "су светитељи као песници". 

Говорио је о неким иконама, као што је она Христова у луци Тиверијаде, на којој је Христос са својим 

ученицима, и додао: "Зар то није поезија?" Иначе, није ли наша Црква поезија? Узмимо, на пример, 

Химнологију и божанствену Литургију. Није ли тако? Код старца Јакова увек нарочито потресно на 

мене делује његова тананост. Мислим, не можеш да се приближиш тананијем и узвишенијем свету 

Божијем ако сам немаш исте танане жице, и ако ниси осетљив и пријемчив.  

архим. П. Јоану: Није претерано ако кажем да је био танан и нежан и према деци. Али његова 

тананост се највише могла видети у односу према људима који су му задавали бриге. Отац Јаков трпео 

је сам, само да не би правио проблеме другима. Могао је да трпи да га неко растужи, али никада није 

желео том другом да покаже да га је растужио.  

К. Ј.: То је још један доказ његове велике духовности. Што више кукуте пијемо од света, толико 

ћемо бити ближи Богу. Христос је рекао Зеведејевим синовима: "Чашу моју испићете" (Мт. 20, 23). 

Према томе, ако неко жели да стане са десне стране Свевишњега, мора да испије Горку чашу. Старац 

Јаков био је од тих.  

архим. П. Јоану: Тако је. Испио је, у многим периодима свог живота, многе горке чаше, прошао 

кроз многа искушења и мирно их је поднео, као прво, са савршеном вером у Бога и убеђењем да Бог 

зна зашто је то добро и, као друго, са љубазношћу према онима који су му наносили зло.  

К. Ј.: Оче Павле, данашњи разговор био је за мене, на известан начин, тајноводство. МНОГО вам 

на томе захваљујем.  

архим. П. Јоану: И ја вама захваљујем, јер сте ми пружили прилику да говорим о оцу Јакову, 

човеку који је, као што сам вам већ рекао, обележио не само мој, већ и животе многих људи. Не бисмо 

се могли оправдати, ако нас не би дотакле такве личности, као што је био отац Јаков, које су живеле 

крај нас, најгоре би било ако нам њихов пример не би помогао у нашем преображавању.  
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К. Ј.: У томе лежи смисао речи "Христос васкрсе"" за свакога од нас.  

  

Са грчког: Лада Јагушт  

  

ПРИЛОГ  

КРАТКО ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБПОГ ЈОВАНА РУСКОГ ИСПОВЕДНИКА 

  

Свети исповедник Јован Руски родио се крајем 17. века у Малорусији. Васпитаван је у побожности 

и љубави према Цркви Божијој. Кад је постао пунолетан позвали су га у војску. Служио је као обичан 

војник у армији Петра Првог и учествовао у руско - турском рату. У време рата 1711. Јована и остале 

војнике заробили су Татари, који су га продали заповеднику турске коњице. Он је руског заробљеника 

одвео у своју постојбину, у Малу Азију, у насеље Прокопи (турски Уркип). Турци су настојали да 

заробљене војнике - хришћане преобрате у ислам: неке су наговарали и саблажњавали а неке, који су 

били чвршћи у вери, тукли и мучили. Светог Јована нису обманула обећања о овоземаљским добрима, 

него је одважно подносио суровости, понижења и батине. Његов господар га је често мучио, надајући 

се да ће његов слуга прихватити мухамеданство. Међутим, свети Јован се одлучно супротстављао 

вољи свог господара и говорио: "Ни претњама ни обећавањем богатства и наслада не можеш ме 

одвратити од моје вере. Родио сам се као хришћанин и као хришћанин ћу и умрети." Одважне речи 

овог исповедника, његова постојана вера, неустрашивост и праведан живот смирили су сурово срце 

његовог господара. Престао је да мучи и да вређа свог заробљеника, не тражећи више од њега да се 

одрекне хришћанства и захтевајући само да брине о стоци и да одржава ред у коњушници, у чијем је 

углу била постеља преподобног Јована.  

Овај угодник Божији служио је свог господара од раног јутра до касно увече, савесно 

испуњавајући све његове заповести. Босоног и полунаг, извршавао је своје обавезе и по зимској 

студени и по летњој жези. Видевши његову усрдност, остале слуге често су га исмевале. Праведни 

Јован се никад није гневио због њих. Напротив, кад год је могао помагао им је у раду и тешио у 

недаћама. Искрена добродушност Преподобног одобровољила је његовог господара, али и остале 

слуге. Господар је стекао толико поверење у преподобног Јована да му је предложио да живи као 

слободњак и да се настани где год жели. Међутим, преподобни је избрао да остане у углу коњушнице, 

где је сваке ноћи несметано могао да се подвизава и да се усами на молитви, укрепљујући се у 

врлинама и у љубави према Богу и људима. Понекад је напуштао своје мирно скровиште и потајно 

одлазио у храм Светог великомученика Георгија где је клечао на коленима и усрдно се молио на 

паперти. У том истом храму, у дане празника, причешћивао се Пречистим Тајнама Христовим.  

Преподобни Јован је као и раније служио свог господара и, без обзира на своје сиромаштво, увек 

помагао убогима и болеснима, делећи са њима своју скромну храну.  

Пред крај свог мукотрпног и подвижничког живота преподобни Јован је занемоћао. Осетивши да 

му се приближава крај, позвао је свештеника да га последњи пут благослови пре исхода душе. 

Свештеник је понео Свете Тајне, али како је ишао у дом турског старешине, сакрио их је међу јабуке и 

безбедно предао преподобном Јовану. Преподобни је прославио Бога, причестио се Светим Тајнама и 

предао душу. Праведно окончање преподобног исповедника Јована Руског догодило се на дан 27. маја 

1730. године. Кад су господару саопштили да је слуга Јован умро, он је позвао свештенике и предао им 

његово тело да га сахране према хришћанским обичајима. На погребу су се окупили готово сви 

хришћани који су живели у Прокопију и они су испратили тело праведника до хришћанског гробља.  

Након три и по године, свештеник је на чудесан начин био обавештен да су мошти преподобног 

Јована нетрулежне. Ускоро су ове свете мошти биле пренете у храм Светог великомученика Георгија и 

положене у посебну гробницу. Нови угодник Божији убрзо се прославио безбројним чудесима, која су 

се прочула до најудаљенијих градова и села. Верујући хришћани су из свих крајева долазили у 

Прокопи да би се поклонили моштима преподобног Јована Руског и, благодарећи његовим светим 

молитвама, бивали удостојени чудесних исцелења. Новог светитеља нису поштовали само 

православни хришћани него и Јермени и Турци, који су се молитвено обраћали руском светитељу: 

"Слуго Божији, не мимоиђи нас својом милошћу!"  

Током 1881. године, део моштију преподобног Јована руски монаси пренели су у руски манастир 

Светог великомученика Пантелејмона на Светој Гори. У то време, угодник Божији чудесно их је 

спасао током опасног путовања. Захваљујући новчаној помоћи овог манастира и прилозима житеља 

Прокопија, 1886. започела је изградња новог храма, будући да је храм Светог великомученика 

Георгија, у којем су се налазиле мошти преподобног Јована, био веома стар.  
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На дан 15. августа 1898. године, уз благослов васељенског патријарха Константина Петог, 

митрополит кесаријски Јован освештао је нови храм посвећен светом праведном Јовану Руском.  

Кад су се 1924. године житељи Прокопија преселили на острво Еубеју, са собом су понели и мошти 

преподобног Јована Руског. Оне су се током неколико деценија налазиле у храму Светих 

равноапостолних Константина и Јелене у Неа Прокопију, да би 1951. биле пренесене у нови храм, 

посвећен преподобном Јовану Руском, у који данас долазе на хиљаде поклоника из свих крајева Грчке, 

посебно на дан његовог помена, 27. маја.  

Преподобног Јована Руског поштују и на Светој Гори Атонској, особито у руском манастиру 

Светог Пантелејмона. 
 

ПРЕПОДОБНИ ДАВИД СТАРАЦ - ЕУБЕЈСКИ ЧУДОТВОРАЦ 
 

СВЕШТЕНА ОБИТЕЉ ПРЕП. ДАВИДА - СГАРЦА 
  

Предање нам говори да више од 450 година стоји манастир преп. Давида Старца у сенци планине 

Телетриос, усред густе борове и јелове шуме, иако су током векова овде прошле многе катастрофе, 

пљачке турских гусара, разбојника и свих освајача који су газили ово место.  

Живот овог манастира, као уосталом и сваког православног манастира, протицао је бурно. 

Међутим, молитвама његовог оснивача, преп. Давида, Бог није допустио да буде потпуно уништен и 

да нестане. После сваке катастрофе слао је посвећене људе који су га с великом пажњом и великим 

самопрегором и личним приносима обнављали.  

Манастир је саграђен око 1540. године од стране младог подвижника преп. Давида, приносима 

богатих монаха и прилозима које је он скупљао међу хришћанима Грчке, Молдовлашке и Русије. 

Манастир је у почетку носио назив Преображења Христа Спаситеља. После упокојења ктитора 

преподобног Давида манастир носи и поштује његово име. Године 1638, тј. након истека око сто 

година од његовог оснивања, његови оци су поднели молбу, те је манастир постао ставропигијални и 

потчињен непосредно Великој Христовој Цркви у Константинопољу повељом патријарха и синода 

коју је издао Васељенски патријарх Кирил Први Лукарис.  

У мрачним годинама отоманске тираније овај манастир је постао уточиште измученим 

становницима и тајна школа за децу поробљеног народа. Када је настао час народног устанка, није 

оклевао ни Старчев манастир с прилозима за борбу, и то не само материјалним, него и у крви. О томе 

сведочи један од спасених историјских докумената који је потписао храбри војвода капетан Ангелис 

Говион и тадашњи Савет старешина града Лимне, где се саопштава о економској подршци народној 

борби 1821. године од стране обитељи. Осим тога, у другим историјским документима се истиче и 

подвлачи учешће у устанку 1821. године и у заједничкој борби против Турака ондашњег игумана 

манастира Јоакима, јеромонаха Јосифа и других отаца обитељи (в. о томе животопис у 

"Енциклопедији религије и обичаја", т. 4, с. 880). Године 1824. Турци су дошли у обитељ, побили све 

монахе који су били у манастиру и спалили га.  

Дошла је толико жељена слобода. Манастир се обнавља од рушења. Ствара се нова "киновија" 

(општежиће). Од старог манастирског здања спасао се само део источног крила. Испод њега се 

налазила недирнута црква светих Бесребреника, украшена чудесним фрескама из 17. века. Године 

1870. манастирска саборна црква, посвећена Спаситељевом Преображењу и њеном оснивачу 

преподобном Давиду Старцу, срушена је у земљотресу и поново саграђена 1877. године од стране 

Антима Ангелиса који је потицао из села Галацади. Велика манастирска имовина конфискована је 

1933. године. Манастиру је остала маслинова шума у крају Абурија, у области Ровија, као и 

пољопривредно имање Балану и нека друга мања у другим крајевима.  

Северно од обитељи на удаљености једног километра налази се " Агионери". Предање саопштава 

да је преп. Давид ударио својим штапом у стену из које је потекла добра, здрава и лековита вода. 

Благочастиви хришћани из Ливаната о свом трошку и својим радом су спровели део воде у манастир.  

Јужно од обитељи, на удаљености 20 минута хода, на стрмој литици, поклоник среће неку пећину у 

стени. По предању она је била подвизавалиште преп. Давида. У њој је он боравио целе седмице, а у 

суботу, после ручка, кретао је у манастир да би служио и дао своје мудре савете и заповести братству. 

У понедељак ујутру би узимао мало антидора и враћао се у своје подвизавалиште. У њему је, имајући 

ту светињу и воду из потока, проводио целу седмицу.  

Келија преп. Давида Старца у манастиру је била она, где је данас црква Св. Харалампија, изнад 

цркве светих Бесребреника.  

Блажени игуман архимандрит Никодим Томас (+), када је примао игуманство 1951. године, 

показао је велику ревност приликом обнове манастира који се налазио у жалосном стању након 
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окупације и грађанског рата. Осим поправке келија и обнове срушених дрвених балкона, он је 

саградио много цркава, увек уз помоћ благочастивих добротвора и подршку и помоћ братије обитељи.  

Обнова и поновно подизање свештене обитељи трајало је и за време игуманства (1975-1991) бл. 

духоносног старца Јакова Цаликиса (1920-1991).  

Обнова манастирске цркве и њена лепота с дрвеним иконостасом у дуборезу, са дрвеним 

изрезбареним светим кивотом, изрезбареним проскинитаријем, свештени сасуди и одежде, звоник, 

нови конаци и трпезарија за поклонике - то су неки од основних послова који су се обављали за време 

старчевог игуманства, тако да се он с правом назива обновитељем и новим ктитором обитељи.  

Бл. старац Јаков је проживео у обитељи 40 година (од 15.7.1952. до 21.11.1991). Он је веома 

мукотрпно и до изнемоглости радио, и као обичан сабрат обитељи (од 15.7.1952 до 18.6.1965), и као 

њен игуман (од 19.6.1975. до 21.11.1991). Он је све чинио за обитељ и у славу Светога.  

Помоћници у обнови обитељи, обнови и грађевинској и духовној, били су: од 1962. године - о. 

Кирил (садашњи игуман обитељи), од 1970. године - о. Серафим и од 1978. године - данашњи оци.  

Старац Јаков је у свом животу подражавао преп. Давида и ишао његовим стопама. Његови 

аскетски подвизи су били једнаки древним преподобним оцима. Али и сатанини напади на њега, 

духовни и чулни, различита искушења и страдања били су слични онима које су претрпели многи 

богоносни оци. Он је свему насупрот ставио чврсту веру у Бога, анђеоско трпљење, непоколебиву 

уздржаност и кроткост, апсолутну послушност и стрпљење, непрестану молитву и безграничну љубав 

према свима. Но, што су била већа искушења, болести и муке његове, толико га је Бог награђивао 

ретким духовним даровима, толико су велика била његова божанска виђења која је имао, божанска 

чуда која је чинио молитвом, па му је Бог чак даровао да блиста у озарењу. Глас о њему је од 1970. 

године прешао месне границе Еубеје, а од 1975. године, када је по богопросвећеној одлуци 

митрополита Халкиде Хрисостома било одређено да постане игуман, и он је, упркос својим 

колебањима, прихватио дужност игумана, нужно су се открили многи дарови које се он трудио да 

сакрије, те је обитељ преп. Давида постала, како су писали, "кошница духовног живота и жариште 

православља".  

Глас о обитељи и чудесима преп. Давида, њеном освећеном игуману оцу Јакову, неуморном труду 

и аврамовском гостопримству двојице других њених отаца, мало по мало се проширио свуда. Тако је 

мноштво верника из целе Грчке и из иностранства притицало у обитељ да се помоли на служби, да се 

поклони моштима преп. Давида из којих истиче благодат и да узму благослов старца Јакова, да се 

посаветују с њим, да се исповеде испод његовог епитрахиља или само да га виде. У њему су они 

видели човека Божијег који је скидао с њих терет, надахњивао их, даривао им наду и радост, једном 

речју, смиривао их. Тако је обитељ преп. Давида постала, како је карактеристично писао један 

јеромонах, духовно чедо старца, "свегрчко место поклоњења, свеправославна величина нашег века".  

Ево шта саопштава, између осталог, у својој посланици обитељи од 14.2.1994. године из 

историјског Фанара Васељенски патријарх Вартоломеј о старцу Јакову:  

"За бл. старца је стварност оно што је писао св. Златоуст о св. Мелетију Антиохијском: 'Јер он није 

само онај који поучава и проповеда, већ и који види једноставно, те је био у стању да свако учење о 

врлини уводи у душу верника'. - И завршава наш Васељенски патријарх: "Нека му је вечни спомен! 

Нека буде над свима нама његов благослов. Слава светоме Богу што нас је удостојио тога да смо 

познавали овај преподобни образ цркве наше и да се сретнемо с њим више пута".  

Колико се старац Јаков трудио да брижљиво скрива своје врлине, одупирући се слави људској, као 

смиреноуман, толико је Владика Христос заповедао анђелима својима, и они су га прослављали свуда 

на корист свих и у славу Самога Бога.  

У обитељ су долазили да га виде не само појединци, обични људи, него и патријарх, архијереји, 

јеромонаси, јереји, јерођакони и монаси, чиновници и судије, професори универзитета, лекари и 

научници свих струка. Сви који су одлазили из манастира и који су видели старца Јакова осећали су да 

одлазе са сликом раја у себи.  

Захваљујући смелости старчеве молитве, ретким његовим духовним даровима: проницљивости, 

прозорљивости, расуђивању и поучавању, његовим божанским и мудрим саветима који представљају 

изливе божанског даха и његове љубави - потиштени људи који су му долазили одлазили су утешени, 

болесници су одлазили здрави, бесомучни су одлазили ослобођени, људи измучени различитим 

духовним и животним проблемима одлазили су добивши помоћ, грешни људи, "стари људи", одлазили 

су оправдани; одлазили су "нови људи", доневши одлуку за нов живот по Христу. Нарочито су 

омладина, студенти, радници и други, како су сами говорили, видели у обитељи преп. Давида 

оваплоћену православну наравственост која није више за њих била идеја или нешто идеално, него 

"тело и крв". Ради ове обитељи многи од тих младих постали су клирици, монаси и монахиње, 
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породични људи, уносећи у свој живот православну наравственост и начин мишљења које су научили 

док су живели у обитељи преп. Давида.  

Старац Јаков је служио Господу, сачувавши од младости до старости једнаку ревност према 

аскетском животу. Подвизавао се добрим подвигом, с божанском ревношћу и храброшћу, са многим 

смиреноумљем и беспрекорном послушношћу, добровољно је кротио своју плот и одрекао се свих 

чулних задовољстава, и удостојио се благодаћу Божијом да има дарове не само преподобних, не само 

аскета, не само усрдних и добрих монаха, него и милостивих и добрих пастира, и нежних духовних 

отаца, и свештеномученика, па чак и свих праведника.  

Блажени старац Јаков и после свог блаженог упокојења 21. новембра 1991. године које је прорекао, 

има исту смелост према Богу. Многи знају већ из свог искуства или из приче да се чудеса догађају 

сада чак и чешће него онда када је он живео на земљи. Његова јављања људима постала су већ 

многобројна. Призивају га, и старац хита да помогне. Цркви доликује да проповеда оно што може у 

спокоју и разумно да надгради веру.  

Манастир преп. Давида и данас наставља своје путовање у земљу православног монаштва под 

духовним руководством игумана о. Кирила. По избору свих отаца обитељи и благослову преосвећеног 

митрополита Халкиде Хрисостома, осећајући бреме духовног наслеђа које је примио, и бреме 

игуманства, о. Кирил је преузео своје дужности (22.12.1991), "уздајући се у безграничну милост 

Спаситеља Христа и гледајући, и ослањајући се на моћно посредовање Пресвете Владичице наше 

Богородичице и Приснодеве Марије, на неуморну молитву и посредовање преп. и богоносног оца 

нашега Давида чудотворца, ктитора и чувара и првог, али и вечитог игумана, стварног Игумана пошто 

сам преп. Давид мисли и брине се о свему за манастир на благослов и молитву незаборавних својих 

духовних отаца и стараца о. Никодима Томаса и преп. старца Јакова, и на молитве свих незаборавних 

упокојених отаца обитељи".  

"Нико ко прибегава" с вером и побожношћу чудотворцу преп. Давиду и који целива његове 

благодатне и благомирисне свете мошти "не одлази празан". По вери коју има сваки који долази, 

дарује му преп. Давид оно што моли, и верни хришћанин благодари Господа и Бога нашега и усрдног 

и верног исцелитеља преп. Давида Старца.  

Обитељ свечано слави славу два пута годишње: 6. августа празник Преображења Христа 

Спаситеља, јер је први ктиторски храм обитељи основао преп. Давид и који га је обновио у част и 

славу Преображења Господњег, и 1. новембра - дан помена успења преп. Давида. Мноштво верника 

долази у те празничне дане у обитељ да добије благодат и благослов од Преображеног Владике Христа 

и његовог св. Давида Чудотворца.  
  

КРАТКО ЖИТИЈЕ ПРЕП. ДАВИДА СТАРЦА ЧУДОТВОРЦА1 
  

Преподобни и богоносни Давид, истински слуга и пријатељ Свеблагог Бога, родио се 1519. године, 

у Гардиници, у епархији Локриде која се данас назива Кипариси. Његови родитељи, Христодул и 

Теодора, били су благочастиви и пуни врлина. Његов отац, украшен побожношћу и божанском 

благодаћу, имао је чак свештенички чин. И обоје су се трудили да васпитају своје четворо деце "у 

васпитању и науци Господњој" (Еф. 6:4).  

Када је имао свега три године бл. Давид је у виђењу угледао св. Јована Претечу, највећег међу 

смртнима, по речима Господњим, који га је подстицао да пође за њим. Трогодишњи дечак се с 

великим путовођом упутио у параклис (капелу) који је био посвећен његовој благодати. Часни 

Претеча је стао крај своје иконе на иконостасу, а мали Давид је остао и посматрао га читавих шест 

дана и ноћи с побожно прекрштеним рукама. Родитељи су пажљиво претражили целу област, пуни 

бриге за судбину свог малишана, и тек шестога дана, у суботу, нашли су га, када је отац дошао у ту 

цркву да служи вечерње: мали Давид је стајао пред иконом св. Јована Претече блиставог лица и с 

небеском светлошћу у погледу. Од тада је дивни и богоносни Давид често долазио у ту Претечину 

црквицу и молио се као истинско дете Божије, како говори апостол народа: "Јер све које води Дух 

Божији, синови су Божији" (Рим. 8:14). Преп. Давид је био украс својих родитеља и њихов душевни 

мир, по библијској изреци: "Поучавај свога сина, и он ће ти дати покој и мир души твојој" (Приче, 

29:17). Једино му писање није ишло савршено, али је био послушан увек и у свему за шта би га 

замолили и о чему би га посаветовали. Нарочито је у летње време, када се његов отац бавио 

земљорадничким пословима, одлазио брижно на њиве, постајући помоћник свога оца. И док су се у 

подне отац и радници мало одмарали, избегавајући превелику врућину, преп. Давид се и за време 

страшне жеге молио, узносио мољења, благодарења и славословља Свемилостивом Богу, 

подвргавајући истовремено и своје тело изнуривању и страдању. Тако је живео са својим родитељима, 
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имајући апсолутну послушност и поштовање према њима, и украшавао се сваки дан све већим 

врлинама. Молио се дан и ноћ и молио Бога да му покаже пут истине и доведе га тихом и спокојном 

пристаништу да би избегао немире и метеже сујетног живота и многе и различите мреже ђавола, те да 

тако стекне блажен живот праведних и врлих људи.  

Када је имао око 15 година преп. Давид је отишао из свог завичаја, измоливши најпре помоћ од 

човекољубивог и милостивог Бога. Господ је послао на његов пут врлог учитеља јеромонаха Акакија, 

да би га усавршавао духовно. Узевши, дакле, благослов од родитеља, он се предао на послушање 

Акакију, и овај га је одвео у свој манастир у Магнесији (Тесалија), учећи га монашком живљењу. Од 

тада је преп. Давид усрдно боравио у аскетским напорима, савршеном уздржавању од зла, и учио се да 

избегава пролазна задовољства и световна мудровања, да би се удостојио да постане смирени слуга 

небеског Цара. Њему се свиђало да ради "Богу живоме и истинитоме" (1 Сол. 1:9).  

Протекло је пет година у обитељи Магнесијској са Акакијем и братством. Сви су они видели у 

њему изузетног аскету, љубав, смиреноумље, послушност и, пре свега, разум и мудрост. Осим поста и 

правила, чинопоследовања и служби, у којима је показао велику ревност, он је веома много радио. Био 

је озбиљан и разборит од детињства, и због његове разборитости прозвали су га "Старац"; са својих 20 

година, он је заиста био старац по мудрости, и у манастиру су га назвали такође старац. Тако је живео 

"Давид Старац". Његов учитељ, свештени Акакије, наравно, увек је налазио нешто ново из свог 

искуства којим је располагао. Ради искушавања, често је омаловажавао прекорним и хладним речима 

преп. Давида и много пута га слао на периферију да продаје пепео. Незаборавни Давид је пак с 

великим смиреноумљем и неизмерним трпљењем и даље бивао уздржан и извршавао сваку заповест 

свога старца, сматрајући да трпљењем и послушношћу човек бива прослављен од Бога и да се 

удостојава небеског блаженства.  

Касније, старац Акакије је напустио свој манастир заједно са својим искушеником преп. Давидом 

да би пронашао друге врле људе и да би још више напредовао у духовном животу. У области планине 

Осе (Тесалија) нашли су они манастир Комнина са оцима који су се неометано подвизавали у 

врлинама. Тамо је преп. Давид чинио велике духовне подвиге с неизмерним радом, сузама и то тако да 

је превазишао све аскете. Непрестано се трудио да узраста у савршенству, "заборављајући оно што је 

иза и стремећи ономе што је испред", да би достигао крај и добио "награду небескога призвања у 

Христу Исусу" (Фил. 3:1315). У том манастиру, након упорних молби отаца који су се заједно с њим 

подвизавали, преп. Давид је прихватио чин ђакона. Ускоро је Акакије поново, испуњен божанском 

љубављу, дошао на Свету Гору заједно с преп. Давидом да би се поклонио свештеним киновијама 

(општежитељним манастирима) и стекао духовну корист, живећи с подвижницима. Блажени Давид је 

живео у Лаври Преп. Атанасија Атонског коју је сматрао пристаништем врлине и душевног спасења. 

Старац га је оставио тамо, а сам је отпловио у Константинопољ да би добио благослов патријарха који 

не само што га је благословио, него је сазвао синод и рукоположио га за архијереја, 

високопреосвећеног митрополита Нафпакта и Арте.  

У своју епископију Акакије је узео и преп. Давида и ускоро га је рукоположио за јереја, служитеља 

светих божанских Тајни. Он му је чак предлагао и чин архијереја, предлог који је, међутим, смирени, 

смерни и ћутљиви Давид одлучно одбацио: једино чему је он непрекидно тежио, било је његово 

освећење по речима апостола Павла: "Ово је воља Божија, освећење ваше" (1 Сол. 4:3). И да би 

постигао успехе, он се непрестано украшавао врлином послушности према свом светом старцу и 

духовном оцу. Карактеристичан је следећи случај о којем саопштава његов животописац.  

Једном је старац послао преп. Давида из града Нафпакта у град Арту ради служења. Након што је 

пропешачио четири дана бос, јер је тако навикао, дошао је до одредишта и зауставио се да се мало 

одмори. Тамо га угледа неки сиротољубиви и христољубиви архонт2 који му одмах купи обућу и даде 

му. Не желећи да увреди доброг и побожног архонта, смирени преп. Давид узе обућу и поче да је носи. 

Након извршења старчевог наређења он се вратио у Напакт, где га је очекивала тешка казна. Акакије 

му рече строго:  

- Ко ти је дао обућу?  

- Неки побожни архонт! - одговори преп. Давид.  

- Је ли то твоја послушност? - одврати му епископ - Зашто ниси дошао бос како си и отишао, него 

си пожалио самога себе? Трчи што брже, врати обућу коју су ти дали, и дођи поново бос, како си и 

отишао. Овај канон3 сам ти наложио да ништа не чиниш без благослова!  

Послушни преп. Давид пристаде с радошћу и испуни канон без роптања, колико год он био тежак. 

И након што се вратио у обитељ, свети старац га је дочекао усхићен и са радошћу као достојног слугу 

Божијег и чедо послушања.  
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Многе врлине преп. Давида и његова доброта подстакли су представнике краја и његовог старца да 

му предложе да буде игуман обитељи Варнаковске Богородице. Преп. Давид је пристао, и у свом 

новом служењу ускоро је показао пример духовног оца и узор монашког живота. Чак и упркос 

проблемима које су причињавали самовољни оци манастира.  

Једном дође из Варнакове патријарх Јеремија с мудрим проповедником Емануилом. Једном, 

ушавши у Саборну цркву управо када је преп. Давид служио проскомидију, Емануил угледа овога свог 

озареног божанском светлошћу како стоји у ваздуху на висини од готово једног аршина изнад земље. 

Тада потрча патријарху и рече му о томе. Међутим, овај, када је касније дошао у светилиште није 

угледао чудо, већ само смиреног Давида, лица препуног суза. Патријарх, узбуђен, још једном 

предложи преп. Давиду да га учини архијерејем, али је поново наишао на чврсто одбијање.  

Па ипак, он тамо није дуго остао: ожалошћен неодговарајућим понашањем многих монаха у 

Варнакови који су остали неисправљени, упркос његовом неуморном труду, преподобни је отишао и 

Духом Светим се упутио на планину Стири, између Хеликона и Парнаса, где је основао мали 

манастир. Тамо је ускоро окупио довољан број монаха који су славословили Светога Бога дан и ноћ и 

живели по еванђелским заповестима благодаћу Божијом. Али злобни непријатељ, ђаво, није престајао 

да на подмукле начине напада светога који је благодаћу Божијом остајао непоколебив као стена. Он се 

крепио апостоловим речима: "Обуците се у свеоружје Божије, да бисте се могли одржати против 

лукавства ђаволскога" (Еф. 6:11), те се уопште није бојао сатаниних стрела. Једном су га неке ђаволове 

присталице оптужиле да је наводно био узрок бекства неколико робова агарјанског управника 

Ливадије. Из тог разлога преп. Давид је претрпео мучења, био ишибан и бачен у тамницу. Међутим, 

ова страдања нису поколебала преп. Давида који се радовао, по речи св. Јакова брата Господњег: 

"Сваку радост имајте, браћо моја, када паднете у различита искушења" (Јак. 1:2). Најзад, неки 

благочастиви хришћани платише новац, и преп. Давид би ослобођен. Међутим, одлучио је да се више 

не враћа на гору Стири, већ је прелазио с места на место, све док није поново пронашао погодно 

место, доживљавајући на путу безбројна насиља и невоље од варвара и злих људи. На крају крајева, 

дође на острво Еубеја. Чудесан је начин на који је прешао од града Аталанде на супротну обалу код 

места Ровија на северној Еубеји.  

Када је преп. Давид дошао до обале Аталанде, замолио је лађара да га пребаци на ону страну, на 

северну Еубеју. Видећи, међутим, њега смиреног и у изношеној мантији, лађар је одбио и испољио 

потпуно непоштовање према њему. Преподобни није уопште негодовао због оваквог лађаревог односа 

према њему, већ је скинуо своју изношену мантију, распростро је по површини воде, начинио знак 

крста, помолио се, попео се на своју мантију, и гле чуда, почео је да плови. Видећи преподобног како 

путује морем на својој мантији, лађар рече: "Да, то је монах који ми је рекао да га узмем, а ја га нисам 

узео, он је свети!" И одмах поче да виче из далека: "Дођи оче, дођи оче, узећу те, дођи оче, узећу те..."  

Свети зачу лађареву вику, благослови га и настави да путује на чудесан начин све док није изашао 

на обалу града Ровија на северној Еубеји.  

Од Ровија се попео на планину и дошао до места где се данас налази манастир који је подигнут у 

његову част. Тамо је била једна срушена црквица Христовог Преображења. Он се тамо населио, 

скривајући се у пећини. Ускоро је, мало по мало, његов долазак постао познат. Глас о аскези, врлини и 

његовој светости, проширио се временом свуда. Њему су почели да долазе многи хришћани, само да га 

виде и да га чују. Они који су желели монашки живот, слушајући о врлинама и подвизима светога, 

долазили су са свих страна да се поклоне пред његовим преподобним ликом и да добију чин монашког 

живљења. Тако је настала потреба да се сагради манастир, чему је, вероватно, од самог почетка тежио 

преподобни.  

Међутим, преп. Давид није имао потребног новца. Зато је позвао мајсторе, показао им место, где је 

желео да се сагради манастир, на врху планине, изнад срушене црквице Преображења. Дао им је 

наређење да припреме и материјал за градњу (камење, креч и остало) и отишао да скупља прилоге 

(тзв. "благослове") међу хришћанима Грчке који су се у то време налазили под влашћу Турака.  

Преподобни је бивао свуда, долазио је и у Русију где су му хришћани донели много новца и других 

драгоцених дарова. Но како преподобни да пренесе толико новца и дарова из Русије на Еубеју? Ево 

како га је просветио Бог и шта је учинио: издубио је у великом комаду дрвета шупљину и ставио у њу 

новац и дарове, запушио је дрво, начинио знак крста, бацио кладу с благом у једну руску реку, 

помолио се и на крају рекао: "Пре него што доспем до острва Еубеја, нека буде ова клада са благом на 

обали града Ровија".  

Коментаришући, када је о томе причао поклоницима манастира бл. игуман обитељи о. Јаков, често 

је подвлачио: "Погледајте, каква је то вера! Ни на тренутак св. Давид није помислио, неће ли остати та 

клада с благом негде у реци, или како ће доспети кроз толико река, мора и океана из Русије на Еубеју. 
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Он је веровао да ће рука Божија узети ово благо и донети га у Ровије ради градње манастира. У то је 

веровао свети, без икакве сумње, без размишљања..."  

И заиста, када се, након извесног времена, преп. Давид вратио из Русије и доспео до Ровија, 

угледао је кладу с благом како га чека на обали. Житељи Ровија који су први пут видели овакво дрво 

такође су се потрудили да га својим секирама отворе, међутим, узалуд, зато што су им се секире 

тупиле или се кривиле, али дрво се није могло отворити. Преп. Давид им приђе и рече: "Шта чините, о 

Ровијани, о Ровијани! Зашто хоћете да отворите то дрво? Ово дрво садржи благо помоћу којег ћу 

саградити манастир у славу Преображеног Владике Христа".  

Затим се преп. Давид попео на планину, срео мајсторе који су почели да зидају манастир поред 

срушене црквице Преображења, а не на врху планине где им је он рекао. С болом у срцу упита он 

мајсторе: "Зашто сте, браћо моја, почели да градите манастир овде, а не горе, на врху планине, где сам 

вам рекао?"  

"Зато што смо, старче, веровали да тамо на врху нема воде" - одговорише они. "Хајдемо" - рече им 

преподобни - "да погледамо има ли тамо воде или нема?" И заиста, када дођоше на то место, 

преподобни приклони колена, помоли се и удари својим штапом у корен једног великог дрвета. И, гле 

чуда, одмах потече вода као река! То је за мајсторе била добра поука вере и подвига. Преподобни, 

упркос томе, дозволи мајсторима да наставе градњу манастира тамо где су већ започели, и то управо 

на оном месту где се налази сада његова обитељ.  

Воду која је истекла из планине молитвом св. Давида, много година касније, 1963. године, 

становници села Ливанати из јужне Фтиотиде, земљаци светога, спровели су својим личним радом и 

доприносима у манастир. Богати извори у дворишту и испред манастира са чистом, слатком и 

чудотворно лековитом водом, названом "Агионери", подсећају све до дана данашњег на чуда светог 

старца Давида. Подсећају такође и на повиновање преподобног мајсторима у питању градње обитељи 

на оном месту где су они почели да је граде. Након неколико година, дивљења вредни, манастир био је 

саграђен и створено је добро братство. Старац Давид је изврсно организовао обитељ. Све је тамо 

сведочило о мудрости и разборитости старца који је поучавао чак и самим својим присуством и 

погледом. Глас о врлинама старца Давида, нарочито о њему као учитељу монаштва, пронео се свуда!  

Његов биограф, монах Христофор, не саопштава број саподвижника преподобног, међутим 

помиње приличан број имена монаха који су постигли успех у врлини божанским саветима и поукама 

старца. Тако он помиње јеромонаха Исакија, јерођаконе: Герасима, Јоакима, Дионисија, Данила и 

монахе: Јоаникија, Исаију и друге. Све њих су одликовале врлине, једнога послушност, другога пост, 

трећег благодат поучавања, утехе, надахњивања малодушних људи који су долазили у манастир, 

једнога благодат духовништва, другога благодат обучавања путем којег је научио да читају и пишу 

мале Грке из околних села који су долазили у манастир у том тешком раздобљу турске владавине.  

Оно што је нарочито чинило славу преп. Давида била је његова вештина и моћ да преноси другима 

чежњу за опроштајем с неба за грехове. Зато су се све време умножавали људи који су долазили у 

манастир на исповест.  

Требало би написати много књига да би се могло испричати подробно о свим случајевима који 

сведоче о љубави преп. Давида, његовој вери, његовој духовној жртви, снази речи и дару да улази у 

људска срца, да их одгаја, као и о необичној милости, не само према истоверцима, него и према онима 

који исповедају другу веру. Ево једног примера.  

Једном дође у манастир сиромашни Агарјанин, овдашњи, са Еубеје. Чим га угледа преподобни, 

сажали се и поведе га економу да му да одећу и нове ципеле, као и храну за њега и његову породицу. 

Тако је велико милосрђе имао свети! Међу многим другим случајевима милости преп. Давида, 

животописац саопштава и следећи.  

Четири старца из суседног села Ровија дођоше једном у манастир. Угледа их свети и упита: "Што 

дођосте, браћо?" Они му одговорише: "Ми смо, свети старче, стари и сиромашни, те дођосмо вамо да 

нас спасеш душевно и телесно". Свети Давид их прими с радошћу, и након што им је дао правило 

тиховатељског живљења, обукао их је у монашку схиму. Ту дођоше неки монаси из обитељи и 

рекоше: "Старче, за манастир није корисно да овде живе ови, јер су стари и имају дугова, па ћемо 

имати невоља због њих". Тада им свети одговори: "Ви идите куда хоћете, али оставите овде ове 

сиромахе, зато што је манастир Владике Христа, а Он сиромашне и намернике прима". Тако почеше у 

манастиру да живе ови сиромашни старци и ослободише се жалости и беде и претешког дуга, али, што 

је главно, подвизаваху се за спасење душе своје која је "ствар бесмртна".  

Много чудеса је учинио преп. Давид још за живота по великој смелости коју је имао пред Богом, 

као и због многих својих врлина. Ево неких од њих о којима приповеда биограф.  
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Једном у лето, свети пође у Каристо манастирским послом. Успут се зауставио у селу Дисто да се 

мало одмори. У овом селу је било веома много комараца који су досађивали људима толико да ови 

нису имали ни сна, ни одмора, те су једни бежали у пећине, а други у планине. Чим сазнаше за долазак 

светога у њихово село, истрчаше сви, падоше пред његове ноге и замолише га да се помоли, јер је 

имао велику смелост пред Богом, да их ослободи Господ од ужасног мноштва комараца. Видећи 

њихову побожност и сузе, свети их је поучавао, колико је било могуће, о спасењу душе и рекао да 

имају наду у Бога, и Он ће их одмах ослободити. Затим подиже руке, упери очи душе према небу и 

рече: "Господе, Исусе Христе, Боже наш, Ти Који си ослободио Израиљце од фараонове руке и 

даровао им земљу обећања, Ти ослободи и слуге Твоје ових мрежа мисаоног фараона (тј. ђавола) и од 

мноштва комараца који их муче, да се прослави Име Твоје Свето: у Теби, преблаги Царе, имају наду 

свог спасења".  

Тек што се свети помоли, и гле чуда, одмах све мноштво комараца побеже и потону у мору. Сви 

прославише Бога, и за ово чудо чуше у многим местима.  

Други пут, опет, свети, налазећи се у Елеусини, куда је дошао ради користи многих душа, би 

примљен у кући једног благочастивог хришћанина. Да би захвалио светоме, домаћин постави на 

трпезу између осталих јела и свежу тикву од првине плодова. Међутим, када свети узе да једе тикву, 

осети такву горчину од које не би могао да је окуси. Домаћин се веома растужи. Знајући његове 

помисли, ћутке седећи за трпезом, свети се помоли Богу да горчину тикве замени сладошћу. И доиста, 

тиква одмах постаде преслатка. Тада рече домаћину: "Једи сада, чедо моје, зато што је тиква слатка и 

преслатка". Овај хришћанин онда гласно прослави Бога и објави о овом чуду по свој области.  

Други пут пак у Зитунију (данашња Ламија), свети на путу срете једног Агарјанина који га без 

икаква повода удари штапом по леђима. Свети ништа не рече, само Агарјанинова рука усахну и 

постаде непокретна. Како није могао да покреће руку и било шта да ради, Агарјанин дотрча заједно са 

другим Агарјанинима светоме на преноћиште где је овај одсео, и, горко плачући, замоли га да га 

исцели. Свети му одмах рече: "Нека се излечи рука твоја, силом Божијом, и нека буде као пре". И гле 

чуда, рука његова се излечи. Агарјанин и његови истоверци угледаше то преславно чудо и пођоше и 

приповедаше о њему својим истоверцима. А онај Агарјанин донесе много новца светоме из 

захвалности, али му га овај врати, говорећи: "Иди, дај милостињу својим истоверцима, и убудуће 

никада не чини зла". Тако прослави светога Свеблаги Бог, као верног и најбољег слугу Владике 

Христа, који чини чуда и верницима и неверницима.  

И свој манастир свети је држао у великом реду и складу, а оци, који су га слушали, били су 

украшени различитим даровима. Ево две приче од оних које сведоче о његовом изврсном руковођењу 

манастиром.  

Неки јерођакон, родом из Зитунија, живео је у суседству манастира. Имао је богате и племените 

родитеље. Светитељ му никада није давао да носи нову одећу, већ му је давао смирену и сиромашну. 

Једном је јерођакон пожелео да пође да се види са родитељима, и уз дозволу преподобног, пошао је. 

Када се вратио у манастир био је одевен у сјајну одећу, показујући тиме да је био син богатог и 

племенитог оца. Чим га угледа свети одевеног у горду одећу, рече му: "Зашто си, ђаконе, презрео 

одећу смирења и обукао се у одећу гордости? Сада видим два демона како ти седе на раменима". Чим 

то чу, ђакон се уплаши, паде пред ноге преподобног и замоли га за опроштај. Овај рече: "Брзо скини 

одећу гордости, баци је у огањ, обуци одећу смирења - и тада ћеш добити опроштај". Одмах ђакон 

испуни заповест светог старца, и демони, чим угледаше ђаконово смирење, побегоше посрамљени.  

Други пут, када монах Христофор, његов каснији биограф, прими помисао коју му донесе ђаво да 

оде из манастира, и би спреман, налазећи се на манастирском подворју, већ да крене заједно с још 

једним монахом, преп. Давид, по дару прозорљивости који је имао, дозна монахову намеру, дотрча на 

подворје и стиже на време. Узе га насамо и поразговара с њим са свом обазривошћу и љубављу, као да 

се исповеда. Монах Христофор одмах из онога што је свети рекао схвати да је овај унапред знао за 

његову намеру. Он му паде пред ноге и замоли опроштај. Свети га са душевном самилошћу 

благослови и ослободи злих помисли. Тако је монах Христофор остао и живео у обитељи у миру.  

Слава преп. старца Давида проширила се толико, да су га многи архијереји молили да дође у 

њихове епархије ради душевне користи хришћана. Преподобни је, као верни слуга Исуса Христа и 

ученик послушности, одмах ишао са сваким поштовањем и усрдношћу, не размишљајући ни о великој 

удаљености, ни о својој старости, ни о телу које је било веома немоћно и сасушено постовима, 

бдењима и неизмерним страдањима.  

Исто тако старац није одбио да иде чак и на Пелопонез, где су се архијереји и архонти налазили у 

великој неслози и позвали светога да их помири. Али, када је пловио бродом на другу обалу у 

Таланди, изненада поче бура, и они претрпеше страшан бродолом. Ученици који су били са светим 
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покушаше да се, са помоћу Божијом, спасу, један - пливајући, а други држећи се за даску. Сам пак 

свети се нашао на дубини, али се затим, милошћу Божијом, подигао на површину мора, лежећи као 

мртав. И док су се његови ученици налазили на обали, дубоко жалећи и горко плачући због погибије 

свог духовног оца, неочекивано га угледаше, након девет часова, живог на површини мора. Ускоро се 

на чудесан начин нађе међу њима. Сви прославише Бога због овог великог чуда.  

Затим дођоше на Пелопонез и свети је остварио циљ свог путовања, својим духовним поукама и 

учењем помирио их је, саблажњене лукавим Велијаром, и дао велику радост и духовно весеље свим 

хришћанима те области. Затим се са својим ученицима вратио у свој свештени манастир.  

Његов манастир је стекао свеопште поштовање и био је на духовној висини. Благодаћу и помоћу 

Божијом, као одговор на његове непрестане молитве, и свим својим животом и учењем, свети старац 

Давид је пренео многе од својих врлина на братију.  

Хришћани који су долазили у обитељ стицали су утеху, спокој и материјалну помоћ, уколико им је 

ова била потребна. Сиромашних поклоника је понекад било толико много, да су оци у такве вечери 

радије заспали гладни, али сити на други начин. Верници су манастир назвали "Манастир милости".  

Када је преподобном Давиду било око 70 година, више није проводио све дане у манастиру. 

Поставио је другог игумана, веома разумног, украшеног благодаћу поучавања и смиреноумља, а сам је 

узимао кадионицу, епитрахиљ и одлазио понедељком из манастира и ишао у своје подвизавалиште. То 

је била природна пећина неколико километара од манастира, и тамо је живео преко целе недеље, 

молећи се с побожношћу, умилењем и страхом Божијим, носећи собом само антидор и мало агијазме 

(освећене воде). Суботом увече се враћао у обитељ. Оци су га дочекивали код манастира с молитвом, 

тамјаном и звоњавом звона. У недељу ујутру служио је Литургију, причешћивао се пречистим 

Тајнама, и након божанствене Литургије с великом љубављу, расуђивањем и смирењем је поучавао, 

подржавао, тешио и крепио хришћане који су долазили у манастир, поучавао је и оце, а у понедељак 

ујутру се поново враћао у своје подвизавалиште.  

Последњих година свог живота преподобни је стекао такву смелост пред Богом, да га је Бог 

показао као реку чудеса која вечито тече, а манастир као сјајни светионик православља и извор 

исцелења сваке врсте.  

Будући већ у дубокој старости, преп. Давид је предвидео своје упокојење. Позвао је своје ученике, 

дао им савете и открио им своју блиску смрт. Пре кончине је рекао:  

Ето, браћо моја, Владика Христос је дошао! - и одмах, као праведник, предаде душу "у руке 

Божије" (Прем. 3:1).  

Његови ученици са многим сузама и неутешном тугом погребоше старчево тело, целивајући га. 

Био је први новембар.  

Мноштво верника већ више од 450 година након блажене кончине преподобног долази у његов 

манастир да добије благослов, да се ослободи мука и болести које га муче. Као друга бања Силоамска, 

благодаћу преп. Давида манастир даје исцелење сваке врсте свима онима који с вером долазе и 

призивају његово свето име. На сваком месту наше отаџбине у којем с побожношћу моле светитеља, 

болести се исцељују, демони изгоне, а различите страсти се лече. Благословен Бог који прославља 

свете своје!  

  

Напомене:  

1. Пуни животопис преп. Давида написао је првобитно његов ученик и подвижник монах 

Христофор, а у наше време (1987) преосвећени митрополит Гортине и Мегалопоља господин Теофил. 

Оба су објављена као посебна издања.  

2. Архонт - аристократа, племић.  

3. Канон - правило (овде: правило које се налаже при епитимији).  

  

 

 


