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Из дневника старог свештеника 



Животопис Старца Јована Журавског

У вечни спомен биће праведник 
(Пс.111, 67)

Иван Петрович Журавски се родио 12/25. септембра 1867. године у области Лаудон Мадонског 
среза. И отац и деда су му били свештеници Руске Православне Цркве, са службом у Полоцкој 
епархији. У многодетној породици оца Петра и мајке Меланије осим Јована било је још четворо 
деце, син Симеон, који је и сам постао свештеник, и три кћери.

Његов деда је, по својој прилици, био просветитељ. Он је погинуо још као млад: убили су га 
расколници у кући за време вршења требе (вероватно крштења).

Ради стицања образовања мајка је Петра одредила у Полоцко духовно училиште, да би затим 
ступио и Петербуршку духовну семинарију, где је курс завршио 1847. г. Следеће, 1848. године, 7. 
марта он је био рукоположен у свештеника за Баловску домаћу цркву Полоцке епархије (сада у 
граду Балви Литванске  републике).  Од 1853.  до  1856.  године он је  служио у Скрудалинској 
цркви Ришке епархије. Од 1841. г. у Ришкој епархији је започео покрет преласка из лутеранства 
у Православље Летонаца и Естонаца. Од тог времена су у Прибалтичком крају почели да праве 
храмове и да зову свештенике за њих.

Желећи да користи делу Православља међу Летонцима, отац Петар је заискао да га назначе у 
један од храмова где се служба вршила на летонском језику. По указу архиепископа Платона 
(Городецког)  Ришког  и  Митавског,  он  је  био  одређен  за  свештеника  у  Калценавску  цркву 
Керстенбемског дома.

Од тог времена је започело његово служење међу Летонцима, да би се у истом звању наставило 
све до његове смрти. Три године је био калценавски свештеник, око осам година је служио у 
Марциену,  девет  година  је  био  голготски  свештеник.  Руководио  је  и  Стомерзејским  и 
Буцковским храмом, а последњих десет година је био свештеник у Лидернској цркви у Видзему. 
У чину свештеника отац Петар је послужио 44 године.

Отац Петар је био једноставан и дружељубив човек, потпуно предат служењу Богу. Ма где да је 
служио, свуда су га се сећали по добру. У последње време свог живота стекао је од Бога дар 
чисте и силне молитве. Код њега су из далека долазили сељаци (и православни, и лутеранци) са 
молбом да се помоли због њихових невоља. 

Не  само  кад  је  био потпуно  здрав,  већ  и  у  болести,  тј.  у  свако  доба  и  у  свим временским 
условима он се на први позив упућивао у домове својих парохијана ради обављања треба.

У свом животу он је искусио многе невоље, служећи у крају иновераца. Отац Петар Журавски је 
умро  10.  јуна  1892.  године.  Опело  је  служило  осам  свештенослужитеља  предвођених 
керстенберским свештеником, оцем Василијем Покровским. Међу њима су била и два његова 
сина,  свештеник  Симеон  и  ђакон  Јован  Журавски.  Заупокојена  Литургија  је  служена  на 
летонском, а опело на црквенословенском језику.

Сахрани је присуствовало око две хиљаде људи. Дан је био ведар и тих, а појање предивно. У 
духовној атмосфери се осећао изузетан значај догађаја.

Отац Јован Журавски му се и за живота, а и после смрти више пута обраћао са молбом за помоћ: 
и добијао ју је (уп. "Из дневника старог свештеника").

Вањечка  Журавски  је  у  детињству  видео  анђеле:  тајанствено  виђење  је  оставило  нарочит 
божанствени  утисак  на  његову  душу.  Вероватно  су  од  самог  детињства  он  и  брат  Симеон, 



заједно са сестрама, редовно ишли на службе у цркву у којој је служио њихов отац, помажући у 
појању за певницом. Вањечка је заволео црквено појање и молитву.

По завршетку школе 1884. године, Јован Журавски се уписао у Ришку духовну семинарију, која 
се заједно са семинарском Покровском црквом налазила у Кронвалдовом булевару бр. 9 (где је 
данас  Ришки  медицински  факултет).  У  време  слободно  од  учења,  он  је  певао  у  Ришком 
архијерејском хору у Саборној цркви Христовог Рођења под управом диригента Кислова, који је 
био ученик руководиоца Петроградског црквеног хора и композитора Александра Љвова. Он је 
стекао широка знања из области црквеног појања, што му је омогућило да 1900. године изда 
"Богослужбени зборник за црквено појање" на летонском језику са нотама (изд. Рига, 1900. г.), 
којим су се верници обилно користили ради општенародног појања у летонским парохијама. 
Отац Јован је касније својим парохијанима говорио да молитва представља појање душе Богу: 
"Молити се треба певајући". "Црквени појци су светиљке дома Божијег". Сам је нарочито волео 
"Херувику" (бр. 69) и "Милост мира" (бр. 11,12, 13) из црквеног појања.

Бринући се о општенародном певању у храму, о заједничкој молитви, о молитви свештеника 
"заједно са народом, а не уместо народа", он је крајем тридесетих година припремио за штампу 
прикладни џепни зборник за парохијане "Песмослов" ("Свеноћно бдење", "Литургија", "Велики 
пост").  Његова  намера  је  било  једнообразно  појање  у  православним  црквама,  школама  и 
породицама. Нажалост, услед ратних догађања Другог светског рата зборник је изгубљен, услед 
чега није ни издат. Међутим, ми његови потомци бисмо могли да испунимо његово завештање. 
Можда се тај зборник сачувао код некога од оних који читају ове редове?

По  завршетку  семинарије  1890.  године,  Јован  служи  као  читач  у  Виндави  (Вентспилс)  у 
Замковској  цркви  свих  светих,  у  којој  је  старешина  био  познати  свештеник,  отац  Василије 
Аљакритски. Године 1891. Јован служи као читач у Вазнесенској летонској парохији у Риги (која 
се налази у улици Менес). Архиепископ Арсеније (Брјанцев) га је 19. фебруара 1892. године 
рукоположио за ђакона у Јакопштатској (Јекапилс) СветоДуховској цркви, а 12. фебруара 1895. 
године  за  свештеника Марцијенске  цркве  (где  је  некад служио  и  његов  отац)  у  Видзему.  У 
Марцијену отац Јован Журавски наставља свето дело свог оца: он рестаурира иконостас у Цркви 
светог Алексија (1898. г.),  гради црквицу у име светог Александра Невског на православном 
гробљу (1897. г.) и Марцијенско духовнопарохијско училиште (1899. г.). За своју делатност он 
више пута добија захвалност од ришког архиепископа Агатангела (Преображенског).

Познато  је  да  је  у  годинама  службе  у  Марцијену  отац  Јован  био  диван,  добар,  благ  и 
предусретљив  вероучитељ.  Његова  добра  душа  је  ученицима  преносила  Реч  Божију  у 
неисквареном виду, у светлости љубави и молитве. 

Ригу и  Виндаву (Вентспилс)  је  1900.  године  посетио  свети  праведни  отац  Јован  (Сергијев) 
Кронштатски.1 У  Риги  је  служио  Божанствену  Литургију  (или  молебан)  у  Цркви  "Свих 
жалосних радост", а 12. маја молебан на освећењу дечијег санаторијума у Виндави и Литургију 
у Виндавској цркви. У Виндави су оцу Јовану Кронштатском саслуживали свештеници Ришке 
епархије отац Василије Аљакритски, отац Владимир Плис, кључар саборне цркве, отац Винтер, 
отац Јанкович, отац Церињ. Могуће је да се отац Јован Журавски у то време сретао са оцем 
Јованом  Кронштатским  у  Цркви  "Свих  жалосних  радост",  а  могуће  је  да  га  је  посетио  у 
Кронштату, још док је био семинарист. Поуздано се зна само да је Свети Отац Цркве оцу Јовану 
Журавском поклонио расу и да му је предао духовне завете. Народ је касније говорио: "Дар је од 
Јована прешао Јовану". 

До последњих година свог живота отац Јован Журавски је чувао расу коју је примио од оца 

1 Отац  Јован  Кронштатски  је  први  пут  у  Риги  био  1894.  године.  Божанствену Литургију  у  Саборној  цркви 
Христовог Рођења он је служио 21. септембра при огромном мношту народа. 



Јована Кронштатског. На жртвенику у олтару је увек стајала икона светог оца. У свом животу он 
се трудио да испуни његове завете. Какви беху ти завети?

Отац Јован је био сиромаштвољубив и бесребреник. Он је своју плату делио сиромасима. Једном 
је одбио место уносне службе у Саборној цркви и узео на себе крст служења у Ришкој затворској 
цркви и Садовниковом сиротишту светог Тирса. Он је увек био вероучитељ у школама (осим у 
совјетско време), никада не одбијајући да причести болеснике. Он је са Светим Даровима ишао 
код оних који су чекали Божију посету. Кротко је трпео многе муке од ближњих, нарочито од 
супруге, са којом је живео као брат са сестром. 

Био је најбољи наставник и духовник ришких младих свештеника. Међутим, данас се потпуно 
јасно открива да је пре свега био велики молитвеник: он се стално молио, нарочито ноћу. Било је 
случајева да се [некима] јављао у сновима, поучавајући их.

Отац Јован Журавски је  био предан служитељ Божанствене Литургије.  Његова духовна чеда 
сматрају да је  на њега тај  дар прешао од оца Јована Кронштатског.  Литургију је он служио 
свеусрдно и по пуном чину. Певало се складно и молитвено. Баћушка је у олтару често клечао.

За  време  службе  отац  Јован  је  понекад  био  удостојаван  виђења  невидљивог  света  и  душа 
упокојених.  Понекад  вас  је  обузимало  дивљење  од  његовог  служења.  Имајући  смелост  оца 
Јована  Кронштатског,  баћушка  је  дозвољавао  да  се  наглас  читају  тајне  молитве,  отварајући 
царске двери током евхаристијског канона. Помињање живих ради здравља и душа уснулих ради 
упокојења читало се наглас два пута на проскомидији и на Литургији.

Храм "Свих жалосних радост", у коме је он служио, увек је био препун, док су други поред њега 
били празни. Верници причају да је служба у Цркви "Свих жалосних радост" почињала у осам 
сати ујутру, а завршавала у три поподне. Потом су сви ишли код њега као код старца по савет и 
на благослов. Из храма су ишли кући као да лете по ваздуху: на људе је силазила [велика] сила 
благодати.

Отац  Јован  Журавски  је  од  Бога  добио  и  друге  дарове:  дар  исцељивања  (с  обзиром  да  се 
дешавало да исцељује, помазујући освећеним уљем) и дар прозорљивости (што се пројавило у 
тачним саветима и прозирању онога што је било и што може да буде). Своја духовна чеда је 
упозоравао на опасност. Он је духовно видео, "схватао" целог човека. Молитва старца је чувала 
и штитила [људе].

Од 1902. године све до евакуације 1915. године (када је Немачка окупирала Летонију),  отац 
Јован Журавски је служио у Виндавској Николајевској цркви. Не зна се где се баћушка налазио у 
годинама евакуације (1915-1918.). Има, међутим, сведочанстава да је био у Кијеву, где је држао 
разговоре на духовне теме. По нашој претпоставци његовом перу припада надахнута поема "О 
унутрашњем  Хришћанству",  коју  предлажемо  пажњи  читалаца.  Она  представља  синтезу 
православног светоотачког учења о "умном делању", тј. унутрашњој молитви. То дело је постало 
приручна књига многих световњака и свештеника. Она је многе научила молитви, смирењу и 
јед[и]ном потребном: усрдном тражењу Царства Божијег. Духовна чеда старца говоре да се ради 
о  његовој  књизи.  Постоји  сведочанство  Валерије  С.  о  ауторском спису  баћушке  на  писаћој 
машини. Та књига припада "раном" Журавском (с обзиром да ју је написао кад му је било 40-50 
година).  Стога  је  написана узвишенијим и надахнутијим стилом,  који се разликује од језика 
његових  беседа  у  старости.  (У  уводу  књиге  речи  аутора  наводе  да  је  књига  "плод 
четрдесетогодишњег ослушкивања божанствене симфоније светих отаца Православне Цркве". 
Баћушка је 1918. године имао 51 годину). 

 



* * * * *  

Постоје подаци да у епистоларном наслеђу оца Јована има неколико хиљада одговора на писма 
његових духовних чеда.  Нажалост,  после  смрти старца архива је  изгубљена,  а  писма су (по 
сведочанству његових духовних чеда) углавном упућивана ван граница Летоније. Ми их до сада 
нисмо могли наћи. Проналажење тих писама и њихово објављивање је, можда, следећа етапа у 
раду на изучавању живота оца Јована. Молимо све који било шта знају о реченоме да се одазову.

Од 1920. до 1940.  године отац Јован је  свештениклектор у Ришким тамницама.  Он служи у 
Централном Ришком затвору у  Матисовој  улици,  где  је  још од царског  времена била Црква 
светог Николаја, и у Ришкој отпремној тамници (на Брасовој станици), где је била Црква светог 
Сергија. Он такође посећује и Сиротиште светог Тирса. Отац Јован нас у реченоме подсећа на 
светог Николаја Чудотворца доброг пастира. Мноштво џепова његове нарочито сашивене расе су 
увек били пуни поклона за затворенике. На велике празнике он је са читавим џаковима поклона 
обилазио тамнице.

У затвору он ствара четири хора и две духовне библиотеке. Преко појања и молитве заблуделе 
душе прилазе Богу. Затвореници му за цркву праве различита рукодеља, на пример, изрезбарене 
облошке за Јеванђеље (слично као у "Домовима радиности" оца Јован Кронштатског). Прича се 
да  су  се  многи  затвореници  променили:  многе  је  отац  Јован  вратио  у  Цркву и  многима  је 
помогао да спасу душу.

У  совјетско  време  затворска  црква  се  затвара  и  избацују  се  књиге  из  библиотеке.  Црква  у 
Сиротишту светог Тирса бива срушена и опљачкана. Дивно је и чудесно како самог баћушку Бог 
чува од невоља. Немци долазе 1941. године. Гестапо и СС војска масовно стрељају Јевреје у 
Риги.  Баћушка  многе  Јевреје  крштава  у  Православље,  чиме  их  спасава  и  од  духовне  и  од 
физичке смрти.  Шта, међутим,  њему прети због тога? Стрељање.  Ипак,  Бог га чува од свих 
опасности.

[Наступила је] 1944. година. Совјетска војска је поново у Риги. Шта да чини? Да бежи? Заувек 
одлази  група  свештеника  (25  људи)  предвођена  ришким  епископом  Јованом  (Харклавсом). 
Баћушка пита своју омиљену Казанску икону Мајке Божије (са којом је увек разговарао) да ли да 
иде или да не иде. Богомати одречно одмахује главом: "Немој ићи".

Од 1940. до 1962. године отац Јован Журавски је старешина Цркве "Свих жалосних радост", у 
којој је једном служио отац Јован Кронштатски. Она је последње место његовог служења. Он 
1940.  године  има  већ  седамдесет  и  три  године.  Ту  се  он  у  потпуности  предао  пастирској 
делатности и молитви. Он већ има велико искуство и велику службу иза себе. Па ипак, треба 
"претрпети  до  краја".  Опасно  је  постати  сличан  јеванђелском  богаташу,  који  је  накупио 
богатство и постао спокојан.  И баћушка служи без  одбијања.  Он нарочито воли да се  моли 
Мајци Божијој и да јој служи акатисте. Изузетно воли децу, коју "препознаје" још у мајчиној 
утроби и види их још док се нису ни родила. 

Он увек мази децу и даје им бомбоне. Говори храбре и изобличавајуће проповеди и одговара на 
сва питања свих који долазе код њега. Гласно говори о безбожницима комунистима. Прате га 
послани шпијуни потказивачи, али га Бог чува...

Најважније је, пак, што он учи парохијане молитви, тј. главној хришћанској врлини.

Занимљив је однос оца Јована према тајни смрти, према свету упокојених. Он је имао богато 
натприродно искуство откривења, тј. виђења душа светих покрај чијих кивота се молио и душа 
умрлих на гробљима и у цркви за време службе, нарочито за време Божанствене Литургије. 
Њему су се јављали они за које се молио. Силна молитва старца као да је јављала изображење 
невидљивог света.  Њему припадају предивне речи да се за  умрле треба молити са сузама у 



очима. Он је увек душом био близак онима за које се молио и којима се молио, што је изазивало 
тајанствено дејство.  Слично се дешавало и са здравим духовним чедима,  која  су,  иако су се 
физички налазила далеко, осећала близину старца и његово присуство.

Његово живо учење "о свету живих" (будући да  Бог није Бог мртвих, него живих  Мк. 12,27) 
јесте веома важно за савремену рационалну и често хладну свест, која не зна за наше живе везе 
са упокојенима и за реалну блискост са њима.

У  последњим  година  службе  из  деведесетогодишњег  старца  Јована  је  почела  да  се  излива 
нарочита светлост. Сетимо се светог Серафима Саровског, кога је Бог четрдесет и седам година 
припремао за служење људима и потом га свима открио. Слично је било и са оцем Јованом. У 
последњем  периоду  живота  он  је  старац,  "златни  баћушка"  (како  га  зову  у  народу).  Он  је 
истински духовни руководилац од Бога. Код њега иду и путују из целе Русије и из иностранства. 
Он свакодневно пише на десетине писама и помаже, помаже, помаже... Он "сабира са Христом" 
стадо  Његово.  Он  је  блиски  пријатељ  бившег  валаамског  старца,  духовника  Ришке  Спасо 
Преображенске  пустиње,  оца  схиархимандрита  Козме  (Смирнова).  Он  је  духовник  многих 
духовника.

Управо  у  том  периоду  Господ  у  њему  открива  дар  прозорљивости.  Он  говори  о  светости 
Летонске земље,  о  њеном будућем ослобађању,  о будућим патњама и о Божијем карању.  Он 
говори: "Деца ваша ће још учити закон Божији". И све друго о чему говори збива се непосредно 
пред нашим очима. На крају живота отац Јован је претрпео гоњење. Најпре је добио упозорење 
од  своје  браће  свештенослужитеља,  а  касније  и  официјелни  указ  који  је  забрањивао  да  на 
проповедима  говори  "саблажњиве  и  тешко  схватљиве  речи,  примере  и  факте"  (вероватно  о 
комунистима),  те  да  се  "приликом  вршења  богослужења  строго  руководи  упутствима  из 
Служебника"... Царске двери треба да отвара у одређено време". Потом га две године пре смрти 
(као што је предвидео) по достави његове браће удаљују од служења у Цркви "Свих жалосних 
радост" и принуђавају да сам напише молбу за одлазак у пензију. 

Он има деведесет и пет година, али још може да служи: он је толико учинио за Цркву Христову. 
Парохија  Цркве  "Свих  жалосних  радост"  у  заштиту баћушке  пише архијереју који  управља 
епархијом: "За сваког од нас је овде била једна породица, један дом. Готово сваки од нас има 
десетогодишњу или двадесетогодишњу молитву, коју је са клечањем изливао пред престолом 
"Свих жалосних радост", заједно са оцем Јованом. Молимо Вас, високопреосвећени владико... 
Обрадујте нас у нашим и иначе тешким мукама свакодневног живота. И за нас ће највећа радост 
бити  да  поново  добијемо  и  угледамо  протојереја  Јована  пред  престолом  "Свих  жалосних 
радост", од кога је безбожно отеран".

Авај, архијереј није послушао глас народа, по чијим молитвама је још увек жив и здрав...

Баћушка је предсказао да ће црква бити срушена када га одстране и када буде умро. Она је била 
једина црква у Риги која је срушена у совјетско време. И човек се пита због чега. Да ми сами, 
православни нисмо издали свог старца, спољашњи непријатељи не би могли да нас победе.

Да, ми смо нерањиви све док је међу нама мир. Над тим се треба замислити. Свима који су 
срушили цркву, који су 1925. године срушили Црквицу Казанске иконе Мајке Божије на тргу 
поред железничке станице у Риги, који су затварали ришку Саборну цркву Христовог Рођења и 
који су га оклеветали старац је предсказао Божије карање, које се на свима испунило ускоро, још 
за његова живота.

Баћушка је умро на Цвети, Улазак Господњи у Јерусалим 31. марта 1964. године и верујемо да је 
ушао у Царство небеско. Опојан је у белом ковчегу у ришкој Цркви Јована Претече 4. априла, 
уочи  Великог  Петка.  На  опелу  је  учествовало  двадесет  свештеника  Ришке  епархије  Руске 



Православне  Цркве  са  епископом  Никоном  (Фомичевом)  Ришким  и  Летонским  на  челу  у 
присуству мноштва народа.

Старчев гроб се налази на гробљу са десне стране олтара Цркве светог Јована Претече и готово 
преко пута улаза у бившу Црквицу Казанске иконе Мајке Божије.

Ја сам свестан своје немоћи с обзиром да покушавам да пишем о старцу чија је духовна мера 
бескрајно велика. Шта могу да додам као закључак? 

Читајући успомене многих духовних чеда оца Јована, разговарајући са људима који су га знали и 
од њега добили духовну помоћ, човек види да портрет старца зачуђујуће подсећа на светитељски 
образ  Николаја  Чудотворца.  [Он  беше]  поучан,  спокојан,  незлобив,  кротак,  без  таштине, 
сиромаштвољубив,  бесребреник,  заштитник  угњетених,  ослободилац  и  спасилац  заточеника, 
хранитељ гладних Светим Тајнама. Он је облачио наге, достигао чистоту срца и молитвену силу, 
многе исцељивао, од несрећа и патње чувао и предсказао погибију нечастивих.

 

* * * * *

 

Житије оца Јована Журавског се не завршава, будући да је сам говорио: "Кад умрем долазите код 
мене на гроб да се помолите,  али само када је служба већ готова: за време службе ја сам у 
храму". И они који долазе да се помоле знају да он помаже: они добијају исцелења, благослове и 
уразумљење по својим искањима.

 



Предговор

"Господе, пошаљи ми благодат твоју
у помоћ да прославим свето име твоје". 

свети Јован Златоусти

 
"Учини молитву своју тајинством".

свети Јован Златоусти

Ова  књига  је  плод  мога  скоро  четрдесетогодишњег  ослушкивања  божанствене  симфоније 
словесних  звукова,  тј.  мисли  светих  отаца  Православне  Цркве,  бесмртних  искатеља  умне 
красоте.  Она,  наравно,  није  академско  "истраживање",  нити  богословска  расправа  о  Богу  и 
путевима ка Њему. Није. И још једном - није.

Она је свештена поезија, одјек надахнућа којим су били обузети оци. Она је песма срца о "умном 
делању", о дивној музици небеса, која прославља Дивног Бога. Њу је душа чула у бесмртној 
симфонији отаца, као основни лајтмотив целокупне православне аскезе, тј. свих светоотачких 
списа.

Распон мојих гласовних могућности није велики. Међутим, ја сам запевао искрено, тј. како сам 
могао.  И  уколико  неко  други  лепше  и  звучније  запоје  о  истоме,  ја  ћу  му  се  са  љубављу 
потчинити, славословећи Дивнога Бога у Његовим дивним светитељима.

***
Раскривајући скривене мисли светих отаца о "умном делању",  ја нисам имао намеру да сам 
предмет излажем у виду система: ја сам био далеко од такве намере.

Њега је систематски изложио у најпростијој форми и са неупоредивом јасноћом благословени 
песник "умног делања" - богомудри епископ Игњатије Брјанчанинов.

Код  њега  је  то  учење,  та  -  "наука  над  наукама"  и  "уметност  над  уметностима"  изложено 
систематски јасно, просто и доступно свакоме ко жели да усвоји његово делање.

Ја сам имао друкчију намеру. Мене је руководила скромна срдачна жеља да читаоцу запевам 
песму о Дивном Богу и да учиним да срцем осети бескрајно блиског и живог Бога,  а не да 
пружим систем светих мисли отаца. У мени је била тајна жеља да у читаоцу пробудим срдачно, 
живо осећање према Богу - Спаситељу нашем.

Тај малени поточић осећања се, уз долично умно праћење, претвара у реку живог, умног труда, у 
"умно  делање".  И  тада  непрестана  умна  молитва  није  "тегобно  механичко  занимање",  него 
дисање живота. Јер, дисати ваздухом непрестане молитве не треба по нужди, него стога што се 
не може њиме не дисати: он је заправо органска неопходност и духовна храна. Такво делање 
молитве истиче из живог осећања према Живоме Богу.

Постати свестан близине Божијег присуства на сваком месту и усвојити осећање Његовог живог 
присуства и представља спасоносни моменат који оживљава душу и из кога истиче "потресна 
побожност", страх [Божији] и "умна молитва".

Ради бољег загревања моје намере ја сам прибегао огњеним мислима само оних отаца који су и 
сами били песници "умног делања", тј. који су живели молитвеним надахнућем. Јер, права, жива 
молитва  јесте  божанствено  надахнуће  благодати,  песма  срца  Богу.  Стога  је  богонадахнути 



пророк - појац и рекао: Певаћу Богу моме докле постојим [Пс. 145,2].

Међутим, механичко бављење молитвом јесте један од путева који приводе том надахнућу, тој 
песми.

Пламене мисли пламених отаца загревале су моју намеру да гурнем нешто ближе божанственом 
надахнућу, тј. огњу оне који се око њега смрзавају. [Ја сам желео] да се они барем осећањем (ако 
не и умом) од њега загреју.

И уколико сам успео да макар незнатно у читаоцу побудим то осећање сматраћу да мој труд није 
био узалудан, будући да ће се у нечијој души родити радосна песма о Богу, Спаситељу нашем.

А то ће бити почетак благодатног надахнућа, почетак унутарње молитве, почетак песме срца 
Богу.  И  тада  ће  срце  надахнуто  запевати  химну  вечног  славословља  Дивноме,  Великоме  и 
Живоме Богу, који вечно живи и који је бескрајно близак сиротој души човековој, коју топло 
загрева својом потресном Божанственом топлином.

***
Ова књига није написана за све, него само за изабране, за моје у Господу духовне пријатеље, за 
искатеље "умне красоте", за оне који су болна срца кроз сав живот прошли са устремљеним 
искањем "умног изгубљеника", тј. властите душе. 

Ова књига је духовна синтеза мог живота, која се родила у процесу мог сложеног религиозног 
опита. Та синтеза је квинтесенција читаве православне аскезе, која је веома сложена и магловита 
за мудријашки разум и веома проста и јасна за верујуће срце. 

Пут срца је мене привео спасоносној синтези: унутрашњем познању "умне красоте" и налажењу 
пута који води ка њој. 



I

 
Тајна Царства Божијег - само за оне, који су вером прогледали

 

Вама је дано да знате тајне Царства Божијега,
а онима напољу све у причама бива

(Мк.4,11)

Јеванђеље  је - унутрашња, Божанствена тајна,  која се усваја унутрашњим, живим осећањем 
срца. Живо, унутрашње осећање срца јесте благодатна, опитна вера. Без тог благодатног опитног 
усвајања  Јеванђеље  је  (у  најбољем случају)  божанствена  "прича",  нови  хришћански  морал, 
премда само до Гетсиманије. Такво усвајање спољашњег Јеванђеља не бива трајно. Наиме, до 
првог  искушења Њему вичу:  "Осана",  а  по потресу спољашње вере,  спољашњег поклоњења 
урлају: "Распни га, распни", или одлазе у тамну ноћ.

Само  унутрашње,  срдачно  усвајање  раскрива  тајне  Јеванђеља  и  к  њему привлачи  срце  на 
неодвојив начин.

"У складу са животом усваја се истина", рекао је велики наставник умнога монаштва - свети 
Исаак Сирин.

По мери унутрашњег очишћења раскрива се Јеванђеље. Срце се чисти унутрашњим подвигом 
покајања. Очишћеним срцем усваја се Јеванђеље. Стога је Господ као своју прву реч грешном и 
неверном свету рекао:

Покајте се и верујте у Јеванђеље.
Прва заповест Новог Завета јесте покајање. Без покајања је  Јеванђеље,  тј. благодатни живот - 
недостижан. Само покајањем грешна душа улази у нови, благодатни живот.  Покајањем душа 
налази благодатну веру: трудом очишћења срца оживљавају унутрашња осећања. Њима душа 
усваја унутрашњи духовни живот и Јеванђеље, што и јесте благодатна вера.

Грех окамењује срце, убија га и умртвљује његове нежне органе осећања, који усвајају духовни, 
благодатни живот. Стога "спољашњим", који пребивају у греху, тајне Царства Божијег нису дате: 
оне  су  за  њих  недоступне.  За  "спољашње"  Хришћанство  је  дато  у  спољашњим  причама:  у 
вештаственоме, у видљивом.

Гледајући - они га не виде, слушајући - не чују и срцем не разумеју. 

Његове тајне се раскривају само на унутрашњем путу, на путу очишћеног срца. Унутрашњи пут 
јесте пут унутрашњег покајања. Благодатно покајање је унутарња промена читавог живота - и 
телесног и духовног. "Почетни моменат покајања јесте рођење одозго" у нови, благодатни живот. 
Без тог рођења нема ни новог живота. Моменат рођења и покајања уводи у нови благодатни 
живот - у живот покајања. Очишћено срце оживљава за усвајање Јеванђеља, за усвајање новог, 
благодатног  живота.  Јеванђеље  је  благодатни,  божанствени  живот,  живот  Божијег  чуда. 
Очишћено покајањем, срце усваја нови живот као чудо. Живим, реалним осећањем оно усваја 
"потврду  ствари  којима  се  надамо",  тј.  благодатни  живот  вере.  Оживело  срце  живи  новим 
ваздухом духовног живота - ваздухом покајања.

Самог себе обмањује онај ко живи у телољубивим похотама, тј. пребива у сласти телољубља и 
мисли да  пребива у духовном животу Хришћанина.  Тај  пут  је  самообмана,  "лажљиви пут у 
похотама  плоти".  На  њему  не  обитава  Дух  Божији.  То  није  пут  Јеванђеља.  На  њему  нема 
очишћења од умртвљујућег греха, услед чега нема ни усвајања духовног живота. Само на путу 



одвајања  од  телољубивог  живота,  на  путу  покајања  душа  налази  благодатну  веру  у  живим 
осећањима срца. На другом се месту благодатна вера неће наћи. Живом вером срца, тј. живим 
осећањем душа људска налази духовни живот, духовно биће и у њему утврђује своје временско 
значење. У кратком тренутку времена, у тачки земаљског бића она одређује усмереност своје 
воље за необухватљиву делатност у вечности. У подвигу покајања и живе опитне вере људска 
душа утврђује своје биће у Божанственом: она улази у круг тог бића и "садејствујућом благодаћу 
изобилно усваја обожење, постајући учесница светлости и причесница Божанства" (Канон пред 
Причешће, Молитва 7).

Све је могуће ономе ко верује, рекао је Господ. Ономе ко је нашао тај пут и подвигом умне воље 
надишао спољашње, телољубиво живљење, ко се вером оградио од варљивог "дрвета познања 
добра и зла" као саблазни и ослободио се, ко се најунутарњијом мишљу и осећањем устремио 
унутарњем, скривеном, умном делању покајања, ко са напором пази на свој живот и непрестано 
проси, трезвоумно тражи једва приметни пут Божији и смирено удара болним срцем у двери 
милосрђа - биће одговорено: он ће наћи и њему ће се отворити двери скривених тајни Царства 
Божијег.

Тај скривени, духовни, унутрашњи живот божанствени не налазе спољашње душе. Он се налази 
скривеним,  унутарњим  делањем.  А  само  "делање"  налази  малобројни:  само  они  који  су 
ступили на пут одрешења од "невештаствених, духовних" поседа - од маштања и жеља, и почели 
да пазе на своје помисли.

"Ови одрешени припадају унутрашњем чину Хришћана",  по  речи светог  Макарија Великога 
(Беседа  1,  поглавље  9).  Они  припадају  другачијем  хришћанском  роду.  Показујући  на 
преподобног Серафима,  њихова Родоначелница -  Пресвета  Дјева је  рекла:  "Овај  је  од нашег 
рода".

Они су носиоци тог другачијег рода. Они су носиоци живе вере Божије, која је многодејствена и 
чудотворна. Они су живи носиоци Живота Бога.

Они су они који су вером прогледали и искуствено познали скривене тајне Царства Божијег.



II

 
У хришћанском човечанству је "вером прогледало" Источно монаштво. У 

њему су се и чувале Тајне Царства Божијег.
 

Унутрашње  Хришћанство,  које  је  вером  прогледало  у  историјском  процесу,  беше  источно 
монаштво. Подвигом своје умне воље оно је ступило на пут благодатне вере и опитно познало 
тајне Царства Божијег, с љубављу га саопштивши у својим богомудрим прикривеним списима.

По неиспитивим судовима Божијим источно монаштво је у хришћанском човечанству чувало 
тајне Царства Божијег и било сасуд Светости Божије, ковчег Новога Завета,  у коме се чувала 
"дејствена благодат освећујућег савршенства", по изразу светог Макарија Великог (Беседа 40). У 
монаштву се  чувала  благодат  која  је  освећивала  и  сав  спољашњи свет.  Господ  Бог  је  имао 
"дејствени"  додир  са  спољашњим  светом  преко  монаштва.  У  том  ковчегу  се  (као  некада  у 
Израиљу) чувала тајна Новога Завета Бога са човеком. Израиљ је за ново човечанство био оно 
што је монаштво било за хришћанско човечанство.

Древни је Израиљ у себи, као у ковчегу, чувао тајну: обећање долазећег Бога - Спаситеља.

И монаштво је у себи чувало исту тајну, премда не у обећању, него у испуњењу. "Обећање" се у 
монаштву  оплодотворило.  "Обећани"  и  "долазећи"  Бог  је  већ  пребивао  у  монаштву  као 
Спаситељ човечанства. Скривена од векова и поколења, "тајна" се открила Његовим светима, 
који пребиваху на путу монаштва. Та тајна је - "Христос у нама", по речи апостола (Кол.1,26-27).

Ту тајну монаштво је опитно познало и чувало у светлим ликовима својих светих.

Спољашњи хришћански  свет  није  примао  те  тајне  и  није  их  опитно  знао.  Он их  је  споља 
побожно  поштовао,  али  су  му  изнутра,  у  опитном  преживљавању  оне  биле  непознате. 
Хришћанство  је  за  њега  било  божанствена  прича.  Јер,  спољашњи хришћански  свет  је  свим 
својим умом  и  осећањем  био  погружен  у  вештаствено,  у  земаљско,  у  ташто  и  пролазно,  у 
паганско и непросвећено биће. 

Стога су му и биле недоступне унутрашње тајне Хришћанства, тајне Царства Божијег.

Спољашњи хришћански свет је, по свом унутрашњем стремљењу, припадао деци овога века који 
се  жене и удају.  Он се напреже око продужавања пропадљивог смртног постојања. Њему није 
било познато другачије, вечно, бесмртно, анђелско постојање, није му било познато васкрсење 
које бива овде пре општег васкрсења, по изразу светог Симеона Новог Богослова.

Спољашњи  хришћански  свет  се  није  удостојио  унутрашње  тајне  Хришћанства:  он  се  није 
потрудио да је усвоји. Он се није потрудио да достигне други век и васкрсење мртвих, где нити 
се жене, нити се удају, него су као анђели Божији на небу (Мт.22,30; Лк. 20,34-36; Фил.3,8-11). 
Не потрудивши се како треба, он није ни познао те тајне, пребивајући у трулежном, смртном и 
плотском постојању. Уосталом, само подвижници и они који се принуђавају долазе до тих тајни 
и улазе у Царство тих тајни.

Подвижник који се домогао тих тајни беше источно монаштво. Оно их је опитно усвојило и 
чувало у себи.

Монаштво  се  подвигом  "умне  воље"  одрекло  од  спољашњег  и  вештаственог,  од  напора 
продужавања трулежне, смртне бесконачности, од "невештаствених поседа", од маштања и жеља 
и своју духовну "умну природу" устремило ка васкрсењу и бићу у другом веку. Оно и јесте 
унутрашње  Хришћанство  за  вером  прогледале,  коме  се  и  открило  другачије,  скривено, 



божанствено биће, које се скривало од векова и поколења.

Монаштво је било и носилац живе вере у Живога Бога. Оно је том вером и творило хришћански 
живот међу непросвећеним паганским народима. Оно је светлошћу вере Христове озарило те 
народе. Светлост Христова је била у монаштву и сам Христос је делатно пребивао у њему. Стога 
је  просту верујућу народну душу и  вукло  на  поклоништво  по  манастирима  и  ка  старцима-
монасима:  она  је  живим осећањем свога  срца  ту  осећала  присуство  Живога  Бога  и  није  се 
варала. Заиста, Бог је био у монаштву: тамо се она додиривала са Њим и налазила га у образима 
светих инока.

Путем додира са монаштвом спољашњи хришћански свет се просвећивао и добијао делатну 
благодат, која је освећивала његово спољашње постојање и откривала пут према унутрашњем, 
духовном постојању. Освећујућа Христова благодат изливала се на спољашњи свет само преко 
монаштва. Других путева освећења у Цркви Христовој није било, нема их, и неће их бити.

Свака хришћанска душа која ожедни за благодатном променом свога живота добија је и добијаће 
је само путем монаштва. Свети иноци су носиоци те делатне благодати. У томе је тајна Цркве 
Христове. И та тајна је свето благодатно монаштво.

У светим подвижницима источног монаштва, којима су дане те тајне Царства Божијег, чувао се и 
скривени умни пут ка освећењу, ка налажењу благодатног живота и вере и ка опитном усвајању 
тих тајни.

Прва благословена Подвижница у новом човечанству, која се својим умним делањем домогла 
скривене тајне новога бића, била је Преблагословена Дјева и Мати, Родоначелница другога рода, 
новога човечанства, Родоначелница монашког рода, небеска Игуманија земног монаштва. Она је 
прва пропутила стазу ка тајнама Царства Божијег и нужном домогавању тих тајни. Од ње је и 
кренуло ново човечанство: анђелско, божанствено, небески другачије - иноштво2 [тј. монаштво], 
устремљено другом веку, другом животу, васкрсењу нетрулежности.

 

2 Непреводива игра речи. Инои - значи други, другачији. Иноштво (отуда и - инок) је стога - "другачији" начин 
живота у односу на обични, породични. У нашем језику се значење те речи задржало у изразу - иностранство 
(друга земља) или инославни (друге вере), - Прим. прев. 



Она, Поклоница смела,
у ноћи без светлости

у тамним вековима беспутице
усудила се стазу да пропути,

најкраћу и незамењиву -
ка начелној тајни Божијој -
ка светој нетрулежности.

 

Она је све кротке и ниште и тужне, 
неуспокојиве искатеље унутарњег, 

бесмртног, божанственог, "умног бића",
с љубављу повела са собом

ка светлој васељенској јутарњи
дивног васкрсења.

 

И од тог часа
иза Њених ногу,

које с трепетом бола прођоше кроз трње,
по чудесним траговима,

по њеним стопама,
које горе драгуљним сузама

и капима рујних рубина,
хитају низови

узаном стазом...

 

А лица!
Њихова лица сијају

непропадљивом лепотом Њеном.
Иду... сви иду ... хитају...

ка слави непропадљивости
светлог дана васкрсења.



III

 
Разлика између Западног и Источног монаштва. У источном монаштву је 

скривена тајна краја.
 

Слави васкрсења западно монаштво се устремило другим - спољашњим и вештаственим путем. 
Стога је код западног монаштва искуство и кретање другачије, различито од источног. Оно има 
искуство почетка Хришћанства, искуство галилејских поља и цветајућих кринова (Франциско 
Асишки и  други),  ходање  за  Христом  по  њиховој  површини (крсташки  походи),  динамичко 
устремљење  ка  (спољашњем)  ослобађању  Свете  Земље  од  (спољашњих)  непријатеља 
Хришћанства и (спољашњу) борбу против антихриста.

То су основне црте пута по коме се кретало западно монаштво и његова делатност. Оне су за 
њега суштаствене све до сада.

Западно  монаштво  се  у  својој  младости  са  својом  заљубљеношћу  у  историјском  процесу 
духовног развића зауставило на спољашњем, на површини - где се и укочило.  Код западног 
монаштва  је  много  деловања  по  спољашњој  површини,  много  динамичности  с  обзиром  да 
пребива у младалачком узрасту, у добу свежине младалачких сила. Даље од свог младалачког 
узраста оно се није ни развило, а није ни могло. Јер, западни народи су, по својој унутарњој 
обдарености и развићу, по свом узрасту младалачки и духовно незрели народи.

Због свог незрелог узраста, западни народи су тајну Хришћанства примили светло и красно, све 
до "свештене заљубљености", па ипак само споља и површно. Унутрашња суштина њима је била 
недоступна.

Сва је слава кћери Цареве унутра,  говори пророк (Пс.44,14). Они ту унутрашњу лепоту нису 
прихватили. Стога се потом и родила туга за том унутрашњом красотом, за горњим, која је свој 
израз нашла у Готици [римо]католичких храмова.

Уметност зидања храмова није случајна: она изражава унутрашњу тајну народа који их зида, тј. 
религиозну тајну примања Бога душом.

Готика је тражење Бога на небесима. Готика је стремљење увис, туга, крик душе која тражи оно 
унутрашње. Готика је глад душе, измршавеле руке молбе које су пружене увис, ка небесима: оне 
"тамо" траже оно чега нема "овде" на земљи. У тим цртама се и изразила нарочита особеност 
религиозног опита западних народа, западног монаштва.

Међутим, сасвим је другачији религиозни опит Источног Хришћанства, источног монаштва. Ту 
нема устремљености увис. Источни храмови не знају за готику: они чврсто стоје на земљи. Ту је 
небо неодвојиво од земље.  Ту нема туговања за небесима.  Те црте у потпуности изражавају 
унутарње искуство Источне Цркве, источног монаштва.

На истоку је -  поседовање,  а на западу је искање. Овде је унутрашње пребивање у тајни са 
Богом, а тамо -  устремљеност увис и искање Бога на небесима. Овде је одрицање од "овога 
света" и пребивање у горњем, небеском свету, а тамо - утврђивање "овога света" и тражење света 
који долази.  Овде је богоносна умна молитва и тиха радост налажења,  а  тамо -  егзалтирана 
заљубљеност, која прелази у тугу усредсређеног искања.

Стога је читаво источно монаштво унутра, у унутрашњем сагледавању. И његов узраст је узраст 
седих векова: оно је дете древних народа. Његов узраст је узраст сагледавања "краја".

Искуство православног монаштва је божанствено искуство "краја", искуство краја трулежног, 



спољашњег, грешног постојања, искуство краја смртног човековог образа.

Оно [поседује] светло, величанствено, потресно искуство почетка другог, богоносног постојања, 
искуство откривања Бога који је дошао у телу, искуство откривања бесмртног Богочовечанског 
Образа "неизрециве славе" - Христовог Лика у човековом образу.

Са  тајном  источног  монаштва  нераскидиво  је  везана  и  коначна  судбина  хришћанског 
човечанства, судбина целога света. У монаштву (једино у источном, православном монаштву) 
скривена су последња времена и рокови, тј. тајна "краја".

Са ишчезавањем монаштва ишчезнуће и Хришћанство. 

Са ишчезавањем Хришћанства нестаће и спољни свет: доћи ће његов крај.

IV

 
Источно монаштво је чувало у себи тајну почетка Новог и краја Старог бића

 

Мисао о крају грешног, трулежног бића, о крају света јесте древна, пророчанска мисао. Још у 
Старом Завету пророци Божији су говорили о њој.

Међутим,  она  је  нарочитом  светлошћу почела  да  трепери  у  Новом  Завету,  у  новој  свести 
хришћанског човечанства.

Христос-Спаситељ нам је и речју,  и својим Божанственим Оваплоћењем и уласком у људску 
природу  дао  разумевање  о  крају  грешног,  смртног  бића,  о  крају  овог  и  о  почетку  новог, 
бесмртног света. У светом Богооваплоћењу и јесте сакривена тајна новог, невештаственог бића и 
крај старог, вештаственог бића.

Сами факт јављања Бога у људској природи веома јасно сведочи да она добија почетак новог и 
божанственог  постојања,  о  чему  Црква  у  својим  тајанственим  химнама  (мало  доступним 
непросвећеној свести) ликујући поје:

 

Ми празнујемо умртвљење смрти,
разрушење ада,

почетак другог, вечног живота.

 

Са  доласком  Хришћанства  у  свет  ушло  је  и  начело  [н]овог  постојања,  начело  вечнога. 
Хришћанство  је  религија  славља:  Вечнога  над  привременим,  Бесмртнога  над  смртним, 
Нетрулежнога над трулежним".

Хришћанство је религија васкрсења. У Хришћанству се укида старо, трулежно постојање, разара 
ад, те умире стари, трулежни човек са својим старим, трулежним светом. [У њему, напротив], 
оживљава нови, нетрулежни, бесмртни човек, човек васкрсења, који живи "на небесима".

У истинском Хришћанству свет налази свој крај. У Хришћанству престаје да постоји смртни 



људски  род.  Напротив,  пројављује  се  нови,  бесмртни,  анђелски  род,  који  је  ступио  на  пут 
Хришћанства  и  уједно  на  пут  нестајања  смртног  људског  рода.  Продужује  род  само  онај 
Хришћанин који по својој лакомислености не схвата Хришћанство, тј. који због свог плотског 
живота не прима његову тајну (Мт.19,12).

Тајна Хришћанства је велика. Смртни род људски и наставља да траје стога што не може да 
смести у сасуд свог духовног развоја тајну Христове бесмртности. И мали је број оних који могу 
да је усвоје. Једни је усвајају од рођења, а други по мери развоја духовне свести. У њима се 
смртни род прекида: они су носиоци другог, бесмртног рода. У њима се открива почетак другог, 
вечног живота.

Носиоци другачијег, вечног бића у човечанству беху свети иноци и свети изабраници Божији - 
апостоли, који беху препорођени Духом Божијим. Они су први искуствено познали тај "почетак 
новог, божанственог и ванвременога живљења". Стога су о бићу у времену и о свету који лежи у 
злу изрекли пророчку реч:

 

Децо, последњи је час: и свет пролази, и похота његова (1.Јн.17-18).

 

Од  часа  у  коме  се  појавила  нова,  хришћанска  свест,  тј.  ново  осећање  новога  живота  над 
човечанством је  нарочитом,  небеском светлошћу веома јарко заблистала  просвећена мисао о 
крају старе свести, о крају пролазног света.

Том светлошћу јарко се озарило прво Хришћанство, које је искуствено и живим осећањем срца 
познало оно ново и другачије. И однос према старом беше изразит,  оштар и непомирљив. У 
просвећеној  свести  и  осећању стари  свет  је  умирао:  његов  образ  је  ишчезавао  и  одлазио  у 
небиће.

Живо  и  оштро  осећање  нове  хришћанске  свести  о  крају  света  и  новог  односа  према  свету 
снажно и изражајно звучи у речима светог апостола, који је писао:

А ово вам кажем, браћо, да је остало мало времена; од сада и они који имају жене да буду као 
да их немају, и који плачу као да не плачу, и који се радују као да се не радују, и који купују као да  
ништа немају, и они који овај свет употребљавају као да га не употребљавају;  јер пролази 
обличје овога света. (1.Кор.7,29-31).

У овим речима светог апостола звучи величанствено-просвећена представа о овом свету. Овај 
свет је само обличје, заправо пролазно обличје, тј. само сенка, а не сам предмет. Ето дубоког и 
одухотвореног појма,  који је савршено несвојствен телесном постојању.  Ето живог и оштрог 
осећања  "овога  света"  као  сенке,  као  пролазног  обличја,  који  произилази  из  просвећеног, 
благодатног прозрења и осећања живим чулом срца оног вечног, новог и непролазног постојања, 
које одбацује пролазну сенку.

Примивши и осетивши вечно као нови живот, свети су о овоме свету рекли да представља само 
обличје  невидљивог,  заправо  пролазно  обличје.  Међутим,  то  оштро  и  живо  осећање  новога 
живота хришћански народи нису усвојили: оно је своје уточиште нашло једино у усамљеничким 
келијама  отшелника  и  подвижника  Хришћанства.  Ти  усамљеници  су  били  носиоци  новог, 
другачијег,  богочовечанског  постојања.  Они  су  ишли  путем  вере  Христове:  том  вером  су 
искуствено спознавали тајне Христове, тајне Царства Божијег, дивна чудеса Дивног Бога. И Бог 
је у њима заиста био диван. А спољашње Хришћанство се "посветовњачило", "паганизовало", тј. 
прилагодило овом свету и  живело његовим телесним,  вештаственим,  телољубивим животом. 
Ново постојање постало је удео само појединаца.



Небеска светлост дивних чудеса Дивнога Бога, светлост новог бића и краја старога, светлост 
која  је  озарила тамно постојање света  -  од  првих дана Хришћанства  до  последњих времена 
исходила  је  од  усамљених  изабраника  Божијих,  од  инока.  Она  је  исходила  из  пустињских 
монашких келија, где се у лабораторијама духа савршавало велико тајнодејство: живот на земљи 
се  претварао  у  живот  на  небу,  тамно  и  густо  вештаство  се  одухотворавало  и  блистало 
неземаљским  лучама,  грешна  телесност  се  претварала  -  у  свету  телесност,  вода  многих 
покајничких суза - у вино вечнога весеља, земаљски човек - у небеског анђела.

У огњу унутрашњих борби и тајног келијног плача се пад човековог духа у вештаственост и 
његово овештаствљење мењало, тј. преображавало Божанственим дејством. Пали људски дух, 
који се преобратио у плот и који је гмизао у праху похота, ослобађао се од власти похоте плоти, 
окриљавао благодатним надахнућем и са земље узлетао у Горњу [област], где се озаравао лучама 
незалазног Сунца, светлећи Његовом светлошћу и претварајући се у светлост: Ви сте светлост 
свету (Мт.5,14).

Видевши преображени и светли образ свог бестелесног руководиоца (тј. умног духа), трулежна и 
мрачна плот (тј. вечна дружбеница духа и робиња страсти) и сама се преображавала од његове 
светлости, постајући прозрачна, нетрулежна и светлећи неземаљским зрацима.

Земаљски  човек  се  претварао  у  небеског  анђела  и  помрачено  створење  блисташе  зрацима 
незалазног Сунца. Из огња борби и плача пројављивало се ново, вечно и нетрулежно постојање. 
Тајна Царства Божијег се раскривала овде,  на земљи у светлим ликовима нове творевине:  у 
ликовима светих.

 

[Ми идемо] ка том светлом васељенском јутрењу
дивнога васкрсења,

ка том светлом преображењу творевине,
ка раскривању тајни Царства Божијег на земљи.

 

Пут је био дат и указан (Ја сам пут - рекао је Господ) и дата је пуна могућност [да се њиме иде] 
у  тајни  Бога  који  се  оденуо  у  нашу  природу.  Међутим,  примивши  Хришћанство  споља  и 
површно, човечанство га је усвојило као религију обновљеног морала, а не као религију чуда, не 
као религију васкрсења и делатне пројаве новог, необичног и другачијег бића.

На тај начин је оно себи изрекло пресуду свог краја. Предавши свога Бога Спаситеља, тј. свој 
божанствени  живот  на  распеће  (будући  да  је  живот  хришћанског  човечанства  у  историји  - 
распињање Бога), оно је себе осудило на духовну катастрофу, за којом је неизбежна и физичка 
катастрофа.

Време  које  је  дато  човечанству  за  усвајање  божанственог  живота  истиче.  Дата  могућност 
сопствене  измене  и  преображења  је  одбачена.  Човечанска  воља  коначно  се  опредељује  и 
пројављује одречно, злобно и са дивљом мржњом у односу према Богу и свему Божанском.

Тиме се уједно убрзава приближавање краја и коначне катастрофе.

Најсуштаственије знамење краја који се приближио јесте разарање огњишта светлости (која је 
озарила тамну земљу),  разарање келија и манастира и уништење монаштва.  Последње "умне 
луче" те келијне светлости (које су блеснуле над мрачном земљом из последњих благодатних 
монашких келија) јесу: преподобни Серафим Саровски, Пајсије Величковски, епископ Игњатије 
Брјанчанинов,  оптински  старци,  Јован  Кронштатски  и  други.  Они  су  озарили  тужну  земљу 
нарочитом треперавом светлошћу: тихом, вечерњом светлошћу заласка, светлошћу краја.



У тој светлости се осећао небески осмех. Међутим, у њеним зрацима је треперила и тајна туга 
последњих времена, тј. туга због грешног, непреображеног света, који иде према свом страшном, 
неумитном крају. У тој светлој тузи последњих Светих се осетио и сумрак монаштва, а с њим и 
сумрак Хришћанства: осетио се крај света.

У тој тајанственој тузи светих ми ћемо угледати тиху светлост неземаљских зрака, који су кротко 
блеснули над земљом и наговестили нам долазеће вече земље, тј. вече хришћанског човечанства. 
То су биле последње луче сутонске светлости Хришћанства пред будућим јутром новог дана, 
коме смо се и ми приближили.

Сада нас је покрила тамна ноћ. Ми смо ушли у мрачну ноћну епоху. И наш пут је без месеца и 
звезда. Наш пут је у мраку. И хоћемо ли (усамљени и осиротели) доћи до двери новог умног 
бића? Хоће ли нас озарити зраци незалазног Сунца? Хоћемо ли (слаби и немоћни) препловити 
тамно  море  страсти?  Хоћемо  ли  угледати  радосну  обалу  нове  земље?  И  на  чему  ћемо 
препловити, с обзиром да је апостолска лађа разбијена?

И сам апостол, просветитељ народа се, пловећи са сапутницима, спасао само  на даскама лађе 
(Дап.27,40-44).

За нас немоћне и колебљиве то је скривени "образ знамења", који нас ободрава и спасава и који 
нас чува од могућег унинија, малодушности и очајања. Снажно се држећи за даске и ми ћемо се 
спасти (по речи апостолској), те бити избачени са непостојане пучине на чврсту обалу, тј. из 
телесног, пропадљивог и грешног постојања у ново, умно и божанствено постојање.

V

 
Савремено Источно монаштво је изгубило тајну Новог бића, која се скривала 

у "умном делању", услед чега се приближио крај.
 

Ишчезавање монаштва и овештаствљење духа - знаци краја. Нема благодатних стараца и 
остатак Хришћана треба да се спасава списима отаца и молитвеним сузама.

 

Као даске апостолске лађе нама служе списи отаца и спасоносни плач. На тим "даскама" ћемо се 
и спасавати и улазити у ново, духовно и разумно биће. Јер, старо, вештаствено и телесно биће 
пропада и руши се. Оно је "песак" о коме Спаситељ говори: "Неће опстати кућа зидана на песку" 
(уп. Мт.7,26-27). Неће опстати, такође, ни једна душа која себе гради на песку земаљских похота 
и телољубља и на песку спољашње побожности: и она ће се разрушити. Списи отаца и покајни 
плач пред Богом је јединствена спасоносна основа, на којој може опстати дом душе и одолети 
разорењу.

Живо и благодатно руковођење за нас је нестало и ишчезло. Чак и спасоносне књиге ишчезавају 
систематски и по утврђеном плану. Живо руководство се налазило у монаштву међу искусним 
трудбеницима  "умнога  делања".  Међутим,  само  монаштво  је  посвуда  осиротело  изнутра,  у 
"умном делању", изгубивши тајну новог бића. Осиромашење се збило давно и неприметно.

Још у XIV веку преподобни Григорије Синаит се жалио да је прошао сву Атонску Гору и да је 
међу хиљадама  инока  нашао  само  три  сасуда  благодати,  који  су  имали  извесно  поимање  о 



"умном  делању"  (еп.  Игњатије  Брјанчанинов,  том  II,  300).  Наш,  пак,  благословени  епископ 
Игњатије Брјанчанинов је пре сто година писао: "Они су сада ретки: чак се поуздано може рећи 
да их нема".

Може се сматрати нарочитом Божијом милошћу уколико човек, измучивши се и душом и телом 
у монашком живљењу, на крају неочекивано, негде у некој забити, нађе сасуд који је изабрао Бог 
који  не  гледа  на  лице,  тј.  ништаван  у  очима  људи,  а  преузнесен  пред  Богом.  Зосима  је  у 
безљудној  зајорданској  пустињи  сасвим  неочекивано  нашао  велику  Марију.  Због  коначног 
оскудевања у духоносним наставницима,  отачке књиге остају једини извор коме се гладна и 
жедна душа може окренути да би стекла суштински "неопходна познања у духовном подвигу" 
(епископ Игњатије Брјанчанинов, том II, 300).

Манастири,  тј.  чувари "умне светлости" су разрушени стога што је само монаштво срушило 
темеље  манастира,  тј.  оставило  "умно  делање".  Напуштање  "умног  делања"  и  увећање 
манастира у последњим временима кроз стицање спољашњег богатства и славе, те обузетост 
спољашњим  поретком  и  раскошју  беше  тежак  грех  и  дрско  нарушавање  монашких  завета. 
Дуготрпљење  Божије  није  истрпело  нарушиоце  завета,  те  их  је  предало  страшном  суду: 
манастири су разрушени и монаштво је разорено.

Призвање  монаштва  није  се  састојало  у  ношењу  црне  одеће  одрицања.  Живети  световно, 
одвојено  од  света  у  манастирима  [није  представљало  монаштво].  И  путем  спољашњег, 
унакаженог монаштвом ишли су многи, не схватајући умни, скривени смисао истинског Божијег 
иноштва.

Они који су волели световни живот под монашком одећом беху спољашњи монаси. Међутим, 
спољашње монаштво није имало благослов од Господа Бога.

Нови Адам, Богочовек, Господ - Спаситељ беше Родоначелник новог, другачијег човечанства. И 
монаштво је било призвано да буде носилац тог другог, новог богочовечанског [живота]. За њега 
му је био указан благодатноделатни "умни пут", тј.  одрешење умне душе од мислене одежде 
овога света: од помисли, маштања и похота плоти и удаљавање у монашку обитељ - у другачије 
живљење, те удаљавање у други, невештаствени, духовни, анђелски и умни живот.

Са губитком "умног живљења" монаштво је  пред Богом изгубило право на постојање.  Умно 
живљење је било корен духовног постојања монаштва, тј. његова душа. Када је корење посечено, 
дрво монаштва је увело и умрло. Са губитком унутарњег, није се дуго одржало ни спољашње: 
оно се разлетело као прах који развејава ветар.

Катастрофа која је погодила монаштво могла се видети већ поодавно. Међутим, њу нису видели 
сви, него само духовно прогледали монаси. Њу је јасно видео благодатни епископ Игњатије, који 
је још у своје време писао:

"Монаштво у Русији и свуда одживљава рок који му је дат. Савремено монаштво је изгубило 
правилан појам о умном делању. А без умног делања монаштво јесте тело без душе. Стога и не 
очекујем обнову монаштва" (еп. Игњатије Брјанчанинов, том II, стр. 312).

Сада  смо  и  ми  видели  испуњење  тих  богонадахнутих,  страшних  и  пророчанских  речи. 
Манастири су као темељ Православне Русије завршили своје, а са њима и монаштво као темељ и 
душа Православног  Хришћанства.  Оно је  одживело свој  век  и  ишчезло.  Кад  је  у  монаштву 
нестало "умно делање", нестало је и оно само, с обзиром да Богом беше призвано на свештено 
делање. Са ишчезавањем, пак, монаштва као живог носиоца духовног постојања човечанства, у 
хришћанском свету су се пројавила страшна знамења краја света, знамења његове неизбежне 
катастрофе, његовог коначног распада и разлагања. Јер, монаштво је било "со" која га је чувала 
од коначног трулења. Кад је сама "со" изгубила снагу, свету је дошао крај.



 

Спаси ме, Господе, јер неста преподобнога (Пс.11,2).

 

Човеков свет је духовно осиротео, остарио: он више не може да пружи оне који могу да сместе и 
носе у себи ту тајну. А тајна света јесте тајна Хришћанства, Христова тајна. Свет је постојао 
ради те тајне. Кад ишчезну носиоци те тајне ишчезнуће и сам свет. Носиоци те тајне су били 
свети монаси. Монаштво је држало свет.

Када је људски свет духовно осиромашио и овештаствио се, људски дух се коначно преобратио у 
плот, у материју и више не може да да духовни материјал који је погодан за умно, невештаствено 
и божанствено постојање. Стога даљи опстанак вештаственог, телесног света нема смисла: њему 
мора доћи крај.

Јер, материјал (тј. људска и материјална средина) и човечанство постоји само ради развијања 
човековог духа, тј. постоји до момента његовог коначног самоопределења за добро или за зло, за 
светлу духовност или за тамно и плотско овештаствљење.

Уколико је за себе изабрао тамно, плотско, материјално овештаствљење и коначно се окренуо на 
његову  страну,  дух  се  уједно  и  определио.  Он  је  тиме  у  себи  умртвио  могућност  светлог 
духовног постојања и могућност благодатног развоја светле бесмртности у области необухвативе 
вечности.

Преобративши се у плот, у материју, дух је пао под власт њеног незаобилазног закона распадања, 
труљења и смрти.

Ишчезавање монаштва као духовног постојања човечанства и свеопшта мржња према њему и 
према  Хришћанству  јесу  карактеристични,  најсуштаственији  и  неоповрзиви  знаци  краја 
вештаственог  света  и  овештаствљеног  духа.  Мржња према Хришћанству је  веома изражајно 
знамење  духовне  опустошености  мрзитеља  и  коначног  пада  духа  у  плот,  у  вештаствено  и 
похотљиво-плотско  постојање.  И  мржња  према  монаштву  је  карактеристично  знамење 
унутарњег распада духовне личности и њене свеукупне посветовњачености, тј. њеног коначног 
краја. Оно је суштинско сведочанство о обезбоженој души, која се претворила у "тело и крв", 
који су туђи Хришћанству.

Онај  ко  не  схвата  монаштво,  не  схвата  ни  Хришћанство.  Онај  ко  мрзи  монаштво,  мрзи  и 
Хришћанство, мрзи и Господа Христа, па макар и веровао у Њега. Таква вера није спасоносна: 
она није вера отаца и није православна. То је јеретичка, секташка, антихришћанска вера.

У последња времена сав свет (и безбожни и такозвани "духовни") захваћен је том вером, која је 
испуњена  духом  мржње  према  монаштву.  Непомирива,  смртна  мржња  према  монаштву 
сјединила је и сродила два дијаметрално-супротна света: светољубље, антихришћанство које се 
назива хришћанством сјединило се са безбожјем и богоборством.

Светољупци  су  скривени,  унутарњи  непријатељи  Хришћанства,  који  својим  гордим, 
телољубивим живљењем поричу Божије постојање. Стога су се они у јединству са безбожјем 
сјединили у мржњи према самој души Хришћанства, тј. монаштву, показујући своју коначну и 
непомириву мржњу према Христу и пројављујући своју припадност духу антихриста.  А дух 
антихриста је злобни дух: он је телесан, земаљски, вештаствен, ограничен, и стога погибељан, 
газећи  свете  заповести  Господа  Христа.  Он мрзи  живе  носиоце  тих  животворних  заповести 
Живога Бога. У том духу је скривена тајна краја или (да се изразимо језиком Јеванђеља) тајна 
жетве, на коју је у причи указао Спаситељ.



Мржња према монаштву је најстрашније знамење коначно формираног богоодступништва, тј. 
"тајне безакоња",  која је прикривена расом побожности. То је знамење краја Хришћанства и 
краја земље.

Ма како чудно изгледало, у историјском кретању носилац те мржње према монаштву, па и према 
Хришћанству, било је свештенство,3 тј. предстојатељи престола. Савремено свештенство и свет и 
сада гледају на монаштво као на свог најљућег непријатеља, односећи се према њему са смртном 
мржњом.

Мржња тамног, непросвећеног, паганског света и мржња богоодступничког [дела] свештенства 
према монаштву није случајна. Њена историја потиче од најстаријих времена Цркве Христове. 
Аријанство, несторијанство, иконоборство и друге јереси (које су потресале Цркву)  веома су 
снажно на себи осетиле духовну силу монаштва. Стога га оне и мрзе и стога и желе да оно буде 
уништено.

Мржња према монаштву, која се пројавила у наше време (и коју још нису сви уочили), јесте 
тајанствени знамен коначно завршеног богоодступништва.  Она неоповрзиво сведочи да је за 
Хришћанство и за  монаштво (као носиоце Христове  тајне)  наступила Гетсиманска  ноћ:  Јуда 
руководи тамном и злом масом и ученик Христов је  заштитник богоубиства.  Та  јеванђелска 
слика је страшно знамење и грозно пророчанство о нашим данима. Њу не треба заборављати.

Та ужасна слика знамења пројавила се у изразитом и силном "обједињавању" безбожништва са 
богоодступништвом. У њему је скривена тајна краја или (речено јеванђељским језиком) тајна 
жетве, коју је сам Спаситељ предсказао причом:

 

У време жетве рећи ћу жетеоцима: Саберите најпре  кукољ и свежите га у  снопље да се  
сажеже (Мт.13,30).

 

Свеопште, дакле, уједињење и световних и "духовних" у мржњи према монаштву (као према 
суштини Хришћанства) и њихова свеопшта жеђ за уништењем и невиних остатака монаштва 
(који су опстали после разарања манастира) јесте тајанствено "свезивање кукоља у снопље" пред 
крај  и пред огањ.  Невидљива рука анђела их спрема за огањ.  Ујединило се оно што је туђе 
Хришћанству.  Ујединило  се  "тело  и  крв",  која  је  туђа  духовном  постојању,  туђа  Царству 
Божијем:  она  и  мора  бити  сажежено  Судом  Божијим.  Уколико  се  погледа,  пак,  на  њихов 
телољубиви живот без икаквог страхопоштовања (прикривен расом), може се видети да су већ и 
сада сажежене савести. Пре вечног огња они су већ горели у пакленом огњу неугасивих страсти 
похлепе, телољубља и узајамне мржње.

Видевши ту пророчанску тајну, остатак Хришћана треба да подигне главе своје увис, да узвиси 
ум према Горњем, да усили "умно делање" и да се ухвати за унутрашње, тј. за пажњу према 
помислима,  за  невештаствено  делање  светих  отаца,  које  нас  једино  може  одвести  од 
вештаственог,  плотског,  пропадљивог  живљења.  На  том  путу  они  нас  могу  руководити 
богонадахнутим списима. Једино тиме се може спасти "умна личност хришћанска" од коначне и 
неминовне пропасти. 

Јер, живог руковођења нема. Сада је нестало духоносних отаца и благодатних стараца који би 
нам непогрешиво указивали на пут спасења. Стога се и морамо ухватити за списе отаца, као за 
спасоносне "даске" апостолске лађе. Стога се и морамо спасавати том "даском" и покајничким 

3 Мишљење оца Јована о противљењу свештенства монаштву односи се на двадесете године двадесетог века у 
којима су постојали јеретици и свештенство које је припадало "обновљачима". 



молитвеним плачем.

Пут нам је указан: од спољашњег ка унутарњем, ка пажњи у односу на помисли и ка непрестаној 
молитви.

Онај  ко  је  унутра  налази  се  на  правилном  путу.  Јер,  по  сведочењу  свих  отаца,  само  је 
унутрашњи живот истински хришћански живот.

VI

 
Свети Оци су опитно знали тајну човековог спасења. О томе су створили 

искуствену науку о "трезвоумљу". Скривени смисао "трезвоумља" и суштина 
његовог делања.

 

Свети оци су о унутрашњем молитвеном животу и о унутрашњој пажњи у односу на помисли 
саздали искуствену, складну и савршену науку, која се чува у њиховим богомудрим списима. 
Њих су оци написали по надахнућу Духа Божијег за последња времена, тј. за нас.

Провидећи Духом Божијим да  ћемо ми (који  живимо у  последњим временима)  осиротети и 
остати  без  наставника  и  руководитеља  у  том  спасоносном  делу,  свети  оци  су  нам  као 
руководство оставили неколико опитних и суштински важних савета за дело усвајања спасења, 
за дело усавршавања у молитвеном подвигу.

По светоотачком разуму, у основи опитног богопознања, у основи опитног усвајања спасења и 
усвајања начела новог бића лежи "умно делање" или "трезвоумље", које се састоји из пажње 
према помислима и непрестане Исусове молитве. Она се састоји у речима:

 

"Господе, Исусе Христе, Сине Божији, помилуј ме грешнога".
 

Пажња  и  непрестана  молитва  јесу  мислена  делатност  из  које  се  саздаје  умно  делање.  То 
невештаствено умно делање јесте скривена тајна отаца, која се тешко исказује. У људском језику 
нема речи које би у потпуности могле да објасне ту тајну. Она се не да појаснити чак ни било 
каквим усличавањима и поређењима.

"Непрестана молитва као заповест Божија и дар Божији јесте необјашњива човечанским разумом 
и речју", говори епископ Игњатије Брјанчанинов (том II, стр. 216).

"Божанствено делање свештене умне молитве било је непрестано занимање древних богоносних 
отаца наших",  говори Пајсије  Величковски.  "И нека буде знано,  -  наставља он,  -  да је умну 
божанствену молитву (по нелажноме сведочанству богомудрог, преподобног и богоносног оца 
нашег Нила, синајског испосника) сам Бог још у рају дао првоствореном човеку".

Међутим,  она  је  стекла  неупоредиво  већу славу када  је  светија  од  свих  светих,  часнија  од 
херувима и неупоредиво славнија од серафима Пресвета Дјева Богородица пребивала у Светињи 
над  светињама  и  њоме  узишла  на  крајњу  висоту  боговиђења,  удостојивши  се  да  постане 
пространо  станиште  ипостасно  у  њу смештеног  Слова  Божијег,  кога  цела  твар  не  може  да 



смести.

"Ко може достојно похвалити божанствену умну молитву, којом се, настављања руководством 
Светог Духа, бавила сама Мајка Божија" (Пајсије Величковски, "О умној молитви").

Умна молитва је достојна божанствених похвала: она у себи носи име Свехвалног и Свеславног 
Бога. Она је необјашњива, као што је необјашњив и сам Бог, чије име носи. Она је божанствена 
тајна и величанствено испуњење славних и неописивих Божијих чудеса.

Скривени смисао "умног делања",  или "трезвоумља",  или "непрестане молитве" састоји се у 
тајни богоноштва и раскривања Христовог Образа у човековом образу. У томе је мистерија и 
тајни смисао "трезвоумља" или "умне молитве" светих отаца.

"Умна молитва" јесте умни подвиг воље умне душе, којим се врши благодатна тајна покајања. У 
тој  тајни  се  душа  у  земаљским  условима  усавршава  у  делатности  (неопходној)  за  загробни 
живот,  у  коме  ће  се  пред  њом  раскрити  славна  и  неописива  делатност  необухвативог 
Божанственог савршенства савршеног Бога.

Умно делање је скривени пут ка анђелском живљењу на земљи. Умно делање нас изводи из 
пропадљивог, земног, смртног, плотског постојања: оно нашу умну природу уводи у ново, вечно, 
небески бесмртно и божанствено постојање. Оно "обнавља човека и у души и у телу" (свети 
Симеон Нови Богослов).

Умно делање је херувимско душевно богоноштво Бога -  Слова.  Умно делање је пут опитног 
богопознања,  који  је  монаштво  заборавило.  Носећи  анђелски  образ  без  анђелског  делања, 
монаштво није монаштво, него - јаловост, тело без душе.

У умном делању је суштина монаштва, а у монаштву - суштина Хришћанства. Без умног делања 
нема монаштва, а без монаштва нема Хришћанства.

У умном делању су скривене тајне Царства Божијег, које се постепено откривају Духом Божијим 
само ономе који је ступио на пут искуственог усвајања покајања.

Те  тајне  се  не  раскривају  никаквим  вештачким  начинима.  Непрестана  молитва  се  дарује 
непрестаном покајању. Једини прави начин (који неће повредити плућа, нити пореметити ум, 
који  човека  неће  гурнути  у  "прелест")  јесте  непрекидна  покајничка  молитва,  која  се  Богу 
приноси у скрушености срца: "Помилуј ме". Ту жртвену молитву скрушења Господ Бог неће 
презрети. Јер, само се покајању отварају двери тајни Царства Божијег: то је незаблудиви пут.

Ономе ко је угледао блиски крај вештаственог света и ко је срдачним осећањем угледао и свој 
блиски,  неизбежни и  неодвративи  крај  ни  једна  друга  молитва  не  може  бити  приличнија  и 
погоднија: она мало говори, а много казује. Онај ко помишља о смрти и о скором стајању пред 
Судом Божијим може да има само једну непрестану бригу: да пре краја за себе испроси милост 
од Господа Бога.

Та молитва се у процесу делања претвара у неућутни вапај душе: "Помилуј ме".

То делање јесте "тајна спасења" апостолске лађе, у којој се спасаваху древни оци. За њу се, 
међутим,  није  држало  монаштво  последњих  времена:  стога  је  и  пропало.  Оно  се  држало 
спољашње одеће, стицања и спољашње побожности, изгубивши, пак, унутарње умно делање, тј. 
пажњу према  помислима  и  непрестану  молитву.  И  изгубивши  "умно  делање",  оно  се  само 
изгубило.

Сада ће то анђелско делање припадати онима који се за њега изнутра ухвате и који пронађу 
унутрашњи пут ка Богу: уски пут умне тесноте. То ће и бити унутарње, скривено монаштво. Јер, 
та сакривена тајна Царства Божијег се спољашњима не поверава. Она им је недоступна, будући 



да је "умно делање" у суштини унутарње, скривено и анђелско делање, тј. "трезвоумље".

По учењу светих отаца, "трезвоумље" је духовна уметност која уз помоћ Божију (и уколико се 
упражњава дуго и са постојаним усрђем) савршено избавља човека од страсних помисли, речи и 
злих дела, дарујући му истинито познање Непостижног Бога по мери која нам је допступна, те 
скривено раскривање покривених божанствених тајни. Оно уједно јесте делатељ сваке заповести 
Старога и Новога Завета и дароватељ сваког добра будућег века.

Само, пак, оно заправо јесте чистота срца (свети Исихије). Чистота срца јесте молитвено чување 
ума од злих помисли (Исихије).

Према томе, суштина "трезвоумља" је у непрестаној молитви и у пажењу ума на помисли.

Оци нам и препоручују да се за то делање ухватимо као за спасоносну тајну. Јер, оно је ваистину 
спасоносно, многомоћно и заиста спасава оне који се за њега држе вером.

Онај ко ревнује за спасење своје душе од неминовног потопа нека се за њега ухвати својом 
снажном усрдношћу: и биће спасен. А доброј усрдности увек је сам Бог Помоћник. Ко има уши 
да чује - нека чује! 

Јер, то је глас Светих Отаца и глас Светог Духа Божијег.

VII

 
Светоотачко учење о "трезвоумљу" почиње од познања наше "умне природе" 

умртвљене грехом у Адаму и указивања на средство које води васкрсењу. 
Једноставност, достпуност и величина средства.

 

Оци  предлажу  "умну  молитву"  као  поуздано  средство  спасења  наше  "умне  природе"  од 
неизбежног потопа у мисленом греху: друго дејствено средство не постоји. Богомудри оци су 
најбоље  познали  нашу "умну  суштину",  тј.  нашу душу и  њену  тешку  болест.  Стога  они  и 
предлажу наведено свето средство.

Преко дугог и многог плача и уз садејство Божанствене благодати откривења, они су у личном 
искуством познали тајну човекове личности и њену скривену и тајанствену болест, тј. болест 
читавог рода нашег.  Уз садејство Божије,  они су пронашли спасоносно средство којим се та 
болест исцељује. Исцеливши се сами и на себи испитавши многомоћно и благодатно дејство тог 
средства, они га, с обзиром да нас воле, предлажу за наше исцелење.

Они су познали да је наша "умна природа", тј. наша душа умртвљена грехом у нашем праоцу 
Адаму и да смо у њему сви умрли и изгубили скривени анђелски живот, који нам је некада био 
својствен.  И од  тог  часа  бестелесна умна  душа је  постала  неразумна:  отелеснила се,  сва  се 
претворила у плот, овештаствила се, постала плотска, сва пребивајући у помислима и осећањима 
плоти и сва пребивајући на земљи. И небески живот је за њу постао недоступан.

Снажном речју душевну смрт човека описује свети Макарије Велики:

"Човек је у непослушности умро страшном смрћу и примио клетву на клетву: "Трње и коров ће 
ти рађати земља". Стога је на земљи његовог срца родило трње и коров. Његови непријатељи су 
путем обмане отели његову славу и оденули га у срамоту. Отета му је светлост и одевен је у 



таму. Убили су душу његову, расули и разделили његове помисли, свукли су ум његов са висине. 
И човек - Израиљ [тј. боговидац] је постао слуга истинског фараона, који је над њим поставио 
предстојнике и стражаре, тј. лукаве духове, који га принуђавају да, вољно или невољно, чини зла 
дела,  да меси блато и пече цреп. Удаљивши човека од небеског начина мишљења, они су га 
низвели  до  злих,  вештаствених,  земаљских  и  блатних  дела,  до  сујетних  речи,  помисли  и 
расуђивања. Јер, павши са висине своје, душа је срела човекомрзачко царство и сурове кнезове, 
који је принуђавају да им гради греховне градове порока. Уколико, пак, душа узахне и завапи 
Богу,  биће  јој  одозго  послат  духовни  Мојсије,  који  ће  је  избавити  од  египатског  ропства. 
Међутим, нека најпре вапије и уздише: потом ћемо видети почетак избављења" (Беседа 47, 6, 7).

У помоћ умртвљеној  "умној"  души пристиже њен "умни вапај",  тј.  многомоћна "непрестана 
Исусова молитва", која оживотворава душу. У тој тајни "вапијања" душа проналази свој живот, 
своје  оживотворење,  те  васкрсава  за  ново,  духовно  и  божанствено  постојање,  налазећи  дар 
божанственог живота.

Тај дар божанственог живота дарован је сваком крштеном у име Господа Исуса Христа.

У купељи крштења души се на дар пружа уздарје духовног, благодатног и анђелског живота. 
Међутим, ретко ко одржава у себи тај дар: стога ретко ко и живи духовним животом. Већина 
крштених већ у детињем и младићком узрасту својим страстима гази тај светли дар, до смрти 
остајући у телесном и похотном животу, и не подозревајући да живот по телу представља смрт 
духа (Рим.8,5-8).

Међутим, тај дар се у нама нашим гресима не истребљује [у потпуности]: он се само попут неке 
ризнице закопава у земљу свих могућих наших страсти. И од нас зависи хоћемо ли ту ризницу 
небеског живота и тај дар благодати у себи раскрити, или ћемо га оставити закопаним.

То благо ми налазимо на пољу покајања. Покајање је друго крштење: њиме се даје тај небески 
дар духовног живота. У покајању благодаћу Светога Духа ми се оживотворавамо. И та благодат 
нас уводи у свету тајну дивног богоопштења.

Ту мисао прелепо изражава свети Григорије Синаит:

"Примивши Духа живота у Христу Исусу, требало би да чистом молитвом у срцу херувимски 
беседимо са Богом. Међутим, ми не разумемо величину, част и славу благодати препорода. Не 
бринући  се  о  духовном  узрастању  кроз  вршење  заповести  и  о  достизању  до  стања  умног 
сагледавања, ми се предајемо немару, услед чега падамо у страсне навике и сурвавамо се у понор 
неосетљивости и мрака. Дешава се да се ретко опомињемо да Бог уопште постоји.

Какви би требало да будемо као чеда Божија по благодати ми уопште и не знамо. Ми верујемо, 
премда не делатном вером. После обновљења Духом при крштењу ми не престајемо да живимо 
телесно. Уколико се понекад и покајемо и почнемо да испуњавамо заповести, ми их се дотичемо 
само на спољашњи начин, а не духовно. Ми се [потпуно] одвикавамо од духовног живота, услед 
чега нам његове пројаве код других изгледају као неправилности и заблуде. На тај начин ми до 
саме смрти остајемо у заблудама, тј. са мртвим духом, не живећи и не делајући у Христу и не 
одговарајући одређењу које захтева да рођено од духа треба да буде духовно.

Међутим, оно што смо примили у светом крштењу у Христу Исусу не бива уништено, него се 
само  закопава  (као  благо  у  земљу).  Благоразумност  и  благодарност,  међутим,  налажу да  се 
побринемо о њему, тј. да га откријемо и доведемо на чистину.

 



Како се то чини?
 

Постоје два начина:

Прво,  тај  дар  се  открива  многонапорним  испуњавањем  заповести:  уколико  испуњавамо 
заповести, утолико он открива своју светлост и своје блистање; друго, он се јавља и раскрива 
непрестаним призивањем Господа Исуса, тј. непрестаним сећањем на Бога.

Прво средство је моћно, али је друго моћније: од њега и прво добија своју пуну снагу.

Стога,  уколико  искрено  желимо  да  откријемо  у  нама  скривено  благодатно  семе,  што  пре 
похитајмо  да  се  навикнемо  на  потоње  упражњавање  срца,  тј.  да  у  срцу  имамо  једно  дело 
безвидне  молитве  (која  искључује  свако маштање),  које  ће  га  загрејати  и  разгорети  до 
неизрециве љубави према Господу.

Они  који  још немају  дејство  молитве  треба  много  да  молитвослове,  чак  и  без  мере,  тј.  да 
непрестано  буду  у  молитвословљењу  и  разним  молитвама,  како  би  им  се  од  преболног 
молитвеног труда разгорело срце. Потом ће у њему да започне дејство молитве. Онај, пак, ко на 
крају  окуси  од  те  благодати,  треба  већ  молитвословља  да  упражњава  са  мером,  углавном 
пребивајући у умној молитви, како су заповедили оци" (Добротољубље, том I. стр. 113-114).

Ето  благодатног  средства  за  оживотворавање  наше  умртвљене  душе:  оно  је  божанствено-
једноставно,  доступно  сваком  и  лако  испуњиво.  Оно  је  велики  и  богати  дар  Господњи  дат 
убогим  и  грешним  људским  створењима,  које  су  поробили  демони.  Оно  је  последњи, 
величанствени и савршени дар савршеног Бога дат у тајни Светог Богооваплоћења,  који нас 
спасава од те поробљености.

[Ето благодатног средства]: спасавати се непрестаним призивањем Његовог имена.

Другим речима, треба се молити Исусовом молитвом.

"Мољење  Исусовом  молитвом  јесте  божанствена  установа.  Она  није  установљена  преко 
пророка,  ни  посредством апостола,  ни  посредовањем  анђела,  него  самим Сином  Божијим и 
Богом", вели епископ Игњатије.

Господ  Исус  Христос  је  "после  Тајне  вечере"  (међу  осталим  најузвишенијим  коначним 
заповестима и завештањима) установио и мољење Његовим именом. Он је тај начин мољења дао 
као нови, необични дар, као дар непроцењиве вредности. Апостоли су већ делимично знали силу 
Исусовог имена: они су њиме лечили неизлечиве болести и покоравали, побеђивали, везивали и 
прогонили зле духове.

Господ заповеда да се то најмоћније, чудесно име користи у молитвама, обећавајући да ће њиме 
молитва добити нарочиту дејственост:

И што год заиштете (од Оца) у име моје, то ћу учинити, да се прослави Отац у Сину. И ако  
шта заиштете у име моје, ја ћу учинити (Јн.14,13-14).

Заиста, заиста вам кажем да што год заиштете од Оца у име моје, даће вам. До сада не  
искасте ништа у име моје; иштите и добићете, да радост ваша буде испуњена (Јн.16,24-25).

О,  каквог  ли  дара!  Он  је  залог  бесконачних  и  бесмртних  добара!  Он  је  истекао  из  уста 
Безграничног Бога, који се обукао у ограничено човештво и који је назван човечанским именом - 
Спаситељ.
То име је по својој спољашњости ограничено. Међутим, оно собом изображава  неограничену 
Ипостас - Бога, услед чега поприма и неограничено Божанско достојанство, Божанска својства 



и силу.

"Оно је дародавац непроцењивог и нетрулежног дара!
Како ми ништавни, земљани и грешни да примимо тај дар? За тако нашто су неспособне и наше 
руке, и ум, и срце. Ти нас научи да по својој могућности познамо и величину дара, и његово 
значење, и начин на који да га примимо, и начин на који да га користимо како му не бисмо 
приступили погрешно, како не бисмо били кажњени због нерасуђивања и дрскости и како бисмо 
због  правилног  познања  и  употребљавања  од  тебе  добили  и  друге  дарове,  које  једино  ти 
засниваш и познајеш" (Еп. Игњатије Брјанчанинов, том II, 273).

"Стога, са вером призвавши то спасоносно име (које је достојно поштовања и страшно за свако 
створење, које је изнад сваког имена), и ми уз Његову помоћ смело подигнимо једра истинске 
речи и пружимо се напред" (свети Калист, стр. 16).

VIII

 
Светоотачко учење о "трезвоумљу" јесте величанствена тајна, која се 

раскрива ономе ко је ступио на пут препорода. Суштина препорода душе. 
Одлике препорађања душе.

 

"Сабравши све у себе и очистивши ум, почујте о величини тајне".

Слично кличе и божанствени и свети Григорије Палама, објашњавајући учење о "трезвоумљу" 
или "умном делању". Заиста,  светоотачко учење о "трезвоумљу", о искуственом богопознању 
јесте величанствена тајна. И наука о том божанственом предмету код светих отаца јесте складна 
и преславна, достојна части ума бестелесних анђела. Стога је богомудри оци и зову: "науком над 
наукама", "уметношћу над уметностима" и тајном.

Четрдесетак светих отаца у Добротољубљу протумачило је учење о том мисленом делању, о 
живљењу невештаствених горњих умова, желећи да га учине доступним нашем вештаственом 
плотском поимању.  Па  ипак,  оно  остаје  скривено  и  недоступно  "мудрим  и  разумним",  који 
пребивају у плотском и вештаственом живљењу. Јер, само се у процесу унутрашњег одрешивања 
од вештаственог и плотског постојања,  тј.  у сузоточном напору молитвеног опита постепено 
раскрива његов скривени смисао, испуњен потресном божанственом величином.

Скривени смисао "трезвоумља" или "умног делања" је величанствен, премда слуху и разуму 
"мудраца" спољашњег, књишког богословља остаје сасвим недоступан. Јер, "спољашњима" (које 
су прогутали вештаствени, телесни интереси) није дано да знају скривене духовне тајне Царства 
Божијег. Они који живе по плоти и нису се одрешили од плотског мудровања, тј. од плотског 
живљења  не  могу  духовно  и  анђелско  живљење  и  разумевање  да  усвоје  ни  разумом,  ни 
осећањем. Оно је за њих органски недоступно, као што је свести минерала недоступно поимање 
живота цветића.  Ради тога је неопходно проћи кроз чудо, тј.  да се камен претвори у цвет,  а 
телесни  и  плотски  човек  да  се  препороди  у  духовног,  наиме  да  прође  кроз  бању духовног 
препорода.

О том предмету је  Спаситељ разговарао  са  мудрим јеврејским богословом Никодимом,  који 
такође није разумео ту тајну. Јер, спољашњем, књишком богословљу живот духа је недоступан. 



Спољашње богословље о унутрашњим и духовним стварима ствара спољашње појмове. Изреке 
Слова и речи Духа учени разум (који је научен из књиге) не чује и не поима. "ratio" не прима 
духовно знање.

Духовно знање даје се духовном животу. Благодатно знање одговара мери благодатног живљења.

"Душа види истину Божију по мери свог живљења" (свети Исаак Сирии, Слово 30).

И преварили су се они који су сматрали да је довољно само књишко теолошко образовање за 
духовну делатност и за стајање пред престолом Божијим.

Такво поимање није православно, него протестантско, рационалистичко, заблудно, погубно за 
дело Божије и туђе Духу Божијем. У таквом схватању се није скривало само духовно незнање, 
него и прикривено и тајно непријатељство према Хришћанству,  према Цркви Божијој.  Такво 
схватање су у живот спроводили скривени непријатељи Хришћанства.

Књишко никодимовско богословље без живљења у складу са Словом Божијим јесте пустоцвет, 
тј. тело без душе, леш који је препун отрова распадања и који трује сваког ко га необазриво 
додирује.
Богословско  знање  без  духовног  живљења  јесте  смртоносно  и  убиствено  за  душу. Дух 
оживљава,  а  слово  -  трује,  умртвљује,  убија  (2.Кор.З,6).  Од  тог  отрова  погинули  су 
многошколовани духовни мислиоци првих столећа живота Цркве: Македоније, Арије, Несторије 
и други. Столећима су гинули и многи други који су долазили у додир са књишком теологијом (у 
семинаријама и академијама) без живљења по Богу. Изузеци су били веома ретки сретници, који 
су себе мудро ограђивали духовним животом.

За онога ко изнутра није ограђен смиреним животом пред Богом и ко пребива у телесном животу 
није  безопасно  да  испловљава  на  пучину  богословља.  Стога  је  Господ  и  уверавао  ученог 
Никодима  да  само спољашње слово  о  Богу не  пружа  познање тајни  Божијих:  оно,  заправо, 
ослепљује и умртвљује. Да би се разумело и поимало духовно неопходно је стећи оживотворење 
од Духа Божијег.

Господ  је  говорио:  Заиста,  заиста  ти  кажем:  ако  се  ко  не  роди  одозго,  не  може видети  
Царства Божијега [Јн.3,3].

Што је рођено од тела, тело је; а што је рођено од Духа, дух је (Јн.3,3-6).

У тим речима Господњим указује се на тајну која нас уводи у трезвоумни, умни и божанствени 
живот. Та тајна јесте препород душе од Духа Божијег. Без тог препорода у нама нема умног, 
трезвоумног и духовног живота.  Ми пребивамо у смрти због свих могућих страсти.  Ми смо 
духовно мртви.

Пре препорода Духом сваки човек је "тело", по речи Господњој, тј. сав је погружен у интересе 
тела и његових похота, немајући у себи духовног бића.  По својој бестелесној умној суштини 
он  је  мртвац  у  праху  земаљском:  њему  је  недоступно  обитавање  "на  небесима",  тј.  у 
божанственим и бесмртним помислима и осећањима. Он је он мртвац и налази се под влашћу 
смрти. Живот "на небесима" доступан је само рођенима одозго, од Духа.

Човек се рађа за развојни, телесни живот. Својом, пак, свемоћном, творачком благодаћу Духа, 
Бог рађа за божанствени (умно-духовни) живот. Оно што је немогуће човеку, могуће је Богу.

Тај  нови духовни живот рађа  се  у  купељи покајања и  суза  код свих оних који  су изгубили 
благодат крштења. И нема другог пута у Царство Живота, у Царство Божије. Тако уче сви оци.

У ту тајну новог рођења одозго, у благодатну купељ суза уводи та малена, скривена Исусова 
молитва.



Чудесним  и  непојамним  деловањем  благодати  Божије  мртви  човек  претвара  се  у  живог:  од 
камена (неосетљивог према свему духовном) он постаје миомирисни небески цвет анђелског 
живота.

Цветови који су на  земљи (постали)  од камења (тј.  препорођени Духом),  који су умирисали 
васељену  и  који  све  до  сада  миомиришу  јесу  ликови  светих:  света  Марија  Магдалина, 
преподобна Марија Египћанка, преподобна Пелагија, преподобни Сергије Радоњешки, Серафим 
Саровски. Њихов број нема краја. Они су нетрулежни ликови, небески цветови који су израсли 
на тлу "трезвоумља" или "умног делања", на тлу непрестане молитве и ненасите љубави према 
Господу Спаситељу Исусу.

Заволевши умну молитву, они су у њој заволели вечни живот и вечну љубав. Њих је молитва 
привела животу и љубави (свети Исаак Сирин, Беседа 39).

Јер, непрестана молитва јесте пројављена жива љубав душе према Спаситељу.

У ту живу љубав према Живом Богу, у небески цвет Духа душа се преображава уколико прође 
кроз рођење од Духа. Јер, оно што је рођено од Духа постаје дух и испуњено је божанственом 
духовношћу.

У то рођење уводи "умна молитва": она и јесте скривени, божанствени пут душе од плоти ка 
духу, од земље - ка небу, од самољубља - ка вечној љубави.

Она је најтајанственији и најпревасходнији пут: пут љубави на који прикривено указује свети 
апостол (1.Кор.12,31).

Тај пут пролази између тајне смрти и васкрсења: он је благодатна тајна духовног рођења одозго. 
"А рођење одозго бива кроз покајање", каже свети Симеон Нови Богослов (том 2, стр. 13).

Покајање је тајна смрти и васкрсења. У тој благодатној тајни умире телесни, душевни човек, тј. 
овештаствљени дух, који се претворио у плот и који се скаменио за све живо и духовно још у 
праоцу Адаму, те устаје нови човек, нови потомак Родоначелника новог човечанства - Господа 
Исуса  Христа,  устаје  нови,  благодатно-живи,  небески,  миомирисни  цвет  и  усваја  ново 
постојање, нови благодатни живот, који дарује Господ Исус. Он сав се мења и постаје нова твар 
у  Христу.  Похоте  и  плотске  и земаљске помисли одумиру и  оживљавају духовне,  небеске  и 
божанствене жеље и помисли.

Рођење одозго је само први удах новог благодатног живота, тј. почетак многосузног покајног 
живљења. Без тог светог момента рођења нема ни покајничког, благодатног живота. Рођено од 
тела је тело и пребива у духовној смрти, а рођено од Духа је дух и пребива у духовном животу. 
Оно што је рођено од тела живи телесним, вештаственим и телољубивим животом, а рођено од 
Духа живи духовним, небеским и божанственим животом. Дух рођеног од тела је земаљски, 
похотно-вештаствени и смртни, због чега му је и живљење земно, похотно-вештаствено, смртно.

Дух рођеног од Духа сасвим је другачији: он је духовни, небески и бесмртни. И живљење је 
његово другачије,  тј.  духовно, небеско и бесмртно, живљење по Богу препорођене душе или 
покајничко, благодатно живљење.

Онај ко је рођен од тела не зна за покајничко живљење, за живљење по Богу. оно му је непознато 
и недоступно. За њега је неопходно да се роди одозго, да се од тела преобрати у дух. Благодат 
препорода и чини ту дивну промену, тј. уводи душу у ново божанствено живљење, у свето и 
спасоносно живљење покајања. Тим живљењем покајања су се и спасавали сви свети Божији 
људи.

Онај ко је изван тог духовног живљења још се није родио од Духа, тј. пребива у смрти и неће 



моћи да уђе ни у Царство Божије које је у нама, ни у Царство које је у блаженој вечности.

Свети Симеон Нови Богослов (као уосталом и други оци) вели да тренутак рађања одозго свака 
препорођена душа преживљава свесно и приметно.  И онај  ко кроз тај  тренутак рађања није 
прошао приметно свакако је још мртав за духовни живот. Њему је неопходно да стекне благодат 
оживотворења. Тај тренутак је почетак новог живота покајања. Тај тренутак је први многоболни 
уздах поново рођене душе, која у себе са многим сузама удише нови, необични и живоносни 
ваздух покајања.

Ту душа први пут опитно окуша скривени смисао тајанствене изреке отаца:

 

"Дај крв и прими Дух".

 

У  тајни  покајничког  живљења  савршава  се  та  дивна  размена.  Ступивши  на  пут  покајања, 
овештаствљени дух који рида са неописивим болом подноси мучну операцију благодати, која из 
њега испушта крв плотских жеља и похота, умива га у потоку многих горких суза и облачи у 
нову, светлолику одежду Духа, у живот божанствене бесмртности.

Те  многе  сузе  бесмртног  плачућег  духа,  који  се  с  болом  откида  од  смртног,  плотског, 
плотољубивог живота, који се одриче сатане и свих дела његових и који се заклиње и обећава да 
ће служити Господу Исусу и испуњавати Његове заповести до саме смрти - служе као водена 
купељ, као "бања препорода", у којој добија препород од Духа.

Сви небески умни цветови су се и препорађали у тој бањи, пролазећи кроз тај тренутак рођења, 
кроз тај први уздах покајања, кроз крик, бол и сузе, кроз заклетвено одрицање од сатане и свих 
дела његових и кроз обећање Богу да ће живети у доброј савести. Потом су благодатном пажњом 
и удишући божанствени ваздух покајања све време подржавали у себи живот духа.

Од вештаствених и смртних они су постали невештаствени и бесмртни, од плотских - духовни, 
од земаљских - небески. У реченоме се и састоји суштина препорода, који обавља Дух Божији 
кроз покајање.

Свети Симеон Нови Богослов тај моменат рађања одозго описује веома јасно и изражајно:

"Немојте се заваравати. Бог је Огањ. Дошавши на земљу и поставши човек, Он је бацио огањ на 
земљу, како сам каже (Лк. 12,49). Тај Огањ посвуда обилази и тражи себи вештаство, тј. добро 
срце и произвољење како би пао на њега и запалио се. У ономе у коме се запали, он прелази у 
велики пламен, који допире до небеса и не дозвољава му да буде неделатан или да се предаје 
покоју. Он не опаљује душу у којој се разгорева. Па ипак, његово разгоревање није неприметно 
за душу, као што мисле неки који су мртви душом. Душа није неосетљиво вештаство. Напротив, 
она је биће које осећа и разуме. Стога она на самом почетку осећа и разуме зажизање тог Огња, 
утолико пре што је оно праћено превеликим и неиздрживим болом срца.

Пошто нас сасвим очисти од сваке нечистоте страсти, тај Огањ ће већ заувек у нама постати и 
Храна, и Пиће, и Светлост, и Радост, и саме нас чинећи светлошћу по причесности у мери у којој 
постајемо причесници Његове Светлости.

Чим се заложи, пећ само дими због чађи која излази из дрва.  Када се,  пак,  она разгоре,  све 
постаје светлије (слично огњу) и она се више не помрачује никаквом чађу од дима. И душа која 
почне да гори божанственом жељом, спочетка, скупа са Огњем Духа, у себи види таму страсти, 
која се подиже слично диму. Свесна да је та помраченост од таме страсти њено сопствено дело, 
она плаче и скрушава се. Осећајући, пак, како лукаве помисли и зле жеље бивају спаљиване 



Огњем као трње и коров и претварају се у прах, душа се радује. А када све то сагори и природа 
душе остане без страсти, са њом се суштаствено сједињује и Божанствени Огањ и почиње да 
гори и сија у њој. Тада она постаје причесница Мисленог Огња, као што се пећ здружује са 
вештаственом ватром. И тело се тада причешћује том Божанственом и неизрецивом Светлошћу 
и бива огањ по причесности.

Ми, међутим, треба да знамо да се све речено у нама не може савршити уколико не омрзнемо 
свет и све што је у њему, са готовошћу да чак, како каже Господ, и живот свој положимо за дело 
Божије.

На други начин се тај Огањ у нама неће разгорети" (том II, стр. 311).

По благословеном разуму светих отаца ми не можемо примити тај Божанствени Огањ (који нас 
препорађа за вечни живот) уколико не испунимо главни Божији услов. Наиме, да би се примио 
Дух Божији, тј. Дух препорода, ми треба у скрушеним заклетвеним сузама да се одрекнемо духа 
овог света (тј. сатане и свих дела његових) и да дамо завет верности Господу Исусу. Без тог 
одрицања  у  нама  нема  духовног  живота,  нити  може  бити  самог  препорода.  Иначе,  иако  се 
називамо Хришћанима, у нама нема Христовог живота. Ми пребивамо у стању самообмане, не 
творећи вољу Христову, него вољу својих страсти, тј. вољу демона. И нећемо видети Царство 
Божије, с обзиром да се нисмо родили одозго. Без, дакле, многосузног одрицања од сатане и дела 
његових, у нама не може бити рађања од Духа Божијег.

Благодатни и неоспорни знак да се у души разгорео тај  Божанствени Огањ препорода (који 
спаљује вештаство страсти и у нама ражиже нови духовни живот после многосузног одрицања 
од сатане и дела његових) јесте пробуђења пажња према властитим помислима и целокупном 
животу.

Пажња над помислима и јесте знак живота, док одсуство пажње, расејаност и збрка у помислима 
служе као поуздано знамење смрти душе. Онај ко живи у непажњи према својим помислима и 
бива ношен вихором штетних маштања свакако се још није родио одозго и још пребива у смрти. 
Жива и одозго рођена душа постаје веома пажљива према свом уму и према својим помислима: 
њу не носи вихор штетних маштања.

Благодат  новог  живота  одсеца  то  штетно  маштање  и  обезбеђује  обновљени  ум  и  духовне, 
небеске и покајничке помисли.

Божанствени Макарије веома упечатљиво описује живот душе која није рођена и душе која је 
рођена одозго, указујући на њихова обележја:

"Када се подигне над земљом, сунце све своје зраке испушта над њом. Кад је, пак, на заласку и 
кад одлази у дом свој, оно назад сабира све своје зраке. И душа која није Духом препорођена 
одозго својим помислима је сва на земљи: њене мисли се пружају до крајева земље.

Међутим, чим постане способна да доживи рођење одозго и општење са Духом, она у једно 
сабира све своје помисли и задржава их уза се, усходећи Господу у нерукотворену обитељ на 
небесима: ступајући у божанствени ваздух, све њене помисли постају небеске, чисте и свете" 
(Беседа 49, 3).

"Душе, пак, које остају при својој природи, гмижу помислима по земљи и о земљи помишљају: 
њихов ум живи на земљи.

Оне помишљају да припадају Женику. Међутим, не примивши уље радости, оне се нису родиле 
од Духа одозго" (Беседа 4,6).

"Као нека мислена тама греха и смрти, кнез овога света некаквим скривеним и жестоким ветром 



узнемирава, испуњава и окреће непостојаним, вештаственим, сујетним помислима сваку душу 
која није нерођена одозго и која се мислима није преселила у други век, по реченоме:  Наше 
живљење је на небесима (Фил. 3,20).

Тиме се истински Хришћани и разликују од људског рода.  Јер,  различитост Хришћана се не 
састоји у спољашњем виду и спољњем изгледу, иако многи имају слично мишљење.

Хришћанин као  нова  твар  се  разликује  од  свих  људи на  свету  обновљењем ума,  умирењем 
помисли и љубављу и небеском приврженошћу Господу" (Беседа 5).

Такви су непролазни и неоспорни знаци живота и смрти душе, на које указује божанствени свети 
Макарије Велики. По тим благодатним знацима свако може да расуди где сам пребива,  тј.  у 
животу или у смрти.

Обновљење  ума  (које  се  пројављује  у  благодатној  пажњи  према  властитим  помислима  и 
властитом живљењу) јесте непогрешиво обележје душе која је рођена одозго: на њега одлучно 
указују свети оци.

Душа која је примила рођење одозго уједно добија и благодатну пажњу према себи и према 
свему што је окружује. Она се врло пажљиво односи према свим ђавољим дометањима, која 
долазе споља од свега што је окружује и преко помисли, маштања и осећања.

Трезвоумном  пажњом  она  распознаје  све  зле  замке  демона,  док  их  непрестаном  молитвом 
одбија, имајући садејство и помоћ благодати Божије. У тој унутарњој благодатној делатности се 
и пројављује живот препорођене душе.

С друге стране, непрепорођена душа нема и не зна ту спасоносну делатност: она не прати своје 
помисли и не одсеца своје маштање молитвом. Од јутра до вечери, па чак и у сну њен ум бива 
ношен вихором штетних маштања, што и представља смрт душе пре смрти тела. Јер је телесно 
мудровање смрт, по [речи] апостолској (Рим.8,6).

Пребивајући у својој [палој] природи, душа не може а да се не врти у вихору штетних маштања. 
Јер, тишина ума њој није својствена, нити позната. Душа, пак, која је у своју природу примила 
благодат  Светога  Духа  не  може  да  лута.  Тако  нешто  јој  није  својствено.  Јер,  она  свој  ум 
непрестано погружава у таласе молитвене благодати и не препушта се ковитлању вихора.

[Њен]  ум  улази  у  небеску  тишину  благодатних  помисли.  Међутим,  тако  нешто  се  не  даје 
одједном у потпуности: неопходан је напор пажљиве молитве.

Ето просвећеног учења светих отаца о препороду душе одозго и о благодатном и неоспорном 
знаку препорода душе. Само препорођену душу Бог прима у своје благодатно Царство. Само 
одозго препорођена душа проналази то Божије Царство благодатне тишине и мира и већ овде 
улази у њега својом благодатном пажњом. Непрепорођена, пак, душа је изгубљена за Бога и за 
Његово Царство: она пребива у смртно-демонској тами непрекидног мисленог ковитлања.

Стога су се свети оци са великим жаром трезвоумном пажњом и умном молитвом од лутања 
помисли устремљивали у благодатну тишину ума.

Пажљива молитва је са њима чинила чудо, тј. помагала им да траже своју умртвљену душу, да је 
оживотворе,  да  са  ње скину копрену страсти,  да  је  изведу из  мрака  смртоносног  демонског 
ковитлања,  да  је  озаре  незалазном  Светлошћу  Божанства.  Она  је  њихов  ум  уводила  у 
божанствену тишину, од земаљских људи пресаздавајући их у небеске и бесмртне анђеле.



IX

 
Свети Оци су били искатељи своје душе, тј. умне божанствене красоте, коју су 

налазили на путу умног делања. Они су умним делањем проналазили 
анђелско живљење на земљи и вечни живот. 

 

Благословени  небески  људи  и  земаљски  анђели,  тј.  свети  оци  беху  неуморни  трагаоци  за 
скупоценим божанственим драгуљем, за благом скривеним у пољу међу трњем свих могућих 
страсти и похота, искатељи за образом вечнопостојеће славе Божије, бесмртне умне суштине, тј. 
наше бестелесне душе, која је испуњена божанственом красотом и неувењивом лепотом. Они су 
заволели  ту  своју  душу,  ту  дивну  Божију  творевину,  са  ватреношћу се  устремивши  на  пут 
потраге за њом од младих дана па све до дубоке старости.  Они су је тражили са пламеним 
срцем!

О,  душо,  душо!  Бестелесна  умна  Божија  красото  и  -  тело[љубива],  многострасна,  безумна 
грешнице.  Светла  вољена  невесто  небеског  Цара  и  -  жалосна  робињо  мрачних  похота  и 
дружбенице блудних демона!

Њој служе анђели и арханђели! За њом плачу херувими и серафими! За њу се непрестано моле 
свети! Њу је вечном љубављу заволео сам Владика небеса! Њу са рањеним срцем, у крвавом 
зноју и са многим сузама иште Син Божији.

"И Онај који седи у небеском граду на престолу величанства на висини, сав пребива са душом у 
њеном телу будући да је њен образ сместио горе у Јерусалиму, у небесном граду светих. Он је 
сопствени Образ неисказиве Светлости Божанства положио у тело њено. Он служи њој у граду 
тела и она служи њему у граду небеском. Душа је постала Његова наследница на небесима, а Он 
ју је примио у наслеђе на земљи. Јер, Господ постаје наслеђе душе, а душа наслеђем Господа" 
(свети Макарије Велики, 46,4).

Ето скривене, божанствене песме о души, коју је запевао дивни равноанђелни Макарије. Свети 
су познали Божију тајну о грешној души људској и уздрхтали, забринувши се божанственом и 
спасоносном бригом. У тренутку небеског просвећења они су видели, појмили и свим бићем 
разумели [питање]: кад је сам Бог оставио своја светла небеса и зборишта анђела и дошао на 
тамну, тужну и мрачну земљу, на место изгнанства палих умних бића и усред "умне таме", тј. 
усред демона и палих људи, те стао да у крвавом зноју и са смртном тугом тражи свој љубљени 
и изгубљени образ, кад је, дакле, сам Владика и Творац постао први Искатељ изгубљене душе и 
сам за себе рекао: "Дошао сам да нађем изгубљено" [уп. Лк. 19,10], неће ли они који су прах и 
пепео (који у себи скрива наведени образ, тј. изгубљену душу) [утолико спремније] дејствовати, 
искати и потрудити се око потраге?

Својим болно-осетљивим срцем чувши за тајну Божије потраге, за Божију жалост, за анђелски 
плач, за Божију тугу за људском душом они су напустили многопохотни живот плоти и "стресли 
прашину са очију ума", те се кроз пустиње и шуме, кроз горе и брда, кроз гладовање и жеђ, кроз 
наготу и зиму, кроз тесноту и сузе, кроз одрицања и муке, кроз молитву и плач устремили у 
потрагу.  Они су се молитвеном и трезвоумном пажњом устремили на умни напор потраге за 
својом душом.

Скупа са светим Лествичником они су вапајно зазивали Бога:

"Не подносим више пламен ове чежње, већ иштем бесмртну лепоту коју си ми ти дао пре него 
што сам пао у ово блато". (Лествица, Слово 29, 11).



У  дугим  молитвама  и  многим  сузама,  у  борбама  и  напорима,  рањени  небеском  стрелом  и 
пробуђени сузама анђела, неуморни трагаоци за душом и духовним постојањем и трагаоци за 
умном красотом, крстоносци духа су

 

"у поворци кроз сузе неућутних мољења
кроз вапаје и уздахе тајних борби
одлазили на крсни пут тесноте,

са крстом на распеће... телесни живот,
и свој ум,

умном молитвом приковавши на крст".
 

И они су проналазили благо које је сам Бог тражио и за којим су плакали анђели и све небеске 
силе. Они су налазили умну божанствену красоту, тј. своју изгубљену душу. Они су налазили и 
своју радост, своју светлост, своје вечно весеље и ликовање, своје Васкрсење, своју Свету Пасху, 
свој вечни живот, тј. Дивног Бога. Јер, Његово име је за сваку изгубљену грешницу-душу било 
чудесно и дивно и спасоносно.

Да, непромењиви духовни закон [гласи]:

 

"Онај ко изгуби своју душу - губи Бога.

Онај ко налази своју душу - налази Бога".

 

Њу,  уосталом,  губи  свако  и  сви.  Њу,  међутим,  налазе  само  веома  ретки.  Њу  свако  губи  у 
варљивим маштањима ума и плотољубивим похотама срца.  Губи је онај ко живи непажљиво 
према својим помислима и ко лута својим умом.  И ретко ко налази своју изгубљену душу. 
Налазе је само они који су се одрешили [од света], који продају своја богата имања маштања и 
телољубивих похота, који се одричу од сатане и свих мислених дела његових и сузама купују 
поље покајања, у коме је скривена грешница - душа, тј. Божији бисер и драхма. Њу налазе они 
који се труде у зноју лица и ископавају и чисте од прљавштине свог изгубљеника.

Празник  проналажења  душе  увек  је  величанствен.  На  земљи  он  пролази  неприметно,  а  на 
небесима је - весеље: тамо се анђели радују са својим Владиком.

Радујте  се  са  мном,  јер  нађох драхму своју  изгубљену.  Тако,  кажем вам,  бива  радост пред  
анђелима Божијим због једног грешника који се каје, рекао је Владика анђела (Лк.15,9-10).

Празник налажења грешнице-душе јесте анђелски и божанствени празник.  Тек када дође до 
прага уских врата тесног мисленог живљења, тј.  тесног умног пролаза (где се остављају све 
земаљске, вештаствене, па и мислене ствари), тек кад пређе праг вештаственог и мисленог, човек 
у  многим  сузама  проналази  невештаственог  небеског  изгубљеника  -  своју  душу,  умну 
божанствену красоту и са њом и Дивног Бога. Тада наступа тај празник радовања.

Малобројни  налазе  тај  праг  тесноте  и  одрицања од  вештаственог  и  мисленог  и  само  ретки 
прелазе  преко  њега  у  невештаствени  живот.  Само  ретки  живе  заиста  духовним  и  небеским 
животом  и  малобројни  познају  анђелско  радовање  на  земљи.  Само  малобројни  познају 
светоотачку тајну "пажења на себе".

Стога  је  много  званих  а  мало  изабраних.  Мало  је  оних  који  се  спасавају  од  непажљивог 
вештаствено-смртног  постојања.  Мало  је  оних  који  се  са  пажњом  причешћују  бесмртним 



животом. Мало је оних који траже своју душу и још је мање оних који је налазе. Јер, велики 
је подвиг одрицања од вештаственог и мисленог. Велики је напор проналажења невештаственог 
изгубљеника,  тј.  своје  душе.  Кроз  губљење  вештаственог  и  мисленог  проналази  се 
невештаствено и умно.

Просвећени Божанственом благодаћу, оци су речено схватили и спознали. Стога су се читавог 
живота и трудили у потрази за својим умним изгубљеником, за својом душом. Трудили су се 
смирено  и  са  трпљењем,  у  невољама  и  самозлопаћењу.  И нису га  налазили  у  пештерама  и 
шумама, у глади и жеђи, него у "умној тесноти пажње", у "умној молитви". 

Све остало служило је само као средство за "умну тесноту". Умним трудом и умним делањем 
налазили су они "умног изгубљеника". Они су познали тајну умне молитве, која беше сакривена 
од  столећа  и  поколења.  У  светом трудбеништву,  у  покајању и  сузама  они  су  том молитвом 
проналазили своју душу,  а  са њом и дивни дар благодати,  који  је  нашој  природи дарован у 
Христу Исусу, тј. богати и многодејствени, велики и благословени дар новог богоносног бића. 
Они  су  тај  дар  познали  искуствено:  у  измени  свог  живљења,  у  просвећењу  своје  "умне" 
суштине, у живом осећању срца,  које је у себи носило Светог Живог Бога.  Стога су и били 
богоносни и свети. Живећи телом на земљи, они су духом живели на небесима. Још овде, усред 
греха и искварености, они су у себи носили тражену умну красоту, тј.  просвећени бесмртни 
образ Божији, који је у њима блистао непотамњивом славом. Он је блистао на посрамљење злих 
демона  (који  су  га  газили)  и  на  укрепљење  наше  изнемогавајуће  вере  у  непромењиво  и 
непостидно искање.

Потражимо и ми уз помоћ благодати своју изгубљену умну красоту, тј. своју душу, ступајући на 
пут "умне тесноте".  Јер,  она се налази само на уском путу "умне тесноте".  У умној тесноти 
молитвене пажње човек познаје бездан свог пада. На путу пажње познаје он бесмртну красоту 
душе,  као и бездан Божијег милосрђа и љубави према умној  грешници-души.  Само на путу 
одрешења  и  мислене  тесноте  човек  познаје  небеску  величину  душе,  по  први  пут  видећи 
боголепни образ њене божанствене красоте и уједно познајући и сво безумље греха,  који га 
унакажава. И он приноси покајничку заклетву да ће до смрти волети тај образ. Он се заклиње да 
ће мрзети грех непажње и његову погибељну одвратност.

Човек се са дубоком свешћу одриче мисленог кваритеља - сатане и од ковитлања у његовом 
вихору штетних помисли.

И само на путу мислене тесноте раскрива се сав ужас и ружнота мисленог греха, као уосталом и 
бесмртна красота мисленог образа, који је у човеку сијао пре пропадљивости.

Једино су свети оци познали тајну мислене природе наше душе и пропевали чудесне небеске 
химне о "образу неизрециве славе, премда и у ранама сагрешења".

Неприкосновени песник наше умне мислене природе, тј. грешнице-душе, свети Андреј Критски 
је пропевао бесмртне песме, обливене божанственим сузама. У његовим песмама чује се ридање 
анђела, који плачу за умном красотом, за Божијом грешницом, коју је сам Син Божији заволео 
вечном љубављу. Стога је Света Црква и прихватила те песме: она их увек са сузама пева у свете 
дане Великог поста, тј. у дане великог покајања.

Скупа са светим Андрејем Критским безбројна поколења смирених Хришћана вековима облива 
те песме својим сузама, плачући над својом великом грешницом-душом, која у њима вапајно 
рида:

 

"Помилуј ме, Боже, помилуј ме". 



За  том божанственом грешницом ридају свети анђели,  тј.  плаче  Црква небеска,  а  са  њом и 
земља. Јер, душа човечија јесте велика божанствена красота, а велики је и њен пад.

Онај ко је макар једном својим унутрашњим очима видео своју велику грешницу, читавог свог 
живота  неће  престати  да  плаче.  За  онога  ко  је  макар  једном видео  њену  бесмртну  красоту 
"премда и у ранама сагрешења", једном заувек се помрачила свака друга земаљска красота: он јој 
се  више  неће  клањати.  Земаљској  лепоти  се  клањају  само  они  који  још  нису  прозрели 
унутрашњу лепоту. Земаљска красота је само пролазна слаба сенка унутрашње и вечне красоте. 
Земаљска красота није циљ по себи, већ само једва приметна стаза према великом циљу (додуше 
само за малобројне). 

Малобројни,  дубоко  обдарени  самотници на  тој  стази  проналазе  пут  до  бесмртне  красоте. 
Остали  иду  широким,  прокрченим  путем  уметности  и  њене  технике,  тј.  путем  спољашњег 
канона, обреда, спољашње побожности. То је пут за "многе зване". Међутим, мали број на том 
путу налази спасење. Изабрани иду од спољашњег обреда према унутрашњем служењу, према 
пажњи. Они спољашњим обредом и уметношћу откривају унутрашњу лепоту. То су они ретки 
који ступају на пут "умне тесноте",  распињући свој  живот похота на крсту одрешености [од 
света] и кличући: "Тражим твоју бесмртну красоту, коју си ми даровао пре ове прашине".

Своју бесмртну красоту, тј. душу наћи ће само онај ко се од похота устремио у потрагу за њом, 
па макар се налазила и у рову страсти (свети Макарије Велики). И он је налази у покајном плачу 
и сузама: само у њима се први пут познаје боголепни лик. Осим тога, уз помоћ Божије силе види 
се и познаје властити страшни пад. Онај ко још није сагледао своју палу бестелесну грешницу и 
није заридао (потресен виђењем), остаје слеп и сиромашан и убог. Он још не види и не зна шта 
је умна бесмртна красота. Њу, пак, свако може да види кроз сузе дубоког скрушеног покајања. 
Ипак, само код ретких се рађа дубоко скрушено покајање. Стога само ретки познају себе, тј. 
своју душу. Само ретки проналазе пут преподобне Марије Египћанке или блажене Таисе. Јер, 
већина је раслабљена сластољубивим похотама, не будући у стању да остави свој греховни одар 
и да се спусти у бању суза до анђела покајања. 

Грех  раслабљује  и  парализује  душу,  чинећи  је  млитавом,  немоћном  и  бесилном.  Он  је 
раслабљује и чини немоћном, услед чега није у стању ни да се покаје. Маријино покајање беше 
покајање њене неомлитавеле душе. И каква само величанствена беше душа свете Марије и њено 
покајање! Она се због своје душе узнемирила божанственом забринутошћу. Она се са храброшћу 
и одважношћу бацила у борбу са страшном змијом, чупајући из њене чељусти своју на пропаст 
осуђену душу. Њену душу је змија већ прождирала. Па ипак, она се бацила да спасава поругану 
божанствену умну красоту.

Какве ли храбре и прелепе и силне душе у слабом и изнемоглом женском телу! Четрдесет година 
је у околностима пустиње [трајала] напета борба са страстима унутрашње, мислене змије, која се 
прилепљивала уз њу и исисавала јој душу. Какве ли снаге! Величанствене ли душе! Није узалуд 
свети и велики Макарије рекао да су "душа и демон једнаке снаге". 

Благодат Господња њој је, међутим, помогла да савлада демона страсти. Она помаже и свакој 
души која одлучно и са храброшћу (а не двоједушно) креће у подвиг против греха. Ипак, само 
ретки на време ступају у борбу против својих страсти. Већина са њима живи читавог живота. 
Они и не примећују да ситне страсти црпу духовну енергију душе. Исцрпљене, пак, душе нису 
способне за подвиг. Оне више немају снаге да прођу сурови и напорни пут покајања. Оне леже 
на одру својих ситних похота и страсти, које их држе у ропству тридесет и осам година, тј. целог 
живота, услед чега више не могу да приђу Богу. Оне леже и чекају да им већ сам Бог приђе. Оне 
су раслабљене те више ни уз помоћ твари (као Закхеј) не могу да се подигну са земље како би 
погледом пронашли Бога који пролази и привукли га себи. Да, Бог се привлачи умним погледом 



душе. Он види тајни поглед који га тражи и брзо излази у сусрет души.

Умни поглед људске душе јесте дубока, божанствена и непостижна тајна,  коју су само свети 
овлаш  открили.  Велика  је  и  тајанствена  душа.  И  њене  способности  су  такође  велике  и 
тајанствене! Умни поглед човекове душе привлачи оно на шта падне. Та способност је загонетна, 
потресна и страшна, али и спасоносна.

Свети Давид је погледао на Вирсавеју (тј. на туђу жену) која је пролазила и привукао је себи. 
Међутим, он је (авај, авај) привукао плач и ридање за цео живот. И заједно са њим тај поглед 
оплакују миленијуми... Погледао је, међутим, и Закхеј на Бога и привукао га себи, привукавши и 
спасење свему дому свом. И свети апостол говори о истој тајни нашег умног погледа. Он вели: 
Ми који откривеним лицем одражавамо славу Господњу,  преображавамо се у  тај  исти лик  
(2.Кор.З,18). У реченоме је скривена тајна учења светих отаца о "умној молитви". Ум прима оно 
на шта пажљиво мотри. Стога је и речено онима који умно ишту Бога: "Непрестано се молите и 
непрестано гледајте на славу Господњу, на славно име Његово. На тај начин ћете привући Бога". 
Међутим, душа која је раслабљена и измождена страстима није кадра да умно гледа Бога, тј. није 
кадра да га тражи умним погледом. Стога је мало оних који схватају "умно делање" и још мање 
оних који у њему са разумом пребивају.

Да,  грех  је,  са  својим  малим  страстима,  стравичан!  Као  неистребиви  паразит  душе,  он  се 
сисаљкама ситних страсти у њој снажно држи и живи на рачун њених духовних сокова. Он је 
раслабљује, измождава и чини неспособном за духовни живот. Стога већина Хришћана и живи 
земаљским,  вештаственим  и  плотољубивим  животом.  Духовни  и  унутрашњи  живот  (који  је 
одрешен  од  вештаствености)  за  њих  је  недоступан.  Живот  анђелске  бесмртности  у  умном 
сагледавању њима је несхватљив. Они су лишени могућности да сагледавају бесмртну лепоту, 
као  и  да  мислено  виде  своју  грешницу-душу,  тј.  да  боголепну  умну  красоту  виде  у  одећи 
страсти, у смрдљивим прњама похота и греха.

Јер,  само онај  ко унутрашњим очима види своју душу и ко је познао њено достојанство, уз 
помоћ  Божије  силе  види  и  познаје  и  свој  страшни  пад.  Видети  своју  бестелесну  душу,  тј. 
божанствену  умну  красоту  у  одећи  страсти,  у  смрадним  прњама  похота  и  грехова  заиста 
представља тајанствено виђење.

Ради се, дакле, о потресном, неописивом, божанственом виђењу, које рађа непрестани вапај:

"Помилуј ме, Боже, помилуј ме".

И оно грешницу гони у брда и шуме, у одрицање и муке, у плач и молитву.

Свети Андреј Критски је опевао велико створење Божије у великом паду. А тајанствени песник 
душе, тј. свети равноанђелни Макарије (велико светило великих египатских отаца) запојао је о 
души скривене песме: о њеном величанству, о њеној слави, о њеној богоподобној умној красоти. 
Те песме Црква са љубављу чува у његовим богонадахнутим списима.

Навешћемо његову небеску песму о умној божанственој красоти, тј. о нашој мисленој природи - 
души. "Песма" је једна од многих које су Духом Светим запевала најчистија уста најсветлијег 
богоносног Макарија. Ево његових речи:

"Господ је себи створио прекрасну обитељ - човека. Он је себи саздао тело и душу човекову као 
станиште, тј. да се насели и упокоји у његовом телу као у дому своме, а да душу, која је створена 
по Његовом образу, има као прекрасну и љубљену невесту" (Беседа 49,4).

"Душа је заиста велико,  божанствено и чудесно дело.  При стварању,  Бог је  у њену природу 
положио законе врлина: расуђивање, знање, благоразумност, веру, љубав и владалачки ум. Он је 
створио  лакопокретљивом,  лакокрилом  и  неуморном,  даровавши  јој  способност  да  за  трен 



долази и одлази и да му служи мишљу када усхте дух.

Једном речју, Он ју је створио са намером да је учини својом невестом и сажитељницом, тј. да са 
њом буде у јединству и да она са Њим буде једног духа, као што је речено:  А ко се сједини са 
Господом,  један  је  дух  с  Њиме  (1.Кор.6,17).  Јер,  између свих твари  Бог  је  једино  са  душом 
успоставио велику блискост и узајамност" (Беседа 45, 5).

"Јер,  душа  је  драгоценија  од  свих  створења"  (Беседа  15,  41).  "Када  су  ради  твог  спасења 
долазили  анђели?  [Напротив,  сам]  Цар,  тј.  Син  Царев  је  сачинио  савет  са  Оцем  својим.  И 
послано је  Слово које се обукло у тело и сакрило Божанство своје  како би сличним спасло 
слично и како би положило душу своју на Крсту. Ето како беше велика љубав Божија према 
човеку! Бесмртни је благоволео да за тебе буде распет. Погледај шта значи душа и како је Бог 
високо цени. И Бог и анђели траже да буду са њом у општењу и у Царству. А сатана и његове 
силе траже да је привуку на своју страну" (Беседа 15, 42).

"Стога размисли,  човече,  о  своме достојанству,  тј.  о  својој  драгоцености.  Бог те  је  поставио 
изнад анђела с обзиром да је лично дошао на земљу да буде твој Заступник и твој Искупитељ" 
(Беседа 15,41).

Свети оци су размислили о свом достојанству, познали своју умну и мислену природу и пламено 
се устремили у потрагу за својом душом, тј.  за нетрулежним образом божанствене бесмртне 
красоте. Они су се устремили у сродну "умну област", прешавши од живота по телу ка животу 
по духу, од пространог и широког пута мисленог лутања - у мислену тесноту пажње и молитве.

И уз Божије садејство они су налазили тражено: налазили су умну божанствену красоту, тј. своју 
душу, а са њом и дар божанственог постојања, који нам је дарован у Христу Исусу, Господу 
нашем.

Своју душу и анђелско благодатно постојање они су налазили на путу умног богоноштва, тј. у 
устима, у уму и у срцу.

Они  су  са  пажњом  непрестано  носили  најсветије  име  Божије.  А  оно  је  многодејствено  и 
спасоносно за свакога ко га носи са вером и љубављу.

Свети Oци и нас позивају да налазимо своју душу и благодатно анђелско постојање "умним 
делањем" и "умном теснотом", тј. пажњом и непрестаном молитвом.



X

 
Свети Оци призивају на задобијање властите душе и на стицање Бога умном 

молитвом и умним делањем
 

Један  побожни  призив  на  "умно  делање",  на  задобијање  своје  душе,  на  раскривање  у  себи 
небеског дара благодати ми можемо да чујемо од преподобног Никифора Исповедника:

"Уколико желите да примите небески огањ у осећању срца и да опитно познате шта је Царство 
небеско (које је у вама), дођите и ја ћу вам рећи науку небеског живљења, која без муке и зноја 
свога делатника уводи у пристаниште бестрашћа. Кроз пад ми смо изашли напоље. Стога се кроз 
одвраћање од спољашњега вратимо себи. Примирење и орођавање са Богом није могуће уколико 
се најпре не вратимо себи и из спољашњости не уђемо у унутрашњост.

Само унутарњи живот јесте заиста хришћански живот, о чему сведоче сви оци" (Добротољубље, 
том 2, стр. 36 - 43).

Суштину "умног делања", са друге стране, свети Симеон Нови Богослов укратко изражава на 
следећи начин:

"Од како је човек протеран из раја и одвојио се од Бога, ђаво је са демонима добио слободу да 
даноноћно колеба његову мислену силу. Ум се од њега може заштитити једино сталним сећањем 
на Бога.

Онај у коме се запечатило сећање на Бога може да сачува своју мислену силу од колебања. Јер, 
телу је  неопходан ваздух  да  би дисао,  а  души је  неопходно непрекидно сећање на  Бога,  тј. 
непрестана молитва.

Уз Божију помоћ сам ћеш речено из искуства спознати, чувајући пажњу и држећи се Исуса, тј. 
Његове  молитве:  "Господе  Исусе  Христе  Сине  Божији,  помилуј  ме""  (Еп.  Игњатије 
Брјанчанинов, III -160).

Навешћемо још неколико кратких спасоносних савета и мисли о дивној тајни од других светих 
отаца:

Свети Антоније Велики каже: "Живот душе јесте непрекидно сећање на Бога и љубав према 
Њему.  Стога  немој  напуштати мољење именом Господа Исуса.  Изговарај  Његово име у уму 
своме, поучавај се у срцу и хвали језиком".

И свети Григорије Богослов вели: "Чешће помињи име Божије неголи што дишеш. Јер, сећање 
на Бога је неопходније од дисања".

Свети Василије Велики, [опет, говори]: "Непрестано сећање на Бога је благочастиво: богољубива 
душа  се  њега  не  може  заситити.  Стога  души  не  треба  давати  време  у  коме  би  била  без 
помишљања на Бога".

Григорије  Синаит  [говори]:  "На  сваки  начин  принуђавај  себе  на  делање  (тј.  на  непрестано 
призивање Господа Исуса), будући да је Царство Божије наслеђе оних који се принуђавају и с 
обзиром да га задобијају подвижници".

И свети Исихије Јерусалимски говори: "У простору нашег срца свагда треба да се налази име 
Господа Исуса. Уколико више пада, киша више размекшава земљу. И свето име Христово (које 
без  помисли  произносимо)  утолико  више  умекшава  земљу  нашег  срца  уколико  га  више 
призивамо, пунећи га радошћу и весељем".



И свети Филотеј Синајски [говори]: "Од јутра храбро и неодступно треба стајати код двери срца 
са крепким сећањем на Бога и непрестаном молитвом Исуса Христа у души".

И свети ава Филимон [говори]: "Немој дати уму своме да буде празан, него га принуђавај да се 
скривено поучава и моли. У својој мисли трезвоумно, са страхом и трепетом говори: "Господе 
Исусе Христе, Сине Божији, помилуј ме". Са трезвоумном мишљу и неблудећим умом свагда се 
моли таквом молитвом. Уколико у теби опстане непрестана молитва и поучавање у Писму,  очи 
твоје душе ће се отворити и у њој  ће завладати велика радост и неко неисказано и пламено 
осећање, при чему ће се и тело загрејати Духом. На тај начин ће сав човек постати духован".

И свети Макарије Велики исту мисао објашњава другим речима:  "Онај  ко хоће да приступи 
Господу, да се удостоји вечног живота, да постане обитељ Христова, да се испуни Духом и да 
чисто и беспрекорно испуни заповести Христове треба непрестано да пребива у молитви. Јер, 
једина заштита и лек за душу јесте - са љубављу се сећати Бога. Супарник наш [тј. ђаво] сву 
своју снагу улаже у покушај да нам ум одвуче од сећања на Бога".

Исходећи из сличних мисли, свети Игњатије и Калист Ксантопули кажу:

"Почетак сваког богопријатног деловања јесте са вером  непрестано призивање  спасоносног 
имена Господа нашег Исуса Христа".

Са својственом му особеношћу, свети Златоуст исту мисао доводи до пуне јасноће када каже: 
"Човек треба да се затвори у себе и да управља умом, обуздавајући га. И сваку помисао и свако 
дејство лукавог он треба да кажњава призивањем Господа нашег Исуса Христа".

"Од Господа славе не тражите ништа осим једне милости. Тражећи милост, имајте смирено и 
умилно срце, те од јутра до вечери (а ако је могуће и сву ноћ) вапијите: "Господе Исусе Христе, 
Сине Божији, помилуј ме". Принуђавајте свој ум на наведено дело будући да су  уска врата и 
тесан  пут  који  води  у  живот  и  с  обзиром  да  само  подвижници  улазе  у  њега.  Јер,  само 
подвижницима припада Царство небеско".

Потпуно сагласно са складним хором древних отаца звуче речи и светлог преподобног Серафима 
Саровског:

"Онај ко је истински решио да служи Богу треба да упражњава сећање на Бога кроз непрестану 
молитву Господу Исусу Христу".

И  преподобни  Нил  Сорски,  сагласно  са  Григоријем  Синаитом,  читаву  дивну  хармонију 
свештених изрека закључује одлучном тврдњом: "Умна молитва је већа од свих делања и (као 
љубав Божија) представља главу врлина".

Свети,  пак,  Исаак  Сирин  говори  још  одлучније  да  "без  непрестане  молитве  није  могуће 
приближити се Богу. Јер, оно што се догађа риби извађеној из воде, дешава се и са умом који је 
одступио од сећања на Бога и лута у сећању на свет".

Могло би се навести још много сведочанстава из светих отаца о скривеном делању. Међутим, и 
наведено  је  довољно  да  се  стекне  представа  о  величанственој  и  божанственој  симфонији 
прекрасних  мисли  које  су  оци  исказали  у  духоносним  списима  о  "науци  над  наукама  и 
уметности над уметностима",  тј.  о "умној  молитви",  да се разуме да су они опитно познали 
скривени пут стицања властите душе, те да су налазивши душу налазили и Бога и божанствени 
живот.

"Умна молитва" јесте пут на коме се може наћи "умни изгубљеник", тј. душа. Душа, пак, која је 
дошла у ум, чини најкраћи пут ка Богу.

Међутим, онај ко није осетио своју "изгубљеност", ко се није уплашио своје погружености у 



живот телесних похота, чији ум са болом и вапајем није јечао и није се ужасавао свог плотског 
[постојања] налази се  још далеко од трагања за  духовним постојањем,  далеко од потраге  за 
својом душом. За њега је и Бог далеко.

Јер,  пут налажења Бога пролази кроз налажење властите душе, која се изгубила у плотском, 
телесном, вештаственом постојању. И нема другог пута до Бога осим кроз властиту душу, која се 
одрекла плотског постојања. Све док ум не потражи своју душу, своје духовно постојање, душа 
неће наћи Бога. "Јер, примирење и орођавање са Богом није могуће уколико се најпре не вратимо 
себи".

"Пут ка Богу, уосталом, није далеко од нас: он није изван нас, него у нама самима. И ако неко 
пита: "О каквом се путу ради",  ја ћу одговорити (вели свети Атанасије Александријски):  "О 
свачијој души и уму у њој"".

Бог  само  умом  може  бити  сагледаван  и  поиман.  [Човек]  се  једино  умом  своје  душе  може 
обратити и узвисити Богу" (проф. Н. Сагарда, "О богопознању").

Исту мисао још јаче исказује свети Макарије: "Ум који непрестано улази у самог себе и тражи 
Бога, може да нађе своју душу, макар се налазила и у понору страсти" (Беседа 9,11).

На наведено налажење душе спасоносним "умним делањем" и "умном молитвом" призивају оци 
наш болесни и заблудели ум, опијен отровом вештаствености и похота плоти и отровом лутања 
мисли. Они га призивају да се потруди у умном делању. Потом ће обрести и себе, и душу своју, 
тј. умну Божију красоту, а са душом - и Бога.

XI

 
Свети Оци нас не само призивају, него и умољавају да се усрдно прихватимо 
умног делања, тј. непрестаног призивања Имена Божијег. Тим делањем ум 
проналази душу, а душа проналази дивнога Бога. Химна Имену Божијем.

 

Свети оци не објашњавају само тајну невештаственог делања и не призивају само на умни труд. 
Они умољавају, па чак и преклињу да не одвратимо своје уши од њихове молбе и да се усрдно 
прихватимо  стицања  своје  душе,  тј.  умног  делања,  које  почиње  вапајем:  "Помилуј  ме", 
постепено се претварајући у вино вечног весеља, по речи светог Јефрема Сирина:

"Трудимо се у молитви:
она је винова лоза,

чије вино представља вечно весеље".

И још на земљи тај вапај се на чудесан начин мења у неућутно радосно славословље небеског 
Бога, Дивног Спаситеља Бога, који је на диван начин извршио наше спасење и који нас спасава 
на  Божански  једноставан,  приступачан  и  несхватљиво  чудесан  начин,  тј.  непрестаним 
призивањем Његовог  најсветијег  имена.  И још овде вапајни плач иштућег  ума после  дугих, 
многонапорних потрага  и  суза,  после  мучних  ноћи и  тајних ридања,  после  дневних јаука  и 



вапаја,  на  крају,  унутрашњим чулом,  из  даљине и  као  у  магли [најзад]  види своју поругану 
красоту, своју бедну душу сву болну, измучену, израњављену од бестелесних сурових разбојника 
и насилника, у болесном, беспомоћном и јадном виду. Кроз сузе оштрог бола он са весељем 
гледа на своју изгубљену и пронађену радост, коју иште и сам Бог, те је са радостотворном тугом 
узима за руку и приводи Богу. 

Међутим, он је приводи са обореном главом, тј. као виновник њених лутања, падова и мука. И 
тада  ће  већ  утроје  (ето  целосне  божанствене  красоте)  стати  пред  благог  Бога,  тј.  са  својом 
вечном дружбеницом (увенулом и  поцрнелом општом саучесницом похота  и  страсти),  те  са 
носитељком земног вештаства и трулежности (телесном плоти) ради славословља због спасења 
и ради хвале дивног имена Господњег, име-на вечне Божанствене љубави.

Јер где су два или три сабрана у име моје, онде сам и ја међу њима (Мт.18,20).

Наведено је својим устима изрекла Божанствена љубав.

Ето света божанствене красоте! Ето божанствене хармоније неба и земље!

Оци су познали ту божанствену хармонију, ту тајну Царства Божијег, које постоји у нама. Они су 
је познали реално: у живом осећању срца и у дивној промени свога ума и целокупног живљења.

Јер,  по светом Макарију Великом,  "Хришћанин је  нова  твар,  који се од свих људи на свету 
разликује обновљењем ума, умирењем помисли, љубављу и небеском приврженошћу Господу, те 
мишљу свога ума, који живи на небесима" (Беседа 5, 3-5).

Познавши божанствену промену у себи оци и нас умољавају да одмах, тј. док имамо времена 
приступимо наведеном делању како бисмо стекли навику за  вечност.  [Они нас  моле да  му] 
приступимо  са  страхом  и  трепетом  и  са  многом  побожном  пажњом,  ништа  не  тражећи  од 
Господа славе, осим једне милости. Почуј како нас умољавају Свети Оци.

Чујмо како нас преклиње свети Мелетије Исповедник. Он са љубављу призива:

"Заволи  [наведено]  призивање  као  што  приличи,  будући  да  је  зороносно,  светлозарно, 
најсладосније  и  најкрасније.  Као  божанствену муњу понављај  [призив]  у  свом срцу,  тајним 
гласом вапијући Тајновицу: "Сине Божији, помози ми! Христе мој, сачувај ме". Говори га увек и 
у уму свом носи: и просветићеш се, и постаћеш мудар, и примићеш Божанствену благодат и 
ускоро ћеш постати анђео у телу".

И даље он говори:

"Свако ко је побожан треба увек да се сећа Исуса. Он то призивање увек треба да има на уму. На 
тај начин душа постаје освећени храм, који је заиста муњеносан и огњено-светлосан, који је 
испуњен светлошћу озарења и пун светлозарности".

На другом месту исти светитељ умољава следећим речима:

"Увек покрећи уста срца. Зови неућутним плачем и непрестано говори: "Сине Божији, помози 
ми! Христе мој, сачувај ме".

Свагда творећи речено, од сталног поучавања ћеш усвојити обичај, а затим и навику, те ћеш га 
имати у себи као нешто сасвим природно и неодвојиво, тј. путем навике претворено у природу. 
И спавајући, и једући и ма шта чинећи увек ћеш имати унутрашњу бодрост и трезвоумље срца.

И бићеш храм и престо Божији и раван анђелима, премда ћеш ходити у телу по земљи".



Дивни светитељ као да своју молитву љубави закључује речима: 

"Исуса заволи свом снагом,
са Њим разговарај, Њега увек тражи,

на Њега помишљај у уму свом,
Њега имај у својим размишљањима,

Његову лепоту воли. Исусову красоту љуби и
Њега стекни у осећању. И гледајући, и слушајући, и
дишући, и седећи, и стојећи - увек на Њега гледај,

те ћеш стећи сва садашња и будућа добра".
 

Свети Григорије Палама [вели]:

"Браћо моја, Хришћани, молим вас и ја са божанственим Златоустом да се ради спасења своје 
душе не лењите за дело молитве, већ да подражавате оне о којима сам говорио. И колико је 
могуће,  следите  их.  Може  вам  спочетка  та  ствар  изгледати  напорна.  Међутим,  у  име  Бога 
Сведржитеља треба да знате да ће вам име Господа нашег Исуса Христа (уколико се сваког дана 
призива) олакшати сваку тешкоћу. 

И многовременим обичајем [призивање] ће нам се усладити, пошто искуствено познамо да није 
немогуће, ни тешко, него и могуће и лако. Блажено је пребивање у том небеском делању". 

 

И свети Исихије кличе:

"Блажен је заиста онај ко се мишљу прилепио уз Исусову молитву (непрестано му вапијући у 
срцу), као што се ваздух прилепљује телима нашим или пламен - свећи".

 

И свети Златоуст умољава речима:

"Молим вас, браћо, никад немојте остављати правило те молитве. Него, било да једете, било да 
пијете,  било  да  нешто  друго  чините  непрестано  призивајте:  "Господе,  Исусе  Христе,  Сине 
Божији, помилуј ме"".

 

Могло би се навести још могло сведочанстава светих отаца у којима нас (из састрадавања према 
нашем незнању и непоимању, према нашој духовној непросвећености) умољавају да приступимо 
том делању са свом усрдношћу и побожношћу.

Међутим,  и  из  малобројних  сведочанстава  светих  отаца  може  се  разумети  да  су  знали  и 
искуствено  у  осећању срца  познали  неизрецивост  тајни  у  непрестаном  призивању светог  и 
спасоносног имена Господа нашег Исуса Христа.

Стога  нас  они  и  преклињу  и  умољавају  да  спасавамо  свој  ум  и  своју  душу  тим  дивним 
призивањем.  Оно  и  јесте  спасоносна  тајна  свих  светих,  којом  су  се  спасавали.  Светитељи 
Божији  су  познали  ту  тајну  која  се  крије  у  имену  Божијем.  Они  су  искуствено  познали 
спасоносно дејство тог имена на читавог човека: и на тело, и на ум, и на срце. Они су познали да 
је  величина имена Господа Исуса  изнад поимања свих разумних створења -  и  земаљских,  и 
небеских. Они су познали да је име Господа Исуса изнад сваког имена, тј. да је извор радости и 
божанственог живота. Оно је - Дух. Оно оживљава, мења, преображава и обожује.



Име Господа Исуса Христа у себи садржи Божанствену силу. Силом тог имена тело се исцељује 
од  болести,  а  душа  -  од  страсти.  Од  имена  Исусовог  дрхте  демони:  мучени  страхом  од 
величанства Његовог Божанства они беже од њега. Стога су оци и рекли: "Удри непријатеље 
именом  Исусовим  будући  да  нема  јачег  оружја  ни  на  небу,  ни  на  земљи"  (свети  Јован 
Лествичник). Ономе ко се моли ради имена Исусовог (које призива) нисходи помоћ од Бога и 
дарује му се опроштај грехова. Због имена Господњег бива услишена наша грешна молитва и 
нама се дарује спасење.

Силом имена Исусовог ум се ослобађа од колебања и лутања у помислима празноумља, док се 
воља  оснажује  у  испуњавању  заповести  Господњих.  Силом  тог  имена  просвећује  се  ум  и 
омогућује  се  да  у  души  пребивају  богоугодне  мисли  и  осећања,  која  припадају  непорочној 
људској  природи,  услед чега  у  њој  нема места  за  туђинске  мисли и  осећања  (Еп.  Игњатије 
Брјанчанинов, том II, стр. 282).

Именом Господа Исуса остварује се оживљење душе, која је умртвљена грехом. Христос Господ 
Исус јесте Живот: Његово име је живоносно, тј. испуњено животом.  "Име Његово јесте живот 
вечни" (свети Симеон Солунски).

Оно оживљава оне који га са вером призивају,  чинећи их причесницима вечног живота. Име 
Господа Исуса је свето и освећује онога ко га призива: освећује му уста, језик, срце и цело тело. 
Оно освећује и ваздух који га окружује.

Апостол говори: Бог му је даровао име које је изнад сваког имена да се у име Исусово поклони  
свако колено што је на небесима и на земљи и под земљом и да сваки језик призна да је Исус  
Христос Господ на славу Бога Оца (Фил.2,9-11). 

Светитељи Божији су ту скривену тајну имена Божијег познали опитно, тј. у дивној измени своје 
људске природе. Стога они и зову и позивају и умољавају нас (мрачне и непросвећене) да се 
молимо именом Исусовим. Они су познали тајну имена Бога кога именују и који нам се открио у 
свом "новом надсветском имену" (Атанасије Александријски). 

Том имену су они по свој земљи зидали храмове и сачинили складни чин богослужења. Све 
молитве су они узносили у име Његово и мољења - ради имена Његовог. И сваког човека (који у 
овом веку од рођења припада Богу) они су освећивали именом Христовим. Сваког човека они су 
учили да воли то име изнад свега на свету: да дише њиме као ваздухом, да га има у свом уму и 
устима, у срцу и мислима. И они су призивали:

"Заволи  [наведено]  призивање  као  што  приличи,  будући  да  је  зороносно,  светлозарно, 
најсладосније и најкрасније" (преподобни Мелетије).

Јер,  Онај  ко носи то  зороносно и светлозарно име сам јесте  Светлост зороносна и од свега 
сладоснија. Он је достојан да буде призиван и опеван са љубављу у сва времена преподобним (а 
не  простим)  гласовима,  тј.  Њему подобним гласовима.  Слично  Света  Црква  и  пева  у  својој 
богонадахнутој, узбуђујућој, дирљивој и величанствено-нежној вечерњој химни:

"Светлости тиха, свете славе... Исусе Христе"... 

Да, преподобни иноци су имали ту љубав према Христу Спаситељу. Они су опитно спознали да 
је Он достојан да га у сва времена опевају преподобни. И са каквом су само анђелском сладошћу 
они именовали Његово сладосно име! Са каквом су само божанственом опијеношћу они љубили 
светлозарно  име!  И  са  каквом су  га  само  вером и  љубављу призивали!  Са  каквом су  само 
анђелском сладошћу трпели све могуће муке и мучења за то име! И са каквим су само небеским 
надахнућем говорили и писали о Њему и певали му: "Сваког дана те благосиљам и хвалим име 
твоје у векове и у векове векова". И на њима се оправдала реч пророка:



И хвалиће се тобом [сви] који љубе име твоје (Пс.5,12). 

Они су са одлучном одрешеношћу од вештаственог и плотског живота и од земаљских похота 
плоти одлазили у пустињу и стене, у шуме и дубраве ради тог имена. Они су остављали мајке и 
очеве, жене и децу, невесте и младожење, богатства, част и славу и устремљивали се на уски и 
тесни пут, пун невоља и лишавања ради Онога ко их је усладио својим најслађим именом.

Њиховој божанственој љубави према том имену и њиховом тајном слуху била је Духом Светим 
откривена тајна небеских дубина и скривеног живота "умног", горњег света.

"Сва природа анђелска на небесима непрестано слави пресвето име Господа Исуса" (Акатист 
најслађем Исусу).

"Јер, њима је требало да виде и чују глас духовног служења" (свети Исаак Сирин, Слово 47).

Они  су  чули  ту  дивну,  бесмртну  симфонију  небеса  неизбројних  мноштава  најчистијих  и 
сунцеликих "умних бића"  са  њиховим необјашњивим рајским гласовима,  који  су се слили у 
једну  химну.  А  химна  је  складно  и  величанствено  са  најпобожнијом  сладошћу  и  љубављу 
[славила] најслађе име, које представља извор светлости, радости, живота и небеског весеља. 
Њихови просвећени генији су својим очишћеним тананим слухом чули божанствену симфонију 
анђелских светова. Ту рајску музику мисли и осећања они су саопштили нама (глувим и убогим) 
у црквеним песмопојима, нарочито у Акатисту најслађем Исусу.

Да, на људском језику то име може да се одреди једино као најсладосније. То одређење припада 
просвећеном срцу. То дело [тј. акатист] је неподраживи производ духовног генија, који је себе 
одразио у музици небеса.

Ми смо за све божанствено глуви и стога не чујемо ту симфонију. Наш слух прима само ниске, 
пригушене звукове земље: стењање земље и стењање нашег срца, заглушеног отровом греха, тј. 
срца, које је раздирано вапајем мука ада, који носимо у себи. Ми нисмо познали тајну речи, која 
вибрира у хармоничним звучним спојевима. За нас је она мртви звук. Стога и не чујемо небеску 
симфонију,  која  звучи  у  словесном  Божијем  имену.  Стога  помињање  имена  Божијег  и  не 
наслађује  и  не  весели  нашу  оглувелу  и  грешну  душу.  А  древни  пророк  је  знао  ту  тајну 
"помињања": он је у звучном имену Божијем слушао небеску музику. Стога је и рекао: Сетих се 
Бога и обрадовах се (Пс.76,4).

За нас је, пак, то помињање тешко... досадно... чамотно. Оно нас не весели. Ми у њему не чујемо 
радост небеса. Нама је бескрајно лакше и пријатније да се препуштамо бесмисленом лутању ума 
у свом празномислију, неголи да понављамо то сверадосно име.

Међутим, небеско се познаје само овде. Овде се поставља почетак том познању. Овде се душа у 
умном делању придружује тој музици небеса. И уколико се не придружи овде, уколико то име не 
заволи овде - неће нигде. Тада ћемо и у вечност однети свој ад и вечно пребивати у звуцима 
другачије  музике,  тј.  у  мукама  вапаја  и  вечних  ридања,  где  је  плач  и  шкргут  зуба  и  бол 
прекасног, бесплодног покајања.

Стога нас оци и умољавају да овде заволимо "то зороносно, светлозарно најслађе призивање", ту 
музику небеса.

Овде га заволимо док није касно, будући да нам земно време није дато ради празномислија и 
плотољубивог живљења, већ ради стицања умног и вечног бића. Кратко земаљско време нам је 
дато ради стицања вечне небеске Љубави - Бога.

И устремљени на "умно" стицање, и ми ћемо познати радост призивања тог имена. И ми ћемо 
још овде чути  анђелско славословље и слити се  у  једну химну,  скупа  са  њима са  небеском 



сладошћу хвалећи дивно име Дивног Бога.

Живећи на земљи, светитељи Божији су живели анђелским животом. Другујући са анђелима, 
они су неућутно славословили свехвално име Господа Исуса. Стога се у њиховим песмама и чује 
отпевање небеским појцима. О томе они веома уздржано говоре и тек овлаш нам откривају ту 
тајну следећим речима:

 

"Са бестелесним слугама твојим
усуђујем се да ти припевам и ја.

Премда сам земља и пепео, појање Трисветог гласа
са њима ти приносим, Преблаги"

(Максим Грк, Канон Светом Духу).

 

И у другој црквеној песми они нам јављају тихим гласом: 

"Сада силе небеске са нама невидљиво служе"...
 

И у најпознатијој и најомиљенијој и већини мало схватљивој дивној "Херувимској песми" они 
нам наговештавају да  смо  управо  непосредно  у  храму окружени херувимима,  да  и  сами на 
тајанствен  начин  изображавамо  херувиме,  те  да  смо  дужни  да  скупа  са  њима  Животворној 
Тројици појемо Трисвету песму. 

У тим свештеним тренуцима треба да оставимо сваку земаљску бригу да бисмо са анђелским 
чиновима на невидљив начин подигли Цара свих у нашем славословљу, певајући му скупа са 
небеснима химну херувимске хвале: Алилуја! 

На то "припевање" херувимима они и нас призивају. Они нас и зову и умољавају на небеско 
славословље, како бисмо пожурили да још овде стекнемо навику на анђелско делање.

Стога нам они и предлажу да се навикнемо на "умно делање" овде, тј. док смо још на земљи. Јер, 
тамо ће се наставити само оно у чему је душа овде пребивала.

Вечним божанственим животом ми почињемо да живимо овде, умно се трудећи у непрестаној 
молитви.



XII

 
О души или "умној суштини" по схватању Свети Отаца. Објашњење наше 

"умне природе", њених болести, Богом дарованог лекарства и начина његовог 
усвајања. 

 

Ради лечења наше болесне, "слабе природе" свети оци нуде целебно благодатно средство, тј. 
"умно делање". Њега су искуствено проверили сви свети, због чега и јесте непогрешиво и свето. 
Оци су га називали "науком над наукама". Међутим, пре него што приступимо објашњењу тога 
средства  и  те  науке,  ми  треба  себи  да  објаснимо шта  је  наша "умна  природа",  наша "умна 
суштина", тј. шта су образ и подобије Божије, који су сакривени у нама и који се именују нашом 
душом, нашом "умном суштином".

Јер, од њихове јасноће или нејасноће у потпуности зависи и наш однос према молитви и према 
молитвеном напору.

Немајући правилно поимање "своје" умне природе, тј. самих себе, своје душе, ми не можемо 
правилно вршити ни умно делање, нити се правилно усавршавати у молитвеном труду. "Умно" 
дело може бити благословено и успешно само уколико будемо имали јасан и правилан појам о 
својој "умној суштини".

Стога је неопходно обратити се просвећеном разуму светих отаца. Јер, свети оци су најбоље 
познали себе, своју "умну природу", своју душу. Умудрени благодатним опитом и просвећени 
Богом, они су величанствено изучили човеков умни свет, као уосталом и умни демонски свет, 
који  на  нас  разорно  делује.  Они  су  познали  болест  наше  "умне  природе"  (која  је  изазвана 
мисленим отровом демона) и нашли средство лечења, као и начин његове примене. Стога разум 
отаца у том суштински важном питању за нас мора бити обавезан и руководећи. Стога ћемо му 
се и обратити.

Велики међу Oцима, божанствени Макарије говори: "Проникни, вољени, у умну суштину душе. 
И немој проникнути овлаш" (Беседа 20). Јер, "умна суштина" или образ Божији у нама јесте 
нешто дивно и божанствено: у њему је скривена тајна Божије љубави према нама. 

Ради потраге за њим оваплотио се у њега самог Господ Исус Христос као Бог. Ради њега Он је 
оставио своја светла небеса и сишао на тамну и мрачну земљу. Ради њега је претрпео страдања и 
Крсну смрт.

И потраживши ту изгубљену драхму Божију, тј. драгоцени украс Божанства, Он се украсио њоме 
као лепотом.  Украс  Божанства је  смирење.  Наша створена природа и јесте Божије смирење. 
Обукавши се у њу, Господ нас је и потражио (свети Исаак Сирин, Слово 53).

У древном свету на истоку метална драхма је жени служила као богати украс за груди. И "умна 
драхма", тј. мислена душа јесте украс небеске љубави. Провидећи Духом Светим да се Господ 
спрема  да  се  украси,  тј.  да  се  обуче  у  нашу  природу,  псалмопојац  је  са  божанственим 
надахнућем ускликнуо:

Господ се зацари, у лепоту се обуче (Пс.92,1).

Наша природа и јесте "лепота", "умна божанствена красота", богата одежда Божанства, у коју се 
оденуо Бог небески,  своје Божанство украсивши Човештвом, као пребогатом драхмом. Он је 
примио на себе наше човештво и нашао нас, чиме је умни небески свет обрадовао божанском 
радошћу.



Радујте се са мном,  рекао је  Господ,  јер нађох драхму коју  изгубих.  Тако,  кажем вам,  бива 
радосш пред анђелима Божијим због једнога грешника који се каје (Лк.15,9-10).

Шта у нама представља изгубљена "драхма", коју је тражио Бог? Шта представља "грешник", 
који својим покајањем и обраћењем Богу доноси радост свим небеским анђелима и њиховом 
Владици?

По учењу светих отаца, та "драхма" јесте образ Божији у нама, "умно самовлашће", тј.  умна 
воља и бесмртни ум. А подобије Божије је умно чуло, тј. хармонија осећања, која су претворена 
у врлине. Ето музике небеских сфера, божанствене хармоније, умне красоте Божије у човеку или 
подобија Божијег.

Све наведено се именује као "умна суштина", "унутрашњи човек", душа (и још) образ бесмртне 
и вечне славе Божије у нама.

Свети Никита Ститат говори: "Човек је образ Божији по мисленом саставу ума (који се не да 
описати телом што вуче на доле), а не по органском устројству тела. Божанска природа постоји 
изван сваке твари: она је неописива и неодредива, нетелесна, безкаквотна, невидљива, бесмртна, 
необухватна и за нас непојамна. Слична је и наша духовна природа, коју нам је дао: неописива и 
нетелесна, невидљива, неопипљива и необухватљива, тј. образ бесмртне славе Његове". 

Речено јесте  драхма Божија у нама,  тј.  унутрашњи човек,  (који је  нешто друго у односу на 
спољашњег човека), наша бестелесна умна душа, мислена умна природа, која нам је дата дахом 
Божијим, наша "умна суштина", образ Божији у нама, грешник пред Богом (кога су заволели Бог 
и Његови анђели због његове боголепне красоте), који је одвратио своје лице од сагледавања 
небеске,  вечне  славе  Божанства  и  свој  поглед  обратио  на  земаљско,  вештаствено,  пролазно, 
почевши  да  га  проматра  похотно,  пожудно,  са  насладом,  због  чега  се  и  лишио  умног  раја 
Божијег, сладости Божије, славе Божије.

Наша, пак, "умна суштина", наша мислена природа може да пребива у рају Божијем (који јој је 
својствен)  уколико  пребива  у  себи  сродној  атмосфери  и  делатности.  Њена,  пак,  сродна 
атмосфера јесте атмосфера Божанства, тј. Бог. Сродна делатност за оно што је мислено јесте 
непрестано мислено сећање на Бога и љубав према Богу. 

Свети Никита Ститат говори: "Будући да је образ Божији, наш ум у себи поседује оно што му је 
својствено уколико пребива у делатности која му је сродна (тј. у непрестаном сећању на Бога, не 
допуштајући у себи покрете који су далеки од његовог достојанства и природе)".

Уколико, пак, допушта размишљања која су далека од његовог достојанства и природе, наш ум 
пада у вештаствено,  губи мислено стремљење према  Једином  и  Оном који јесте  и вуче се 
(премда је невештаствен) по вештаству, по земљи, мислено пузећи у праху земних пожуда и 
похота. 

Свети Атанасије Александријски говори: "Човекова душа је била створена да сагледава Бога и да 
се Њиме озарава. Међутим, она је уместо Бога затражила оно што је трулежно, док је Бога у уму 
предала  забораву.  Чим  је,  пак,  људски  ум  одступио  од  Бога,  људи  су  пали  у  појмовима  и 
помислима,  мишљу  се  заустављајући  на  непостојећем.  Изгубивши  мислено  устремљење  ка 
једином Богу, они се вуку по земљи, слично земаљским пужевима.

Њихов ум је са себе свукао божанствено сагледавање и својом мишљу се обратио супротном. 
Уклонивши се од мислене устремљености према Једином и Оном и који јесте,  те од љубави 
према Њему,  они су се предали разним жељама тела,  допустивши себи чежњу према свакој 
ствари, осим према Богу. И њихов ум се налази у лутању: они као пијани и неспособни да виде 
замишљају оно што не постоји".



"А непријатељ и жели,- каже свети Макарије Велики,- да Адамовим преступом рани и помрачи 
унутрашњег човека, тј. владалачки ум, који гледа Бога" (Беседа 20,4).

Ранивши и помрачивши унутрашњег човека, непријатељ га је лишио божанственог, мисленог 
ваздуха, који му је сродан. 

Мислени, пак, ваздух, који је сродан нашој "умној суштини", тј. нашој "мисленој природи", јесте 
чисти ваздух божанствених, небеских, највиших, најсавршенијих и бесмртних помисли, жеља и 
осећања.  Они  и  јесу  божанствена  умна  симфонија  мисли,  жеља  и  осећања,  тј.  Божији  рај 
сладости,  горњи  свет,  свет  Божије  славе,  у  коме  је  обитавала  наша  умна  суштина,  тј.  наш 
унутрашњи човек пре његовог сагрешења пред Господом Богом, наиме пре његовог пада (кроз 
Адама) у другу раван непостојећега бића.

Друга раван бића или "лажног бића" јесте "овај свет", који у злу лежи, свет палих умних бића, 
који припада кнезу "овога света" - палом архистратигу, бившем деници, светлоносцу, који је сада 
носилац и кнез таме.

У чему је суштина таме и "овога света",  који у злу лежи и који је пао у удео палим умним 
бићима? Какав је умни свет у коме они живе, тј. њихово садашње стање отпалости од Бога?

Наведени појмови су тешко одредиви. С обзиром да је наш ум помрачен страстима, они скоро и 
не допиру до свести.

[За  одговор]  није  довољна  само  књишка  поука.  Неопходно  је  јасно  освешћено  унутрашње 
искуство и дејство просвећујуће благодати Божије. Само уз помоћ њих могу нам постати јасни 
библијски изрази:

"Овај свет" - "горњи свет" "живљење на земљи" - "живљење на небесима", итд.

Постарајмо се,  пак,  да  уз  помоћ светих отаца и у складу са својим моћима себи објаснимо 
скривене појмове.

По схватању светих отаца ти појмови (као уосталом и све ствари на свету)  имају двоструко 
значење,  тј.  спољашње  и  унутрашње.  Они,  наиме,  све  ствари  посматрају  духовно,  тј. 
унутрашњим очима. Стога они у те појмове улажу унутрашњи, духовни смисао, који је тананији 
и дубљи од свакодневног.

Просвећени  муж  древности,  дубоки  духовни  мислилац  и  благодатни  велики  учитељ  умног 
монаштва, свети Исаак Сирин каже да је реч "свет" општи назив за све страсти.

Објашњавајући  тај  појам,  [други]  светитељ  исту  мисао  исказује  кратко  и  још  изражајније, 
говорећи:

"Свет је телесно живљење и мудровање тела" (ава Исаија, Слово 2, гл. 43).

И свети апостол вели:

Ако неко љуби свет, љубави Очеве нема у њему; јер, све што је у свету: похота телесна, и  
похота очију, и надменост живљења [није од Оца] (1.Јн.2, 15-16).

Не бојте се, ја сам победио свет, рекао је Господ (Јн.16,33).

Из малобројних наведених речи очевидно је да у духовном поимању светитељи "овим светом" 
називају телесно, страсно, похотно стање умне душе, које јој, уосталом, није својствено. Ипак, 
оно постоји и она у њему може да живи.

Речено  се  односи  на  свет  демона,  у  који  је  увучена  наша  преварена  "умна  суштина",  наш 
унутрашњи човек. И наш унутрашњи човек, наша душа, "умна твар" која је испуњена чудесном 



и великом лепотом (по речима светог Макарија), прекрасан образ и подобије Божије - лишила се 
сродног  и  својственог  ваздуха,  тј.  светлих  и  светих  помисли,  жеља  и  осећања,  лишила  се 
озарења славом Божијом (које је покривало), обукла се у таму и постала тело зле таме.

Невештаствени дух, носилац мисленог зла, заразио је умну природу душе инфекцијом зла, услед 
чега је постала носилац мислених и телесних болести нашег рода. Даље, свети Макарије говори:

"Лукави  кнез  ју  је  оденуо  грехом:  он  је  све  оскрнавио,  све  поробио  у  царство  своје.  Он 
слободним  од  своје  власти  у  њој  није  оставио  ни  један  део:  ни  помисли,  ни  ум,  ни  тело. 
Напротив, он ју је обукао у одећу таме. И потпавши под власт тамне ноћи ђавола и пребивања у 
ноћи  и  тами,  човек  страшним  ветром  греха  бива  доведен  у  стање  лутања,  потресености  и 
покретљивости.

Код њега је смућена читава природа: и душа, и помисли и ум. Њему се тресу сви телесни удови. 
Ни један део душе и тела није слободан и не може а да не страда од греха (који у њему живи) и 
од заражености злом.

Одевен  у  огртач  демона,  он  на  себи  носи  њихову одећу  хуле,  неверовања,  одсуства  страха 
[Божијег],  сујете,  гордости,  среброљубља,  похоте  и  свакакве  нечисте  и  погане  прње  таме" 
(Беседа 2, 1,4).

И човек, тј. умна Божија твар, по речи пророка, изједначи се са стоком неразумном и постаде јој  
сличан (Пс. 48,13).

Стога се његова боголепна умна красота помрачила одеждом страсти, у коју су је обукли демони. 
Његов светли, лако покретљиви ум (који је сагледавао славу Божанства и озаривао се њоме) 
заковитлао се у тамном вихору помисли, маштања, пожуда и похота.

Бестелесни  и  умни  постаје  вештаствен,  тј.  погружава  се  у  телесну  пожуду,  у  животињско 
плотољубље. Он се помрачује и обезумљује.

Грех  наше  умне  душе,  нашег  унутрашњег  човека,  нашег  "грешника"  пред  Господом  Богом 
састоји се у предавању обмани, уместо [истрајавања] на мисленом устремљавању свим умом и 
свом помишљу према Једином и Оном који јесте. Уместо неговања љубави према Њему, он се 
блудно одвратио од Њега и (као блудни син) отишао у далеку и тамну земљу да се храни из 
корита  демона,  мислених  свиња.  Потом  се  он  већ  свим  умом  устремио  према  различитим 
похотним жељама свога тела, изгубивши умно озарење Божије и погрузивши се у таму.

Ми уопште и не схватамо да наш ум, наша умна суштина душе (од младости своје пребивајући у 
вихору  свих  могућих  похотних,  празних  и  сујетних  помисли,  маштања  и  пожуда)  у  ствари 
пребива у ономе што му није својствено:  у вихорном демонском стању,  у стању свих палих 
бестелесних умова, у демонском свету.

Осим тога, сваки Хришћанин треба да зна безусловну и несумњиву истину (о којој говоре свети 
оци) да наше сујетне, плотске и похотне помисли и маштања (који представљају одећу демона) 
не само да су испуњени смртоносним отровом за нашу душу и не само да одвраћају наш ум од 
Бога, него нас страшно прожимају својим сасвим израженим демонским смрадом. Јер, уколико 
су  анђели  Божији  испуњени  миомиром,  утолико  су  демони  смрадни.  И  њихова  одећа  (тј. 
помисли, пожуде и маштања) такође је прожета смрадом, због кога се и одвраћа од нас Лице 
Божије, по речима светог Макарија (Беседа 1, 5).

Међутим, ми о реченоме немамо неопходно познање.

Духовни  свет  је  затворен  за  наше  очи:  ми  видимо  само  спољашње  -  телесно.  Ми  нисмо 
просвећени у суштински важним питањима и пребивамо у мраку незнања.



Налазећи се у таквом стању од дана рођења до смрти, ми се (премда и верујемо у Бога) варамо 
мишљу да волећи "овај свет" и његове похоте ми волимо и Бога. Међутим, свети апостол нас 
назива "прељубницима и прељубницама" због наше љубави према свету,  која је неспојива са 
љубављу према Богу (Јак.4,4).

По  речи  апостолској,  прељубници  неће  наследити  Царство  Божије  (1.Кор.б,9):  оно  им  је 
органски недоступно. Онај ко воли овај свет, тј. плотољубиво живљење, не може волети Бога и 
не може обитавати у Његовом Царству.

Ми реченога морамо постати свесни, тј. осетити га срцем, устрептати и ужаснути се због своје 
преступне љубави и прибећи Богу са молитвом скрушености и молитвом покајања: "Помилуј 
ме!  Помилуј  ме  и  исцели  моју  душу,  која  лута  у  вихору  плотољубивих  пожуда  и  штетних 
помисли са мрским демонима".

Ми нисмо свесни и не разумемо на какво је велико тајинство позван Хришћанин, тј.  његова 
"умна суштина".

Свети Макарије Велики говори: "Ми не схватамо да је наш ум призван да (по Павловој речи) 
увек буде један дух са Господом" (1.Кор.6, 17).

За нас је неопходно да знамо да је Господ наш Исус Христос у дивној тајни свог Оваплоћења у 
нашу природу на делу показао своју Божанску љубав, да је заволео своје боголепно створење, тј. 
умну људску душу (коју су саблазнили и заробили демони), изгубљену драхму - грешницу. Ми 
треба да знамо да ју је заволео до краја,  до смрти,  до смрти на Крсту.  Он је  умро за њу и 
ослободио је од насилничке власти мрачних сила, вративши јој свој Божанствени живот.

Он је збацио горде пале духове са престола наше умне природе, где су заседели од Адама. Он их 
је посрамио и са влашћу јавно жигосао (Кол.2,13-15), о чему је у небеској радости запевала наша 
обрадована природа, наша умна природу у лицу Преблагословене Дјеве, заправо, запевао Дух 
Свети њеним најчистијим устима:

 

Збаци силне са престола,
и подиже понижене...
И обрадова се дух мој

и свето име Његово
(Лк. 1,47-54).

 

У дивној тајни свог Оваплоћења, Господ је нашу од Бога отргнуту природу приближио себи и 
вазнео је до свога Божанства, срастворивши је у себи несливено и нераздељиво.

Као  Силни  Бог,  Он  ју  је  поставио  на  престо  свога  Божанства,  учинивши  јој  величину,  тј. 
обоживши је својим Божанством.

Из реченога је наша обожена природа познала да је Он - наш Бог Спаситељ, Силни и Славни и 
да је Његово име - свето.

Његовим  именом  је  нашој  умној  духовној  природи  дарована  слобода  од  насилничке  власти 
демона. Он нас је спасао од њихове горде и силне власти, због чега се назва наш Спаситељ. И од 
тога  доба  Његово  надсветско  име  (по  речима  светог  Атанасија  Александријског)  за  нас  је 
постало ваистину спасоносно. Оно је за нашу природу свето и свесилно, драгоцено и вољено. 
Од свега вољеног под небом оно је највољеније и на земљи и у горњем свету. Јер, ми смо у Њему 
познали Онога ко нас је заволео вечном љубављу и исписао нас на длановима својим. Он је своје 



Божанство украсио нашим човештвом, ум наш учинивши својим престолом,  а тело -  својим 
храмом.

Он је нашој "умној суштини", тј. нашем грешнику даровао пуну могућност да кроз покајање из 
царства  демона  ступи  у  Царство  Божије,  наиме  да  из  света  плотских,  земних  и  похотних 
помисли  и  осећања  пређе  у  свет  духовних,  небеских,  божанствених,  најузвишенијих  и 
најчистијих помисли и осећања.

Нашој умној  природи враћен је рај  Божији.  Већ овде ми у њега улазимо опитном вером, тј. 
живим осећањем срца. Већ овде је наша умна природа надахнута, са небеском радошћу појући 
химну са свима горњима и доњима:

Велича душа моја Господа и обрадова се дух мој Богу, Спасу моме.
Већ овде ми са радошћу величамо Његову благост, радосно га славословећи као нашег Бога - 
Спаситеља. И заиста је радост наша велика будући да је сам Благи Бог (волећи нас грешне и 
пале, заробљене од демона) постао наш Избавитељ и Спаситељ.

[Ми говоримо] о божанственој симфонији неба и земље, о нашој херувимској песми, којом се 
већ овде причешћујемо нашом вером и љубављу. Овде на земљи ми почињемо да припевамо са 
херувимима, умно живећи у умном делању.

Наведену  тајну  су  светитељи  Божији  познали  искуствено.  Они  су  познали  шта  је  Господ-
Спаситељ  учинио  нашој  природи:  они  су  познали  радосну  тајну  унутарњег  ослобођења  од 
власти греха кроз призивање светог имена Божијег. Саосећајући са нашим горким ропством и 
волећи нас, они су нам рекли:

"Чувајте свој ум, тј. своју мислену природу, своју умну душу.

Немојте је пунити празним, лажљивим, похотним и вештаственим помислима и маштањима. 
Напротив,  нека  она  истрајава  у  молитвеним  речима.  Молите  се  непрестано  Господу  Исусу, 
будући да је у непрестаном призивању Спаситеља скривена тајна вашег спасења".

[Они,  наиме,  говоре]  да  обратимо најозбиљнију пажњу на  свој  ум,  на  "умну суштину своје 
душе", на грешника, који је одвратио своје лице од сагледавања славе Вечног и Бесмртног и 
устремио свој  поглед на смртно и трулежно-пролазно,  те  да га  свом силом своје  умне воље 
устремимо према Христу-Избавитељу, [молећи се] да нас помилује, да нас избави од мрачне и 
смрадне ропске тамнице за свет горњих, духовних помисли и осећања, те да држимо свој ум у 
непрестаном призивању. И ми треба да га умољавамо и вапијемо од јутра до вечери и од вечери 
до јутра.

Погружавајмо непрестано свој ум, тј. унутрашњег човека у свето сећање на Бога све док се у 
нама не уобличи Христос, по речи апостола (Гал.4,19).

Нама је неопходно да знамо да се "наше спасење не може остварити без измене нашег ума, тј. 
уколико не постане другачији дејством благодати Божије", као што вели свети Симеон Нови 
Богослов.

"Уколико  Христос  не  излечи  наш  ум,  сви  наши  подвизи  су  узалудни  и  ташти",  каже  исти 
светитељ.

"Јер, пре свега и више од свега Христос мора да исцели грешника, тј. наш ум. А он је заиста 
грешник  ради  кога  је  Христос,  будући  Бог,  постао  човек:  због  њега  се  Он  распео,  умро  и 
васкрсао. Освећење ума и јесте васкрсење душе, које се дешава у садашњем животу" (Т. 1, стр. 
31,133-134).

Проверивши га  на  себи  самима,  свети  и  нама  предлажу средство за  лечење  ума,  тј.  образа 



Божијег у нама, грешника који је болестан од страсти. Они, наиме, предлажу кратко призивање 
светог имена Божијег, или непрестану молитву, која служи за лечење и чување наше умне душе, 
али и као највиши израз наше љубави према Богу.

Свети Макарије говори: "Једина заштита и лек за душу јесте да се са љубављу сећа Бога".

И свети Исаак Сирин исту мисао исказује следећим речима: "Страсти се искорењују и наводе на 
бекство непрестаним погружавањем мисли у Бога. Оно је мач који их убија" (Слово 8). 

А свети Симеон Солунски исту мисао још више разјашњава речима:  "Божанствена молитва, 
(која се састоји од призивања Спаситеља) јесте очишћење срца и извор божанствених помисли и 
духовних познања. То призивање сваки благочастиви траба да упражњава. Он тим делом треба 
да се бави "као свештенодејством, као пројавом своје љубави према Господу Христу".

Телесно-умна твар, човек, тј. "умни грешник", образ Божији у нама, своју љубав према Творцу 
најбоље може да пројави кроз непрестано гледање (коришћењем умног погледа) на Првообраз, 
наиме кроз непрестано сећање на Бога. Сећање, пак, на Бога рађа љубав према Њему, како вели 
свети Дијадох:

"Преко тог делања Господ приводи душу у велику љубав према слави својој. Јер, пребивајући у 
топлом срцу кроз сећање ума,  преславно и многожељено име у нама рађа навику да  га  без 
препрека волимо. Јер, од тада нема ничег што би му поставило препреку".

Онај ко жели да усвоји божанствено делање како би још овде стекао навику да воли Његову 
благост, како би се исцелио од тешке и древне болести мрачног лутања ума и како би се сачувао 
од мисленог општења са демонским умом и "мисленим кваритељем" треба да ступи на пут вере 
другачијег богоопштења, који предлажу свети оци: на пут поимања свог тешког пребивања у 
демонском  вихору  и  лутању  и  смиреног  и  спасоносног  призивања  имена  Божијег  ради 
избављења душе од њих. Он, дакле, треба да ступи на пут умног делања, на пут покајања.

Он треба да се подвизава у "умном делању" из све своје снаге до саме смрти како би се у његов 
ум уселио Христос Господ, по речи светог Симеона Новог Богослова.

Спасоносним призивањем имена Божијег вршиће се очито и за нас осетно лечење и исцелење 
наше "умне суштине". Јер, само призивање имена Божијег јесте спасоносно лекарство за нас, 
као што говори свети Варсануфије Велики.

Светитељ  каже:  "Непрестано  призивање  имена  Божијег  је  лекарство  које  не  само  да  убија 
страсти, него и њихово дејство. А страсти су демони, који беже од призивања тог имена".

Ступивши на пут тог призивања, на пут унутарње молитве, ми уједно ступамо на пут духовног 
живота. А духовни живот почиње од пажње према себи, према својим помислима, жељама и 
осећањима. Пажња, пак, по речима отаца, уводи на пут духовног виђења. Унутрашња и пажљива 
молитва  нас  уводи  у  то  виђење:  она  просвећује  наше  унутрашње  гледање  и  ми  постепено 
почињемо да видимо оно што раније уопште нисмо видели, ни примећивали - и себе, и умни 
свет духова који нас окружује у виду помисли, маштања и пожуда. 

Свети Макарије Велики говори: "Чим се удаљиш од света и почнеш да тражиш Бога и расуђујеш 
о Њему, већ ћеш морати да се бориш са својом природом, са претходном нарави и навиком која 
ти је прирођена. А за време борбе са том навиком наићи ћеш на помисли које ти се противе и 
боре против твог ума. И те помисли ће те повући и почети да те окружују у оном што је видљиво 
и од чега си побегао. Тада ћеш почети борбу и битку, подижући помисли против помисли, ум - 
против ума, душу - против душе, дух - против духа" (Беседа 32, 9).

Јер,  открива се некаква скривена и танана сила таме,  која  обитава у срцу и бори се против 



пробуђене душе.

Тада  и  ми  почињемо  да  схватамо  да  смо  духови,  премда  покривени  грубим  "кожама",  тј. 
телесношћу,  те  да  наша  суштина  није  у  "кожама",  него  у  невидљивој  умној  природи.  Ми 
почињемо да  схватамо да  нам предстоји  битка  и  борба  са  бестелесним,  злим и поквареним 
духовима, који против нас воде неуморни двобој посредством помисли, пожуда и маштања.

Тада ми почињемо да у себи видимо како "у једном и истом уму дејствују два духа" (Макарије 
Велики). 

Или, како вели свети Исихије:  "Ум се са умом невидљиво хвата у коштац -  ум демонски са 
нашим умом.  И  у  нама  се  јавља  неопходност  да  сваког  тренутка  из  дубине  душе  вапијемо 
Христу-Спаситељу да одагна демонски ум, који маштањима развраћа наш ум. Он, међутим, као 
Човекољубац, победничку награду дарује нама".

И у живом искуству ми почињемо да спознајемо (како и каже светитељ) да бољу помоћ од 
Исусове нећемо наћи читавог свога живота. Јер, само Он, једини Господ, као Бог зна демонске 
замке, подмуклости и лукавства.

Стога је и неопходно да непрестано призивамо име Божије.

Свети  Варсануфије  Велики  говори:  "Од  призивања  имена  Божијег  непријатељи  губе  силу. 
Знајући речено немојмо да престанемо да призивамо име Божије у помоћ".

Само у том скривеном делању непрестаног мисленог труда наша мислена природа,  тј.  образ 
Његове вечнопостојеће славе,  красота Божија у нама (покривена одећом страсти),  изгубљена 
драхма и грешник (који је "блудно провео живот свој") проналази незаблудиви пут, који води 
Богу. И својим вапијањем: "Сагреших, Оче, небу и теби; помилуј ме, покајника", она улази у 
музику сфера, у божанствену симфонију небеса, где хвали дивно име Дивног Бога, припевајући 
са херувимима.

XIII

 
О могућностима бављења "умном молитвом" у свету.

Утешни благословени пример. Главни предуслов "умне молитве" јесте 
чување ума. Наши благодатни наставници за то делање јесу списи Светих 

Отаца и невоље.
 

Код оног ко чита ове редове и невољно могу да се појаве мисли сумњалачког карактера:

"Да ли је уопште могуће да се "умним делањем" бави човек који живи усред света и у световним 
околностима? Јер, то занимање више приличи оном ко живи у манастиру: у свету није могуће 
њиме се бавити".

На ту сумњу треба одговорити речима Господњим:

Што је људима немогуће Богу је могуће (Лк.18,27).

И  свети  Симеон  Нови  Богослов  говори  да  "ни  свет,  ни  свакодневни  послови  не  сметају 
испуњавању заповести Божијих, уколико се поседује ревност и пажња" (том И, стр. 26).



Истина тих божанствених речи се у пуној мери остварила у дивном лику великог молитвеника 
Руске земље, кога је Господ показао читавом "хришћанском" богоодступничком свету (који је 
изгубио веру). Наиме, блажене успомене отац Јован Кронштатски се "умним делањем" спасавао 
усред светске прашуме, усред греха и свакаквих саблазни. И јављање његовог молитвеног лика у 
последња времена није случајно.

Његов  светли  лик  за  нас  је  пророчанско  знамење,  које  указује  пут  свима  који  се  истински 
спасавају усред страшних и језивих таласа страсти "овог света", који бесни.

Спасење и усхођење по степенима ка хришћанском савршенству могуће је на сваком месту и у 
свим околностима, под условом "умног делања".

Отац Јован говори: "Буди пажљив и чувај свој ум".

Он је генијално-просто, сажето и божанствено јасно изразио суштину скривеног светоотачког 
учења о "пажењу на себе", о "трезвоумљу", о "умном делању".

Кратком  богомудром  речју  он  је  исказао  суштину  читаве  православне  аскезе,  читавог 
православног подвижништва. Та реч није производ теоријског и академског разума, већ - реч 
срца,  реч  унутрашњег  благодатног  искуства.  У  њој  је  скривена  тајна  Хришћанства,  тајна 
монаштва. 

Учени теоретичари Хришћанства и монаштва, теоретичари православне аскезе својим књишким 
разумом су написали  много  добрих  књига.  Међутим,  у  њиховим књигама  нема  благодатног 
разумевања истина о којима су писали. Њихове књиге су мртве: у њима нема речи живота и оне 
не  оживљавају.  Њихове  књиге  нису  живе.  Пукој  књишкој  учености  није  дато  благодатно 
разумевање.  За  њега  је  неопходан  благодатни  живот  и  унутарње  духовно  искуство,  које  је 
обасјано светлошћу благодати. Само из таквог искуства рађају се благодатни списи: без њега су 
истине Хришћанства недосежне и недоступне. Те истине књишки разум не види: и слушајући о 
њима он не чује и не разуме. 

Такво благодатно искуство имао је  Кронштатски молитвеник.  Стога  је  и могао словесно,  тј. 
благодатном  кратком  речју  да  искаже  сву  суштину  источног  хришћанског  подвижништва, 
суштину монаштва и целокупног Хришћанства.

"Чувај свој ум".
Тиме је све речено. Ту је закључана тајна "умног подвига". У тој краткој речи скривена је тајна 
спасења и хришћанског савршенства. Она и јесте "умно делање" отаца, молитвено узвођење ума 
ка  Богу,  "сећање  на  Бога"  или  непрестана  молитва.  Она  и  јесте  унутрашњи,  Божији  пут  ка 
скривеној тајни живог богоопштења, ка "мисленом тиховању".

Ето пута светих отаца: у њему је срж православне аскезе.

Благодатно-пророчки живот оца Јована је необично јарко потврдио истину речи коју је рекао, као 
уосталом и речи које је казао древни пророк:

Господ учини спасење посред земље (Пс.73,12). Наиме, посред свега земаљског и таштог, посред 
греха  и  саблазни  сам  Бог  врши спасење,  а  не  човек,  премда  уз  човеково  добро  усрђе.  Јер, 
спасење је Божије, а не људско [дело].

Када би непрестана молитва, или, по речима оца Јована, "чување ума" било сасвим немогуће у 
свету,  Дух Свети устима апостола не би на слично делање позвао све Хришћане и не би им 
саветовао:

Молите се без престанка (1.Сол.5,17).



Јер, Господ Бог не призива на оно што је немогуће. Према томе, [молитва] је за нас могућа. С 
обзиром, пак,  да нам је предлаже Дух Божији, она је и неопходна. "Без непрестане молитве, 
дакле, није могуће приближити се Богу", каже свети Исаак Сирин (Слово 69).

Неопходна је само жеља за спасењем и добро усрђе. Добром, пак, усрђу за то дело сам Бог је 
Помоћник у свакој околности: и усред Црвеног мора страсти, и у египатској тамници, и у огњу 
вавилонских невоља, које испитују чврстину наше вере и уздања.

Јер,  Он је заиста  Помоћник и Покровитељ свакој  души,  која  је похитала из Египта страсти, 
бежећи од власти мисленог фараона у "умну" обећану земљу. И свака таква душа налази Његову 
делатну помоћ у "умном" стремљењу.

"Умно  живљење"  Кронштатског  молитвеника  потпуно  је  потврдило  ту  истину.  Усред  саме 
прашуме света, Господ Бог, кога је умно призивао, беше му и Помоћник и Покровитељ.

Кад би било немогуће спасавати се "умним делањем" усред света, богопросвећени оци не би и 
световне људе позивали на ту молитву.

Епископ  Игњатије  Брјанчанинов  говори  да  "Исусовом  молитвом  треба  да  се  баве  не  само 
монаси, који живе у манастиру и имају послушања, него и световњаци" (том II, стр. 303).

"Сви Хришћани могу и треба да се баве том молитвом због покајања и призивања Господа у 
помоћ. Они њоме треба да се баве са страхом Божијим и вером, са највећом пажњом у односу на 
мисли и речи молитве, са скрушеношћу духа" (том II, стр. 303).

Свети  Василије  Велики  је  неписменима  заповедио  да  сва  молитвословља  замене  Исусовом 
молитвом, што је као правило усвојила сва Источна Црква. 

Свети Симеон, архиепископ солунски, заповеда и саветује архијерејима, свештеницима, свим 
монасима и световњацима да у свако време и час произносе свештену молитву, имајући је као 
дах живота. Он каже: "То призивање нека твори свако ко је побожан. Нека се он увек на њега 
приморава". 

Светли подвижник, преподобни Серафим Саровски је слична упутства о молитви давао свима 
који му долажаху: и монасима и световњацима: "Нека се сваки Хришћанин својим послом бави. 
За време, пак, рада код куће или на неком путу нека тихо понавља: "Господе Исусе Христе, Сине 
Божији, помилуј ме грешнога". Нека у томе буде сва твоја пажња и обучавање. 

Призивањем имена Божијег ти ћеш наћи спокојство, достићи духовну и телесну чистоту, и у тебе 
ће се уселити Свети Дух, Извор свих добара. Он ће те управити у светињи, у свакој побожности 
и чистоти" (Житије старца Серафима, изд. 1877, стр. 82-83).

И многи други свети оци су слична упутства давали свима, - и монасима и људима у свету. Јер, 
заповест  о  "бдењу",  тј.  о  непрестаној  молитви  Господ  Спаситељ  није  дао  само  блиским 
ученицима, него и свима који у Њега верују.

Многи  из  осећања  лажног  смирења  себе  сматрају  недостојнима  да  се  баве  том  молитвом, 
говорећи да она више приличи светим људима. Наравно, то је наопако, неправилно и погрешно 
схватање.

Блажене успомене старац схимонах Василије Пољаномеруљски, врло искусни делатник умне 
молитве,  управо  и  вели:  "Немајући  искуствено  познање,  многи  погрешно  расуђују  да  умно 
делање припада само бестрасним и светим мужевима".

Други се боје да приступе том делању, плашећи се да због те молитве не падну у прелест. Та је 
бојазан заснована на духовном незналаштву. И уколико се строжије посматра, заправо та бојазан 
већ јесте прелест.



Зар речено није прелест? Зар није обмана? Зар није душевна оболелост молитвено призивање 
светог и спасоносног имена Божијег сматрати опасним по себе? Шта може да буде погубније од 
сличног самозаваравања? То је најтананија и најдушеразорнија форма прелести.

Од те молитве нико се никада није озледио, нити је пао у прелест. У прелест су падали и били 
душевно рањени због неразумног, безумног и гордог стремљења ума ка узвишеним стањима, 
несвојственим човеку који пребива у страстима, а не због "умног делања".

Било  је,  додуше,  неискусних  и  неразумних  духовника  који  су  забрањивали  бављење  том 
молитвом.  Многи  су,  под  утицајем  њихових  забрана,  долазили  до  потпуног  душевног 
помрачења,  како  казује  старац  Пајсије  Молдавски.  Они су се  уплашили од свете  молитве  и 
дошли  до  крајњег  безумља:  светоотачке  књиге  о  умној  молитви  које  су  поседовали  они  су 
потапали у реке, везујући их за опеке. Шта може бити нерасудније од сличног односа према 
светој молитви?

Међутим, та молитва није страшна само незналицама, и неученим људима, него и школованим, 
богословски  образованим  телољупцима.  Они  се  према  њој  односе  већ  сасвим  дивљачки  и 
недобронамерно.  Најискуснији делатник те молитве,  епископ Игњатије Брјанчанинов говори: 
"Наши учењаци (богослови) немају појма о умној молитви из предања Православне Цркве. Они 
су је  упознали  само  из  дела  западних писаца.  Међутим,  није  мудро  што  су они  понављали 
њихове хуле и бесмислице" (том II, стр. 364).

"Како  год  да  је  богат  мудрошћу  света,  телесни  и  душевни  разум  врло  дивљачки  и 
недобронамерно гледа на умну молитву. Она је средство сједињавања човековог духа са Духом 
Божијим. Стога је нарочито страшна и мрска за оне који воле да им дух обитава у збору палих и 
одбачених духова, који су непријатељски [расположени] према Богу. Они нису ни свесни своје 
палости, услед чега стање палости проглашавају и хвале као стање највишег напретка" (том II, 
стр. 364). 

При  пострижењу  у  монаштво,  [старац]  који  постризава  новопостриженом  даје  бројанице  и 
говори: "Прими, брате, мач духовни, који је реч Божија. Њу посеј у уста своја, у ум и срце и 
говори непрестано: "Господе Исусе Христе, Сине Божији, помилуј ме"". 

На тај начин, сваком се монаху та молитва даје као заповест. Међутим, ретко који монах схвата 
значење те заповести. Њега схватају само они који имају искусног старца-руководитеља, који и 
сам пребива у том делању.

Та молитва се са реткима здружује, тј. само са онима који се истински одрешују од телољубивог 
живота и са пламеним срцем ишту покајање: таквима она долази као руководитељка покајања.

Међу световњацима она се здружује само са онима код којих се јавила жеља за одрешењем од 
плотског  постојања,  жеђ  за  духовним животом и жеђ  за  избављењем душе.  Она се,  пак,  не 
здружује са оним у коме је жив живот плоти, живот "овога света". Међутим, уколико је се буду 
искрено држали, она ће и њих одвести од плотског и привести духовном, тј. покајничком животу. 
Јер, она је молитва одрешења, молитва умртвљења плотског постојања, молитва смрти.

Истовремено, пак, она је и молитва васкрсења душе, молитва божанственог живота. Свако ко се 
истински прилепио за њу обавезно ће се одрешити од вештаственог живота, од живота плоти, тј. 
умреће за свет, за живот телесни и оживеће за живот духа, за духовни живот. Та ће га молитвица 
извести на пут васкрсења духа, на пут живота духа. Јер, ова молитва је дух и одуховиће сваког 
ко је заволи.

Заволевши  ту  молитву,  Kронштатски  молитвеник  је  својим  одуховљеним  животом  у  свету 
потврдио ту истину. Додуше, његово искуство је пресјајно и искључиво, али није случајно. У 



мудром промислу Божијем нема случајности.

Кронштатски молитвеник је Божије пророчко знамење за све који се истински спасавају усред 
саблазни света у последњим временима. То знамење је за нас врло утешно и ободравајуће.

Додуше, ми смо навикли да схватамо другачије, тј. да се "умним делањем" занимају само они 
који живе у манастирским или пустињским условима. Међутим, нашем времену није дато ни 
једно, ни друго. Господ је пустињу учинио недоступном, а манастире затворио, док је грешни 
свет  оставио.  И  он  наставља  да  постоји.  Шта  да  чинимо,  међутим,  ми  који  желимо  да  се 
спасемо?

За све који желе да се спасу остао је један пут:  унутрашњи пут пажења на своје помисли и 
непрестане молитве.

Усред света ми треба да се спасавамо "умним делањем":

"Чувај свој ум". 
Наиме, ми треба да га занимамо непрестаном молитвом покајања. У тој молитви немој тражити 
висока духовна стања, него само виђење својих прегрешења и очишћење од страсти. И поменуто 
треба тражити у молитвеном плачу.

То је незаблудиви, безопасни пут - пут светих отаца. И то је једини пут који нам је доступан и 
отворен. Сви други путеви су за нас затворени.

Мисли сумње и колебања,  које у нама ничу,  изазива "мислени кваритељ". Он преко тананих 
начина сумње, колебања и неодлучности свом снагом покушава да у нама сруши и иначе слабу 
веру у Божију свемоћ. Он хоће да нас погуби нашим сопственим неверјем Господу Богу, који је  
исти јуче и данас и у векове (Јев.13,8).

Он својом свемоћном благодаћу спасава сваког ко хоће и ко тражи спасење.

Постоји, међутим, још једно оштро питање, које тешко преживљавају они који се спасавају:

"Ко ће нам бити духовни руководитељ на нама непознатом и опасном путу".

Оно  плаши  врло  многе.  Искусних  стараца  нема.  Нестало  је  и  духовних  путеводитеља  ка 
"скривеном животу у Христу".  Свети оци, међутим, говоре да се без искусног руководитеља 
нико тим делањем не може спасавати.

Шта, дакле, да се ради? Како да се поступи?

Дивни Бог је у својој мудрости, међутим, преко светих својих, тј. древних молитвеника о нама 
предјавио врло утешну реч. Њиховим устима Он је саопштио да ће наши духовни наставници у 
последња  времена  бити  "богомудри  списи  светих  отаца"  (по  речи  Пајсија  Величковског, 
епископа Игњатија и других) и "разноврсне невоље" (по речи аве Исхириона и других отаца). 

Епископ Игњатије Брјанчанинов наводи следеће пророчанство древних отаца: Једном су свети 
оци  Египатског  скита  пророчански  разговарали  о  последњем  роду.  "Шта  смо  ми  чинили", 
рекоше.  Један од  њих,  велики ава  Исхирион,  рече:  "Ми смо испуњавали заповести Божије". 
Питали су га: "А шта ће чинити они после нас".  "Они ће, - рече ава,- испуњавати половину 
заповести од оних које ми испуњавамо". Још су га питали: "А шта ће чинити они који буду после 
њих". Ава Исхирион одговори: "Они уопште неће имати монашког делања. Међутим, њих ће 
постићи невоље. И они који одоле биће већи и од нас и од отаца наших". 

Ето истинске утехе Духа Светог за све слуге Божије, који се у последња времена спасавају усред 
света и његових невоља. И ту благодатну утеху не треба заборављати. 



Овде је скривена утеха и за оне који својевољно пребивају у невољама. Понекад оптерећени 
њиховим тешким бременом, они не знају коме да их предају. Невоље, међутим, сваког ко их 
прима управљају у Царство, будући да нам кроз многе невоље ваља ући у Царство Божије (Д. 
ап. 14,22). 

Воља благог промисла о нама је да, покоривши му се, без смућивања сами носимо невољу своје 
воље. Садашње спасење се састоји у смиреном приклањању том промислу. И ми треба да се 
чврсто саживимо са мишљу да нас сада за живот вечни не васпитавају старци и духовници, него 
многоразличне невоље.

Невоље су наши духоносни руководитељи и наставници у молитвеном животу. Сада наш пут Бог 
не управља преко стара

Стога свакој невољи која долази треба показати послушност: њој се треба клањати до земље (као 
духовнику) и са љубављу целивати њену свету руку (као руку стараца), која нас благосиља.

У том смиреном умном делању ми треба да се умудрујемо, просвећујемо и крепимо богомудрим 
списима светих отаца и нарочито благодатним списима епископа Игњатија Брјанчанинова, који 
је  сам  искуствено  прошао  по  многоскорбном  "умном  путу"  и  описао  га  са  пророчком 
разговетношћу и јасноћом.

Богомудри епископ је био обдарен великим благодатним даром: он је "умно живео" од младих 
дана.  Стога  је  умно  и  разговетно  објаснио  тај  скривени  живот,  који  је  потпуно  недоступан 
теоријском и богословском разуму. 

"Умни живот" јесте истинско богословље. И само такво богословље нам открива скривени разум 
отаца. Епископ Игњатије је ишао тим путем. Стога је и усвојио дух отаца и са неподраживом 
јасноћом и правилношћу изложио њихово учење о "умној молитви". 

Код  свих  светих  отаца  списи  о  том  предмету  су  прикривени,  скривени  у  богомудрим  и 
малодоступним  изрекама.  Епископ  Игњатије  је  побожно  скинуо  ту  прикривеност  својим 
молитвеним многоневољним животом. Јер, богомудрост Светог Писма се разјашњава по мери 
богомудрог живота. Пребивајући у оваквом животу, епископ је разјаснио оце до крајње јасноће 
за наше незналачко схватање.

Епископ Игњатије је преко својих богомудрих списа самим Духом Божијим дат као руководитељ 
свима који се у наша времена спасавају. И нема разговетнијег руководитеља на "умном" путу 
у читавој светоотачкој литератури. Он се не чита само код нас, него и на истоку, нарочито на 
Старом Атону. Стога су одатле многи делатници "умног труда" својевремено долазили да се на 
његовом гробу помоле и испросе његове благословене молитве на многомучном молитвеном 
путу.

Списима епископа Игњатија, тј. списима који су духоносни и најдоступнији разумевању, човек 
може да се руководи без икакве сумње: они нас упућују на пут спасења и усавршавања у "умном 
делању".  Тај  став  деле  многи  подвижници  "умног  живота"  последњих  времена.  Епископ 
Игњатије  је  са  задовољавајућом  пунотом  објаснио  апостолску  заповест,  која  је  и  Господња 
заповест: 

А што вама говорим, рече Господ, свима говорим: Стражите (Мк. 13,37). 

А свети апостол је појаснио: Молите се без престанка (1.Сол.5,17).

У  последњим  временима  Дух  Свети  још је  више  објаснио  ту  скривену  реч  о  "непрестаној 
молитви" благодатним устима Кронштатског молитвеника, који је свима нама рекао:

"Чувај свој ум".



XIV

 
Умно делање почиње од покајања.

Суштина покајања по схватању Светих Отаца.
 

Умно делање "чувања свог ума" кроз непрестану молитву почиње од првог степена покајања: 
"Помилуј ме".

Ономе у коме је већ сазрела неопходност покајања, то делање ће бити од велике помоћи: оно ће 
ка њему привући молитву срца, која ће већ неућутним гласом призивати Бога. И он ће већ имати 
непрестану молитву, тј. даноноћну анђелску службу.

Непрестано "умно" сећање на Бога јесте делатност која је својствена нашој мисленој природи, тј. 
души и у земаљским и у небеским условима.

Међутим,  то  делање  ће  бити  спасоносно  и  за  оне  код  којих  још  није  сазрела  истинска 
неопходност покајања: та молитвица ће у осећање срца привући велику благодат. Она ће срцу 
дати да осети величанственост Светости Божије, да осети свети страх Божијег присуства,  од 
чега ће јој се отворити очи за сопствену ништавност, за сопствену греховност, за [гледање] на 
себе као на прах и пепео. И тада ће се из праха родити унутрашњи, већ неућутни вапај душе: 
"Помилуј ме".

Тај вапај ће спочетка бити мален. Међутим, касније ће он, по учењу отаца, постати изобилан, 
многосузан, многоболан, скрушавајући и за срце и за читаво тело.

Дејство  те  благодатне  молитве  простире  се  на  читавог  човека:  оно  је  несхватљиво  и 
необјашњиво. И мислена, бестелесна душа (тј. разумно и прекрасно Божије створење, премда и 
помрачено  страстима),  која  никада  раније  није  видела  себе,  одједном  ће  својим  унутарњим 
очима угледати и себе, и своје мрачне, смрдљиве дроњке, тј. своје помисли, маштања и пожуде, у 
које  се  оденула  живећи  у  заједништву  са  демонима.  И  деловањем  молитве,  она  ће  се  сва 
претворити  у  сузни  вапај,  услед  чега  ће  опитно  схватити  исповест  пророка,  који  се  Богу 
исповедао речима:

Као вода разлих се, расуше се све кости моје; поста срце моје као восак топљен у утроби мојој.  
Сасуши се као опека снага моја, и језик мој прилепи се за грло моје, и у прах смртни низвео си 
ме (Пс.21,15-16).

Да, ум се Богу, по учењу отаца, исповеда речима, а срце - сузама и многоболном скрушеношћу.

У  том  маленом  делању  наћи  ће  се  велики  бол  срца.  У  њему  је  скривена  потресна 
величанственост божанствене тајне рођења одозго. Оно је тајна покајања, која приличи свакој 
души жедној спасења Божијег.

Кроз њу Бог видно и осетно за душу пројављује своје благодатно деловање, које спасава душу и 
тело од страсти и очишћује ум од колебања у помислима.

Тим делањем ум долази до пажње: молитва  постаје  пажљивија  и душа се моли са  великим 
страхом и побожношћу. Исусова молитва је молитва покајања: она је пут за проналажење своје 
душе, тј. пут који приводи Богу. Јер, само се путем покајања грешна душа враћа Богу. Другог 
пута до Бога нема.

Истинско,  пак,  покајање,  по  благословеном  поимању  светих  отаца,  састоји  се  од  три  умне 
врлине, тј. три делања: 



1. Од очишћења ума,

2. трпљења невоља и

3. непрестане молитве (свети Марко Подвижник).

 

У основи целокупне "умне" делатности лежи непрестана молитва. Она и уводи у божанствену 
тајну  покајања,  тј.  ум  очишћује  од  помисли,  срце  од  пожуда  и  души  која  се  моли  дарује 
постојаност у невољама. Стога су јој оци и дали славно име, назвавши је "царицом врлина" (код 
Јована Лествичника). 

Истинским  покајањем се  и  стиче  молитва,  или  "умно  живљење"  пред  Богом.  А  непрестана 
молитва јесте скривено "умно делање" светих отаца, којим су се они спасавали.

Спашћемо  се  и  ми,  уколико  ступимо  на  пут  истинског  покајања.  Јер,  почетак  спасоносне 
молитве  се  полаже  покајањем,  а  почетак  покајања је  у  молитви  дубоког  душевног  поимања 
властите пропасти, одрицања од сатане и свих његових дела, те налажења Бога и обећања да ће 
се живети у доброј савести. Одатле и вапај за помоћ Ономе који може да спасе: "Помилуј ме и 
спаси".

Овде и почиње покајање и молитва. Те две делатности душе су нераздвојне и сливене у једно: 
оне и обухватају сав земаљски живот душе која се каје.

Први корак спасоносне делатности на путу покајања душа врши у покајничкој исповести пред 
духовником. Тим умним покретом воље она као да из себе избљувава змијски отров, којим се 
отровала. Тај је моменат јако болан за душу, али и неопходан и спасоносан.

Исповест је скривена тајна смирења грешне душе пред Богом. И само на том путу Бог среће 
душу која се смирила. Исповест је тачка на којој душа чини преокрет у свом кретању од земље 
ка небу, од плоти ка духу.

Исповест је за душу веома непријатно и мучно духовно средство, нарочито спочетка. Па ипак, 
без ње се душа не може ослободити од отрова који је, због неповерења према Богу и због своје 
слепе очараности, прогутала са задовољством.

У  тајни  исповести  душа  избљувава  отров,  док  се  покајничким  живљењем  после  исповести 
ослобађа његових последица.

На путу спасоносног смирења болну душу благонаклоно сусреће благодат Божија и дарује јој 
свемоћно, утешно-исцелитељско лекарство, тј. Свето Причешће Телом и Крвљу Господњом. Оно 
је лекарство за вечни живот: у њему се даје благодатна, делатна помоћ за праведно, свето, вечно 
живљење и помоћ ради свакодневног устремљавања према духовном, небеском и умном животу. 
Причешћујући се тим Тајинством, душа се причешћује са бесмртним Извором, са благодатним и 
Божанственим животом, који и почиње у молитвеном покајању.

Од тог светог момента покајање обухвата сву човекову делатност - и спољашњу, и унутрашњу. 
Спољашња  делатност  душе,  која  је  ступила  на  пут  покајања,  пројављује  се  у  трпељивом 
подношењу огорчења, увреда, вређања и свих других скорби и невоља и телесних болести са 
смиреном хришћанском свешћу.

"Достојно примам по делима својим". 
Такво настројење душе изражава унутрашње трпељиво смирење: оно и јесте истинско покајање 
пред Богом. Оно је спољашња смирена делатност, којом се душа спасава.

Уколико тајна наше исповести не рађа такву делатност, јасно је да јој је горда душа пришла без 



смирења и покајања: стога она и није добила благодат за благодатну делатност.

Истински  пут  ка  смирењу  јесте  наш  ближњи.  Најбољи  начин  да  се  стекне  смирење  јесте 
прекоревање себе и смиравање пред ближњим.

Смиравање  пред  ближњим  и  пред  околностима  јесте  смирење  пред  Богом.  Оно  служи  као 
скривени темељ делатног покајања, као темељ "умне молитве". "Умна молитва" се не прима без 
унутрашњег смирења пред ближњим и пред околностима: она се не саживљава са гордошћу 
душе.

Уколико желимо да познамо себе, тј. какви смо у духовној стварности, приликом провере треба 
да користимо следећи знак:

Уколико при бављењу "умном молитвом" са болом увиђамо да се не саживљава са нама, да нам 
се не задржава ни у устима, већ све време бежи од нас, "сигурно је да стање наше душе пред 
ближњима и пред Богом пројављује гордост". И благодат (која је својствена молитви) противи се 
нашој гордости. То болно-спасоносно познање треба да нас пробуди на истинско покајање, које 
мора да загреје нашу молитву, тј. да је учини смиренијом и испуњеном сузама. То суштински 
корисно познање треба да оснажи наш вапај Богу: "Помилуј ме". Јер, "умна молитва" се стиче 
сузним  и  покајничким  живљењем,  тј.  смирењем.  Смирењу  се  и  даје  благодат  те  молитве: 
смирењу се и открива њено тајинство.

У  Цркви  грешна  душа  приноси  покајање  устима,  што  представља  цвет  покајања.  У 
свакодневном,  пак,  животу она га  приноси делатним трпељивим живљењем, тј.  делима,  што 
представља плод покајања.  Уколико и после исповести код нас не буде исправљења живота, 
покајање ће бити бесплодно и Богу противно, будући да Он захтева да се принесе род достојан 
покајања, тј. исправљење живљења (Мт.3,8).

Наше покајање у Цркви које не мења наше свакодневно живљење у ствари није покајање, него 
самообмана,  самозаваравање. У њему се,  заправо,  пројављује наше мрачњачко,  непросвећено 
паганство. Таквим покајањем ми обмањујемо и себе и Бога. Њиме жалостимо благост Божију, 
која  дуготрпељиво  чека  нашу измену.  "Покајање је  завет  са  Богом о  исправљењу властитог 
живљења", вели свети Јован Лествичник (Слово 5). Уколико код нас нема исправљења, нема ни 
покајања. Покајање је поновљиви дар благодати, која нас својом Божанственом моћи спасава од 
греховног  живота,  мењајући  га  и  уводећи  нас  у  ново,  благодатно  и  божанствено  живљење. 
Уколико у нама нема добре измене нашег живљења, у нама нема ни духовног живота. Значи да 
нисмо стекли дар благодати покајања, услед чега ни духа молитве у нама не може бити. "Јер, 
само  се  у  покајању  разгорева  огањ  молитве,  који  сажиже  вештаство  греха",  вели  свети 
Лествичник.  Покајање  је  живо  тајинство  обновљења  целокупног  човека  и  измене  читавог 
живљења. Покајање је друга, сузна купељ, која препорађа грешну душу за духовни, "умни" и 
божанствени живот.

Уколико наше покајање не мења наше живљење и не обнавља нас, ми показујемо да у њему није 
било благодатног скрушења због властите греховности пред Богом, те да нисмо нашли благодат 
која нас ослобађа од грехова и препорађа за нови, хришћански живот. Стога смо ми мртви за 
духовни и благодатни живот и - туђи Хришћанству. 

Јер,  Хришћанство  је  религија  тајне  препорода  за  божанствени  живот.  Онај,  пак,  ко  је  туђ 
хришћанском животу, туђ је и Богу: он је мртворођени, тј. незнабожац. Незнабошци су, опет, 
непријатељи Христови,  премда се  и називају Хришћанима.  Јер,  они својим живљењем руже 
Сина Божијег и распињу га у себи поново, по речи апостола (Јев.6,6).

Таква је спољашња делатност душе која се каје пред Богом.



Унутрашња, пак,  делатност душе је невидљива, мислена и умна. Ту се покајничка делатност 
пред Богом обавља тајно,  у борби са помислима и осећањима који су супротни покајничком 
живљењу.  Без тог унутрашњег делања сама спољашња исправност у односу на страсти није 
чврста и постојана. Осим тога, она може да роди спољашњег, гордог фарисеја, који је противан 
Богу.

Тим унутрашњим делањем душа у земаљском условима пројављује скривену усмереност своје 
"умне" воље за необухватну делатност у вечности.

У свој  тој  делатности (у трпљењу невоља,  у  унутарњој  борби  са  помислима,  маштањима и 
похотама) души је неопходна благодатна помоћ одозго, Божанствена сила, коју стиче у молитви. 
Јер, молитва је извор благодатне силе. Молитвом покајања душа привлачи живу, делатну помоћ 
одозго.

Земаљске, пак, невоље, помисли и сва могућа осећања (која угњетавају душу) јесу стални њени 
сапутници у земаљском постојању. Стога и сама молитва треба да се претвори у спасоносну, 
умну и постојану делатност душе - у непрестану молитву.

Непрестана молитва  јесте  непрестано покајање пред Богом,  са  искреном и дубоком свешћу: 
"Примам  достојно  по  делима  својим".  На  тај  начин  сва  земаљска  делатност  душе  бива 
обухваћена умном спасоносном делатношћу покајања.

Онај ко иде путем молитве без покајања свакако је на путу гордости. Онај, пак, ко у молитви 
очекује  узвишена  духовна  стања  налази  се  у  стању  (само)обманутости.  Онај  ко  пребива  у 
молитви,  а  не  мења  живљење  и  не  напушта  вештаственоплотски  живот  (не  прелазећи  ка 
благодатно-одухотвореном животу) свакако се налази на путу заблуде. Онај ко сузном молитвом 
смирења мења своје живљење пред Богом и непрестано свој ум сузама покајања очишћује од 
наметљивих помисли налази се на правом и спасоносном путу, на путу светих отаца.

Према томе, очишћење ума од помисли, трпељиво подношење невоља и непрестана молитва јесу 
умна делатност душе која  се каје на земљи.  Они су својствени њеном [нормалном] стању и 
називају се покајањем. И само том делатношћу душа се спасава и још овде улази у скривено, 
ново,  духовно и  анђелско живљење,  у  живот божанствене бесмртности,  који нам је  дарован 
Господом Исусом Христом. Само том делатношћу она проналази тајну Царства Божијег, које је у 
нама.

Ето просвећеног схватања истинског покајања по богомудром разуму светих отаца.

Према томе, непрестана молитва није досадни, механички посао, него непрекидна, жива и умна 
делатност душе, која обавља тајну непрестаног покајања.

Душа која се каје не може одједном стећи непрестану молитву. У свом развоју она има закониту 
духовну поступност, као и покајање. Јер, молитва проистиче из покајања, а не из механичких 
молитвених  поступака.  Без  покајања молитва  се  неће  распламсати,  будући  да  се,  по  речима 
светог Јована Лествичника, само у покајању разгорева огањ молитве,  који сажиже вештаство 
страсти. Дубоким покајањем продубљује се и молитва.

Она почиње од усне молитве или молитве речима, потом прелази у честу и умну и, најзад - у 
пажљиву молитву.

Пажљива,  пак,  молитва  уз  садејство  благодати  уводи  душу која  се  каје  у  тајну унутрашње, 
срдачне и непрестане молитве, тј. у живо, благодатно-осетно, непрестано богоопштење.



XV

 
Унутрашње делање духа почиње од спољашњег.

Спочетка се непрестано устима призива Име.
 

"Пази на оно што говоримо и што ти искрено саветујемо", веле свети оци (свети Калист). Онај 
ко жели да се користи богомудрим саветом светих отаца да би се на умној лађи покајања спасао 
од потопа у мисленом мору греха треба обавезно да послуша њихов савет и да почне мислено 
делање духа од спољашњег, тј. од непрекидног призивања Имена Божијег устима. 
Нашој "умној суштини", тј. нашем увек покретном уму треба дати увекпокретно, непрекидно, 
делатно и божанствено занимање, које одговара његовој природи.

Непрестано божанствено занимање, тј. призивање имена Божијег устима помоћи ће уму да се 
излечи од болести скитања и лутања и научиће га да "се чува" од поробљености маштањима и 
помислима  "мисленог  кваритеља".  Јер,  освећење  ума  долази  преко  уста:  ум  и  помисли  се 
освећују и очишћују молитвеним делањем уста.

Божанствени Макарије казује: "Ту тајну борбу, размишљање о Господу и труд призивања треба 
да имамо дању и ноћу, будући да се сва наша дела освећују и обављају у чистоти непрестаним 
сећањем на Бога".

Наше многострасно срце, тј. обитељ ума делатно ће се очишћавати од страсти тим непрестаним 
сећањем. Свети Дијадох говори:

"Онај  ко  жели  да  очисти  своје  срце  нека  га  распламсава  непрестаним  сећањем  на  Господа 
Исуса".

Нама, међутим, није дато да знамо како ће се у нама обављати то очишћење и освећење наше 
природе, тј. и ума, и срца и тела нашег једино од призивања светог имена Божијег: то је тајна 
Божија.

Ипак,  несумњиво је да се освећење врши у светом тајинству непрестаног призивања устима 
поклоњења достојног, свемогућег и спасоносног имена Исуса Христа.

Наша природа (која беше отпала од Бога) у Христу Исусу је добила потпуно васпостављање и 
обожење, добивши благодатни дар новог бића. Тај дар (који се у светом крштењу даје на уздарје 
и као залог нашег васпостављања) усваја се кроз веру у покајничком делању:  подвижници га 
задобијају  делатним покајањем и побожношћу,  који  се изражавају у непрестаном призивању 
светог имена Божијег и достојним причешћивањем Светим Телом и Крвљу Господњом.

Том побожном делатношћу наша (грехом искварена) природа усваја ново благодатно биће, које 
је даровано нашој природи.

Стога, само призивање светог имена Бога (који је Спаситељ наше природе) делује непојамно 
чудесно и спасоносно на наше јестаство. То призивање на нама показује осетно, благодатно и 
необјашњиво дејство.

Међутим, да име Божије не призива "узалуд" или себи на осуду и да достојно прима Свето Тело 
и Крв Господњу може само онај ко (по апостолу) испитује себе (1.Кор.11,23-32), тј. ко је свестан 
величине светости имена Божијег, ко дрхти пред Светињом Тела и Крви Господње, ко осуђује 
своју греховност и недостојност, ко никада не приступа ни молитви, ни Светом Причешћу са 
непажњом,  непобожношћу,  ко  са  скрушеношћу  приноси  Богу  своје  вапаје,  просећи  Његову 
милост и благодатну промену свог мисленог и телесног живљења.



Примање Светог Причешћа са вером и смирењем и непрестано призивање светог имена Божијег 
чини дивно, божанствено и спасоносно лекарство, које нас дејствено лечи, премда и непојамно 
за нашу свест.

Свети Варсануфије Велики говори:

"Непрестано призивање имена Божијег је лекарство које не убија једино страсти, него и њихово 
дејство. Одговарајући лек или завој за рану страдалника који је пронашао лекар делује и без 
знања болесника. И име Божије, које се призива, убија све страсти, премда ми не знамо како".

"Усну молитву нарочито треба упражњавати када је срце у стању неосетљивости", вели старац, 
отац  Амвросије  Оптински.  Усна  молитва  одгони  хладноћу  неосетљивости  и  загрева  срце 
божанственом топлином. За охлађено срце усна молитва је благодатни огањ. И свети Дијадох 
сведочи да име Божије, које се призива, као огањ сажиже сваку нечистоту у души. Он вели:

"Уколико се са напрегнутим старањем држи на уму, ово дивно име врло осетно сажиже сваку 
нечистоту која се јавља у души. Јер, Бог наш је Огањ који спаљује и изједа свако зло, по речи 
апостола".

На том степену унутрашња Исусова молитва јесте непрекидно и непрестано призивање устима 
божанственог имена Господа нашег Исуса Христа. Спољашња, пак, непрекидност довешће до 
унутарње непрестане молитве. Кроз спољашњу жељу стиче се унутарње: стиче се дух молитве.

Пророк-молитвеник говори: Уста своја отворих, и привукох дух (Пс.118,131).

Спољашњим, тј. устима привлачи се унутрашње, привлачи се дух. Такав је духовни закон за 
телесно-умну творевину, за човека. Од телесног се узлази према духовном, од спољашњег - ка 
унутрашњем, од делања ка сагледавању, тј. телесним устима проналази се Бестелесни. Другог 
пута нема.

Онај  ко  се  усуди  да  одмах  узиђе  на  високи  духовни  степен,  не  потрудивши  се  на  првим 
степенима телесног усхођења никуда неће узићи, него ће тапкати у месту. Осим тога, он може на 
себе навући негодовање Божије због гордог посезања за узвишеним живљењем, које му није 
својствено, те да, по смиравајућем допуштењу Божијем, потпадне под ноге демонима, који у 
смрдљиво блато чулних страсти са нарочитом злурадошћу гурају сличне душе.

Да  би  се  стекла  непрестана  унутарња  молитва,  неопходно  је  са  смирењем  и  трпељиво  се 
потрудити у телесној, усној молитви, у покајничким осећањима, не усуђујући се на "улажење 
умом у срце" ради срдачне молитве. Срце се за истинску молитву не отвара дисањем и разним 
вештачким поступцима, како су умислили неки наопаки молитвеници. Оно се отвара прстом 
Божијим, тј. када благоизволи Господ Бог и када се очисти од страсти.

Ми треба са смирењем да благодаримо Милостивом Господу већ за саму [чињеницу] да нас је 
удостојио да носимо Његово најсветије име у својим грешним устима. Већ она сама јесте највећа 
милост. Јер, код многих [људи] су уста затворена за то божанствено делање, код многих се уста 
не наслађују тим најсладоснијим именом. Напротив, они читавог живота носе горчину, која ће и 
бити удео њихове душе кроз сву вечност.

Словесна и умна твар, тј. човек је обдарен умним, словесним органом ради ношења Бога-Слова 
у словесним устима. И човек и сви његови органи одговарају називу "словесни" једино када у 
себе смештају Бога, који се именује словом, када су носиоци Бога-Слова. У противном случају 
човека Свето Писмо назива бесловесним. За такве је пророк и рекао:

И човек у части будући, не разумеде, изједначи се са стоком бесловесном, и постаде јој сличан 
(Пс.48,21).



Словесна створења, која у себи не носе Бога Слова, у ствари су бесловесна и слична стоци. Јер, 
само Бог Слово човека чини словесним, умним божанственим створењем. 

Стога заблагодаримо благости Божијој, која призива наш многогрешни словесни орган да носи 
Божије  Слово  у  својим  устима.  Осим  Божије  помоћи,  за  то  делање  неопходно  је  и  усрдно 
старање и приљежност.  У светом занимању треба,  по мери својих моћи,  безлењосно стално 
пребивати: и дању, и ноћу, на сваком месту и при сваком послу. Чак и кад бисмо читав живот до 
краја  остали  само  на  усменом упражњавању Исусовом молитвом ми бисмо,  по  речи  отаца, 
обрели велико уздарје, с обзиром да је наша намера света и Богу угодна, и занимање - часно и 
достојно поштовања, док ће напори у своје време бити многоплодни и спасоносни. Бог зна.

Блажен је сваки [делатник] и добро ће му бити, с обзиром да Бог није увредљив. Он ће дати да се 
окуси од плода напора или приликом умирања или после смрти, кад се душа разреши од окова 
тела и када буде узлазила на небо кроз ваздушна митарства: молитвено дејство ће је окружити 
као пламен огњени и она ће бити недоступна за отимаче, тј. ваздушне кнезове, због свемогућег 
имена Исуса Христа, које је овде са љубављу носила у својим устима. 

Свети Исихије говори: "Душа која се после смрти буде кроз ваздух уздизала према небеским 
вратима неће се постидети непријатеља имајући уз себе и са собом Христа. Напротив, и тада ће, 
као и сада, смело разговарати са њима на вратима (Пс. 126,5). Само нека јој до смрти не отежа да 
дању и ноћу призива Господа Исуса Христа, Сина Божијег. И Он ће је брзо одбранити, по свом 
нелажном божанственом обећању, које је изрекао у причи о неправедном судији: Кажем вам да 
ће их убрзо одбранити  (Лк.18, 8) и у садашњем животу, и по исходу из тела" (свети Исихије, 
презвитер јерусалимски, гл. 149). 

На том степену Исусова молитва се назива трудбена, делатна, усна и телесна, с обзиром да је 
производе телесни удови, тј. уста и језик.

Треба  рећи  да  је  она  на  почетку  углавном  веома  тешка.  Много  пута  човек  ће  се  доћи  до 
безнадежног стања у коме ће му изгледати да не може да стекне спасоносно делање. Осим тога, 
и срце постаје жестоко, сва душа бива погођена неосетљивошћу,  са необичном силом устају 
страсти и духовна област живота као да се закрива каменим зидом.

Благодатно дејство те молитве се пројављује у [чињеници] да нам отвара очи за оно што пре 
нисмо  видели  и  у  чему  смо  увек  спокојно  пребивали  пред  Богом.  А  пребивали  смо  у 
неосетљивости, у умртвљености, у гресима и нисмо уздисали. Међутим, молитва је почела да 
оживљава  умртвљену  душу:  и  душа  је  одмах  почела  да  види,  да  осећа,  да  спознаје  своју 
греховност и кривицу пред Богом и да силно уздише пред Њим: "Помилуј ме".

Од тог духовног виђења долази се у безутешно, обремењујуће и страдалничко стање. Па ипак, 
све  треба  претрпети  и  преживети,  не  прекидајући  и  не  одбацујући  молитву.  Онима  који 
приступају  том  великом  делу  оци  објашњавају  да  је  то  стање  неизбежно,  с  обзиром  да  је 
противничкој демонској сили мрскије од свега.

Дешаваће се да ће човек говорити своју свету молитву без икакве воље, без икакве пажње, без и 
најмањег  осећања  пријатности.  Језик  ће  се  покретати  незамисливо  тешко  и  човеку  [ће  се 
чинити] буквално као да тешким чекићем разбија камен. Притом читави облаци свих могућих 
помисли (па и нечасних, богохулних и неизрецивих) ударају на ум као морски таласи о хридину, 
услед чега ће се човеку чинити да је гори неголи што је био пре него што је изговарао молитву. 
Дешава  се  да  због  тога,  по  неискуству,  неки  и  посумњају  у  њену  светост,  корисност  и 
неопходност.

Оци, међутим, веле да се речено збива по обичном поретку ствари, тј. као неизбежна последица 
молитве.



"Исходећи  из  Божанства  Исуса  Христа  и  пробијајући  се  у  таму  душе,  светлост  молитвене 
благодати застрашује и прогони злу силу, која је дотле у њој спокојно обитавала. И узнемирена 
именом Божијим, зла сила ставља у покрет све страсти, које су мировале".

Епископ Игњатије Брјанчанинов пише: "Нека нам речено буде знак да је наша молитва почела да 
делује на себи својствен начин. Стога се немојмо уплашити, него се ободримо надом да молитва 
наша иде по устаљеном поретку и да је преузела своје законско право на изгоњење нечисте 
силе".

"Тада треба појачати молитву, макар усну, уколико немамо бољу. И треба се старати да њоме 
испунимо читав ток свога живота. Напор, време и нарочито - садејство Божије ће надвладати 
греховна својства и склоност наше пале природе. Временом ће та молитва заблистати као сунце 
у сили својој".

"Произношење устима и језиком имена Господа Исуса Христа, Бога и Спаситеља нашега има 
велико значење у нашем животу: тим делањем ми пред лицем Господњим пројављујемо умни 
покрет наше воље, која је устремљена ка Њему. И премда је тај покрет лишен снаге, и премда га 
ометају помисли и зле жеље, премда га прекидају пориви злих страсти - ипак је силан Господ да 
нам дарује чисту чежњу према Њему, да разагна греховну таму у нама, да просвети срце наше 
светлошћу лица свога и да нам подари унутарњу, тј. срдачну молитву".

"Јер, по учењу светог Макарија Египатског, Он од нас тражи само добро произвољење. Њено, 
пак, испуњење јесте дело силе Божије. Ми својих снага немамо".

"И у своје време (које је једино Богу познато) онај ко почиње од телесног делања доћи ће и до 
душевног,  тј.  ко почиње од спољашњег -  доћи ће и до унутрашњег.  Ономе ко смирено куца 
усном, телесном молитвом отвориће се и двери пажљиве, умне и срдачне (молитве)".

Свети Исаак Сирин вели: "Телесно делање претходи душевном, као што је прах претходио души 
која је удахнута у Адама. Онај ко нема телесно делање, не може имати ни душевно, будући да се 
потоње рађа из првог - као клас из пшеничног зрна".

Прешавши праг телесног, он ће већ узмоћи да уђе у танане скривености "умног живљења". У 
"умно живљење" треба улазити спољашњим усменим призивањем имена Божијег уз смирену 
свест о својој недостојности, уз свест о Његовом свагдашњем присуству и уз искање од Њега 
милости за властиту беду и у овдашњем и у будућем животу.

Име Божије треба призивати на сваком послу, на сваком месту, у свако време, па чак и у сну.

Први степен непрестане молитве захтева упражњавање и напор. И премда се ум расејава, не 
треба се смућивати и туговати: то је грешни удео сваког од нас. Једино је дело Божије да ум 
заустави у лутању. То је дар на вишем степену умног делања, када ће молитва постати пажљива, 
а  ум почети пажњом да привлачи срце на учествовање у молитви. Срце се,  пак,  за молитву 
отвара прстом Божијим, а не механичким поступцима. Оно се отвара после очишћења од страсти 
и  после  многих  упражњавања  у  усној  и  пажљивој  молитви,  тј.  када  благоволи  сам 
Подвигоположник наш - Господ Исус Христос.

Бављење молитвом Исусовом је велико и пожељно и похвално дело: оно обраћа на нас погледе, 
милост  и  љубав  Сина  Божијег.  Јер,  пројављајући  њиме  своје  добро  произвољење,  ми  Богу 
приносимо оно што имамо.

Наравно, ми бисмо хтели да се молимо пламеним срцем и чистим умом. Међутим, када већ не 
можемо, принесимо Богу жртву која нам је доступна. Наша душа, као сиромашна јеванђелска 
удовица, приноси оно што има: своје две лепте, тј. уста и језик, дајући их у ризницу Божију.



Када се, пак, обогати, принеће она и злато, тј. ум и срце. Тада ће почети да се моли и умом и 
срцем, а не само устима и језиком. У сваком случају, постоји несумњива нада да ће Милосрдни 
Господ због наше добре воље временом дати да окусимо и од више, тј. умне и срдачне молитве, 
која нас непосредно сједињује са Њим.

Уколико, пак, не буде почетне, усне, слабе и несавршене молитве, неће бити ни савршене, тј. 
унутрашње, умне и срдачне.

Пред Богом је велико уколико му приносимо оно што имамо. Наш принос Бог оцењује у складу 
са нашом усрдношћу, а не да богатством дара.  Онај ко Богу са усрђем не приноси своје две 
лепте, које има, неће принети ни оно што мисли да има. Усрдно принети Богу своје грошеве од 
бакра јесте велико и богоугодно дело. А када увиди наш труд и добру вољу, Он ће нам и злато 
дати.

Стога свако са благом надом може Богу приносити своју сиротињску лепту и са усрдношћу 
приступати  бављењу усном Исусовом молитвом.  [Човек  једино  треба  да  се  држи]  смирења, 
покајничког настројења душе и осећања кривице пред Богом због својих грехова. Он никог не 
треба да вређа и осуђује, а себе треба да сматра горим од свих. И дело спасења ће се одвијати 
успешно, радосно и безбедно.

Безопасност тог делања је могућа само уколико га вршимо са осећањем покајања.

За непажљиве, пак, према свом живљењу није опасна само та молитва, него и само борављење 
на земљи. Уколико наш земаљски живот будемо проживљавали непажљиво и без неопходног 
покајања родиће се страховите последице и овде и у загробном свету.

Пажљивост  према  свом животу и  непрестано  покајање  пред  Богом  јесте  спасоносни  темељ 
безбедне усне Исусове молитве, као уосталом "и умне молитве": то је свети темељ целокупног 
нашег живљења на земљи.

Код оног ко чита ове редове и не разуме скривени смисао изрека светих отаца о молитви може се 
нехотице јавити следеће питање:

"Каква је корист од усног понављања оног што срце не осећа? Добра и богоугодна молитва је 
само она при којој се не моле само уста, него и срце".

Та  мисао  је  истинита.  Међутим,  таква  молитва  постоји  само  код  великих  праведника  и 
светитеља. Шта, пак, да ради грешни човек, чије срце пребива у неосетљивости и због греховног 
стања - у окамењености? Зар он не треба да се моли, него треба да чека да му срце омекша, 
очисти се, дође у умилење и осети речи молитве. Да ли тек тада да приступи молитви?

Међутим, речено не бива ни са ким. Никада се не дешава да оном ко се не моли долази умилење 
и молитва.  Ономе ко се моли својом нечистом и грешном молитвом Бог ће дати чисту и 
благодатну молитву. Тако уче сви свети оци.

Само оном ко се моли својом спољашњом, усно-телесном молитвом, Бог даје унутарњу молитву: 
умну и срдачну. Тако о томе уче сви свети оци.

Мисао да  нећемо имати користи од мољења устима (без  да  срцем осећамо изговаране речи 
молитве) треба одлучно одбацити: она је незналачка, неправилна и лажна, тј. производ гордог и 
заблуделог ума, који није просвећен светлошћу благодати.

Од изговараних речи молитве ми имамо велику, благодатну и сасвим приметну корист, чак и ако 
је не поимамо и не осећамо.

Многи примери и мисли из живота светитеља и мученика потврђују наведену истину. Узмимо 
барем  кратку  повест  из  живота  древних  египатских  отаца,  коју  је  епископ  Игњатије 



Брјанчанинов  ставио  у  свој  Отачник.  Умудрен  благодатним  искуством,  старац  даје  врло 
спасоносна упутства монаху кога нападају телесне пожуде:

"Брат рече старцу: "Шта да чиним, аво? Немоћан сам. Похота ме надвладава".

Старац  рече:  "Пази  на  себе,  чедо,  и  препознај  кад  ти  прилазе  демони.  Уколико  они  (преко 
помисли) почну да разговарају са тобом, ти им не одговарај, него, павши лицем на земљу, моли 
се и говори:

"Господе Исусе Христе, Сине Божији, помози ми и помилуј ме".

Брат му рече: "Аво, принуђавам себе, али се налазим у стању неосетљивости: у срцу моме нема 
умилења и ја не осећам снагу речи".

Старац одговори: "Ти само изговарај речи и Бог ће ти помоћи. Свети ава Пимен и други оци су 
рекли да бајач који обајава змију не зна снагу изговараних речи, али је зна змија: кад их чује, 
њихова снага на њу делује, те се покорава и смирује. Слично је и са нама: ми не знамо силу 
онога што изговарамо. Међутим, слушајући оно што изговарамо, демони одступају са страхом"" 
(Отачник, стр. 419).

Ето простог и јасног упутства богомудрог старца, које је испуњено благодатним искуством, које 
се даје само оном ко са пажњом живи пред Богом. Данашњи делатници молитве веома ретко 
имају то искуство. А код Хришћана у свету тешко да ће се наћи и ти ретки.

Хришћанско човечанство је веома осиромашило вером у Господа Исуса Христа и делатну силу 
Његовог Божанственог имена. Спаситељ је унапред указао на то сиромашење.

А Син Човечији када дође, хоће ли наћи веру на земљи (Лк.18, 8).

Светитељи Божији су имали своју веру. Стога су они из свога светог искуства радосно сведочили 
пред читавим светом и клицали оно што кличе и свети велики Јован Златоусти:

"И ми имамо духовна заклињања: име Господа нашег Исуса Христа и крсну силу. То заклињање 
не само да изгони аждају из њене рупе и баца је у огањ, него и исцељује од рана које је она 
задала. Уколико је, међутим, мали број њих изговарао то заклињање и исцељивао се, разлог се 
састојао у њиховом маловерју, а не у дејствености изговараног. Многи су неодступно ишли за 
Христом и гурали се око Њега, али нису стицали користи. Крвоточива жена, пак, није додирнула 
Њега,  него само крајичак Његове одежде и доживела је да јој  се заустави дуготрајно течење 
крви. Име Исуса Христа је страшно за демоне и за душевне страсти и болести.

Њиме украсимо и оградимо себе".

Свети су свима који су сачували веру у Господа Спаситеља и Његово Божанствено име говорили:

"Исусовим именом бичуј противнике: ни на небу, ни на земљи нема јачег оружја" (свети Јован 
Лествичник, сл. 21, гл. 7).

Нека ми и не знамо силу тога светог оружја: наши је непријатељи, међутим, знају и дрхте. Стога 
му и ми прибегавајмо по савету светих, непрестано призивајући са вером свето и спасоносно 
име Господње. То призивање ће нам бити на спасење, по речи пророка (Јоил 2,32).

Епископ Игњатије вели: "Јер, сва сила и сво дејство молитве Исусове проистиче из поклоњења 
достојном и свемогућем имену Исусовом, тј. једином имену под небом којим се можемо спасти" 
(том II, стр. 371).



XVI

 
Непрестана молитва се стиче честим призивањем Имена Божијег.

Плодови правилне и неправилне молитве. Благодатно дејство умне молитве 
на целог човека. 

 

Усна молитва Исусова спочетка прелази у честу, која због наше ненавикнутости још не може да 
буде непрестана.

Честа, пак, молитва сама по соби проистиче из нашег молитвеног опита. 

Уколико се пажљиво односимо према свом животу, почећемо да примећујемо да је све што смо 
учинили без молитве у ствари лоше учињено и да има лоше последице.  Са друге стране,  и 
ненамерно ћемо почети да увиђамо да сва наша дела и подухвати који су учињени са молитвом, 
макар и најкраћом: "Господе Исусе Христе, благослови ме", "Господе Исусе Христе, помози ми", 
"Господе Исусе Христе, сачувај ме", стичу благослов Божији. Стога нас наше живо искуство учи 
честој  молитви,  тј.  да  свако  дело  почињемо  молитвом,  да  га  пратимо  молитвом  и  да  га 
завршавамо молитвом благодарења. 

Из таквог  односа  према животу рађа се честа молитва  или често  призивање имена Божијег. 
Честа,  пак,  усна  молитва  доводи  до пажљиве,  а  пажљива  -  до  умне  и  непрестане.  Стога  је 
учесталост  молитве  најбољи  и  најкраћи  пут  за  окушање  дара  молитвене  благодати,  тј.  за 
стицање  непрестане  молитве.  Честа  молитва  јесте  благодатни  кључ  за  непрестану,  срдачну 
молитву.

Епископ Игњатије Брјанчанинов говори: "Онај ко се не научи на честу молитву, никад се неће 
научити непрестаној. Непрестана молитва јесте дар Божији слузи и служитељу Његовом, који је 
испитан у верности" (Т. 5, стр. 113). Честа молитва избавља душу од бесплодног лутања по путу 
и приводи је вратима Царства, тј. унутрашњој молитви срца.

Количина или учесталост молитве рађају каквоту молитве. А каквота молитве јесте побожно, 
пажљиво стајање душе пред Богом, које не ометају помисли са стране, што и јесте, по писању 
светог  Филипа  Филаделфијског,  "улазак  у  недоступне  скривнице  ума,  где  душа  гледа 
Невидљивог и Једином усамљено служи у разумним изливима љубави", кушајући благодатно 
блаженство које  исходи од  блаженог  Бога.  Преподобни Мелетије  Исповедник  говори  да  нас 
количина приводи тој каквоти молитве, која исходи од Блаженог Бога. Јер, богоугодна молитва 
се састоји из каквоте и количине: каквота не бива без количине.

Каквота молитве је пажња, побожност,  страх,  срдачна топлина и ватреност,  што све припада 
Богу. Количина, пак, припада човеку и његовој усрдности. Стога је нашој природи и дата једино 
заповест о количини: Молите се без престанка (1.Сол.5,17).

Непрестаност и учесталост припадају човековом усрђу, тј. доброј вољи човековој. Бог од човека 
тражи само количину, непрестаност, учесталост молитве. Јер, непрестаност у молитви, количина 
молитава, при благом човековом усрђу, обавезно ће довести до Божијег садејства, тј. каквоте, 
наиме до добрих плодова молитве.

Честа и правилно творена молитва у почетку је пуна расејаности, непажње, сувоће и хладноће. 
Пажња, топлина и ватреност су, пак, дар Божији, који се души дарује у своје време, уколико се 
труди у честој молитви. Ми треба да обратимо пажњу и да се постарамо да стекнемо количину, 
тј. да се молимо често, да се молимо на сваком месту, у свако време и у свим околностима, да 
држимо ум свој у речима молитве и да "не допустимо да нас носи вихор штетних помисли", по 



речима светог Симеона Новог Богослова (том II, стр. 237). Ми уму не треба да допуштамо да се 
погружава у смрадни глиб маштања и празномислија. Јер, по учењу светих отаца, при одсуству 
свагдашњег сећања на Бога ум се погружава у глиб маштања и прља се, скрнави се, услед чега у 
душу улази свака нечистота. 

И свети Јефрем Сирин вели: "Од свагдашњег сећања на Господа од душе се удаљавају гнусне 
страсти, услед чега се Духу Светом припрема чисто обиталиште. Међутим, уколико нема сећања 
на Бога, загосподариће тама и злосмрадност, тј. учиниће се свако рђаво дело". 

Често, скоро непрестано призивање светог имена Божијег, макар спочетка и расејано (с обзиром 
да на почетку другачије не може ни бити, због чега се не треба смућивати), може довести до 
пажње и срдачне топлине, по речима светих, и до непрестане молитве срца, тј.  до анђелског 
живљења, до благих плодова.

Благо  старање  за  добре  плодове  код  нас  треба  да  буде  постојано.  Вршећи  велико  делање 
свештене молитве, ми треба да се старамо да га творимо у страху Божијем. Стога код нас треба 
да  постоји  неуморно  старање  о  срцу које  болује,  о  проналажењу и  чупању корова,  који  на 
грешној  земљи нашег  срца  расте  заједно  са  добрим усевом.  И ту има  места  за  наше свето 
делање:  коров  свим  силама  треба  искорењивати  сузном  молитвом.  Том  сузном  напору 
садејствоваће благодат Божија на веома осетљив начин.

Такво вршење молитве ће бити правилно, безопасно, непрелесно и спасоносно.

Уколико, пак, молитву будемо вршили неправилно, тј. немарно, непажљиво, непобожно, уколико 
се не будемо старали да почупамо коров, уколико се не будемо старали за добре плодове, те 
уколико у нама (под хладовином крошње наше молитве) буду расли раздраживост, гневљивост, 
увредивост, нетрпељивост, зловоља према ближњем, осуђивање и остали изданци корова наше 
гордости, таштине и самољубља - наше молитвено делање ће се наћи у опасности, тј. бити на 
неправилном путу.

Речено је пут богомољног испосника фарисеја, коме се Бог противи и кога је сам осудио својим 
пречистим  устима  (Лк.18,9-14).  То  је  зелена  бесплодна  смоква,  која  подлеже  грозном  суду 
Божијем (Мт.21,19).

Ту је добро молитвено делање допало на лош пут, пут гордости. Свако, пак, делање, у чијем 
скривеном темељу лежи гордост, макар споља изгледало као анђелско, свакако је Богу мрско.

Ми, пак, пред Богом треба исправно да пребивамо у молитви, тј. прекоревамо се, смирујемо се 
пред ближњим, не осуђујемо га и налазимо се у сталном осећању скрушености пред Богом. И ма 
шта да се за време молитве деси, по учењу отаца, било "лакоћа или тежина - све ће бити добро". 
Никаква молитва, тј. ни добра, ни слаба - не пропада пред Богом.

Лакоћа, топлина и сладост за време молитве показују да нас Бог награђује и теши за подвиг, док 
тегобност, мрачност и сувота показују да нас Бог очишћује, исцељује и крепи. Он душу спасава 
корисним трпљењем и смирењем је припрема за окушање будуће благодатне сладости.

"И ма шта да се збива у нашем животу (болести, невоље, потреси) спасоносна благодат (која 
пребива у призиваном имену Божијем) заиста ће уместо нас понети све наше скорби".

При наведеној унутрашњој молитвеној настројености, често призивање имена Божијег заиста у 
нама уништава сваку нечистоту. Оно потире и наше немоћи, које тајно оплакујемо пред Богом.

Благодатно и, непрекидно призивање ће лечити незалечене ране и ума, и срца, и тела. Ум ће 
пребивати у божанственим помислима и сећању на најслађе име, умириће се осећања према 
ближњем, а тело ће почети да улази у духовне осете, који су му били непознати и непостижни.



И тело ће саучествовати у стремљењу духа, те ће читавог човека обузети сладост божанственог 
радовања: "И све кости ће рећи: "Господе, Господе! Ко је сличан теби".

Међутим, то блаженство не долази одједном. Оно је Царство Божије, које се налази у нама, које 
је  дано нашој  природи благодаћу Господа нашег Исуса  Христа,  у  које,  уз  садејство Божије, 
улазимо  умним живљењем.  Треба  се  само  у  зноју лица  трудити  у  честом призивању имена 
Божијег, подвизавајући се у славној и божанственој, дивној и непостижној Исусовој молитви.

XVII

 
Честа усна молитва приводи пажљивој, а пажљива - умној и непрестаној. 

Основа, пак, пажње јесте страх Божији и неужурбаност у молитви.
 

Марљиво старање о честом усном призивању имена Божијег треба да се пружа напред и да 
стреми од спољашњег ка унутрашњем, тј.  ка "пажљивој  молитви",  која ће довести до "умне 
молитве", до умног живљења светог богоопштења.

Човек  није  само  телесно-словесно  створење,  него  и  "умно".  Стога  треба  да  приступимо 
обучавању у молитви "умног бестелесног скитнице", тј. нашег ума.

Јер, у суштини, он и јесте блудни син који је напустио оно што је њему својствено, тј. сладосно 
богоопштење и  удаљио се  у  далеку и  туђу земљу,  расувши своје  душевно  имање (светле  и 
божанствене помисли и осећања),  живећи са распусним демонима и  скитајући.  Потом је  он 
почео да се, због душевне глади, храни горким рошчићима из корита духовних свиња (демона), 
тј.  да  се  храни  њиховим  помислима,  пожудама  и  осећањима,  који  нису  својствени  његовој 
природи и достојанству.

Грешног  скитницу стога  и  треба  научити  пажљивој  молитви.  Њега  за  време  молитве  треба 
задржавати у речима молитве и не давати му да скита. Треба га принуђавати да пажљиво слуша 
речи молитве како би увидео свој грех пред Богом, дошао до свести и завапио:

"Сагреших, Оче, небу и теби".

Страх Божији и пажљива молитва управо рађају ту свест, тј. "виђење властитих сагрешења".

Виђење, пак, властитих сагрешења рађа "умни вапај", тј. умну молитву покајања. По речи светог 
мученика Вонифатија, страх Божији је родитељ пажње.

Душа  благодатном  пажњом  види  своју  ружноту:  она  једино  пажњом  може  угледати  своју 
некрасоту, своју греховност пред Богом. Без пажње не може бити ни скрушености, ни молитве 
покајања. Стога свети оци у темељ "умног делања" стављају пажњу. Од пажења на себе, кажу 
они, почиње истински, духовни, унутарњи живот.

Свети Исихије говори: "Спољашњег човека је лако научити молитви. Међутим, неопходан је 
велики напор да се њој научи унутрашњи човек".

Стога  је  и  неопходно  употребити  напор  и  научити  пажљивој  молитви  нашег  унутрашњег 
скитницу:  неопходно  је  принуђавати  га  на  пажњу.  Том  нашем  принуђавању  веома  ће 
садејствовати благодат Божија,  која  ће га исцелити од блудне болести скитања. "Задржавање 
бестелесног скитнице у границама телесног дома" јесте подвиг који доводи до пажње, тј.  до 



"умне  молитве".  Ум  се  у  речима  молитве  задржава  страхом  Божијим,  тј.  свешћу  пред  ким 
стојимо и са ким водимо молитвени разговор. Стога је свети пророк и рекао: Служите Господу 
са страхом (Пс.2,11). 

По учењу Oтаца,  усна,  честа  молитва  (која  се  твори  са  пажњом)  постаје  умна  и  прелази  у 
срдачну. Шта, пак, значи молити се са пажњом? 

При изговарању речи молитве треба пазити на њихов [садржај] и слушати их са непрекидном 
пажњом. Ето пута до пажљиве молитве.

Уколико не будеш пазио на себе, узалуд ћеш се трудити у оном спољашњем.

И расејани и блудећи ум ће временом оснажити у напору пажње и, уз садејство Божије, већ се 
молити са пажњом.

Ради  стицања  пажљиве  молитве  неопходно  је  држати  се  богомудрог  савета  светог  Јована 
Лествичника:

"Бори се да привежеш своју мисао уз речи молитве, или боље - да је закључаш у њих. И ако се 
деси да се услед своје детињске слабости твоја мисао умори и падне, уведи је поново у речи 
молитве. Непостојаност је својствена људском уму. Али, Онај који све може да учврсти, може и 
ум наш да начини постојаним" (Слово 28, 17).

Наведени начин је најбољи за стицање пажљиве молитве: он је веома спасоносан и богомудар за 
све који се труде на умном делању. И нема бољег савета код светих отаца. Ту молитву треба 
говорити  тихо,  колико  да  је  сам  чујеш  уколико  нема  никога.  А  уколико  си  међу  људима, 
понављај је у уму, језиком, пазећи на речи.

При изговарању речи молитве треба пазити на њихов [садржај]. Ето пута ка стицању пажње. 

При томе, Oци дају још један користан савет за то делање: "Треба се молити без журбе". 

Основа пажње јесте страх Божији и неужурбаност у молитви. Стога молитву треба изговарати 
побожно, са страхом, без журбе, отежући. После сваке молитвице треба правити паузу, застој, тј. 
не треба одмах изрицати следећу молитву како би се ум задржавао у речима молитве. 

Слично учи и епископ Игњатије Брјанчанинов и други Oци. Речено је веома важан и мудар савет 
искусних делатника тог свештеног дела. Они говоре да брзо изговарање речи молитве погодује 
расејавању ума и снажи његову расејаност, што га омета да уђе у осећање благодатног пажљивог 
призивања. Онај, пак, ко се моли без журбе улази у пажњу и уз садејствујућу благодат Божију, по 
речи светог Калиста, улази у "тајинство потресне побожности". 

Кронштатски молитвеник, Oтац Јован из свог благодатног молитвеног искуства говори веома 
изражајно: "Онај ко није стекао срдачну молитву треба да се моли без журбе". 

Онај  ко  ревнује  за  молитву  треба  на  речено  да  обрати  најозбиљнију  пажњу.  Наш  духовни 
механизам по својој сазданости изазива [околност] да наша пажња снажније, дубље и засићеније 
прима оно што пред њом (мислено) споро пролази. Речи и звуци који брзо пролазе склизну по 
површини свести и осећања, не остављајући довољан траг. На тај начин и молитвено делање 
захтева разумну успореност.

Малено  спољашње  делање  (које  је  душевном  разуму  несхватљиво)  уз  садејство  Божије 
благодати чини да душа,  која се пробудила и ожеднела покајања, стиче благодатну пажљиву 
молитву, која је поучава како да чува ум и која онога ко се моли уводи у непрестано срдачно 
молитвено дејство. Свети Симеон Солунски, пак, каже да молитвено дејство значи:

 



"Имати Христа-Спаситеља у себи,
носити га у уму и срцу,

непрестано га се сећати 
и на Њега помишљати,

пламтети према Њему љубављу, као серафими,
свуда га видети, као херувими,

и у срцу га имати успокојенога".
 

Ми Богу треба да се вратимо оним чиме смо се и отргнули: ми смо изгубили пажњу према 
мислима и осећањима која се јављају и свој  ум и срце предали у ропство својим мисленим 
поробљивачима (тј. лукавим помислима и осећањима), те сада треба да станемо на пут подвига и 
стекнемо пажњу у односу на своје помисли и осећања.

Сав  душевни  труд  се  врши  унутра  -  у  пажњи  у  односу  на  помисли.  Без  унутарњег,  сама 
спољашња  побожност  није  довољно  снажна  да  нас  спасе  од  мисленог  потопа  у  греховном 
бездану. Свети Варсануфије Велики каже:

"Човек се узалуд труди на спољашњем уколико му не помогне унутарње делање по Богу".

Томе унутрашњем и треба стремити, тј. молећи се спољашњом, вањском молитвом, неопходно је 
да се старамо да се молимо са пажњом. Изговарајући без журбе речи молитве, треба да пазимо 
умом слушајући их, и да му не дозвољавамо да размишља о нечему другом, макар било и добро. 
Јер, свако размишљање скрнави молитву.

Свети оци говоре да у молитви треба да смо [свесни] да стојимо пред великим небеским Богом, 
тј.  да  схватамо  пред  ким  стојимо  и  са  ким  водимо  молитвени  разговор.  Уму  не  треба 
дозвољавати да се расејава и да у то време разговара са злим помислима које му долазе. Нека она 
ударају на врата твог ума и нека гласно причају: ти не одговарај, тј. буди глув и нем.
Свако наше расејавање на молитвеном стајању пред Богом жалости Божије Величанство.

Међутим, на почетку нашег молитвеног пута, услед ненавикнутости на пажљиву молитву, ми 
ћемо се  невољно неизбежно расејавати.  Ипак,  чим приметимо да  смо се  расејали,  одмах са 
својом  немоћи  припаднимо  пред  Божију  благост,  смирено  просећи  опроштај,  те  изнова  са 
пажњом станимо пред Бога.  Пажња не  долази одједном.  Неопходно је  трпљење и постојани 
напор свеукупног нашег молитвеног живљења.

Уколико наше свакодневно живљење буде протицало у страху Божијем, у пажњи, наша молитва 
ће јачати у пажљивости и крепити наше живљење у Богу.

По  светим  оцима,  душа  молитве  и  целокупног  живљења  по  Богу  јесте  пажња  са  страхом 
Божијим. Без пажње нема ни молитве, ни богоугодног живљења. Пажња у односу на молитву и 
своје живљење јесте унутарње делање по Богу које, уз садејствујућу благодат, приводи пажљивој 
молитви. Пажљива, пак, молитва довешће до умне и срдачне. Епископ Игњатије Брјанчанинов 
говори:

"Хоћеш ли да напредујеш у умној и срдачној молитви? Научи се да пазиш на усној и гласној 
молитви: пажљива усна молитва сама по себи прелази у умну и срдачну" (том II, стр. 205).



XVIII

 
Умна молитва је тајна, која је скривена од векова. Душа је умна херувимска 
колесница, која носи тајну Слова у свима трима састојцима људске природе: 

и телесној и умној и срдачној. Та тајна је рајско дело. 
 

Стога се латимо са смирењем и вером за свето дело пажљиве молитве. У своје, пак, време (које 
је Богу познато)  видећемо добра на земљи живих,  по речи псаламској. У очишћеном осећању 
срца на Божијој земљи (где змија, тј. "мислени кваритељ" са својим многомислијем више неће 
гмизати и неће нас развраћати својим мисленим развратом) ми ћемо исцељеним очима угледати 
наше благо, тајну скривену од векова и поколења, а сада откривену Његовим светима, која јесте - 
Христос у нама, по речи апостола (Кол. 1,26-27).

Ми  ћемо  искуствено  познати  да  је  наш  ум  престо  Божанства,  а  душа  умна  херувимска 
колесница, која носи тајну Слова, по тајанственом тумачењу светог Макарија Великог (Беседа 1, 
1,  3).  Јер,  са  пажњом  у  свом  уму  непрестано  носити  велико  и  свето  име  Божије  (а  не 
"празномислије") и значи - бити умна херувимска колесница, на којој заседа Бог-Слово.

Носити свето име Светог Бога и значи самоосвећивање, тј. освећивање Његовим именом.

Носити  име  бесмртног  и  блаженог  Бога  значи  причешћивање  Божијом  бесмртношћу  и 
блаженством.

Тај дивни дар дарован је нашој природи Христом Исусом, Господом нашим, у тајни Његовог 
Светог  Богооваплоћења.  Посредством часније  од  херувима,  тј.  Пресвете  Дјеве  Марије  наша 
природа је примила пуноту Божанства, поставши богоносна.

Својим Оваплоћењем у нашу природу, Господ је усвојио наше човештво, даровавши нам велики 
дар  части  и  славе,  дар  орођавања  по  благодати  са  Божанском  природом.  Кроз  Свету  Тајну 
Причешћа и умног ношења са љубављу у себи Његовог најсветијег имена (којим смо именовани) 
ми у себе примимо Његово Божанство.

Ето "тајне Христове", која се од вечности скривала у Богу (Еф.3,4-5; 16-17).

Пребивати у умном делању значи побожно, са страхом, са љубављу и са пажњом носити у себи 
Његову светињу: Његово свето и Божанствено име, чиме се [човек] обожује и постаје богоносац.

Тај дар је велики и благословени, славни и божанствени, изнад људског и анђелског поимања. 
Јер, и анђели желе да завире у божанствену необухватност тога дара. Тај се дар добија "умним 
принуђавањем",  тј.  пажљивом  молитвом.  Јер,  само  се  "подвижници",  по  речи  Господњој, 
домогавају  дара  Царства  благодати  Божије,  које  је  у  нама,  тј.  које  је  дато  нашој  природи 
Господом Исусом Христом. Оно је унутра, "у нама".

После Господа Исуса сличну реч су понављали сви оци, велики опитници, који су опитом свог 
делатног живота познали ту божанствену тајну:

"Заиста,-  говоре они,-  Царство Божије се душом стиче на земљи. Заиста,  проналази се ново, 
божанствено биће, проналази се дивна измена целокупне људске природе на путу молитвене 
пажње, на путу делања, на умном путу многосузног покајничког живљења".

Пошто је читава умна људска природа потпала под грех, и исцелење се, на исти начин, дарује 
целокупној људској природи. Виновница грехопада, тј. душа (наша умна природа) бацила је у 
болест греха сву троделну [људску] природу - и тело, и ум, и дух. По призиву милосрђа Божијег, 



она  сада  треба  да  се  потруди  да  постави  почетак  своје  будуће  загробне  делатности,  која  је 
необјашњиво и несхватљиво славна, величанствена и божанствена. Она својим умним напором и 
пажљивим самопринуђавањем свом [људском] природом (телом, умом и духом) треба да усвоји 
оно чега се лишила: да усвоји ново биће, које Господ Исус дарује у светом крштењу. Она, дакле, 
треба да усвоји почетак благодатног божанственог живота, да приступи богоноштву и да већ 
овде постане богоносна за бескрајну вечност.

Стога свети оци говоре да се почетак умног делања састоји у усвајању имена Божијег најпре 
устима, потом умом, и најзад духом или срцем. Јер, човек се састоји из три размере,  из три 
природе: телесне (уста), умне (ум), и духовне (дух или срце).

О тајинству душевног усвајања Царства Божијег Господ је испричао скривену причу:

"Царство Божије је слично квасцу који узме жена и покрије у три копање брашна, док све не 
ускисне" (уп. Лк.13,21).

Благоразумна и усрдна душа (жена), узима свети квасац "умног делања" и заквашује најпре своју 
телесну  природу  (уста  -  спочетка  творећи  молитву  устима,  све  док  се  не  "засите"),  потом 
заквашује умну природу (ум - творећи молитву умом са пажњом) и најзад духовну природу (дух 
или срце). Тада пажљива молитва стиче највиши духовни степен, прелазећи у срце и захватајући 
човека као пламен: тада сав човек бива устремљен ка Богу и сав постаје богоносан. Тада душа 
постаје "умна херувимска колесница", која носи "тајну Слова" у целој [људској] телесној, умној 
и духовној природи.

Преподобни Георгије Атонски говори: "Молитва, која се устима твори са пажњом, сама (тј. без 
икаквих механичких поступака) улази у срце".

У  одређено  (Богу  познато)  време,  трудољубива  душа  ће  живим  осећањем  срца  окусити  од 
молитвеног плода и схватити да је молитва рајско дело, као што је говорио велики делатник 
"умне  молитве"  -  Пајсије  Величковски.  Наводећи  речи  преподобног  Доротеја,  он  каже: 
"Првостворени човек је у рају, у који га је сместио Бог, пребивао у молитви".

"Из наведенога је очито,- наставља Пајсије,- да је Бог човека, кога је створио по свом образу и 
подобију,  увео  у  рај  сладости  да  обделава  бесмртне  саднице,  тј.  божанствене,  најчистије, 
најузвишеније и најсавршеније мисли, како [наводи] свети Григорије Богослов, тј.  да он,  као 
чист душом и срцем, пребива у сагледатељној, једино умом свештенодејствованој, благодатној 
молитви, наиме, у најсладоснијем виђењу Бога, те да је храбро чува као зеницу ока и као рајско 
дело, никада је у души и срцу не умањујући.

Стога је велика слава свештене и божанствене "умне молитве". Њен крај и врхунац, тј. почетак и 
савршенство Бог је човеку дао у рају: у њему је она и почела" (Пајсије Величковски, "О умној 
молитви"). На ту божанствену, непрестану молитву нас призивају оци. Јер, непрестана молитва 
Богу јесте највиши израз наше љубави према Њему.

По мишљењу светих отаца наш Бог је Огањ и Љубав. Уколико у Њега положимо своје помисли 
кроз непрестано призивање Његовог светог имена, спочетка ће их, пошто се загреју, обузети туга 
срдачне  и  телесне  скрушености.  Потом  ће  већ,  усијавши  се  од  Огња,  и  саме  запламсати 
божанственим огњем љубави према Њему, испуњавајући се анђелском тишином и весељем. 

Свети Макарије Велики говори унеколико подробније и другачије: "Уколико се не превариш и не 
даш  у  себи  пашу  порочним  и  неприличним  помислима,  већ  вољом  својом  привучеш  ум, 
принуђавајући помисли да се устреме Господу, без сумње ће Он својом вољом да нам дође и да 
нас дејствено сабере у себе. Јер, целокупно богоугађање и служење зависи од помисли. 

Стога се старај да угађаш Господу, увек га очекујући изнутра. Тражи га у помислима, побуђујући 



и принуђавајући вољу своју и произвољење своје да му непрестано стреме. И посматрај како ти 
Он долази и у тебе се настањује. И уколико ти сабираш свој ум у искању Њега, утолико Он, чак 
у  још већој  мери  (побуђиван  сопственом добротом и  благошћу),  [жури]  да  ти  дође  и  да  те 
успокоји.

Он стоји и разматра твој ум, помисли и покрете мисли. Он посматра да ли га тражиш из све 
душе, или, пак, са леношћу и са немаром.

И када увиди твоје раченије [тј. љубав] у искању Њега, Он ће ти се јавити и открити, дајући ти 
своју  помоћ,  припремајући  ти  победу  и  избављајући  те  од  непријатеља  твојих.  Утврдивши 
најпре твоје стремљење ка Њему и [видевши] да је све очекивање твоје ка Њему обраћено, Он ће 
те научити и дати ти истинску молитву, истинску љубав, тј. себе самог, који у теби постаје све. 
Јер, Он за тебе јесте и Рај и Дрво Живота и Вода Жива, тј. све у свему - Христос" (Беседа 31).

XIX

 
Умно делање јесте: "Чувати свој ум". Оно је уски и тесни, тј. мученички пут. 

Суштина умног мучеништва.
 

Онај у чијем се срцу пробудила жеља да приступи дивном умном делању, тј. "чувању свога ума" 
кроз  непрестану  молитву,  нека  светом  (непрестаном  мученичком)  подвигу  приступи  као  да 
одговара  на  милостиви  призив  на  спасоносно  одрешивање  од  вештаственог  и  плотског 
постојања, тј.  призив на његово крсно распињање како би живео духом, а не телом, те нека 
велику, свету службу Богу обавља анђелски. И за тај призив он треба да принесе славословље и 
благодарење милостивом Господу Богу, који нас привлачи познању нашег Спаситеља и усвајању 
нашег спасења. 

И сам Господ је рекао: 

Нико не може доћи мени ако га не привуче Отац који ме посла (Јн.6,44). 

Ми треба да принесемо славословље због привлачења, тј. због ницања жеље да се непрестано 
молимо.  Ми у  смирењу треба  да  припаднемо  пред  Њега,  будући  свесни  величине  анђелске 
службе и своје недостојности и своје немоћи, просећи милостиву благодатну помоћ у великом 
мисленом делу. Јер, Његова света уста су изрекла: Без мене не можете чинити ништа (Јн.15,5).

Помоћ  треба  искати  са  скрушеним  срцем,  схватајући  да  је  молитва  уопште,  а  непрестана 
посебно (као чување ума од мисленог кварења [које долази] од помисли и маштања "мисленог 
кваритеља"),  мученички  крст  на  коме  треба  да  умре  целокупно  наше  "многомислије"  и 
"празномислије", са свим његовим телесним постојањем. Наш ум треба да се измени, освети и 
очисти од мислене болести лутања, те да се благошћу Христовом (које је дата нашој "умној 
природи") непрестаним сећањем на Спаситеља устреми ка њему сродном ваздуху божанствене 
љубави  према  Њему.  И  десиће  се  васкрсење  душе,  које  се  овде  збива  још  пре  свеопштег 
васкрсења, по речи светог Симеона Новог Богослова.

Делање "чувања ума" ће онога ко га се искрено подухватио привести одрешеном живљењу: и ум, 
и осећање и тело ће почети да се ослобађају од вештаственог живљења дејственим утицајем 
умне молитве. Тим делањем у нама ће се вршити и врло опипљива промена и наше умне и наше 



телесне  природе:  ум  ће  се  очишћавати од  заморних помисли  и  маштања и  просвећиваће  се 
неописивом светлошћу блиставих, светлоликих и божанствених помисли. Оне ће у нама заиста 
сажећи сваку нечистоту.

Душа ће опитно познати да је Бог наш Огањ, који нас заиста чисти од сваке нечистоте. Раније 
делатно  учествујући  у  телесним  похотама  грешног  духа,  тело  наше  ће  већ  саучествовати  у 
његовом покајању и  измени -  спочетка многоболним ридањем и покајањем,  те  самртничким 
дрхтањем од разноликих телесних недуга,  а  потом проблесцима тихог  ликовања неописивих 
осећања  бесмртног,  божанственог,  сладосног  и  анђелског  живота.  Благодатно  дејство  "умне 
молитве" на нашу грешну природу ми ћемо, дакле, преживљавати врло опипљиво.

То делање није дато свима,  него онима који су га жедни,  који се отимају,  који траже живот 
ослобођен од вештаствености и похота, који се не осећају као неразумно, животињско и чулно 
тело, него као уман дух, који је устремљен ка духовном животу, тј. покајању.

Ето откривених божанствених тајни умног делања, које дејствено нашу палу природу уводе у 
другачије, благодатно постојање.

Реченоме ће се,  међутим, супротстављати "мислени кваритељ" помислима и маштањима које 
одвлаче. Јер, ђаволи се највише противе молитви покајања. Она ће их, међутим, жећи као ватра 
сламу.

Знајући речено, немојмо се убојати ни појачаног насртаја помисли и маштања, ни непристојних 
осећања,  која  ће  нас  узнемиравати  за  време молитве,  скрнавећи нашу молитву.  Нека  нас  та 
појава не смућује: трпељиво се молимо и немојмо падати у униније. Молитва ће огњем (који јој 
је својствен) спалити сву нечистоту.

Очишћујућим трпљењем Бог ће очистити душу од свега што је стекла у свом мисленом лутању. 
И у спољашњим и у унутрашњим невољама ми треба да се смиравамо, сматрајући се достојним 
да нас гази свако створење (па и демони својим "многомислијем" и непристојним осећањима, 
због везе коју смо са њима имали пре молитве). И видећи наше смиравање, Господ ће убрзо 
послати своју благодат, дарујући уму нашем утешну тишину, а осећањима - очишћење.

Ми не треба да заборављамо да је пут молитве пут чувања и очишћења ума, пут Божији, пут 
светих отаца. Он је "уски и тесни пут", пут покајања.

Добар знак да стојимо на путу који води у божанствени живот јесте [околност] да нашу молитву 
прате и спољашње и унутрашње невоље, услед чега осећамо притешњеност и здесна и слева. 
Осим тога, немојмо тражити "висока" духовна стања, већ једино на потребу, тј. покајање.

Притешњеност здесна јесте телесна немоћ и слабост, који ће стешњивати нашу молитву. Осим 
тога, у наш ум ће се прокрадати и танане помисли "мисленог кваритеља", које ће нас убеђивати 
да  оставимо  свето  дело,  будући  да  наводно  превазилази  наше  снаге  и  да  није  безопасно, 
[наговештавајући нам] да има и других, лакших путева ка спасењу.

И слева,  тј.  споља посећиваће  нас  разна искушења и невоље од околности и људи који нас 
окружују како би нас смутили, бацили у униније и ослабили нашу усрдност према том делању. 
Од нас се тражи трпљење и храброст како би се пројавило наше добро произвољење. Нашем, 
пак,  добром  произвољењу  врло  приметно  садејствоваће  благодатна  сила  Божија,  будући  да 
покајању садејствује сам Бог. Трпљење невоља, наиме, и јесте покајање, чега треба да се снажно 
сећамо.

Тим делањем се пројављује усмереност човекове воље. Њиме она усваја вољу Божију.

"Умним делањем душевна осећања постају способна да творе све добро, те  да,  уз  садејство 



благодати, испуњавају заповести Божије".

Малим добрим делањем у кратком трену земног постојања човекова воља одлучно и коначно 
себе учвршћује у духовној анђелској делатности у вечности.

Умна воља у једном тренутку времена бира и утврђује своју вечност. У том унутрашњем умном 
покрету је скривена тајна људске личности, тј. њено достојанство, њен вечни ванвремени значај 
и њена вредност.

Суштина молитвеног мучеништва умне душе и суштина њеног "уског и тесног пута" састоји се у 
"чувању ума".

Она  привременим  задобија  вечност.  Малим  умним  делањем  душа  улази  у  необухвативу 
божанствену, непостижну и неописиву делатност.  Малом молитвеном сузом она упловљава у 
велики океан љубави Божије.

Према томе, уколико на почетку наше усрдности за молитву никну силне невоље и искушења од 
људи  који  нас  окружују  или  од  властитог  многострасног  тела  и  од  насртљивих  помисли  и 
маштања, немојмо се смутити и немојмо уздрхтати због налета непријатеља. Јер, Онај ко је са 
нама јачи је од оних који су против нас: Он ће нас и оснажити у нашој немоћи. У тренуцима 
искушења ми не треба да остављамо молитву, нити треба да се бојимо дејства врага, који из 
зависти жели да нас отргне од славне Божије службе, коју је сам изгубио.

Смиримо се пред силном десницом Божијом, која попушта наведене невоље и појачајмо свето 
призивање.  Заблагодаримо  Господу Богу,  који  нас  удостојава  малих  привремених  невоља  за 
Његово свето име. "Трпећи, потрпимо Господа" и одмах ћемо [на начин који је] осетан за наше 
срце примити благодат,  која ће за нас понети те невоље. Од нас се тражи само усрђе,  тј.  да 
"трпећи, потрпимо Господа", наиме, да не прекидамо свето молитвено призивање имена Божијег, 
него да трпељиво пребивамо у молитви.

Моменти  подношења  невоља на  молитвеном путу су  свети  моменти,  тј.  моменти  истинског 
покајања,  које  Бог  прима,  моменти  стицања  и  богаћења  благодаћу  Божијом,  моменти 
благодатног укрепљења и нашег узрастања  у меру раста пуноте Христове,  по исказу светог 
апостола.

Стога немојмо обарати лице своје на најблагословенијем путу Божијем пред невољом која нас је 
сусрела:  [напротив],  сусретнимо је  са добродошлицом, дајући јој  свети целив. И она ће нам 
уручити небеске дарове благодати, које нашој убогости шаље велика и богата љубав Божија.

Уколико, пак, наш молитвени пут окружује телесни покој, пажња и похвала од оних који нас 
окружују,  видљиви  успех  у  нашем раду (који  нам доноси  задовољство),  бескорбност  нашег 
живота,  наша  стална  унутрашња  благодушност  пред  Богом,  уколико  живимо  не  пазећи  на 
помисли  и  уколико  у  "Светињу  над  светињама",  тј.  у  молитву  улазимо  без  страха  и  без 
свештеног ужаса, уколико безнапорно обављамо подвиг и уколико нам молитва не служи као 
мучеништво - очигледно је да се налазимо на широком, пространом путу, на путу овога света, 
који у злу лежи.

То су знаци пута који води у преисподњу.

"Пут Божији", пак, јесте свакодневни крст невоља, по речи светог Исаака Сирина (Слово 35). 
Умна молитва се без невоља не може задобити. Јер, суштина "умног делања" се и састоји у 
ношењу молитвеног крста са вером и смирењем, тј. у храбром и благодарном трпљењу сваке 
невоље. "Јер, ономе ко без невоље пребива у својој врлини врата гордости су [широко] отворена" 
(свети Исаак Сирин, Слово 34).



Међутим,  уз  нашу  покорност  вољи  Божијој  и  уз  свест  о  властитој  немоћи  све  ће  у  нама 
остварити многомоћна и спасоносна благодат Божија.

Суштина "умног делања" се састоји у покајању. Покајање, пак, јесте молитвено трпљење свих 
невоља. Без подвига покајања нема ни "умног делања".

Искусни делатељи "умног делања" су приметили да небеско семе о тајни Царства Божијег (које 
је у нама), тј. реч о "умном делању" или о "чувању ума" лако пада само на земљу срца које је 
обрађено крсним невољама: оно само на њој доноси добри плод - по шездесет и по сто.

По мисли светих отаца, молитва расте и доноси плод само у болном срцу. Код лакоумних и оних 
који живе без невоља нема молитве: она им је непозната. Јер, молитва је највиша врлина. Свака, 
пак, врлина јесте мајка патње. Онај ко без патње пребива у молитви, [у ствари] пребива у обмани 
(свети Исаак Сирин, Слово 34).

"Оном ко се истински моли молитва је - и Суд и судница и престо Судије пре Страшног суда", 
говори свети Јован Лествичник.
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Умна молитва (тј. Тајна Царства Божјег, скривена заповест и највиши дар 

Љубави Божије) усваја се само вером и покајањем, рађајући вечно 
славословље Божанственој Љубави Небеског Бога. 

 

[Умна молитва] је скривена песма срца о небеском херувимском песмопоју, коме су, живећи на 
земљи, припевали оци. Она је песма о тајни Царства Божијег, које је у нама. Ради уласка у њега 
они су нам указали на "пут умног делања" или "непрестане молитве", на "пут трезвоумља" или 
"чувања ума".

"Умним делањем" су се спасавали сви свети и у горама, и у пештерама, и у пећинама земаљским 
и у свету усред животног мора.

Тај пут "умног делања" јесте "тихо и безметежно пристаниште у коме ће се душа несумњиво 
спасти", по речи светог аве Исаије Отшелника (Добр. т. 1,455).

Промислом Божијим спашћемо се и ми, грешни (који смо изложени свим бурама и ветровима) 
уколико  се  са  усрдношћу,  са  смирењем  и  вером  (управо  због  свога  спасења)  прихватимо 
спасоносног делања ума,  тј.  непрестане Исусове молитве.  Јер,  пропаст света је неминовна и 
потоп је неизбежан. Подивљали таласи мислених страсти и саблазни прождреће сваког ко не 
буде имао умни ослонац, тј. умно делање. На оцима се оправдала пророчка реч. Она ће се и на 
нама оправдати [уколико га се прихватимо]. Јер, древни пророк је о нашем времену рекао нешто 
судбинско, нешто предивно. Он је изрекао скривену реч, која се само вером може појмити:

И свако ко призове име Господње спашће се (Јоил 2,32).

Чудно време (које је пророк предсказао) је дошло. Испуњење дивног тајинства (тј. спасавања 
призивањем  имена  Божијег)  наступило  је  од  тренутка  кад  је  Господ  Спаситељ  (у  свом 
последњем разговору са ученицима на тајној вечери) дао последњу, скривену и величанствену 
заповест, као највиши дар своје љубави са Божанственим и непромењивим обећањем.



Он је, наиме, дао заповест: До сада не искасте ништа у име моје; иштите и добићете.
Осим тога, Он је дао и неизмењиво обећање: Да радост ваша буде испуњена (Јн.16,24).

Оци су велику скривену заповест  усвојили  својом великом вером.  Они су се  молили у  име 
Његово и пронашли савршену радост. У својој радости они су је и нама пренели. Нашој слабој и 
малој вери они су објаснили заповест Божију, рекавши свима који имају уши да чују:

"Тајна нашег спасења је скривена у неућутном призивању имена Господа Исуса Христа".

У Богу је наше спасење. Ми се и спасавамо призивањем Његовог имена. Са љубављу носити име 
свог Спаситеља значи носити у себи спасење.  У просвећеној  свести,  у живом осећању срца 
носити ту светињу значи бити невештаствени анђео, богоносац.

Свети тајновидац-Богослов каже да ће у Горњем Јерусалиму сви свети царевати са Христом-
Спаситељем и да ће име Његово бити на челима њиховим (Отк.22,4). 

Наиме,  име Божије  ће обитавати у њиховом уму,  у  њиховој  умној  природи.  И ум светих ће 
пребивати у Богу, као што је Он у њима обитавао овде. Тај скривени смисао одзвања у светим 
речима Господњим, које је такође изрекао на  тајној вечери: Останите у мени, и ја ћу у вама 
(Јн.15,4). 

Ето  тајне  богоноштва,  тајне  неизрециве  љубави.  Волети  да  се  са  вером  призива  име  Бога-
Спаситеља и значи пребивати у Богу-Спаситељу.

Призивањем стицати Бога-Спаситеља јесте највиши дар љубави Божије.

По  речи  пророка,  призивањем  имена  Божијег  наша  природа  (која  је  поробљена  грехом)  се 
спасава. Верујући тој речи призивајмо спасоносно име - и спашћемо се. Јер, то призивање се 
усваја једино вером. На ту нас веру и призивају оци.

Та вера душе, која тражи Траженог, доноси радост проналажења. Та вера премешта брда грехова 
и покајањем их потапа у море милосрђа Божијег.

Вера  (која  је  много  заволела  најсладосније  име)  у  сузама  радосницама  примиће  и  велики 
опроштај. Она отвара рајске двери и уводи душу, која са крста молитве многосузне иште [пут] у 
Божији рај сладости.

О тој вери свети  Никита Ститат говори: "Душа најбрже напредује кроз веру, премда не кроз 
веру којом верујемо у Бога и Његовог Јединородног Сина, него кроз најунутарњију веру, којом 
верујемо да су и сва обећања Христова (која је навео и припремио онима који га љубе) и адске 
муке (које су спремљене ђаволу и његовим слугама) - несумњиво истинити. Таква вера убеђује 
душу (која се налази у подвигу) да се нада да ће достићи устројство светих (тј. да ће се спасти 
призивањем),  да  ће  достићи  њихово  блажено  бестрашће,  да  ће  узлетети  на  висину  њихове 
светости и да ће са њима постати наследница Царства Божијег. Будући уверена у речено, она 
ревносно стреми вршењу заповести, и, нимало се не колебајући, настоји да подражава њихове 
напоре.  И  она  очекује  да  ће  путем  подвига  који  су  слични  њиховим  достићи  и  њихова 
савршенства".

Таква  вера  у  непромењивост  Божанствених  обећања  налази  се  на  путу  "одрешења"  од 
"невештаствених поседа", тј. од маштања и пожуда, што представља пут покајања. Идући путем 
покајања,  та  вера  искатељу доноси  несумњиво  спасење  и  дарује  обожење,  с  обзиром  да  га 
изобилно чини "учесником светлости и причесником Божанства".  Та вера и јесте тајна умне 
молитве, која се вековима чувала у светом православном монаштву. Православно монаштво је у 
себи чувало тајну Хришћанства, Христову тајну. Само је у православном монаштву постојало 
искуствено, истинско познање те тајне. Монаштво је живим искуством спознавало ту скривену 



тајну на путу вере и покајања, саопштавајући је прикривеним изрекама на страницама својих 
духоносних списа.

Сви свети Божији су са тим тајинством вере прошли уски и трновити пут,  тј.  пут покајања, 
премда са небеском сладошћу.  И на том путу они су са божанственим надахнућем запевали 
херувимску песму вере имену Божијем, припевајући херувимима.

Они су је запојали ради нас, тј. да бисмо и ми, колебљиви и маловерни, чули музику небеса и 
присајединили и свој умни словесни орган славословљењу великог небеског Бога, чије је име 
знаменовано над нама на дан светог крштења.

Павши са трпезе богомудрих отаца, свете мрвице "умног делања" за нас убоге и гладне (уколико 
их зрно по зрно сабирамо са трудољубивом душом ради насићавања) се још овде,  покретом 
Божијим,  претварају  у  непотрошиви  бесмртни  анђелски  хлеб,  којим  ће  се  душа  насићавати 
занавек. И речено ће и бити - "Пасха вечнога весеља".

У Горњем свету умно угледавши дивно тајинство претварања скривених речи у небеску ману 
Духа (тј.  претварања мрвица маленог умног  делања у велику тајну богоноштва)  душа ће се 
препознати  као  умна  херувимска  колесница,  која  носи  тајну  Слова.  Обузета  великим 
блаженством  радости,  она  ће  у  божанственом  усхићењу  приносити  неућутно  славословље 
Божанственој  љубави,  умно  се  сливајући  са  целокупним  умним  светом,  прослављајући 
величанственост небеског Бога и клањајући се светлолепној мудрости, којом је све створио.
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Химна Исусовој молитви. Песма Светог Симеона Солунског. Скривена реч о 
молитви Епископа Игњатија Брјанчанинова. Надахнута химна, тј. призив 

Светог Димитрија Ростовског.
 

Многи свети оци су се много потрудили у славном делању Исусове молитве. Они су се много 
потрудили и да напишу о тој дивној молитви. Како је она мала и како је много сакривеног о њој 
речено! Како је она мала и како је много великог у њој! Како је она проста и лака за изговарање и 
како је у њој много неизрецивога!

Тајна дејствености те молитве нама је недоступна, као што је недоступан и сам Бог, кога она 
именује. У тој маленој молитви, као у маленом семену, скривена је велика живоносна благодат. 
И на оцима се оправдала тајанствена прича Господња о малом семену горушичном:

Царство небеско је као зрно горушично које узме човек и посије на њиви својој. Оно је, истина,  
мање од свију семена, али кад узрасте, веће је од свега поврћа, и буде дрво да птице небеске  
долазе и настањују се на гранама његовим (Мт.13,31-32).

Оци су посејали мало семе које  је  израсло у  велику и  јединствену и  неподраживу на  свету 
светоотачку литературу, истинску путеводитељку ка спасењу.

Оци су посејали мало семе које је израсло и донело бесмртне, божанствене и рајске плодове. 
Израсло је то семе у дрво живота (усред смртног света) у монашким обитељима, у које су се 
сакриле многе душе и окусиле плод бесмртности.



То мало семе Царства Божијег, тј. молитвица у свакој души (која се без лењости потруди да га на 
свом пољу посеје) израста у тајну великог радовања "Богу Спасу". Она је мала по форми, али у 
себе смешта Великог и Несместивог. Она је мала у речима, али је велика у дејственој сили. Њене 
речи су испуњене непостижном Божанственом силом, као што је непостижан и сам Бог, чије име 
носи у себи.

Њене речи су свете, будући да носе име светог Бога: име Његово је свето. Ту тајну је познала 
Пресвета Дјева (Лк.1,49).  Речи те молитвице су спасоносне за грешнике будући да носе име 
јединог Спаситеља грешника. Ту су тајну познали сви грешници, које је она учинила светима.

Познавши тајну те молитвице, свети су о њој запојали божанствене песме и химне. Навешћемо 
једну од многих песама, коју је испевао свети Симеон Солунски. Та божанствена песма гласи: 

"Божанствена молитва, која се састоји из призивања Спаситеља, јесте:  Господе Исусе Христе, 
Сине Божији, помилуј ме!  Она је и молитва, и завет, и исповедање вере. Она је дароватељка 
Духа Светог и божанствених дарова,  очишћење срца,  протеривање демона, усељавање Исуса 
Христа, извор духовних схватања и источник божанствених помисли, отпуштење грехова, лекар 
душе и тела, храна, обезбедитељка божанственог просвећења, извор милости Божије, дародавка 
откривења божанствених тајни смиренима. 

Она је јединствена спаситељница будући да у себи носи име Спаситеља нашег Бога - име Исуса 
Христа, Сина Божијег.  Јер нема другога имена под небом данога људима којим бисмо се могли 
спасти (Дап.4,12)".

Оци су о њој рекли много тога тешког за разумевање. Они су много написали, премда скривеним 
и тајним речима, које су недоступне разуму који је непросвећен благодаћу Божијом. Стога су 
"мудри и разумни" књишким богословским разумом о њој изрекли много хула и незналачких 
неприличности.

Та свештена молитвица је остајала од древних и све до последњих дана скривени бисер, који је 
закопан у пољу и који су куповали једино оци, велики искатељи божанствене красоте. Они су га 
куповали великим одрицањем и сузама, тј. "умним живљењем", будући да се она стиче само том 
ценом.

За нас, пак, који не знамо за одрицање и имамо "велика имања помисли и похота" у овом свету, 
она је увек (као уосталом и данас) била недоступна. Онај ко има то невештаствено богатство 
(помисли и похоте, тј. онај ко их не прода и не одреши се од њих) не може стећи ту ризницу.

Одрешење и покајни плач јесу цена којом се стиче "умна молитва". Та божанствена и скривена 
молитва увек се скривала у усамљеним келијама богомудрих инока и у душама тајних искатеља-
страника, одрешених [од земаљског] и бескућних, сиротих и многоскорбних. Она је само код 
њих налазила уточиште, само је њима откривала тајне Царства, само је са њима делила своју 
богату тајну вечеру увек уз затворене двери.

Тајинство  богоопштења  вршило  се  тајно.  У  невољама  и  сузама,  у  наручју  крста  они  су  из 
његових руку окушали живот и бесмртност.

У  последња  времена  је,  међутим,  Дух  Свети  благоволео  да  богомудрим  устима  епископа 
Игњатија  Брјанчанинова  о  њој  искаже  скривено  слово,  које  је  врло  спасоносно  за  нашу 
раслабљену веру и вољу. Стога ми својим слабашним произвољењем, презревши своје "имање", 
треба макар незнатно да се потрудимо у призивању светог имена Божијег, које је моћно да нас 
спасе, као што је спасавало оце. Јер, они су се спасавали призивањем тог имена.

Велики  и  веома  искусни  делатељ  те  молитве,  муж  благодатног  разума,  епископ  Игњатије 
Брјанчанинов  пита:  "У  чему  се  састоји  сила  Исусове  молитве".  И  он  сам  одговара:  "Сила 



Исусове молитве се налази у Божанственом имену Богочовека,  Господа и Бога  нашег Исуса 
Христа.  Господ Исус  Христос  је  једини извор нашег спасења:  Његово човечанско име је  од 
Његовог Божанства преузело безграничну, свесвету силу ради нашег спасења".

Ето слова које је испуњено благодаћу и истином о тајни "умног делања", које и нас призива да 
прибегнемо "неограниченој свесветој сили која нас спасава", и која је запретана у светом имену 
Светог Бога. 

И  богомудри  древни  отац,  Варсануфије  Велики  говори  сличним  речима:  "Нама  немоћнима 
остаје једино да прибегавамо Исусовом имену. Јер, страсти су демони који беже од призивања 
Његовог имена". 

И златна црквена уста, тј. свети Златоуст говори: "Име Исуса Христа је страшно за демоне, за 
душевне страсти и недуге. Њиме се украсимо и оградимо себе". 

И свети Јерма,  апостолски муж,  из  дубоке древности нам саопштава:  "Име Сина Божијег је 
велико  и  неизмерно:  оно  држи  сав  свет.  Он  се  може  спасти  једино  Његовим  великим  и 
прослављеним именом". 

Познавши  неограничено  велику  силу  имена  Великог  Бога,  свети  апостол  Петар  је  са 
апостолском одлучношћу пред свим неверним светом рекао:  Нема другога  имена под небом 
данога људима којим бисмо се могли спасти (Дап.4,12). 

Оци су познали истину да је у том имену спасење: они су га прихватили својим устима и оно их 
је увело унутра - у Царство небеског Бога.

Оци су срцем прихватили ту молитвицу са дивним именом Бога и на њој, као на великој лађи, 
уловили у дивни и безгранични океан божанственог живота и љубави.

Они су ту молитвицу небеских сазвучја примили својим очишћеним слухом и чули:

"Међу химнама небеса, то име је чудесно, и предивно, и пречудно, и преславно! Оно је славним 
сазвучјем  превазишло херувимске  хорове.  Стога  сви погледи  светих  (и  доњих и  горњих)  са 
најнежнијом  сладошћу гледају  на  чудесни  Лик  (земни  и  небески)  који  носи  предивно  име, 
трепетним срцем га љубећи и неућутно га величајући".

* * * * * 

Ово поглавље ћемо завршити светим и пламеним речима светитеља Димитрија Ростовског, које 
су испуњене божанственим надахнућем и љубављу према светом имену:

"Због чега за тебе пресвето име Господа Исуса не постаје сладосно? Због чега се не ражиже и не 
разгорева твоје окамењено срце? Зашто варљиву и мрачну сујету претпостављаш радосном и 
преслатком вапијању Господу? Зашто јадну и раслабљену лењост претпостављаш усрдном и 
топлом клицању Богу? Призивај, призивај, и немој се лењити! Кличи му марљиво, не осећајући 
умор. Немој давати сна очима твојим ни веђама својим дремежа док не нађеш Траженог, и не 
добијеш Жељеног и не сјединиш се са Вечнопостојећим. Свагда, дан и ноћ, непрестано вапиј ка 
Богу. Дан и ноћ ишти Бога да би га нашао, да би нашао Траженог. Тражећи га, несумњиво ћеш га 
наћи. И иштући, без сумње ћеш примити. Који куца, отвориће му се, рекао је Господ (Мт. 7,7-8). 

Сећај се да су сви свети имали велику ревност и неутољиву љубав према Богу. Од силне љубави 
према Богу они су чак понекад заборављали да су у телу. Ти, пак, немаш ни најмање [љубави], 
која  би  ти  могла  [послужити  као  одбрана]  у  Дан  суда!  Стога  изгарај  и  распламсавај  се 
божанственом љубављу како би свагда имао утеху. Сво раченије и жељу своју усмеравај према 
Њему како би се сав погрузио у љубав према Њему и како би са Њим био једно, никад се не 
одвајајући. Настој да упражњаваш трезвоумље и сваки дан прилажи усрдност на усрдност како 



би увек узлазио ка Њему жељом и љубављу, како би свагда према Њему разгоревао срце своје. 
На тај начин ћеш сав бити у Богу и Бог у теби, те обрести тихо пристаниште за своју душу и 
удостојити се вечних блага" (Духовни алфавит, стр. 240-242).

XXII 

 
Умна молитва је драгоцени залог Христове Љубави, који се души која Га је 

заволела даје као утеха у њеној земаљској долини странствовања.
Њега напада древни мислени разбојник, најискуснији и најзавидљивији 

лопов. Спасоносни поступак Свети Отаца, којим се он чува. 
 

Пред свој одлазак Оцу небеском, Господ Исус Христос је делом јавио да је до краја љубио своје 
у свету (Јн.13,1). За време тајне вечере Он им је дао скривени залог своје љубави, залог великог 
небеског наслеђа које их очекује [у тренуткуј у коме ће их поново срести и примити у Његову 
вечну љубав.

Он им је даровао залог своје љубави: благодат умне молитве, тј. [могућност] да се моле Његовим 
именом.  По тачној  речи светих отаца,  умна молитва јесте залог Божије љубави према души 
(свети Калистрат). Они је још именују: "Љубав Божија" (свети Григорије Синаит).

Сва та именовања отаца нису случајна: она су рођена у живом молитвеном искуству. Она су 
испуњена божанственом мудрошћу и дубоким тајанственим разумевањем.

Тај залог је Господ даровао својим ученицима, премда не свима, него само онима којима је дано 
да знају тајне Царства Божијег, тј. који су оставили спољашњу и мислену телесну имовину, 
који су са Њим били у невољама и искушењима и са којима је делио  тајну вечеру  и тајну 
беседу: онима који су га заволели Он је даровао залог своје љубави.

Само они који су стекли љубав проналазе божанствени залог, тј. умну молитву. Тај залог небеске 
љубави стиче само срце које се одвезало од вештаствене, земаљске и плотске љубави и од похота 
плоти и ума, тј. које се устремило ка задобијању духовне, небеске и божанствене љубави.

Стога је умна молитва телољубитељима непојамна: она њима не полази за руком и не може бити 
њихово наслеђе.

Умна молитва (тј. залог љубави Божије) јесте наслеђе само оних који су ступили на пут стицања 
духовне љубави, на пут одрешења од плотске љубави, на пут умртвљености за плотски живот, 
који су ступили на пут стицања љубави према Богу: "Свим умом, свом помишљу, свим срцем".

Та благодатна молитва и приводи душу одрешењу и стицању љубави. Јер, молитвом се стиче 
љубав према Оном који нас је заволео. Такво је учење светих отаца (свети Исаак, Слово 39).

И никакви вештачки поступци не могу да привуку тај залог љубави, никакво књишко изучавање 
и никакво посвећивање у ту Божију тајну не привлачи ту благодат. Њу привлачи само срце које је 
одрешено и скрушено пред Богом. Та благодат се даје скрушености.

[Она се даје] души која сузним путем ходи по овој земаљској долини и тражи Траженог са болом 
срца.



[Она се даје] души која усред мрака призива: "Где си, Светлости Незалазна? Обузела ме је, јадну, 
смртна тама. Но, ја се молим да путеве моје усмериш ка светлости заповести твојих".

[Она се даје] души која у свим невољама са крста молитве неуморно вапије: "Ја достојно примам 
по делима својим. Помилуј ме и заштити од љутог супарника. Помени ме, Господе, у Царству 
своме".

Таквој се души дарује тај умни залог, тј. умна молитва.

Наши  прародитељи  су  некада  тај  дар  добили  заједно  са  даром  бића,  тј.  без  напора.  Кроз 
[потоње],  пак,  векове  тај  нови дар се  добија  по  богатству благодати Господа  Исуса  Христа. 
Међутим, он се даје само души која Траженог иште са болом срца.

Са тим божанственим залогом, као са великом ризницом Божије љубави, душа одрешено, тј. 
живећи на небесима (по речи апостола - Фил.3,20) пролази по трговима овога света, кроз бол и 
сузе, кроз саблазни и обмане, кроз невоље и муке.

Све умне душе су путем вере са том умном ризницом прошле земљу. Пут умне молитве јесте пут 
благодатне вере, пут умног подвига душе. Вером душа стиче тај залог. Вером она овладава том 
обећаном земљом, напуштајући земљу египатског плотољубља. Умна молитва јесте Христова 
обећана земља, у коју душа улази са вером. Душа која је осиротела не само вештаствено, него и 
у помислима и жељама - вером проналази ту умну Христову ризницу.

Треба,  међутим,  знати  да  ту  велику  Христову  ризницу  вребају  древни,  лукави  и  подли 
непријатељи.

Свети Мелетије Исповедник говори:

"Они  који  творе  много  усрдних  молитава  заиста  се  подвргавају  свирепим  искушењима,  с 
обзиром да за ђавола нема већег мучења од усрдне молитве".

Наравно, мислени непријатељи нападају сваку врлину и духовни живот уопште. Међутим, умну 
молитву [они нападају] нарочито. Стога је неопходна благодатна, разумна опрезност и будност. 
Свако треба да одржава неопходну пажњу према себи на том путу умног напора, на духовном 
путу.

Свети апостол је рекао: Јер супарник наш ђаво, као лав ричући ходи и тражи кога да прождере 
(1.Пт.5,8).

Стога је неопходно да се држимо трезвоумља, да смо бодри и да добро усвојимо мисао да смо 
окружени бестелесним, умним, поквареним и злолукавим непријатељима нашег спасења, који 
неприметно (тј. уколико не пазимо на себе) грабе небески залог из наше ризнице (као што су га 
отели од наших непажљивих прародитеља), уместо њега уливајући отров пристрасности према 
самом  месту  чувања,  тј.  према  омотачу,  према  спољашности.  Том  пристрасношћу  према 
спољашњем они обмањују и варају душу, слатко је успављујући како не би застењала, завикала и 
завапила Богу због отимања умне ризнице. Они су слично успавали и обманули луде девојке из 
Јеванђеља. Јер, оне узевши светиљке своје, не узеше са собом уља. Оне су остале са оне стране 
Царства, премда су сачувале девство, премда су имале светиљке и премда су живеле очекујући 
долазак Женика.

Сваком умном делатељу они покушавају да неприметно украду оно унутарње, тј.  јелеј,  саму 
душу делања, живот, саму ризницу, и да му оставе једино светиљку, једино омотач са својим 
отровом пристрасности према спољашњости.

Покрадена душа се, потом, за тај омотач и држи нарочито пристрасно, не подозревајући да је 
опљачкана, да је омотач празан, да је светиљка без уља.



Свака врлина и духовни живот у земаљским условима се састоји од спољашњег и унутрашњег. И 
пост, и бдење, и посећивање храма, и духовна одежда, и служење код светог престола, и молитва 
и све остало поседује и спољашњи вид духовног живота, и унутарњи, тј. сам живот.

Ономе ко се држи за унутрашње и њиме живи, на корист је и оно спољашње. Онај, пак, ко се 
држи само спољашњег, немајући унутрашње, [нема никакве користи]. Напротив, њему (иначе 
добро) спољашње служи као смртоносни отров, тј. бива му на вечну осуду.

Свети Варсануфије Велики говори:

"Уколико му унутарње делање по Богу не помогне, човек се узалуд труди у спољашњем".

И  наше  телесно  постојање  потврђује  ту  непромењиву  истину:  онај  ко  се  служи  само 
спољашњим, телесним, привременим и плотским бићем обрешће осуду и вечну пропаст.

Онај, пак, ко у том телесном, привременом проналази бестелесно и вечно (духовно) постојање у 
ствари кроз привремено биће стиче спасење и вечни живот.

Слично бива и духовном животу: они који живе спољашњим пропадају, док се они који живе 
унутрашњим спасавају.

У  последња времена  хришћанско  човечанство  ће  осиромашити  у  оном унутарњем.  Стога  је 
Господ рекао: Али Син Човечији када дође, хоће ли наћи веру на земљи (Лк.18,8).

Светитељ Тихон Задонски је још пре двеста година рекао реч страшне истине о Русији: "Сада 
скоро да уопште нема истинске побожности. Сада [постоји] само лицемерје".

Подвижници побожности су рекли  да  ће  у  последњим временима  непријатељ са  нарочитим 
успехом варати Хришћане лицемерјем,  тј.  спољашњим,  видљивим,  вештаственим живљењем 
(епископ Игњатије Брјанчанинов и други).

Из сваке врлине, из духовног живота и из сваког духовног делања наши умни, бестелесни и 
невидљиви непријатељи настоје да украду садржај, да украду саму душу [тј. унутрашњост] и 
замене је пристрасношћу према спољашњем, према омотачу како би се покрадена душа јаче 
држала за њега, не бринући се о унутрашњем. Тим поткрадањем и подметањем они погубљују 
бедну и непажљиву душу.

Свети Јован Лествичник вели: "Крађа је губитак [духовног] богатства. Крађа је кад неко оно што 
није добро чини као да је добро. Крађа је неосетно заробљавање душе" (Слово 26,11).

Код једног они украду духовни смисао поста, који се састоји у уздржавању ума, остављајући му 
само  печурке,  купус,  грашак  и  суварке  са  водом.  И  за  њих  се  јадна  душа  држи  са  свом 
пристрасношћу, не примећујући да јој је сама срж поста покрадена. Код ње, наиме, нема умног 
уздржања у помислима, у речима, у жељама, што представља унутарњу суштину поста.

Код другог они краду дубоки духовни смисао црне расе, која означава жалост за собом као за 
мртвим, те умртвљеност према свему земном, плотском и вештаственом, остављајући му само 
расу, која је обавезно добротна, свилена, складно шивена. Њоме он прикрива сластољубиви и 
похотљиви живот плоти. Душа са гордошћу носи лепу расу и не примећујући своју покраденост 
и наготу пред Богом.

Код  трећег  они  краду  прекрасну  љубав  према  храму  и  спасоносну  љубав  према  црквеној 
молитви, остављајући души само спољашње стајање. Јер, док телом стоји у храму, душа умом 
лута  улицама,  по  пијаци,  мислено се  бавећи купопродајом и води разне  разговоре...  С ким? 
Наравно, с мисленим варалицама и лоповима, с демонима. Преваривши мислену душу, они су 
успавали њену будност и извели је са собом из храма, мислено је забављајући као опсенари и 
варалице свим врстама забаве и преваре.



Свети  Симеон  Нови  Богослов  говори:  "Понекад  душа  понешто  пажњом  сабере  у  храму. 
Међутим,  по изласку из храма тај  злотвор је  поткрада,  бацајући је  у  расејаност,  у  земаљске 
помисли и маштања, која су увек душегубна и недостојна храма" (том I, стр. 154).

И бедна душа се узалуд труди читавог живота идењем у храм, не примећујући да га скоро увек 
напушта покрадена. И можда читавог свог дугог живота и похађања она скоро никада није била 
у храму и није се молила како треба.

И  носиоци  "умне  молитве",  тј.  одрешени  и  трезвоумни  такође  беху  покрадени,  изгубивши 
пажњу према  својим  помислима.  А  носилац  "умне  молитве"  у  благодатним  вековима  беше 
монаштво.  Одрешено  од  света,  монаштво је  чувало умни Божији залог.  Души монаштва,  тј. 
трезвоумно одрешеној и љубећој души Господ је даровао залог своје љубави, тј. умну молитву.

Наравно,  свака  душа  која  је  добила  земаљско  постојање  и  присајединила  се  Хришћанству, 
милосрђем  Божијим  се  призива  на  стицање  залога  божанствене  љубави,  тј.  умне  молитве. 
Међутим,  њу не  изабира  свака  душа.  Стога  је  Господ и  рекао:  Јер  је  много званих,  а  мало 
изабраних.
Бог призива, а човек бира. Свака хришћанска душа (која је жедна спасења) може да бира и може 
да се спасава умном молитвом: и биће спасена. Онога ко је заволео Бога и горње постојање на 
земљи, те ко је ожеднео да се одреши од нижњег плотољубивог постојања, умна молитва доводи 
до стицања хришћанског савршенства, тј. срдачног стицања умног залога Божије љубави. Јер, 
умна молитва није удео свих "званих" Хришћана, него само "изабраних", који су заволели и који 
траже горње постојање на земљи.

Православно монаштво је било искатељ који је заволео горње и коме је Господ даровао умни 
залог.

[Свети] Пајсије Величковски каже:

"Та божанствена молитва је већа од сваког другог монашког подвига, будући да је (по светим 
оцима)  вера  у  пуном  смислу,  извор  врлина,  најтананије  и  невидљиво  делање  ума  у  срцу. 
Међутим,  утолико  против  ње  непријатељ  нашег  спасења  разапиње  мреже  многоликих 
најтананијих и невидљивих прелести и маштања, које једва примећује људски ум" (Пајсије, О 
умној молитви, стр. 37).

И авај! Авај! У последња времена бестелесни лопови-душеловци су у своје мреже ухватили и 
делатеље умне молитве, успевши да им отму ризницу и залог Божије љубави, тј. умну молитву. 
Они су и саме делатеље успели да умање, њихова огњишта разоривши својом многовековном 
злобом. И премда су се остаци монаштва још увек очували, умна молитва је у монаштву одавно 
нестала. И убога покрадена монашка душа још увек се држи за црну ризу,  бројанице, за пет 
стотина [молитви], за монашки анђелски лик, изгубивши међутим умно анђелско делање, умну 
пажњу према помислима. И душа се с пристрасношћу држи само оног спољашњег. Монаштво, 
пак, без умног делања јесте само празно спољашње име, вели свети Макарије Велики.

Слично се дешава и са молитвом уопште. Они од молитвеника краду саму душу молитве, тј. 
пажњу,  а  са  њом  и  врлине  које  су  од  ње  неодвојиве  -  побожност,  страх[опоштовање], 
неужурбаност.  И души се оставља само спољашња гомила речи,  спољашњи омотач, редовно 
испуњавање правила, усрдни поклони и остало. Душа се принуђава да се снажно држи за омотач 
без икакве пажње према својим помислима и жељама,  без пажње према свом плотољубивом 
живљењу. Стога ће обманута душа, у часу смрти видевши да је покрадена (с обзиром да има 
само светилник молитве без уља благодати Божије), на радост злобних демона пред затвореним 
вратима милосрђа завапити:  "Авај!  Авај!  Тешко мени".  Јер,  молитва  без  пажње јесте  што и 
светиљка без уља. Ето лудости душе, која се држи за спољашње без унутрашњег.



Злолукаве  непријатеље  није  избегао  ни  чин  освећених  људи:  они  нису  поштедели  ни 
предстојатеље Светог престола. Они поткрадају скоро све, изузев ретких побожних сретника, 
који су се мудро оградили трезвоумном пажњом и сузама. Остале су немилосрдно опљачкали.

Они од њих краду дубоки духовни смисао свештеничког чина и служења,  краду побожност, 
страх[опоштовање], пажњу, веру, краду благодат Хришћанства и апостолства, и остављају им 
само спољашње, "раскошно" благољепије служби "по типику", те болесну халапљивост према 
прекомерним, сасвим безбожним приходима.

О, мислених лопова, бестелесних разбојника, пљачкаша небеских ризница! Каква све блага они 
пљачкају непажљивим душама и кога све не поткрадају!

Да,  јао  свима  нама,  јуче  рођеним,  обложеним  у  смртно  вештаство.  Јао  нама  који  смело 
покушавамо да побегнемо од власти невештаствених и бесмртних владалаца и варалица! Јао 
нама који се усуђујемо да настојимо да избегнемо многобројне танане мислене замке наших 
бестелесних, мислених, злих, подлих, немилосрдно-сурових непријатеља-душеловаца!

Свакако,  уз  сву  нашу  будност  и  пажњу,  ми  нећемо  моћи  да  избегнемо  многобројне 
непријатељске замке и поткрадање душе уколико смирењем на себе не привучемо многомоћну 
благодат Божију.

Древни пророк, тј. молитвеник кога је Дух Свети руководио, гледајући на многобројне замке, са 
болом срца и са великим страхом, те без поверења у себе вапијаше: Испробај ме, Боже, и познај  
срце моје, испитај ме и познај стазе моје. И види има ли пут безакоња у мени, и води ме путем  
вечним (Пс.138,23).

Кад се пророк молио наведеном молитвом, каквом молитвом треба да се молимо ми, који нисмо 
ни  пророци,  ни  синови  пророка,  него  грешници?  За  нас  постоји  само  једна  молитва,  која 
приличи грешницима-покајницима, неућутна молитва покајања: "Помилуј ме".

Кад су наши непријатељи могли да преваре наше прародитеље, да им лукавством отму одећу 
славе, да их одену у лишће халапљивог, отужног плотољубља и да их прогнају из раја, зар ћемо 
ми да одолимо лукавству змије?

Ми смо само слаби, болесни, убоги грешници, потомци наших преварених прародитеља и тек 
јуче рођени слепци и деца по уму.

Наши,  пак,  непријатељи су древни узрастом и презрели  својим умом и лукавством у  својој 
многохиљадугодишњој злоби против нас. Ко ће нас, слабе и лење, убоге и немоћне провести по 
путу искања своје душе, по духовном путу, ка вратима спасења? Ко ће нас заштити да се, слично 
нашим  прародитељима,  не  подвргнемо  коначној  обмани  и  коначној  покрадености,  те  да  не 
будемо протерани из раја духовног живота у таму плоти и њених похота. [Ко ће нам помоћи] да 
се, уместо служења Богу срцем, не држимо само за вештаствено и да не чујемо страшну реч 
кротког Господа Бога:

"Не познајем вас. Ви сте ме поштовали устима, а срце је ваше било далеко од мене".

Те страшне речи неће бити речене свима, него само оним поштоваоцима Бога којима је украдено 
оно  унутрашње,  тј.  срце,  којима  је  отет  јелеј  и  који  су  се  држали  спољашњег  поштовања, 
заборавивши  свету  истину  да  се  Бог  не поштује  спољашњим,  него  унутрашњим.  Ту  тајну 
унутарњег поштовања знао је и древни пророк-молитвеник, који је рекао Богу:  Јер да си хтео 
жртве, ја бих ти принео; за жртве свепаљенице не мариш. Жртва је Богу дух скрушен; срце  
скрушено и унижено Бог неће одбацити.
"Сво благоугађање и служење Богу зависи од помисли".



Које је, пак, средство за служење Богу унутарњим помислима и очување унутарњег?

Које су средство спасења од  покварених мислених непријатеља открили свети оци?  [Које је 
средство спасења] од најискуснијих,  најтананијих начина поткрадања и духовног лоповлука? 
Наши прародитељи та средства нису пронашли. Да ли га имају богомудри оци? И какво је оно 
заправо?

На нашу духовну радост и на наше спасење, свети оци имају предивно средство.

Дугим плакањем и многим молитвама свети оци су пронашли спасоносно средство, тј. једино и 
ваистину спасавајуће за душу устремљену Богу. Они су нашли средство које спасава од свих 
замки непријатеља. И средство на молитвеном путу које су испитали и проверили сви свети 
јесте најдејственије.

То  је  средство  благодатно-просто,  Божије.  Јер,  оно  је  дар  који  је  велико  милосрђе  Божије 
даровало  убогој,  грешној  души  да  се  спасава  од  мислених  и  бестелесних  непријатеља.  То 
средство је умно-вештаствено и свемоћно-божанствено. Оно се не даје свима, него само онима 
који су се устремили на стицање властите душе и који су пронашли умни небески залог.

Они проналазе то средство будући да се чува у самом божанственом залогу.

Блажени чувар умног залога Пимен Велики је то средство описао благодатним речима:

"Плачите, братијо. Нема другог пута. То је пут покајања, који нам је предат Писмима и светим 
оцима".

Свети покајни плач јесте средство које чува небески залог и саму душу. Умна молитва рађа умни 
плач душе. Плач, пак, душе храни молитву и чува је од свих замки и напада непријатеља.

Онај ко не плаче и не стење даноноћно у ствари не тражи и не чува залог: он га нема. Плаче само 
онај ко тражи умног изгубљеника. И онај ко га нађе опет плаче да би га сачувао. Тим средством 
душа служи Богу унутарњим служењем: њега Бог и прима. Јер, срце скрушено и смирено Бог 
неће одбацити.

О том спасоносном средству свети оци су изрекли много богомудрих поука из свог благодатног 
искуства.

Свети Лествичник показује крајњу неопходност и суштински значај тог средства на умном путу:

"Човек који истински полаже рачуна својој савести, сматра изгубљеним сваки онај дан у који 
није плакао, макар учинио тог дана не знам каква добра дела" (Слово 5, 33).

Он даље говори:

"Ако у животу свом немамо болећиво срце, сви наши подвизи биће лажни и бљутави, ма колико 
иначе велики били" (Слово 7, 64).

Знајући тајну болећивог срца, тајну плача и свети ава Исаија Отшелник каже:

"Плачем се из душе изгоне све страсти".

Ту спасоносну тајну је знао и свети Исаак Сирин, те је рекао:

"Плачем човек достиже душевну чистоту".

Из истог светог опита говори и свети Пимен Велики: 

"Плач је двострук: он и дела и чува. Онај ко жели да се избави од грехова [нека се држи] плача, и 
онај ко жели да се сачува од греха [нека се држи] плача".

Исти свети је рекао: "Све врлине у свет су дошле са плачем и чувају се плачем".



Плач  душе  јесте  спасоносно  средство  против  злобне  подлости  лукавих  непријатеља  нашег 
спасења. Свети немају другог средства. Плачем се душа враћа из земље прогонства, из земље 
вавилонских страсти у Свети Божији Јерусалим, у земљу мира и радости.

На Свети Сион се враћају само они који су,  по речи светог пророка,  на рекама вавилонским 
седели и плакали.

Оци  су  показали  дејственост  покајничког  плача  на  рекама  вавилонским,  те  су  му  сви 
прибегавали. Оци су га познали и сви су се читавог свог живота њиме служили.

Оци су познали небеску тајну земаљског плача и плакали читавог живота. Јер, "овај свет је дом 
ридања", по речи светог Исаака Сирина (Слово 51).

Стога се у свим списима светих отаца и говори о неућутном плачу и неућутном ридању. Стога 
они и нама грешнима (који смо окамењени и пребивамо у безосећајности) понављају:

"Плачите. Нема другог пута".

У вавилонском ропству за душу једино плач представља утеху.

Сузе  су  по  природи  вештаствене,  премда  у  себи  садрже  умну,  невештаствену  тајну,  која  је 
спасоносна  за  душу.  Ту тајну су  познали  само  оци  и  њоме  се  спасавали.  Том тајном душа 
проналази "умно биће", проналази себе, проналази Бога. Сузама она улази у умни свет чистоте и 
тишину помисли. Потоцима суза она се улива у необухвативи океан милосрђа и вечите љубави 
Божије. Сузама она осећа оно што се не да осетити. Сузама се она спасава од опасности.

Силни и злобни, бестелесни непријатељи опкољавају слабу, незаштићену душу, која опасним 
путем иде ка Богу. Међутим, уколико му са сузама завапи: "Помилуј ме", њој ће вапај и сузе 
послужити као благодатни, заштитни зид, који је ограђује.  Бог души сузе (тј.  умни, духовни 
капитал) није дао да би их истрошила на своја земаљска, ташта дела. Бог је души сузе дао да би 
себи стицала вечност, да би [уз помоћ] вештаства улазила у невештаствени свет. Бог је души дао 
сузе да би пронашла изгубљено духовно постојање, да би тражила умног изгубљеника, да би 
пронашла себе. И само на том путу сузне потраге душа проналази "умну молитву", као небески 
залог божанствене љубави. Тај умни залог она, опет, чува плачем.

Стога је Пимен Велики и рекао: 

"Плач је двострук: он и дела и чува".

Ето дивног, божанственог и непојамног чуда. Бестелесна душа плаче телесним сузама. Плаче 
слаба  и  понижена  душа  и  дрхте  силни  и  горди  демони,  њени  немилосрдни  и  жестоки 
непријатељи.  Телесним сузама плаче душа, тј.  робиња мрачних страсти и заточеница тамног 
света и разрешава се тамног плена. Она сузама улази у светли и горњи свет.

Пада вештаствена суза и страх обузима невештаствене непријатеље. Пада телесна суза и омива 
грешну и бестелесну душу.

Суза пада доле у прах и нагони самог Владику небеса да потражи изгубљену и утеши плачућу 
душу.

Сам Владика небеса је рекао да су блажени они који плачу, с обзиром да ће се утешити.

Душу која плаче сам Бог теши чудесном, божанственом, неописивом [утехом]. У горким сузама 
скривене су сузе бесмртне небеске радости. У води суза скривено је божанствено вино вечног 
весеља.

Покајни плач душе јесте  велико умно-телесно оружје,  које  јој  је  милосрдни Бог  дао  против 
њених умно-бестелесних џелата и разбојника.



Души која плаче сам Бог је Помоћник и Заступник. Душа која плаче бива покривена нарочитим 
светлозарним  огњеним  Божијим  покровом,  због  кога  се  непријатељи  не  усуђују  да  јој  се 
приближе.

Свети Григорије Синаит говори:

"Видевши да неко живи са плачем, ђаво не може да буде уз њега, одвраћајући се од смирења које 
изазивају сузе".

Стога су оци и рекли: "Стекни плач будући да ће те сачувати на свим путевима твојим и на тебе 
привући небеску утеху, молитву срца, која ће те повести даље од раја, тј. самом Владици раја, 
Праведном Судији, који ће вапијућу душу-удовицу заштити од њеног супарника".

Кажем вам да ће је убрзо одбранити (Лк.18,8).

Тако је Он сам изрекао својим пречистим устима. И није само рекао, него је заклетвом потврдио:

Кажем  вам,  како  вапијућа  душа  ни  у  једном  тренутку  не  би  посумњала  у  Његову  брзу  и 
дејствену заштиту.

Дакле, сам Бог се заклиње пред душом, коју је створио. Стога она може спокојно да се устреми 
путем умног напора потраге за собом. Уосталом, она треба да се устреми у одећи вапијања и 
суза Богу који се заклео, који је своје створење заволео вечном љубављу. Она може из Вавилона 
страсти кроз све невоље и искушења са вером и љубављу да похита према Ономе ко се заклео, 
чувајући Његов умни залог. И она ће ући у неописиви живот светих и добити њихово наслеђе.

Свети Јован Лествичник је рекао:

"Нећемо бити окривљени, браћо, нећемо у часу смрти бити окривљени због тога што нисмо 
чинили чуда, што се нисмо бавили богословљем, што нисмо постали сагледатељи - али ћемо 
свакако морати да одговарамо пред Богом због тога што нисмо непрестано плакали" (Слово 7, 
70).

Јер, плач има двоструку силу: истребљује грех и рађа смиреноумље.



XXIII

 

Закључна песма Преблагословеној Виновници "умнога пута" - Пресветој 
Дјеви и Мајци Божијој

 

Последњу песму незадрживо срце поје Смелој Узрочници "умног пута",

 

Која је светлија од огњезрачних умова,
неизрецивој и поштованој Дјеви,

вољеној Мајци Светлости,
свеблаженој и смелој Поклоници,

која је у необасјаној ноћи
и у тамним столећима беспутице

имала храбрости
да пропути најкраћи и непромењиви 

умни пут према исконској тајни Божијој, 
према светој нетрулежности.

 

Она је у смиреном страху
и крсним сузама

на својим материнским рукама
нахранила Непропадљиви, Благословени Живот,

и земној прашини
и смртној творевини га

принела и подарила на утеху.
 

Она је свим намученим, свим изнуреним 
(у дугим лутањима и тајним ридањима)

робовима пропадљивости и смрти
открила бесмртно име Бесмртног Бога

на спасење и вечну радост.
 

Она нам је објавила божанствени умни пут,
који од трулежности и смрти
вуче ка светој бесмртности.

Течну, сажижућу и древну горчину наших суза
она нам је претворила у сладост славног весеља

и пред Богом стала као Заступница грешних.

Она нас је помазила сладосном и утешном жеђу
за нежним Божијим прихватањем у Очев Дом.

 



Радуј се, радуј се,
тиха радости печалне земље!

 

Ти си нашу пећину - земљу необасјану
радосном светлошћу

небеса озарила и
ноћ нашу тамну,
те дугу нам тугу

појањем небеских појаца усладила.
 

У јаслама душе, која је словесност изгубила, 
ти си Слово родила.

Ти си прашини доњој, земном створу
благослов Бога Оца благовестила:

С тобом је Господ.
 

Радуј се, радуј се, Непоновљива!
 

И за умне очи
ти си дубина несагледива.

Ти си велико срце
неизрецивог Лица,

које је прободено крсном патњом
као мачевима.

 

Својим светим сузама
у подножју Крста

ти си окропила и осветила
крсну и неплодну земљу,

на којој је просијала
непропадљива и неупоредива лепота.

 

Величај, душо моја светлију од серафима,
свеблажену и нетрулежну
најнежнију Мајку Божију,

која нас је заволела.
Она је озарила нашу тугу
Очевим блистањем славе

љубљене и незалазне Светлости.



Из дневника старог свештеника

 

Желим да испричам о неколико духовних јављања из загробног света које сам на јави имао у 
току свог дугог живота.

 

1874. година. 

Моји родитељи су живели у  Халгауску (Видземија).  Имао сам  седам година.  Било је 
поодмакло јутро. Ја се ваљам по кревету и не устајем. У суседној соби сестре пију кафу. "Вања! 
Устај  да пијеш кафу",  зову му сестре.  "Нећу да устанем".  "Устај,  устај".  "Бога ми,  нећу".  И 
оставише ме на миру. Али, треба устајати. Било ми је криво што сам се заклео, али заклетву већ 
не могу да не испуним. Брзо устадох, обукох се и кроз друга врата шмугнух у очев кабинет, те 
клекох пред иконама и почех да се молим: "Бого!  Опрости што сам се заклео".  Због нечега 
погледах у прозор са десне стране. Са оне стране окна видео сам мноштво белих анђелчића, који 
лете час горе, час доле. Очито, анђели су се радовали покајању малог грешника.

 

5. јануар 1899. године. 

Марцен у Видзимију.  Посни дан уочи Богојављења. Одслуживши прописану службу у 
цркви са освећењем воде, ја сам се вратио кући и леђима наслонио уз топлу пећ. Одједном ме 
обузеше грешне, али упорне, помисли. Смутих се што ми поган улази у главу. Из неког разлога 
погледах у угао. Пред иконом Спаситеља где је горело кандило клечао је мој покојни отац и 
молио се. И грешне мисли ишчезоше.

 

Септембар 1912. године. Вентспилс. 

Олуја је изломила ограду на старом градском гробљу. Унајмих радника који је наместио 
нову ограду и премазао карбалином. Ограда до данас стоји.

У девет и четврт изјутра ја журим у реалну гимназију да одржим веронауку. Пролазим 
поред гробља. Ни сам не знам зашто гледам надесно и јасно видим тројицу свештеника (који су 
тамо сахрањени) како стоје у белим одеждама и гледају ме. Желећи да проверим да виђење није 
обмана вида или комбинација јутарњих боја ваздуха, ја сам много пута пролазио поред гробља и 
изјутра, и дању, и предвече. Међутим, виђење се није поновило.

Схватио сам да су ми пастири били захвални за нову ограду.

 

Октобар 1925. године. Рига. 

Био сам у Цркви светог мученика Тирса, која се налази у Садовниковском сиротишту, и 
служио свеноћно бденије.  Поју штићеници дома. Стари читач Лавров је прилично попио,  те 
заплиће језиком, чита и пева и смета другима. Стојим пред престолом и секирам се. Служба тек 
предстоји. Нисам издржао. Кренух према јужним дверима како бих изашао из олтара и рекао да 
одведу  Лаврова.  Одједном  је  преда  мном  са  подигнутим  рукама  стао  покојни  протојереј 
сиротишта отац Ф. М. Либеровски, пресецајући ми пут. Ја се уздржах и стадох на своје место. 
Отац Ф. М. је био у црној раси. Јасно је да ме је упозоравао да се не узбуђујем.



Треба да додам да отац Либеровски увек присуствује у олтару за време богослужења. Уколико га 
неки пут и не видим, ја увек јасно осећам да је поред мене.

 

Август 1927. године. 

Са  женом сам  живео  у  Риги  у  улици Л.  Пилсиела  бр.  14,  стан  4,  на  другом спрату. 
Прозори су гледали на бивши владичански двор до М. Пилсиела. Било је око пола десет изјутра. 
Ми стари смо се око нечега споречкали. Жена оде у другу собу и залупи вратима. Ја се окренем 
према прозору и гледам. Одједном, здесна, са оне стране прозора појави се дух таме: огроман, 
три метра висине, сав у црном крзненом капуту од главе до ниже ногу.  Леђа су му иза угла 
прозора, а спреда је видљив. Он стоји, слуша и помало се њише у ваздуху. Између нас је метар 
растојања. Ужаснуо сам се. Облио ме хладан зној. Хоће да ме сажеже погледом. Хтео бих да се 
помолим,  али не  могу.  Свестан сам да  ми паралише вољу.  Принудих се  и  прошаптах:  "Оче 
наш"... Дух се сакрио иза угла прозора.

Дуго нисам могао да дођем себи. Ето, мислим, ко прислушкује наше свађе.

 

1929. година. Рига. Црква свих светих. 

Служим четрдесетодневни помен за новопрестављеног проту Цркве свих светих -  оца 
Арсенија Андрејева. Десет је сати изјутра. Стојим пред престолом, са леве стране. Траје други 
део Литургије. Ђакон и читач певају за певницом. Због нечега погледам на десно и видим како 
ме отац Арсеније озбиљно посматра. Следећег дана, у исто време он ми се јавио по други пут. 
Био је одевен у сиви вунени подрасник. Због тог двоструког јављања ја се нисам кандидовао за 
место старешине Цркве свих светих, премда сам у три наврата већ прислуживао у тој парохији, 
тј. седамнаест месеци био заменик и заволео парохију, као и она што је навикла на мене.

 

 

Рига. Црква светог мученика Тирса. 

За време служења Литургије, у суботу [тј. на задушнице] пред Тројицу ја стално и јасно 
видим једну исту слику. Десно од престола стоје два митрополита са белим камилавкама: један 
је висок, а други средњег раста. Сада се јављају у сребрним одеждама и са сребрним митрама. 
Лица им сијају белом светлошћу,  премда не  могу да  се  препознају.  Иза  њих,  колико поглед 
допире, мноштво лица стоје у белим, чистим, и не сасвим чистим одеждама и у црној одећи. 
Исто виђам и на остале задушнице, премда не подједнако јасно.

 

Од многих пророчких снова које сам имао, испричаћу један.

Фебруар 1919. године. 

Дошао ми је генерал Н. Д. Фалејев и каже да је при Саборној цркви формирана парохија и 
[црквени] одбор, али немају свештеника. Потом пита да ли бих ја хтео да се прихватим. Радо сам 
се сложио.  У то време сам био физички радник.  А овде [је  прилика]  за  стан са грејањем и 
приходе. Следеће ноћи у сну ми се јавио отац и одречно махнуо главом. Стога нисам отишао у 
Саборну цркву. После две седмице зове ме г. Фалејев на седницу црквеног одбора. Ја одем с 
посла. Заседају г. Н. Д. Фалејев, његова жена Е. М., А. И. Трофимов (председник одбора), А. С. 
Герасимов и још двоје. Ја сам био са радничким изгледом, услед чега се појавила сумња код 



оних који ме нису знали. А. С. ме испитује са колико просфора се служи Литургија. Положио 
сам испит. Црквени одбор ми предложи место свештеника при Саборном храму. Сложих се. И 
мислим: "Мој отац се нешто не слаже, а ја се са породицом смрзавам и гладујем". Те ноћи опет 
ми се јавио отац и подједнако одречно одмахнуо главом. И без обзира на свој положај физичког 
радника у доба варварске власти бољшевика у Риги, ја нисам смео да не послушам оца. Стога и 
не одох у Саборну цркву. Г. Фалејев ме приликом сусрета прекорео: "Преварио си нас". Каснији 
догађаји у Саборном храму су показали да је отац био у праву и ја не жалим што сам отказао.

Ја пишем верујућима ради утехе, а онима који сумњају ради потврде загробног живота.

 

Протојереј ришких затвора Јован Журавски
(Узето из часописа "Вера и живот", 1936. година, стр. 267-269.)
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