
               КИЕВО-ПЕЧЕРСКА ЛАВРА   
    Киево-Печерски манастир представља почетак монаштва у Русији. Основао га је свети Антоније који је 

боравио на Светој Гори и тамо добио жељу да постане монах. Саградио је себи пешчеру у околини Којева где се 
подвизавао. Ускоро му се придружише Никон, Теодосије и Варлам. Око половине 11. века би саграђен манастир. 

Његов хроничар био је Нестор. Он пише: 
»Господ је сабрао такве црнорисце у Печерској обитељи Пресвете Богорице да су они сијали врлинама попут звезда 
по читавој Руској земљи. Једни беху крепки у посту, други у бдењу или у коленопреклоњењу. Неки су постили тако 

усрдно да су храну узимали сваког другог или трећег дана; једни су јели само хлеб са водом, а други само мало 
зеља. Сви беху у великој љубави и млађи су се покоравали старијима...Старији су имали велику љубав према 

млађима, учили су их као своју вољену децу. Ако је неко пао у неки грех, сви су га тешили са кротошћу, а тројица 
или четворица прихватали су се епитимије из љубави према брату који је погрешио. Ако је неки брат одлазио из 

манастира, сви су туговали због тога и ишли су за њим молећи га да се покаје и врати у манастир. Уколико би се тај 
вратио, сви су одлазили пред игумана и на коленима га молили да поново прими брата у манастир. Таква беше 
њихова љубав, такво беше њихово смирење и уздржање. И по упокојењу, ти преподобни монаси сијају попут 

светила, чине разна чудеса и моле се Богу за нас». 
Затворништво је можда најтежи и најопаснији облик монашког живота, а у Печерској обитељи беше неколико 

монаха који се прихватише тог подвига. Они су показали својим примером да не може бити таквог искушења које 
човек не би могао издржати и победити укрепљен невидљивом силом Божијом. Преподобни Исакије беше богати 

трговац. Осетивши жељу да постане монах, подели све своје имање и дође у пештеру к преподобном Антонију 
молећи га да постане монах. Антоније га прими у манастир, а Исакије наложи на себе тешке подвиге: носио је 

грубу власеницу, живео у малој пешчери непрестано се молећи Богу у сузама. Једина храна беше му мало 
просфоре, а воду је такође пио на меру. Све то доносио му је Антоније и дотурао му у пешчеру кроз мали отвор, 
ништа шири од човечије руке. Од вечери до поноћи певао је псалме и чинио метаније. Једном, када је сео ради 
кратког одмора, после ноћних поклона, пешчеру изненада обасја јарка светлост. Он угледа два младића који му 

рекоше:»Исакије, ми смо анђели, и знај, к теби долази Христос: Устани и поклони му се». Не размишљајући и не 
осенивши себе крсним знамењем, несрећни монах се поклони ђаволу као самом Господу. Тада демони 

узвикнуше:»Наш си, Исакије! Сад ћеш да играш са нама». И тада ухватише несрећног монаха  и мучише га тако 
дуго да је на крају једва остао жив. Изјутра, по обичају, дође Антоније до Исакијеве пешчере и проузнесе молитву, 

али не чу одговор. Старац је у први мах помислио да се затворник упокојио, те откопаше улаз у пешчеру и 
изнесоше његово тело мислећи да је мртво. Али недуго затим приметише да Исакије још дише. Старци који беху 
искусни у духовном животу препознаше у свему томе дело ђавоље. Немоћног монаха дуго је пазио преподобни 

Антоније, а затим га у своју келију пренесе преподобни Теодосије који настави да се брине о њему. Исакије је био у 
таквом раслабљењу, да није могао седети и једино што је могао било је да лежи на боку. Две године су прошле да 
он није проговорио ни једне речи. Преподобни Теодосије молио се даноноћно за монаха и онда, после три године, 
Исакије поче помало да говори. Личио је на дете које учи да говори, хода и једе... Исакије се полако опорављао од 

онога што је преживео, и поново се прихвати живота у подвигу. Почео је да ради у кухињи; на богослужења је 
долазио и пре него што се огласило звоно. Током богослужења, и зими и лети, непомично је стајао све до краја 

службе. После јутарњег богослужења одлазио је у кухињу, припремао воду и дрва. Многи су га видели као 
јуродивог, а онда када је ојачао и телом и духом, поново се прихвати подвига затворништва. Претрпео је многе 
нападе демона да би му они на крају рекли:» Исакије, победио си нас». Чувши то, монах им рече:» Ви сте мене 

једном савладали, онда када сте ме преварили и рекли ми да к мени долази Христос. Сада, када вас гледам 
поражене, нити сте страшни, нити сте горди, него пре изазивате гадост». Они тада отидоше од њега, а монах 

Исакоје настави својим животом у подвигу још 20 година. 
Искушењу духовне гордости подвргнут је још један од затворника, Никита, који је замонашен у време игумана 

Никона. Желећи славу од људи и прихвативши се подвижничког живота не ради Господа него ради сујетне славе, 
он је тражио од игумана да постане затворник. Игуман му рече да је још млад и да му је боље да се труди заједно са 
братијом, напомињући како је прошао монах Исакије. На то горди монах рече:» Ја никада нећу пасти у такву замку 

и молићу Бога да ми подари дар чудотворства». Игуман Никон дуго га је убеживао у опасност његове жеље, али 
Никита беше непоколебљив. Тада пред њега дође демон у виду анђела и наговори га да престане са молитвама и да 
му је нужно што више да чита. Убрзо Никита постаде познат по свом знању и неком чудном дару прозорљивости. 

Тако је једном приликом рекао кнезу Изјаславу:» Ево, сада су убили Глеба. Пошаљи што пре сина свога 
Свјатополка у Новгород да седне на престо». Како је рекао, тако се и догодило, јер Глеб заиста беше убијен  30. 

маја 1078. године. Због тога Никити почеше многи да долазе, од кнежева, бојара, па све до обичних људи који су 
хтели да чују његове поуке и предсказања. Нико се са њим није могао поредити у знању књига Старог Завета, који 

је знао напамет, док је одбијао да чита књиге Новог Завета. Искусни монаси по томе препознаше да је он пао и 
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њихова љубав није могла равнодушно да посматра његов суноврат. Игуман и печерски подвижници дођоше до 
Никите и после дуге молитве отераше демона који је владао њиме.  Никита, који је до тада био врстан зналац 

писмености, сада није знао ни једно слово, тако да су га оци, попут детета, учили да чита и пише. Од тада он се 
прихвати подвига и живота у посту, тако да је убрзо врлинским животом превазишао многе од братије. Године 

1096. изабран је и рукоположен за епископа Великог Новгорода. Ту је једном, у време пожара, молитвом зауставио 
пламен; други пут је, у време велике суше, измолио кишу која је обилно натопила сву земљу. Овај угодник Божији 

упокојио се 30. јануара 1108. године и погребен је у Софијском сабору. 
Преподобни  Јован, многострадалник, представља пример тешке борбе са телесним искушењима и победе која је 
могућа уз снажну вољу подвижника и благодат са неба. «Чуј, - казује Јован једном од браће који је страдавао од 

борбе са нечистим помислима, - рећи ћу ти оно што се догодило са мном. Још од младости страдавао сам од 
телесне похоте и нисам знао шта да чиним. По два и три дана проводио сам без јела, мучио себе и глађу и жеђу, 

носио сам тешке вериге. У таквом страдању провео сам три године, а ипак нисам успео да нађем излаз. Отишао сам 
у пешчеру где је некада живео Антоније, и над његовим гробом сам провео дан и ноћ у молитви. Тада сам зачуо 
глас:» Јоване, теби је потребно да се овде затвориш, а Господ ће ти помоћи молитвама Својих угодника». Од тог 

времена ја се настаних у тесној  пешчери и ето, већ 30 година живим овде непрекидно водећи борбу са страстима. 
Тешка је била моја борба са жељама тела. На крају сам на себе ставио тешке вериге; на почетку Великог поста 

закопавао сам себе у јаму, тако да су ми биле слободне само руке и глава. Једном сам тако провео читав пост, али 
ни то ми није прекинуло телесне пожуде јер су ми ноге, иако закопане, биле попут огња и некаква ватра је 

обузимала читаво тело...Једном је непријатељ нашег спасења навео на мене велики страх са жељом да одем из 
пешчере. Ја сам тада видео некакву неман испред себе. То виђење је трајало данима, а пред свету Пасху та неман ме 
чак и нападе. Тада сам  завапио из дубине срца:» Господе Боже и Спаситељу мој, зашто ме напусти? Помози ми, Ти 

који си једини човекољубац. Избави ме од непријатеља!»Само што сам то рекао, одједном нестаде она неман, а 
мене обасја нека светлост, те зачух глас:» Јоване, ево ти помоћ. Од сада пази на себе да ти се не догоди нешто горе 
и да не пострадаш и у овом и у будућем веку». Поклоних се до земље и рекох:» Господе, зашто си ми допустио да 
се толико дуго патим?» Тада зачух речи:» Свако искушење било је у мери твојих сила и Ја сам те тиме очистио као 
што се злато чисти кроз огањ. Од сада тражи помоћи и од светитеља који је погребен ту, близу тебе. Он ће ти бити 

од велике помоћи у борби. Он је виши и од Јосифа». Нисам знао о ком подвижнику је реч, али касније сам сазнао да 
је то био Мојсије, Угар. И ти, брате мој, помоли се за помоћ овом угоднику Божијем». Блажени Јован упокојио се у 

затвору где се толике године подвизавао. Његове мошти налазе се у истом положају као и онда када се упокојио: 
глава и руке које су крстообразно постављене на плећа налазе се изнад земље, а остали део тела је у земљи. 

Удаљавајући се од света и његових саблазни, отшелници који нису у потпуности укрепљени у љубави према Богу, 
понекад су изложени и великом искушењу среброљубља, страсти која није толико груба као што су то страсти тела, 

али која ништа мање није опасна по човека и његову душу. Рецимо монах по имену Теодор, пре свог ступања у 
Печерски манастир , разделио је своје имање сиротињи и онда се настани у Варјажској пешчери и ту је провео 

много година у подвигу. Али, пред њега дође искушење и он поче туговати због иметка који је поклонио другима. 
Ђаво му рече о неком скривеном месту где ће наћи велико богатство, а злосрећни Теодор се томе искрено обрадова. 
Други монах, по имену Василије, који је имао велику љубав према Теодору некако је успео да га убеди да је све то 
демонска обмана. Али, до Мстислава, сина кнеза Свјатополка Изјаславича, дође глас о томе да монах Теодор зна за 

некакво скривено благо. Он позва Теодора и Василија к себи и поче их испитивати. Теодор му рече:» Још за 
живота  оца нашег Антонија чуо сам да је у једној пешчери била ризница Варјага. Тамо сам касније видео много 
злата и латинских сасуда, али Бог ми узе сећање како да дођем до тог места». Пијани Мстислав заповеди да муче 

Теодора, а онда одапе стрелу према Василију. Он некако успе да избегне стрелу, паде пред ноге кнеза и рече му да 
ће сам пострадати од стреле. Оба монаха су пострадала те ноћи. Оно о чему је казивао Васили заиста се догоди: 

Мстислав је кроз неколико дана умро од ране нанете стрелом. 
Други монах, по имену Арета, сакупио је некако велико богатство у својој келији и никада није давао милостињу. 

Једне ноћи лопови га покрадоше, а он, очајавајући због тога, паде у тешку болест. Када је оздравио, покајао се, 
подели сиротињи све оно што је имао, те се прихвати подвига затворништва и остатак живота проведе у посту и 

молитви. 
Искушење среброљубља опхрвало је и преподобног Еразма који је својевремено уложио сав свој иметак како би се 
украсила Велика црква у Печерском манастиру. Све чешће је Еразмо слушао искушења демона који му је говорио:» 

Немаш никакве користи од тога што си урадио». Од тих и сличних речи монах силно онемоћа и седам дана је 
непомочно лежао, а онда, осмог дана, он изненада устаде и пред братијом рече:»Оци и браћо, ја сам велики 

грешник, али сада пред мене дођоше оци наши, Антоније и Теодосије, те ми рекоше:» Ми се молимо за тебе, и 
Господ ти даде време за покајање». Тада видех Пресвету Богородицу са Њеним Сином у рукама, и она ми рече:» 

Устани, покај се, а трећег дана узећу те к себи». Тада се Еразмо покаја, исповеди своје грехе пред свима, прихвати 
постриг велике схиме и трећег дана се упокоји. 
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Два Кијевљанина, Јован и Сергије, пред чудима прослављеном иконом Пресвете Богородице прихватише се 
духовног братства. Након неког времена Јован се разболи и осећајући да му се ближи крај, позва игумана Никона и 

рече му да свој иметак жели да подели сиротињи. 1000 гривни сребра и 1000 гривни злата завештао је свом сину 
Захарији који је тада имао пет година. Рекао је да тим новцем, док Захарије не стаса, располаже Сергије. Када је 
Захарије стасао, он од Сергија затражи новац који му остави отац, а овај му рече:» Твој отац је све дао Богу и од 

њега тражи паре. Ја ти ништа нисам дужан. Твој глупи отац велике паре подели сиротињи, а тебе направи 
бедником». Младић понуди Сергију да задржи две трећине оног новца, али овај и то одби. Тад му Захарије рече:» 
Ако ниси ништа узео, иди и закуни се пред иконом Пресвете Богородице пред којом си са мојим оцем положио 
завет духовног братства». Сергије оде у цркву уз помисао да о свему прећути, али када је хтео да целива свету 
икону, остаде непомичан. Тад у страху завапи:» Преподобни оци Антоније и Теодосије, реците анђелу да ме не 

погуби! Молите Пресвету да одагна зле духове од мене! Узмите оно злато и сребро које је у кући мојој». У 
Сергијевом дому пронађоше 2000 гривни сребра и 2000 гривни злата. Поражен тим чудом, Захарије не узе ни 
сребро ни злато, него отиде пред игумана Никона и изјави жељу да постане монах. Затим се прихвати великих 

подвига. Остало је запамћено да све до смрти није јео ништа осим сировог поврћа. 
У броју смирених послушника био је и преподобни Николај Свјатоша, син черниговског кнеза Давида 

Свјатославича, у свету Свјатослав-Панкратиј. Он је први међу руским кнезовима који је добровољно прихватио 
монаштво иако је пре тога имао жену и децу (једна од његових кћери биила је супруга светог кнеза Всеволода-

Гаврила). Оставивши кнежевство, он је пролазио кроз разна послушања у Печерској обитељи: три године је радио у 
кухињи, резао и доносио дрва, из реке је доносио воду на леђима, још три године је био на манастирским вратима 

не одлазећи никуд осим у цркву на богослужења; после тога био је на послушању у трпезарији. Након тога, по 
савету игумана и све братијеприхватио се подвига у келији. Нико га никада није видео да је беспослен. Имао је 

малу башту испред келије, постојано се бавио рукодељом, а на његовим уснама непрестано је била Исусова 
молитва. Није јео ништа друго осим манастирске хране, а сав свој иметак поделио је сиротињи. Његова браћа 
покушавала су на све начине да га врате, а нарочито су то чинила уз помоћ једног лекара. Тај лекар говорио је 

некадашњем кнезу како је монашки живот опасан по његово здравље, али кнез-монах наставио је да живи 
подвижничким животом. Онда се догоди да се онај лекар разболео, а тада к њему дође преподобни Николај, те му 

рече:» Потребно ти је да пијеш лек начињен од овог биља. Ако ме не послушаш, много ћеш патити». Лекар погледа 
оне траве и у први мах одбаци од себе шта му је рекао монах. Болест је била упорна и тешка. Лекар је гледао у 

биљке које му донесе Николај, савлада своју гордост, начини лек и попи га те кроз неколико дана оздрави. Године 
1142. преподобни Николај помирио је завађене кнежеве. То беше његов последњи подвиг на земљи јер се 14. 

октобра те исте године упокоји у миру. Његов брат Изјаслав измолио је као благослов да му дају крст и власеницу 
монаха Николаја, које је носио у војним походима ради избављења од опасности. 

Преподобни Алипије, научивши иконопис од грчких мајстора који су осликавали велику Печерску цркву, прими 
постриг у време игумана Никона. Много се трудио и начинио је велики број икона. Ако се догодило да му је неко 

давао новац за труд, тиме је куповао потребни материјал, а оно што би претекло делио је као милостињу. Због свог 
врлинског живота био је удостојен свештеничког чина, а такође беше прослављен и даром чудотворства. Запамћено 
је да је својим бојама помазивао ране болесника и да су оне на чудесан начин зацељивале. Једна од његових икона и 

данас се налази у Ростовском Успењском сабору. Та икона је чудесно сачувана у три велика пожара, а такође је 
преживела нападе Татара и Лјаховаца. Друга његова икона, такође чудесно настала, иконописана је у последње 

дане оца Алипија, који је поводом тога рекао:» Анђео који начини ову икону сада стоји поред мене и чека тренутак 
када ће ме повести са собом». То су биле последње речи првог руског иконописца пре него што се упокојио у 

Господу.  
Преподобни Спиридон и Никодим бавили су се припремом просфора. У једнодушју и труду проведоше 30 година. 
Спиридон беше неписмен човек, али је напамет научио Псалтир и свакога дана га је проузносио бавећи се својим 

послом. Обојица су се упокојила нјвероватније 1140. године. 
Монах Марко подвизавао се у пешчери, а његово послушање беше и то да копа гробове за упокојену братију. За 
свој труд никад ништа није тражио, а ако би му неко нешто и дао, то је одмах давао сиротињи. Једном приликом, 
уморивши се, није успео да ископа довољно дугачку гробницу, тако да нису могли сахранити упокојеног монаха. 

Братија због тога поче да ропће на Марка, а овај смирено рече:»Свети оци, опростите ми због лењости моје», а 
затим се окрену према телу умрлог монаха и рече:»Брате, потруди се и узми јелеј којим те оци не могу помазати, те 
сам себе помажи». И гле чуда, мртвац узе јелеј, изли га крстообразно по лицу и грудима, остави сасуду и намести 

ризу у којој су га сахранили. Када то видеше, све обузе велики страх.  
Неки од печерских монаха посветили су себе на служење потребама ближњих. Такав је био преподобни Прохор, 

названи Лебедник. Он беше родом из Смоленска и пострижен је у време игумана Јована. Он је тако заволео 
уздржање да је себе лишио хлеба од раженог брашна, него је сакупљао траву по имену лебеда, сушио је и млео, а од 

тог брашна правио је хлеб. Никада није био тужан, него је свагда све радио у име Господње. У време кнеза 
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Свјатополка Изјаславича, после великих борби, наступи глад. Једино чега је било у изобиљу беше трава од које је 
Прохор правио хлеб. Он тада увећа свој труд и у те гладне године правио је хлеб и давао га гладнима. Они су 

тврдили да је то био најукуснији хлеб који су икада јели. Уколико су сами покушавали да праве хлеб, нису могли да 
га једу због велике горчине. Када је због рата било немогуће набавити со, Прохор је сакупио пепео из пећнице, 

помолио се и поделио га људима. Када су пепео ставили у храну, осетише да је слана. Кнез Свјатополк, желећи да 
се обогати у време несреће, послао је своје људе да украду со од Прохора. Када су ухватили монаха, тражили су со 

од њега, а он им даде пепео. Сазнавши да Прохор прави хлеб од траве, и да уместо соли користи пепео, кнез се 
покаја и ослободи игумана Јована кога је пре тога затворио. Према блаженом Прохору се односио са великом 
пажњом. Једном приликом му рече:» Ако умрем пре тебе, сахрани ме својим рукама. А ако ти умрешпре мене, 

узећу те на плећа своја и сам ћу те однети у пешчеру да ми Господ опрости грехе које учиних према теби». Године 
1107. приближи се време упокојења преподобног Прохора. Свјатополк је тада окупљао војску за рат са Половцима. 

Блажени позва к њему позив да доже и да испуни своје обећање. Када је кнезу дао поуку, Прохор му прорече 
победу у рату, благослови га и затим се упокоји. Кнез испуни своје обећање, затим отиде у рат и врати се као 

победник. После тога пред сваки војни поход он је ради благослова одлазио  у печерску обитељ.  
Неки од подвижника Печерског манастира имали су дар исцељења болести. У време преподобног Теодосија био је 

један црноризац у свештеничком чину. Он се звао Дамјан. Одликовао се од других великом кротошћу и 
испосништвом, тако да осим хлеба и воде није никада ништа друго окусио све до свог упокојења. Ако су у 

манастир доносили болесно дете или су доводили било кога другог који је страдавао од болести, преподобни 
Теодосије је слао по Дамјана како би овај проузнео молитву над болесником. Дамјан би то без поговора чинио, 

помазивао би болесног јелејем и страдалник је на чудесан начин добијао исцељење. Када се Дамјан разболео и када 
се приближи време његовог упокојења, пред монаха дође анђео Господњи у образу преподобног Теодосија и рече 
му да ће отићи у Царство небеско. Када је до болесног монаха дошао Теодосије, овај, видећи игумана, рече:»Немој 

заборавити шта си обећео мени претходне ноћи». На то му Теодосије одговори:»Брате Дамјане, нека буде онако 
како је обећано», а болесни монах затвори очи и у миру предаде дух свој Господу. 

У време преподобног Антонија примио је монаштво и лекар по имену Агапит, родом из Кијева; он је помагао 
великом отшелнику и предано се старао о болесницима. Ако би се разболео неко од братије, Агапит је излазио из 

своје келије и долазио код болесног сабрата, служио му и лечио га куваном травом коју је користио као лек. После 
таквог труда и многих милитви, болесник би оздрављао. Уколико би болест била упорна, преподобни је неодступно 

био уз болесног, непрестано се молећи све док Господ не би услишио његове молитве. Многи људи из града 
долазили су к њему, а Агапит је помагао свима не тражећи ништа за узврат. Једном се разболео и кнез Владимир 
Мономах који је столовао у Чернигову. Када га његови лекари нису излечили, он посла своје људе по Агапита. 
«Ако одем код кнеза, -одговорио је монах,-мораћу свагда и код других да идем, а онда ћу због славе човечије 

преступити против завета који сам дао». Монах не хтеде да се одазове на позив кнеза, него му посла кувану траву 
коју је користио за лек. Када је кнез оздравио, дође да захвали Агапиту, али овај се сакри тако да га нико није могао 

пронаћи. Када је кнез отишао, он се врати у своју келију, а тамо нађе прегршт златника које је властелин оставио 
као дар. Смирени монах узе оно злато и баци га пред манастирска врата. Чуда која је чинио Агапит изазваше велику 
завист код неког Јермена, познатог лекара тог времена. Али догоди се да се тај лекар разболи и да га исцели управо 

онај на кога је толико нападао. То се догодило недуго пре упокојења преподобног Агапита, тако да се после тога 
замоначи и онај Јерменин, који је, као што се зна, провео живот у небројеним подвизима.  

Друге подвижнике је благодат Божија призивала на пут спасења кроз страдања и телесне болести. Преподобни 
Пимен, познат и као «многоболесни», родио се и одрастао као болестан. Али та телесна страдања очистише његову 

душу од греха. Небројено пута је молио родитеље да му допусте да прими монашки чин, али они су то упорно 
одбијали. На крају, када више нису видели наду за оздрављење, они га однесоше у Печерски манастир надајући се 

да ће молитве монаха помоћи њиховом сину. Али и те молитве беху недовољне, јер се болесни младић усрдно 
молио да остане у том манастиру. Он је желео само једно: да постане монах. И онда једне ноћи, пред њега дођоше 
некакви чудесни монаси који обавише чин пострига и оденуше га у моначку одежду. Нити их је чуо и видео кад су 

дошли, нити их је ико чуо и видео кад су отишли. Касније су проначли острижене власи код гроба преподобног 
Теодосија, а неки од монаха рекли су да су слушали предивно појање. Ујутру су затекли Пимена постриженог у 

монашки чин како држи упаљену свећу у рукама. Више од 20 година проживео је Пимен у тешкој болести. Многи 
од оних који су га служили беху непажљиви према њему те су га остављали без воде и хране по неколико дана, али 

и то је он примао са радошћу. Једном је са њим у истој келији био још један болесник, коме Пимен рече:» Брате, 
видиш да се дешава да забораве на нас. Ако нас Бог исцели, можеш ли обећати да ћемо помагати један другом?» 

Онај болесник обећа да ће цео живот посветити на службу болеснима уколико оздрави, а блажени Пимен проузнесе 
молитву Господу и гле, онај болесник устаде потпуно здрав, те поче помагати болеснима, па и самом Пимену. Али 
једном приликом се он поново разболе. Тада му Пимен рече:» Маловерни, зар ти не знаш да је да је иста награда и 

за болеснога и за онога који му служи? Овде је мука кратка, а тамо ће бити вечна радост. Бог који те исцели, Он 
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може и мене исцелити, али ја желим да претрпети до краја како би се удостојио вечне радости. Нека се овде око 
мене шири задах, али знам да ћу се у Царству Божијем насладити непрекидним миомирисом...» Непосредно пред 

упокојење Пимен потпуно здрав устаде и обиђе све келије, опрости се са братијом, показа на место где ће бити 
сахрањен и упокоји се у миру. 

Преподобни Григорије, чудотворац, замонашио се још у време игумана Теодосија. Под његовим руководством 
научио се смирености, послушности и свакој монашкој врлини. Нарочито је волео непрестану молитву. Због 

великих подвига удостојен је дара чудотворства, прозорљивости и изгнања демона. Једном се догодило да су неки 
лопови наумили да га поткраду, али он их изобличи и великим чудесима призва на покајање. Недостојном кнезу 

Родиславу Всеволодовичу, брату кнеза Мономаха, који је кретао у рат са Половцима, блажени Григорије је 
предсказао да ће се удавити у реци (а то се заиста и десило), а разгневљени кнез заповеди да монаха затворе и да га 
кроз неколико дана удаве. Али догоди се да после три дана пронађоше монаха како се упокоји у миру, а да није ни 

покушао да одвеже канап и камен за који су га везали.  
Међу монасима Печерског манастира је и преподобни Нестор, летописац, који је у обитељ ступио у време 

преподобног Теодосија, недуго пре његовог упокојења (пострижен је у време игумана Стефана). Имајући велике 
дарове и жељу за бављење богословњем и историјом, он се посвети труду да запише казивања о животу и чудесима 

новојављених чудотвораца, светих мученика Бориса и Глеба.  Затим је сачинио житије свог наставника, 
преподобног Теодосија. Започео је и руски летопис (завршно са 1110. годином). Био је очевидац многих догађаја, 
док је о другим сазнавао кроз казивања (најчешће од свог сабрата, монаха Јана Вишатича који је доживео дубоку 

старост и који се упокојио 1106. године). Преподобни Нестор упокојио се у дубокој старости, 1115. године. 
У казивању о животу преподобног Тита, свештеника Печерске обитељи, налазимо поучан пример о снази 

помирења. Наиме, он је имао искрену љубав према јерођакону Еваргију, али мрзитељ добра посеја семе свађе међу 
њима. Они почеше да мрзе један другога до те мере да су избегавали сусрет. У тој свађи прође пуно времена, а они 

се одважише чак на то да служе литургију и да се причешћују светим Тајнама. Онда се Тит разболе и посла по 
Евагрија како би се помирили. Братија, видећи да је Тит на умору, на силу доведоше Евагрија. Болесни монах паде 

пред ноге брата и рече у сузама:» Опрости ми и благослови ме», али Евагрије то не учини него рече:» Нећу ти 
опростити ни у овом ни у будућем веку!»Само што је то рекао, паде мртав, а Тит постаде здрав. Када су га упитали 
о томе шта се десило, Тит рече:» Видео сам да анђели отидоше од мене, а да се зли дуси силно радоваше због моје 

свађе са братом. Тада почех да молим опроштај од Евагрија. Такође сам видео и анђела са златним копљем који 
прободе Евагрија онда када није желео да се помири са мном, а он, анђео, дотаче ме и ја оздравих.» 

Кијевски подвижници трудили су се око ширења хришћанске вере. Тако је преподобни Евстратије, када је доспео 
у заробљеништво (заробили су га Половци који су разорили Печерски манастир 1096. године), заједно са 

манастрирским радницима био продат у Корсун неком Јеврејину. Тај Јеврејин терао је своје робове да се одрекну 
Христа, али охрабрени Евстратијевим беседама и примером, били су спремни и да пострадају него ли да се одрекну 

Христа. Умирали су у великим мукама, и на крају остаде само Евстратије који се од младости научио на живот у 
посту. Он је могао по две седмице да проведе без хране. На дан Пасхе онај Јеврејин распињао је Евстратија на крст, 
а монах је благодарио Богу што на тај начин страдава због Њега. На гадне опаске Јеврејина, одговарао је следећим 
речима:»Верујем да ће ми Господ рећи оно што је рекао разбојнику који му беше са десне стране.Али знајте и ово, 
сустићи ће вас велика несрећа јер пролисте крв хришћанску». Тада Јеврејин узе копље, прободе тело монаха и баци 

га у море. Казна Божија убрзо сустиже убицу; наиме, њега ухватише и обесише. Многи од Јевреја, који су били 
очевици свега, видећи то одрекоше се својих заблуда и примише крштење. На тај начин мученички подвиг 

преподобног Евстратија постави основу ширења Православља међу Јеврејима-хозарима. 
Нешто слично овоме догоди се и межу Половцима. Међу заробљеницима из Кијева беше доведен и преподобни 

Никон (касније прозван «Сухим»). Он је служио као роб код једног Половчанина који га је држао окованог. Богати 
рођаци хтели су да откупе заробљеника, али он им рече:» Не трошите новац узалуд. Ако је Богу по вољи да будем 

слободан, Он ме не би дао у руке ових безаконика». Не добивши очекивани новац, Половчани почеше да муче 
Никона разним мукама: изгладњивали су га, тукли, пекли на ватри, резали ножевима, зими га држали на мразу...И 
тако прођоше три године. Страдалник се непрекидно молио, а онда, удостојивши се откривења, рече мучитељима 

да ће за три дана бити у Печерском манастиру. Чувши то, Половци помислише да он припрема бег, те му пререзаше 
тетиве на ногама. Али трећег дана у подне, он пред свима постаде невидљив. Исто тако, одједном се појави у 

Великој цркви Печерског манастира. Кроз неколико дана Половац који га је држао у ропству дође у Кијев и ту 
сазна да је његов роб поново у манастиру. То тако силно порази незнабошца, да се он одмах крстио, прими 

монашки постриг и усрдно је служио свом некадашњем робу, који проживе још неко време. Кад су чули о томе шта 
се догодило, ммноги међу Половцима примише крштење. У последње године 11. века и почетком 12. века, у Кијеву 

се крстише три кћери половецких ханова, које се затим удаше за руске кнежеве.  
Просветитељ дивљих Вјатича био је преподобни Кукша, свештеномонах Печерског манастира. Мада је Курск био 

хришћански град почетком 11. века, области око тог града насељене Вјатичима и даље су остале 
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незнабожачке.Одушевљен вером, Кукша са својим учеником напусти Печерску обитељ да би проповедао о 
васкрслом Господу међу суровим незнабошцима. Његову проповед пратила су небројена чудеса уз чију се помоћ 

вера лакше усељавала у срца људи. Али, незнабожачки жреци, упорни у празноверју, ухватише светог 
проповедника. Блажени Симон, епископ Владимирски, записао је:» Сви знају за преподобног Кукшу; сви знају о 
томе да је он истеривао демоне, да је крштавао Вјатиче, да је прекинуо кишу, да је исушио језеро и да је учинио 

небројена чудеса. Он је заједно са својим учеником пострадао после небројених мука». Истога дана пострадао је и 
преподобни Пимен, пријатељ Кукше, који је исцељивао болесне и који је имао дар пророштва, тако да је две године 

пре свог страдања предсказао време своје смрти. На дан смрти, стао је посред цркве и громко рекао»Сад убише 
Кукшу, брата нашега!», а сам истог трена паде мртав.   

Чуда преподобног Антонија и Теодосија кренуше и према северу, у области Ростова и Суздаља. Већ смо рекли да 
се хришћанска вера није учврстила у Ростову и да је први епископ тог краја, свети Теодор, био принуђен да се 
пресели у Суздаљ. Његов прејемник, Иларион, родом Грк, после неуспеле борбе са незнабоштвом, врати се у 
Цариград. Трећи епископ Ростова био је свети Леонтије, један од ученика преподобног Антонија. Он је међу 

првим епископима(ако не и први) који су потекли из Печерског манастира. Велики проповедник и просветитељ 
Ростова, сада је и велики молитвеник за Русију. Код преподобног Антонија дошао је после 1032. године због тога 
што је Теодосије код Антонија затекао само једног монаха (Никона) , а рукоположен је у чин епископа пре 1051. 

године, тј. пре него што је посвећен блажени митрополит Иларион. У Ростовској области, коју је насељавало племе 
Мера, епископ Леонтије је затекао упорне незнабошце. Они су одбијали да га саслушају, а није било помоћи ни од 
руских кнезова. Након безуспешних покушаја да проповеда, Леонтија су ухватили, истукли и избацили из града. 
Али он је био одлучан да не напусти поверену му обавезу. Населио се изван града, близу реке Брутовштине. Ту је 

изградио дрвени храм посвећен архистратигу Михаилу. Видећи да директно не може утицати на становнике 
Ростова, окореле незнабошце, он се окрену деци и младима. Позвао их је к себи и дуго беседио са њима. Многи од 
њих прихватише оно што им је Леонтије говорио, а затим се крстише. Недуго затим, преко те деце и младих људи, 

к њему почеше долазити и старији. Али већина народа и даље је пружала отпор Леонтију. Тада се он, заједно са 
свештеницима и ђаконима, одену у свештене одежде и дође поново међу незнабошце. Његова храброст многе 

поколеба и они изјавише да желе крштење. Свети Леонтије рукоположио је и многе свештенике и ђаконе који су 
наставили његов подвиг. Ипак, он није успео привести Христу сву «заблуделу дивљину»(како о Ростовској области 

казује древни писац његовог житија) јер је његов подвиг окончан мученичком смрћу. 
Његов прејемник такође беше Печерски монах. Реч је о Исаији, некадашњем игуману Дмитријевског манастира у 

Кијеву(после блаженог Варлама). Он беше познат као велики испосник и молитвеник. Због таквог живота удостојен 
је епископског чина и постављен је за епископа Ростова 1078. године. Када је дошао међу своју паству, наставио је 
подвиг епископа Леонтија, те је непрекидно проповедао и крштавао упорне незнабошце. На местима где су некад 
били идоли градио је цркве. Епископ Исаија имао је велику помоћ делима кнеза Владимира Мономаха који је у 
Ростову изградио храм, у који је поставио и једну од чудотворних икона преподобног Алипија. Епископ Исаија 

упокојио се 1090. године. 
Као просветитељ међу незнабошцима Ростовске области трудио се и преподобни Аврамије (који није припадао 

Печерском братству). Није познато одакле је дошао у Ростовску област. Зна се да је срушио камени идол подигнут 
у част бога Велеса. Такође се зна да је близу језера Неро саградио малу колибу и да је примао хришћане који су му 
долазили. Старајући се о спасењу душа, благочестиви старац је удостојен виђења јеванђелиста Јована Богослова, 
који му је дао жезло уз чију помоћ је срушио споменути камени идол. На месту где му се јавио јеванђелиста Јован 

Аврамије је подигао цркву, а тамо где је био незнабожачки идол, устројио је први манастир у тој области, са малим 
храмом посвећеним Богојављењу. Уз помоћ Божију, преподобни Аврамије је крстио многе незнабошце; упокојио се 

у дубокој старости... 
У то време подвизавао се и преподобни Герасим, постриженик Печерског манастира. Године 1147. он је из Кијева 
дошао до обале реке Вологде и у близини места Кајсаров основао је манастир Пресвете Тројице. У то време тамо је 

била густа шума, а подвижник благочешћа својим светим животом привукао је к себи многе од тамошњих 
незнабожаца. Мирно се упокојио марта 1178. године. 

                                       Из књиге»Историја Руске православне цркве» 
                                           грофа Михаила Владимировича Толстоја    
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ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
 ТЕОДОСИЈА, ИГУМАНА ПЕЧЕРСКОГ 

Господе, благослови оче!  
Благодарим ти, Владико мој, Господе Исусе Христе, што си удостојио мене недостојног да будем приповедач о 
твојим светим угодницима. Испрва писах о животу и о погубљењу и о чудима светих и блажених страстотрпаца 

Бориса и Глеба, те се присилих да се прихватим и другог приповедања, које је више од моје 
снаге, а за које, као прост и неразуман, нисам ни достојан. Уз то нисам научен никаквој 

вештини, но сетих се, Господе, речи Твоје која каже: Ако имате вере колико зрно горушично и 
речете гори овој: пређи и баци се у море, одмах ће вас послушати. Ово држећи на уму, ја 
грешни Нестор, и оградивши се вером и надом да је све могуће што је од Тебе, положих 

почетак писању слова о животу преподобног оца нашег Теодосија, који беше игуман овог 
манастира Свете Владичице наше Богородице, а чији дан уснућа сада празнујемо и помињемо. 
Ето тако, браћо, кад се сетих живота преподобнога, који још нико не написа, држаше ме жалост 

по читаве дане, и мољах се Богу да ме удостоји да све по реду напишем о животу богоносног оца нашег Теодосија. 
Да и они црнорисци после нас, узевши спис и читајући га, тако виде јунаштво овог човека, и похвале Бога, и 

угодника Његовог прослављајући да се укрепљују за нове подвиге, а највише (да Га похвале) зато што се и у овој 
земљи појави такав човек и угодник Божији. О овоме и сам Господ прорече: Многи ће од истока и запада доћи и 

сешће за трпезу са Авраамом, и Исааком, и Јаковом у Царству Небеском, и опет: Многи ће последњи бити први, јер 
се овај последњи показа као већи од првих Отаца, животом подражавајући светог првоначелника калуђерског 

образа - мислим на Великог Антонија. И ево шта је чудно: да у отачким књигама пише да ће слаб бити последњи 
род; њега пак Христос у овом последњем роду начини таквим својим сарадником и пастирем инока, пошто од 

младости беше украшен чистим животом, добрим делима, а понајвише вером и разумом. О њему ћу сада почети 
одавде да приповедам - живот блаженог Теодосија од најмлађег узраста.  

Но, слушајте, браћо, са сваком прилежношћу, јер је ово слово пуно користи свима који слушају. Али, молим вас, 
љубљени, да не зазирете од моје простоте, јер будући обузет љубављу према преподобном, због тога се усудих да 
пишем све ово о светом, уз то се и чувајући да ми не би било речено: Зли и лењи слуго, требало је моје сребро да 

даш мењачима, и дошавши ја бих узео своје са добитком. А и зато, браћо, што није лепо тајити чуда Божија, 
највише због тога што Бог рече ученицима својим: Што вам говорим у тами, казујте на виделу, и што вам се шапће 

на уши проповедајте са кровова. Ово хоћу да напишем за напредак и изграђивање оних који се са овим сретну, а 
славећи Бога за то добићете уручење награде. Хотећи да почнем да приповедам, прво се молим Господу овако 

говорећи: Владико мој, Господе Сведржитељу, Даваоче добара, Оче Господа нашег Исуса Христа, дођи ми у помоћ, 
и просвети срце моје за разумевање заповести Твојих, и отвори усне моја за исповедање чуда Твојих и за похвалу 
светог угодника Твога, да се прослави име Твоје, јер си Ти Помоћник свима који се у Тебе надају, у векове, амин.  
Има један град, удаљен од престоног града Кијева 50 попришта, по имену Васиљев. У њему су бивали родитељи 
светога, у вери хришћанској живећи, и сваким благочашћем украшени. Родише овог блаженог дечка, па га у осми 

дан донесоше јерарху Божијем, како је код хришћана обичај, да детету име надену. Свештеник виде дечака и 
прозирући срчаним очима шта ће са њим бити, и то да ће се одмалена Богу предати, назва га Теодосије. Затим, кад 
би дечаку 40 дана, просветише га крштењем. Малишан растијаше, храњен од својих родитеља, и благодат Божија 

беше са њим, и Дух Свети се одмалена усели у њега.  
Ко ће изрећи милосрђе Божије! Јер ето, не изабра Он од премудрих философа ни од градских властелина пастира и 

учитеља иноцима, него се - нека се због тога прослави име Господње - прост и неук показа мудрији од философа. О, 
тајне сакривене! Јер одакле се не очекиваше, одатле нам засија даница пресветла, тако да из свих крајева видеше 

њено сијање, и трчаше ка њој све презревши само да се њеног светла насите. О, благости Божије! Јер најпре 
означивши и благословивши место, Он од њега створи пашњак на коме ће пасти стадо богословесних оваца, па им 

онда пастира изабра.  
Родитељи блаженога се преселише у други град, звани Курск, зато што кнез тако нареди, а ја ћу рећи и - зато што 

Бог тако изволе, да и тамо засија живот овог врлог малишана, а нама, како и треба, да изађе даница са истока и 
сакупи око себе многе друге звезде, очекујући Сунце правде, Христа Бога, и говорећи: "Ево ја, Господе, и деца коју 

васпитах духовном Твојом храном; и ево, Господе, ученика мојих, доведох ти ове које научих да све житејско 
презру, и Тебе јединога Господа и Бога заволе. Ево, о Владико, стада богословесних Твојих оваца, чијим пастиром 

ме Ти беше учинио, и које напасох на Твоме божанском пашњаку, и доведох Ти њих које сачувах чисте и 
непорочне." А Господ ће њему: "Слуго добри, верно си умножио предани ти талант, зато прими припремљени ти 
венац, и уђи у радост Господа свога". А ученицима ће његовим рећи: "Ходите, добро стадо, богословесне овчице 
врлога пастира, који ради Мене гладовасте и трудисте се, примите Царство које вам је припремљено од постања 

света".  
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Стога и ми, браћо, похитајмо да се угледамо и будемо подражаваоци живота преподобног Теодосија и ученика 
његових, које пред собом посла Господу, да се тако удостојимо да чујемо глас онај Владике и Сведржитеља који 

каже: "Ходите, благословени Оца Мојега, примите припремљено вам Царство".  
А ми опет пођимо на оно наше казивање о овом светом малишану. Растијаше дакле телом, а душом беше вучен ка 
љубави Божијој, и хођаше сваког дана у цркву Божију, са свом пажњом слушајући божанске књиге. Чак се ни деци 

кад су се играла није приближавао, како то обично чине малени, него се гнушао њихових игара. Одећа му беше 
бедна и закрпљена. Због тога га родитељи много пута тераху да се обуче у чисту одећу и изађе да се игра са децом. 
А он их у томе не слушаше, већ рађе изволе да буде као један од убогих. Поред тога му наредише да иде једноме 
учитељу на учење божанских књига, што и учини. Ускоро се извежба у свој писмености, тако да су се сви чудили 
дечаковој мудрости и разуму, као и његовом брзом учењу. А покорност његову и послушност, коју стече током 

учења не само према учитељу него и према свима који се са њим учаху - ко ће је исказати?!  
У то време дође крај животу његовог оца. Тада божанствени Теодосије имаше 13 година. Отада поче све 

прилежнији да бива у трудовима, па је и са слугама излазио на њиву и радио тамо са сваком понизношћу. А мати га 
задржаваше, не дозвољавајући да то чини, те га опет мољаше да се обуче у светлу одећу, па да тако излази са 

својим вршњацима на играње. Говораше му: "Тако ходећи, чиниш срамоту себи и својој породици". А он је у томе 
не слушаше, па се пуно пута гневила на њега и од велике срџбе га тукла - беше, наиме, телом крупна и јака као 

мушкарац, тако да, ако је неко не би видео него само чуо где говори, помислио би да је мушко.  
Међутим, божанствени младић већ размишљаше како и на који начин би се спасао. Чу он тако за света места где 

Господ наш Исус Христос у плоти хођаше, и чежњаше да их походи и поклони им се. И мољаше се Богу говорећи: 
"Господе мој Исусе Христе! Чуј молитву моју и удостој ме да походим Твоја света места и да им се с радошћу 

поклоним". И тако се пуно пута мољаше, и гле, дођоше путници у тај град, па кад их виде, божанствени младић се 
обрадова и потрча; поклони им се, љубазно их поздрави, и упита их одакле су и куда иду. Они му рекоше: 

"Дођосмо из светих места, а ако Бог дозволи, тамо ћемо се и вратити". Свети их мољаше да га узму са собом те да 
им буде сапутник. Они обећаше да ће га узети са собом и провести до светих места. Чувши ово што му обећаше, 
блажени Теодосије се обрадова и оде својој кући. И када хтедоше путници да пођу, обавестише младића о свом 

одласку. Он, пак, устаде ноћу и, тако да нико не зна, тајно изађе из своје куће, немајући са собом ништа осим одеће 
у којој хођаше, а и она беше бедна. И тако пође за путницима. Но благи Бог не допусти му да оде из ових крајева, 
њему којег још од утробе мајчине знаменова за пастира богословесних оваца у овим крајевима, да не би, кад оде 

пастир, опустео пашњак који Бог благослови, и на њему израсло трње и коров, а стадо се разишло.  
После три дана сазнаде му мати да он отиде са путницима, па одмах појури за њим, узевши са собом само једног 

свог сина који беше млађи од блаженог Теодосија. Тако у јурњави превалише велик пут пре но што га достигоше, и 
ухватише га, па га мати од срџбе и гнева ухвати за косу и баци га на земљу, те га својим ногама удараше. Након 

што много укори путнике, врати се кући водећи га свезаног као каквог злочинца. Толиким је гневом била обузета, 
да га је и кад су кући дошли тукла све док није изнемогла. Потом га уведе у кућу, ту га свеза и затвори, па онда оде. 

А божанствени младић све ово с радошћу примаше, и мољаше се Богу за све то благодарећи. Затим му мати дође 
кроз два дана, одвеза га и даде му да једе, а пошто још беше обузета гневом, стави му на ноге окове, те му тако 

нареди да хода, пазећи да не би опет побегао од ње. Потом му се опет смилова, и поче га молећиво наговарати да не 
бежи од ње, јер га много вољаше, више од других, и зато не могаше без њега. Кад он обећа да неће отићи од ње, 
скиде му окове са ногу и дозволи му да слободно чини шта хоће. А блажени се Теодосије врати на свој ранији 

подвиг, и сваког дана хођаше у цркву. Видевши да литургија често изостаје зато што немаше ко да пече просфоре, 
веома због тога жаловаше и науми да се сам са понизношћу прихвати тога рада. Тако и учини: поче да пече 

просфоре и да их продаје, а ако му је шта од зараде претекло, то је давао сиромашним. Од зараде је опет куповао 
жито и, својим га рукама самлевши, поново пекао просфоре. Бог тако изволе, да се у цркву Божију доносе чисте 

просфоре од непорочног и нескверног дечка. Овако чинећи проведе дванаест година или више. А сви дечаци, 
његови вршњаци, ругаху му се и кораху га због тог рада, како их враг томе научи. А блажени све ово с радошћу 

примаше, са ћутањем и понизношћу.  
Зликовац враг, који од почетка омрзну добро, видећи себе побеђеног понизношћу богословесног дечака, не 

почиваше, него га хтеде одвратити од таквог рада. И поче наговарати његову матер да му забрани тај рад. Мати, 
дакле, не трпећи да јој син буде у таквој срамоти, поче да му с љубављу говори: "Молим те, чедо, остави се таквог 
рада, поругу наносиш на своју породицу, и не трпим да слушам како те сви коре због тог рада. И није лепо да ти, 
момак, радиш такав рад". А божанствени младић са понизношћу одговараше својој матери, говорећи: "Послушај, 
мати, молим те послушај! Па Господ Исус Христос сам постаде убог и понизи се, нама пример дајући, да се и ми 

Њега ради понизимо. Па и изругиван беше и пљуван и ударан, све претрпевши ради нашега спасења; колико је тек 
онда приличније да ми трпимо да бисмо задобили Христа. А што се тиче мог рада, мати моја, послушај ово: кад 

Господ наш Исус Христос на вечери седе за трпезу са својим ученицима, тад узе хлеб и благословивши преломи га, 
и даваше ученицима, и рече: Узмите, једите, ово је Тело Моје које се ломи за вас и за многе ради отпуштења 
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грехова. Па ако сам Господ назва (хлеб) својом Плоћу, колико је онда приличније мени да се радујем што ме 
Господ удостоји да будем припремник Његове Плоти". Ово чувши мати његова, чуђаше се мудрости дечаковој, и од 
тада га поче попуштати. Али, враг не почиваше оштрећи је да спречава дечака у толикој понизности. Кад га после 
годину дана виде где опет пече просфоре сав црн од јаре из пећи, сажали се веома, па му отад опет забрањиваше, 
сад умиљавањем, сад претњом, а понекад га и бијући, да се остави тог рада. Божанствени јуноша беше због тога у 

великој тузи и недоумици шта да чини. Онда уставши ноћу изађе тајно из свог дома, и оде у други град, који не 
беше далеко одатле, и насели се код свештеника, и рађаше свој уобичајени рад. А мати његова га тражаше по своме 
граду и, не нашавши га, зажали за њим. Кад после много дана чу где живи, одмах са великим гневом крете за њим, 

и дошавши у гореспоменути град, тражаше и нађе га у свештениковом дому, и ухвативши га одвуче у свој град 
тукући га. Доведе га својој кући и запрети му, говорећи: "Нећеш више отићи од мене; јер, ако било где одеш, доћи 
ћу и наћи те, и свезаног ћу те тући и довести у овај град.". Поново се блажени Теодосије мољаше Богу, сваког дана 

идући у цркву Божију, пошто беше понизан срцем и покоран у свему.  
Властелин тога града, видевши момка у таквој понизности и покорности, веома га заволе, и нареди му да буде код 
њега у цркви, па му даде и светлу одећу да у њој ходи. А блажени Теодосије, проведе у њој неколико дана, као да 

неки терет носи на себи. Онда је скиде и даде је сиромашним, а сам се обуче у бедне прње, те тако хођаше. 
Властелин, видевши га где тако хода, опет му даде одећу, бољу од прве, молећи га да у њој хода. А он и ту скиде и 

даде. Овако пуно пута направи, а кад онај великаш сазнаде за то, још га више заволе, дивећи се његовој понизности. 
После тога оде божански Теодосије код једног ковача и каза му да искује железни ланац, па га узе и опојаса њиме 

своја бедра, и тако хођаше. Железо беше уско и загризаше му се у тело, а он се држаше као да му то није 
причињавало никакаву телесну патњу.  

Прођоше тако многи дани, и дође један празнични дан, па му мати нареди да се обуче у одећу светлу и иде да 
служи свим градским велможама који у те дане сеђаху на ручку код властелина. Блаженом Теодосију беше 

наређено да присуствује и служи. Зато му и рече мати да се обуче у чисту одећу, а и због тога што је чула шта беше 
учинио. Док се облачио у чисту одећу, будући простодушан, није је се пазио. А она упорно гледаше не би ли шта 

боље видела, и виде му на кошуљи крв од угриза железа. И распаливши се на њега гневом, љутито устаде и раздера 
кошуљу на њему, и тукући га скиде му железо са бедара. А Божији дечко, као да му ништа зло не учини, обуче се и 

отиде, те служаше званицама са сваком понизношћу.  
После неког времена, опет чу како Господ у светом Еванђељу каже: Који не остави оца или матер и не пође за 

мном, није мене достојан. И опет: Ходите к мени сви који сте уморни и натоварени и ја ћу вас одморити. Узмите 
јарам Мој на себе и научите се од Мене; јер сам ја кротак и понизан срцем, и наћи ћете покој душама својим. Ово 

чувши богонадахнути Теодосије, и разгоревши се божанском ревношћу и љубављу и дахом Божијим, размишљаше 
како и где да се постриже и сакрије од своје матере. По удешењу Божијем, отиде му мати једном на село да остане 
тамо доста дана. А блажени се обрадова и помоливши се Богу кришом изађе из куће, немајући ништа уза се осим 

одеће, те мало хлеба ради слабости телесне. И тако крете према граду Кијеву, пошто беше чуо за тамошње 
манастире. Не знајући пута, мољаше се Богу да би нашао сапутнике који би га усмерили на жељени пут. И по 

удешењу Божијем, иђаху тим путем трговци на колима са тешким теретима. Сазнав блажени да иду у исти град, 
прослави Бога и иђаше за њима издалека, не јављајући им се. И кад се они зауставише да преноће, блажени им не 

приђе, већ отпочину надоглед њих, и једино га Бог чуваше. И тако идући три недеље, дође до гореспоменутог 
града. Чим дође, обиђе све манастире, хотећи да постане монах и молећи да га приме. Они, пак, видевши простоту 

младића обученог у бедне хаљине, не желеше да га приме. Бог то изволе да га одведе на место у које беше од 
младости Богом позван.  

Чувши онда за блаженог Антонија где живи у пештери, окрилати се у духу и крете ка пештери. Дође код 
преподобног Антонија, и видевши га паде поклањајући му се са сузама, молећи га да буде код њега. А велики 

Антоније му показујући рече: "Чедо, видиш ли ову пештеру - место јадно и тесније од других места. А ти си млад, 
па мислим да нећеш моћи да трпиш јад на овоме месту". Ово не говораше само да би га искушао, него својим 
прозорљивим очима прозираше да ће он изградити то место, и да ће начинити славан манастир, у којем ће се 

сабрати мноштво калуђера. Богонадахнути Теодосије му са умилењем одговори: "Знај, часни оче, да ме Предзнатељ 
свега Бог доведе твојој светости и наређује ми да се спасем; стога, шта год ми кажеш да учиним, учинићу". Тад му 

рече блажени Антоније: "Благословен Бог, чедо, који те укрепи у тој горљивости. Ево и места, буди у њему". 
Теодосије му се, опет павши, поклони. Затим га благослови старац и нареди Великоме Никону да га постриже, 
пошто овај беше свештеник и искусан црноризац, те он узе блаженог Теодосија и по обичају светих Отаца га 

постриже и обуче у монашку одећу.  
Отац наш Теодосије предаде се Богу и преподобном Антонију, и отада се баци на трудове телесне, и бдејаше по 

читаве ноћи у славословљу Бога, одбацивши сањиву отежалост, те се због уздржања и плоћу својом труђаше, 
рукама рад свој радећи, све се дане сећајући оне речи из псалма: Види понижавање моје и труд мој, и отпусти све 

грехе моје. Тако сав са пуним уздржањем понижаваше душу, а тело опет трудом и подвизавањем изнуриваше, тако 
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да су се преподобни Антоније и Велики Никон дивили његовом понизивању и покорности, и толикој му у младости 
разборитости, и крепости и бодрости. И због овог веома прославише Бога.  

Мати га, пак, много тражаше по своме граду и у околним градовима, па како га не нађе, љуто плакаше за њим, 
бијући се по прсима као по нечем неживом. И беше објављено по читавом том крају ако неко види таквог дечака да 

дође и обавести његову матер, те да ће за своје обавештење добити велику награду. И дођоше неки из Кијева и 
казаше јој: "Пре четири године видесмо га где хода по нашем граду хотећи да се постриже у неком манастиру. Чим 
то чу, није је мрзело да и тамо пође. Нимало се не задржавајући и не бојећи се дужине пута, оде у споменути град 

да потражи свог сина. Напослетку јој рекоше да је у пештери код преподобног Антонија. И поче старца препредено 
призивати, говорећи: "Реците преподобноме да изађе. Јер ево велик пут јуривши пређох, желећи да беседим са 
тобом и да се поклоним твојој светости, па да ме благословиш." И обавестише старца о њој, те изађе пред њу. 

Видевши га поклони му се. Кад седоше, поче жена да дужи велику беседу, па најзад откри разлог због којег дође. 
Рече му: "Молим те, оче, кажи ми је ли син мој овде. Много тугујем због њега, не знајући да ли је жив." Старац, 

будући простодушан, и не схвативши њену препреденост, рече јој: "Овде ти је син, и не тугуј за њим, јер је жив". А 
она ће њему: "Па што га, оче, онда не видим? Велик пут прешавши дођох у овај град само да видим свог сина. 

Затим ћу се вратити у свој град". Старац јој одговори: "Ако хоћеш да га видиш, сад се врати, а ја ћу га наговорити, 
зато што он никога не жели да види, па онда сутра дођи и видећеш га". То чувши, она отиде, чекајући да га види 

идућег дана. А преподобни Антоније, ушавши у пештеру извести о свему блаженог Теодосија, који кад ово чу врло 
се ожалости што не беше могао да се сакрије од ње. Следећег дана опет дође жена, а старац много наговараше 

блаженог да изађе и види матер своју. Он пак не хтеде. Тад старац изађе и рече јој: "Много га молих да изађе пред 
тебе, па не хтеде". А она поче говорити старцу сад већ без понизности, и са великим гневом викаше окривљујући 

старца: "Узе ми сина и сакри га у пештери, па сад не жели да ми га покаже. Изведи ми, старче, мог сина да га 
видим. Нећу жива остати ако га не видим. Покажи ми мог сина да не умрем зло, јер ћу сама себе погубити пред 

улазом у ову пештеру, ако ми га не покажеш". Тад се Антоније страшно ојади и, ушавши у пештеру, мољаше 
Антоније блаженога да изађе пред њу. Овај не хтеде да не послуша старца, и изађе к њој. Она пак, видевши свог 

сина у таквом јаду - беше му се, наиме, лице изменило од многог труда и уздржања - загрли га и плакаше горко. И 
једва се мало утешивши, седе и поче наговарати Христовог слугу, говорећи: "Хајде, чедо, својој кући, па све што ти 

је на потребу и на спасење душе чини у својој кући по својој вољи, само се немој од мене раздвајати. А кад ти 
умрем, ти погреби моје тело, па се онда врати у ову пештеру, ако хоћеш. Не могу да живим, а да те не гледам". А 

блажени јој рече: "Ако хоћеш да ме виђаш сваког дана, иди у овај град, уђи у неки женски манастир и ту се 
постризи. Тако ћеш долазити овамо и виђати ме. Уз то ћеш још и спасење душе задобити. Ако ово не учиниш, онда 
- истину ти кажем - мог лица више нећеш видети". Оваквим и многим другим саветима по читаве дане наговараше 

своју матер. Она тога не хтеде, па га ни не слушаше. А кад би одлазила од њега, блажени би улазио у пештеру и 
прилежно се молио за спасење своје матере и да јој се обрати срце да га послуша. И Бог услиша молитву свога 
угодника. О овоме рече пророк: Близу је Господ свима који Га призивају у истини, и вољу оних који га се боје 

испуниће, и молитву њихову услишиће, и спашће их. Једног му дана дође мати и рече: "Ево, чедо, учинићу све што 
ми велиш, и нећу се више враћати у свој град, него кад је Божија воља отићи ћу у женски манастир, и ту ћу се 
пострићи и провести остатак својих дана. Јер ево, од твог поучавања разумех да овај кратковремени свет није 

ништа". Ово чувши, блажени се Теодосије обрадова у духу и ушавши у пештеру каза великоме Антонију, а овај 
чувши прослави Бога који јој обрати срце на такво покајање. И оде до ње и много је поучи на корист и на спасење 

душе, и обавестивши кнегињу о њој, посла је у женски манастир Светог Николе. Ту јој беше пострижење и 
облачење у монашку одећу, и поживевши доста година у добром покајању, с миром усну.  

О овом животу блаженог оца нашег Теодосија од малих ногу до кад дође у пештеру, исприча мати његова једноме 
од братије по имену Теодор, који при оцу нашем Теодосију би келар. А ја све ово чувши од њега, пошто ми он 

исприча, написах да упамте сви који га поштују. Него, прећи ћу и на остало казивање о доживљајима овог младића, 
а неопходне речи нека ми укаже благоисправљајући Бог и Славослов.  

Отац наш Теодосије показа се у пештери као победник над злим дусима. По постригу своје матере и по одбацивању 
сваке световне жалости поче се још већим трудовима подвизавати на ревновање Богу. И видеше се тада три светила 
у пештери, која су разгонила таму бесовску молитвом и гладовањем: мислим на преподобног Антонија, блаженог 

Теодосија и Великог Никона. Они пребиваху у пештери у мољењу Богу, и Бог беше са њима. Јер где су - рече - два 
или три сабрана у име Моје, онде сам и ја међу њима.  

У то време беше један по имену Јован први међу кнежевим бољарима. Његов син често долажаше код преподобних, 
наслађујући се њиховим медоточним речима које излажаху из уста тих отаца, и заволе их веома, толико да усхтеде 

да са њима живи и презре све у овом животу, славу и богатство сврставши у ништа. Дотаче га се, наиме, реч 
Господња која каже: Лакше је камили проћи кроз иглене уши неголи богатоме ући у Царство Небеско. Тад он 

Антонију једином исказа своју мисао, говорећи: "Хтео бих, оче, ако је Богу угодно, да будем монах и да живим са 
вама". Рече му старац: "Добро је твоје хтење, чедо, и та је помисао испуњена благодаћу, али чувај се, чедо, да те 
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богатство и слава овога света не врати назад. Господ вели: Ниједан ко је метнуо руку своју на плуг па гледа назад, 
није подесан за Царство Божије, па тако се и монах кад се мишљу враћа према свету и брине се за световно неће 

удесити за живот вечни". И пуно другог бесеђаше старац дечку, а ономе се срце све више оштраше за љубав 
Божију, па се тад врати својој кући.  

Следећег дана одену се у одећу светлу и раскошну, и тако седе на коња па пође старцу, а служитељи његови иђаху 
око њега, док други вођаху пред њим коња урешена, и тако у великој слави дојаха до пештере наших отаца. Они 

изађоше и поклонише му се као што приличи пред велможама, а онда се он њима поклони до земље. Затим скиде са 
себе бољарску одећу и метну је пред старца, па и коња урешеног постави пред њега, говорећи: "Све ово красно, оче, 
прелест је овога света, и како хоћеш учини са тим, а ја ово све презрех и хоћу да будем монах и да живим са вама у 
овој пештери, и више се нећу враћати своме дому". А старац му рече: "Пази, чедо, коме се обећаваш и чији војник 
хоћеш да будеш, јер овде невидљиво присуствују анђели Божији примајући твоја обећања. Да не би како отац твој 

дошао са многом силом и извео те одавде, а ми ти не могнемо помоћи, па би се пред Богом показао као лажа и 
отпадник". И рече му дечко: "Верујем Богу моме, оче, да ако ме почне и мучити отац мој, нећу га послушати да се 
вратим у свет. И молим те, оче, да ме скоро пострижеш". Тад нареди преподобни Антоније Великоме Никону да га 
постриже и обуче у монашку одећу. Он по обичају прочита молитве и постриже га, и обуче га у монашке хаљине, 

наденувши му име Варлаам.  
Тада дође неки ушкопљеник из кнежевског дома, кога кнез много вољаше, а овај свиме код њега управљаше, и 

мољаше старца Антонија, желећи да и он постане црноризац. Старац га поучи о спасењу душе и преда га Никону да 
га постриже. А он и овог постригавши обуче у монашку одећу, и надену му име Јефрем. Не треба скривати какав 

јад нанесе враг на преподобне због ове двојице. Враг, клеветник, који мрзи на добро, видећи се побеђеним од светог 
стада, и схвативши да ће се отада прославити то место, оплакиваше своју погибао. Поче он својим злим 

смицалицама да распаљује срце кнезу против преподобних, да би тако растерао свето стадо, али ни тако не узможе, 
него сам би посрамљен молитвама њиховим и упаде у јаму коју сам начини. Повратиће се бол његов на главу 

његову, и на теме његово пашће неправда његова.  
Када, дакле, сазнаде кнез Изјаслав шта би са бољарином и са његовим ушкопљеником, врло се разгневи и нареди да 

се доведе пред њега онај који се дрзну да такво шта учини. И ту одмах, брзо отишавши, доведоше пред њега 
Великог Никона. Кнез, у гневу се обративши Никону, рече: "Ти ли си постригао бољарина и ушкопљеника без мог 
наређења?" А Никон одговори: "Благодаћу Божијом ја сам их постригао наређењем Небеског Цара и Исуса Христа 

који их позва на такав подвиг". А кнез на то рече: "Или их наговори да се врате, или ћу тебе и твоје послати на 
заточење, и пештеру ћу вам раскопати". А на ово Никон одговори: "Што је угодно, владико, пред очима твојим, то 

учини, а мени не приличи да одвраћам војнике од Цара Небеског". Антоније и његови, узевши своју одећу, отидоше 
од свог места, хотећи да оду у другу област. Док се кнез још гневио и укоравао Никона, то уђе један служитељ и 
рече да Антоније и његови одлазе из овог града у другу област. Тад му рече његова жена: "Слушај, господине, не 
гневи се. Тако би и у нашем крају кад ради неке невоље побегоше калуђери, па настаде велико зло у земљи због 

њих, те се чувај, господине, да не буде тако и у твојој области". То чувши, побоја се кнез гнева Божијег, те отпусти 
Великог Никона, наредивши му да иде у своју пештеру. А по оне посла са молбом да се врате назад. Једва их након 
три дана наговорише да се врате у своју пештеру, као некакве јунаке после битке који победише свог противника - 

врага. И свагда се мољаху дан и ноћ Господу Богу.  
Но не почиваше ни враг који се са њима борио. Јер тад сазнаде бољарин Јован да им христољубиви кнез Изјаслав 
не учини ништа нажао, и распали се на њих гневом због свог сина. И узевши са собом много слугу, подигну се на 

свето стадо, и растера га, и уђе у пештеру, и узе свог сина, божанственог Варлаама, извуче га напоље, скиде са њега 
свету мантију и баци је у ров, па и шлем спасења што му беше на глави скиде и баци. Затим га обуче у одећу светлу 

и раскошну, каква приличи бољарима. А он је збаци са себе, не хтевши ни да је погледа, и тако учини неколико 
пута. Онда отац са гневом нареди да му се свежу руке и да се одене у споменуту одећу, те да тако иде кроз град ка 
својој кући. А Варлаам, уистину топао душом за Божију љубав, идући путем виде блатњаву раселину и брзо уђе у 

њу, па Божијом помоћу збаци одећу са себе и ногама је гажаше по блату, газећи тако и зле помисли и лукавог врага. 
Кад после тога дођоше кући, нареди му отац да седе са њим за трпезу. А он седе и ништа не окуси од хране, но цело 

време држаше оборену главу и гледаше надоле. После обеда отпусти га у његове одаје, поставивши слуге да га 
чувају да не оде, а нареди и жени његовој да се сваким украсом украшава да преласти дечка и да му све служи. А 

слуга Христов Варлаам, ушавши у једну собу седе у угао. Жена, његова, како јој и беше наређено, хођаше пред њим 
и мољаше га да седе на своју постељу. Видевши женину будалаштину и схвативши да је отац његов припреми да га 
превари, мољаше се у тајности свог срца милосрдном Богу Који је моћан да спасе од такве прелести. Остаде седећи 
на том месту три дана, не устајући са њега, ни хране не окусивши, нити се у одећу обуче, него беше стално у једној 

хаљини. А преподобни Антоније и они са њим и са блаженим Теодосијем, беху у великој жалости због њега, и 
мољаху се за њега Богу. И Бог услиша молитву њихову: Завапише праведници и Господ их услиша, и од свих 

невоља њихових избави их. Близу је Господ скрушених срцем, и понизне духом спасиће. Видевши, дакле, благи Бог 
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трпљење и понизност дечка, обрати жестоко срце његовог оца на милост према своме сину. Обавестише га 
служитељи, говорећи: "Ево већ је четврти дан како храну није окусио, нити жели да се обуче у одећу". То чувши, 

отац се веома сажали на њега, бојећи се да не умре од глади и од зиме. Призвавши га себи и љубазно га целивавши, 
отпусти га. То беше нешто пречудесно, и наста плач велики, као за мртвим. Слуге и слушкиње плакаху што им 

господар одлази од њих, жена иђаше с плачем што се лишава мужа, отац и мати плакаху што им се син раздваја од 
њих, и тако га с плачем великим испраћаху. А Христов војник изађе из своје куће као птица кад се истргне из 

мреже или срна из клопке, па тако брзо трчећи дође до пештере. Видевши га, оци се обрадоваше радошћу великом, 
и уставши прославише Бога што им услиша молитву. Отада многи долазише у пештеру ради благослова од ових 

отаца, а други опет Божијом благодаћу постадоше калуђери.  
Тада Велики Никон и други калуђер из манастира Светог Мине, који раније беше бољарин, посаветовавши се, 

одоше желећи да се засебно настане. И дошавши до мора, ту се раздвојише, као ономад Павле и Варнава кад одоше 
да проповедају Христа, као што пише у Делима апостолским. Бољарин оде према Константинополу, нађе острво 

насред мора и ту се насели. Поживе дуго година, трпећи зиму и глад, и онда усну с миром. Ето се и досад оно 
острво зове Бољарево. Велики пак Никон оде на острво Тмутороканско, и ту нашавши чисто место близу града, 
настани се на њему. И Божијом се благодаћу узвиси то место, и сагради он на њему цркву Свете Богородице, и 

постаде славан манастир, који и до сада постоји, а узор му је Печерски манастир.  
После овога, Јефрем ушкопљеник отиде у Константинопол, и ту живљаше у једном манастиру. После га изведоше и 
у овим крајевима поставише за митрополита, у граду Перејаславу. Ето ми учинисмо у нашем приповедању велики 
скок у будућност, но вратимо се сада на наше претходно приповедање, које прекидосмо тиме кад ови оци одоше.  
Тада наш блажени отац Теодосије би постављен за свештеника по наређењу преподобног Антонија, и сваког дана 

савршаваше божанску службу са сваком понизношћу, пошто по нарави беше кротак, тихог разума и простог ума, и 
све духовне мудрости испуњен. Љубав непорочну имаше према свој братији, а братије беше већ петнаестак. 

Преподобни Антоније, како беше навикао да живи сам, и не трпећи никаквог метежа ни буке, затвори се у једној 
келији у пештери поставивши братији на своје место блаженог Варлаама, сина бољарина Јована. И отуда се 

Антоније опет пресели на други брег, и ископавши пештеру живљаше не излазећи из ње, а ту и досад лежи његово 
часно тело. Тада божанствени Варлаам постави изнад пештере малу црквицу у част Свете Богородице, 

заповедивши да се братија ту састаје на божанствено славословље. Сад је то место већ свима знано, но раније 
многим беше сасвим непознато.  

А какав је испрва био њихов живот у пештери, и колико јада и жалости искусише ради тескобе тога места, то 
једино Бог зна, а устима човечијим није могуће исказати. Поред тога, јело им беше само ражев хлеб и вода. У 

суботу и недељу јели би сочиво, а како се често и у те дане не нађе сочива, јели би тад кувано зеље. Својим рукама 
рађаху рад: плели су, на пример, обућу и капе и бавили се другим рукодељем, те су носили у град, продавали, и за 

то куповали жито, које су раздељивали међу собом, да свако ноћу измеље свој део за прављење хлеба. Затим би 
почињали са појањем јутрења, па онда опет рађаху рукодеље. Други пут би у градини окопавали поврћке, све док 

не би дошло време за божанствено славословље, па би се тако сви скупа састали у цркви, појући часове, те 
савршавајући свету службу, а потом би се окусивши мало хлеба свако опет прихватао свог рада. И тако се сваког 

дана трудећи, пребиваху у љубави Божијој.  
Отац наш Теодосије смерноумљем и послушношћу све превазилажаше, и трудом и подвизавањем и телесним 
радом, јер беше тела доброг и крепког, и са полетом свима служаше, носећи на својим плећима воду и дрва из 

шуме, бдејући по читаве ноћи у славословљу Божијем. Док братија беше на починку, блажени узимаше од свакога 
подељено му жито, па га мељаше и остављаше на свом месту. Другом приликом пак, кад беше много обада и 

комараца, ноћу излажаше изнад пештере и, обнаживши тело своје до појаса, сеђаше предући вуну за плетење обуће 
и појући Давидов Псалтир. А тело му биваше прекривено мноштвом обада и комараца, и јеђаху му месо и пијаху 

крв. А отац наш остајаше непокретан, не устајући са тог места све док не беше време за јутрење, па би се онда пре 
свих нашао у цркви. И ставши на своје место, не креташе се и умом се не смућиваше савршавајући божанствено 

славословље, те онда опет из цркве после свих излажаше. Због тога га сви веома љубљаху, и држаху га за оца, врло 
се дивећи његовој понизности и покорности.  

Мало након тога, божанственог Варлаама, игумана пештерске братије, изведе кнез у манастир Светог Димитрија и 
по његовом наређењу би постављен за игумана. Тад се братија, колико их беше у пештери, сабра и вољом свих 

јавише преподобном Антонију да су блаженог оца нашег Теодосија изабрали за игумана, пошто он вођаше прави 
калуђерски живот и Божије заповести непоколебљиво извршаваше.  

Отац наш Теодосије, иако прими старешинство, не промени своје понизно правило, имајући на памети Господа 
који рече: Који хоће да буде међу вама велики, нека буде мањи од свих и свима служитељ. Зато се понижаваше, 

чинећи себе мањим од свих и свима служећи, и собом дајући пример, пре свих излазећи на рад и на чин свете 
литургије. И отад цветаше и увећаваше се то место молитвом праведника. Праведник - вели - као палма процветаће, 

и као кедар на Ливану увећаће се. Увећаваше се отада братија и цветаше то место добрим обичајима и молитвама 
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њиховим, и сваким другим благочашћем. Пуно велможа долажаше код њега по благослов и даваху им један делић 
од свога иметка. А преподобни отац наш, уистину земаљски анђео и небески човек, видећи да је место јадно и 

тесно и поврх свега премалено, а да се братија увећава, те да им је и црква мала за сакупљање, није никад због тога 
падао у тугу нити се ојадио, већ је сваког дана тешио сву братију, и учио их да се не брину за телесно, него их 

подсећаше на Господњи глас, говорећи им: "Не брините се шта ћемо пити, или шта ћемо јести, или у шта ћемо се 
обући, јер зна Отац ваш небески да вама треба све ово; него иштите Царство Небеско и ово ће вам се све додати." 

Блажени овако размишљаше, а Бог му све потребно неоскудно даваше.  
Тада овај велики Теодосије нађе недалеко од пештере место чисто, и виде да је прикладно за изградњу манастира, 
па обогативши се благодаћу Божијом, оградивши се вером и надом, испунивши се Духа Светога, поче да се труди 
око тога да наст?н? то место. И како му Бог помагаше, за мало времена изгради на том месту цркву у част Свете и 
Преславне Богородице и Увекдјеве Марије, и оградивши га постави многе келије, и онда се године 6570. (1062.) са 
братијом пресели из пештере на то место. Отад се Божијом благодаћу то место узвиси, и постаде славан манастир, 

који се и досад назива Печерски, а којег устроји свети отац наш Теодосије.  
Након тога, посла једног од братије у Константинопол код Јефрема Ушкопљеника, да напише сав устав Студитског 

манастира и пошаље му. Што му преподобни отац наш нареди, онај то одмах и учини, и написа сав манастирски 
устав и посла блаженом оцу нашем Теодосију. И кад ово прими отац наш Теодосије, нареди да се прочита пред 

братијом, и отад поче у свом манастиру све да уређује по уставу манастира Студитског, па тако све досад врше и 
његови ученици. Ко год да је хтео да буде црноризац и дошао код њега, он никога није одбијао, ни убогог ни 

богатог, него све примаше са сваким усрђем, пошто и сам то искуси, како горе рекосмо: јер када беше дошао из 
свога града хотећи да постане монах, обиђе све манастире, али не жељаху да га приме - Бог му учини такво 

искушење. Овога се сећајући, какав јад бива човеку кад хоће да се постриже, благи због тога с радошћу примаше 
све који долажаху. Али, није човека одмах постризао, него му је наређивао да хода у својој одећи, док се не навикне 

на сав поредак манастирски, па би га затим облачио у монашку одећу; тако га је дакле најпре испитивао у свим 
службама, те би га онда постригао и обукао у мантију; затим, тек кад би постао искусан калуђер, чистог живота, 

удостојаваше га да прими свету схиму.  
У све дане свете Четрдесетнице, свети отац наш Теодосије одлажаше у своју свету пештеру, где и јесте било 
сахрањено његово часно тело. Ту се сам затвараше до Цветне недеље, а у петак те недеље, у време вечерње, 

долажаше код братије, и ставши на црквеним дверима све поучаваше у утешаваше у погледу подвига и пошћења. А 
за себе је говорио да је недостојан зато што их ниједну недељу није достигао у трудовима. Многе јаде и привиде му 

чињаху зли дуси у тој пештери, па су му чак и ране наносили, како и за светог Великог Антонија пише. Но Онај 
који се јави потоњем и рече му да се охрабри, Он и овоме невидљиво даде силу с неба да их победи.  

Ко се не би зачудио овоме блаженоме, који у таквој тамној пештери сам пребиваше, не бојећи се мноштва 
невидљивих бесовских војски, него крепко стојећи, као силан јунак, мољаше Бога и Господа Исуса Христа у помоћ 
призиваше. И тако их победи Христовом силом, тако да му се више нису смели ни приближити, него му још само 

издалека привиде чињаху. Кад би после појања вечерње сео и хтео да отпочине, никада не лежаше поребарке, него 
ако је хтео мало да отпочине сео би на столицу, и тако мало проспававши опет устајаше на ноћно појање и чињаше 
коленопоклоњење. А кад би сео, како рекосмо, тог трена би чуо звук брујања у пештери од мноштва бесова, као да 

се једни возе на колима, други у бубњеве бију, а остали дувају у свирале, и сви буче тако да се пештера тресе од 
мноштва граје злих духова. А отац наш Теодосије, све ово чујући, не побоја се се духом, нити се ужасну срцем, 
него се ограђиваше крсним оружјем, и уставши почињаше да поје Давидов Псалтир. И одмах би велики жагор 

умукао. Кад би затим после молитве сео, опет би се чуо глас безбројних бесова, као и пре. И преподобни Теодосије 
устајаше и почињаше оно псалмопојање, а глас одмах ишчезаваше. Тако му многе дане и ноћи чињаху зли дуси, не 

дајући нимало да отпочине, све док их благодаћу Христовом не победи, и доби од Бога власт над њима, тако да 
отад не смедоше ни прићи месту где блажени чињаше молитву.  

Још бесови чињаху пакост у згради где су братија правила хлеб: некад расипаху брашно, а некад проливаху квасац 
припремљен за печење хлеба, и пуно других пакости чињаху. Тад старешина пекара оде и исприча блаженом 

Теодосију пакости нечистих бесова. А овај, надајући се да беше од Бога добио власт над њима, устаде увече и оде у 
ону зграду, и затворивши врата за собом, ту остаде до јутрења чинећи молитве. Од тога се часа бесови више не 

појавише на том месту, нити чињаху икакву пакост, услед запрећења и молитве преподобног.  
Имаше такав обичај велики отац наш Теодосије да сваке ноћи обилази све монашке келије, хотећи да сазна какав је 
живот код сваког од њих. Кад би кога чуо где чини молитву, зауставио би се прослављајући Бога због њега, а кад 

би чуо двојицу како су се састали и разговарају, ударио би руком на врата и отишао, тиме указавши на свој долазак. 
Затим би их сутрадан призвао, али их не би одмах грдио, него би их издалека поукама усмеравао и говорио им, 
хотећи да сазна каква им је горљивост према Богу. Кад би брат био неотежалог срца и топао у љубави Божијој, 

убрзо би схватио своју кривицу, и павши поклонио се, молећи од њега опроштај. Када би, међутим, брату срце било 
покривено бесовским помрачењем, па би овај стајао мислећи да о неком другом говори, сам се правећи чист, онда 
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би га блажени грдио и утврђивао га епитимијом, па онда отпуштао. Тако све прилежно учаше да се моле Господу и 
да не беседе ни са ким после повечерне молитве, и да не прелазе из келије у келију, него да се у својој келији моле 

Богу, а ако ко може - нека рукама својим ради по читаве дане, имајући у устима својим Давидове псалме.  
И овако их учаше: "Молим вас, браћо, подвизавајмо се у посту и молитвама, постарајмо се за спасење душа наших 

и одвратимо се од наших злоба и од неваљалих путева, као што су: блуд, крађе, клевете, празнословље, свађе, 
пијанство, преједање, братомржња. Од свега се тога уклонимо, браћо, свега се тога узгнушајмо и не оскврнимо 
душе наше, него пођимо путем Господњим који води у живот, и потражимо Бога ридањем и сузама, постом и 

бдењем, покорношћу и послушношћу, да на тај начин нађемо милост код Њега. Па још омрзнимо и овај свет, свагда 
се сећајући речи Господа: Који љуби оца или матер већма него мене, није мене достојан; и који љуби сина или кћер 

већма него мене, није мене достојан и других: Који нађе душу своју, изгубиће је, а који изгуби душу своју мене 
ради, наћи ће је. Зато и ми, браћо, одрекавши се света, одрецимо се и тога што је у њему, омрзнимо сваку неправду 
која се чини у свету, и не враћајмо се својим првим гресима. Ниједан - рече Господ - који је метнуо руку своју на 
плуг па гледа назад, није подесан за Царство Божије. Како ћемо избећи бесконачну муку, проводећи време свог 

живота у лењости и немајући покајања? Нама браћо, који се назвасмо иноцима, приличи да се у све дане кајемо за 
своје грехе. Покајање је пут који доводи до Царства, покајање је кључ Царства Небеског, покајање је пут који уводи 
у живот. Тога се пута, браћо, држимо, утврдимо на њему стопе своје, њему се не приближава лукава змија. Идење 

по овом путу је сада мукотрпно, али крај му је радостан. Подвизавајмо се, браћо, пре Судњег дана да добијемо 
вечна блага и избегнемо све што очекује немарне и оне који живе без покајања." Тако тај свети наставник, који 

најпре сам испуњаваше сваку врлину, учаше братију, а они, као добра земља, примаху семе његових речи и рађаху 
плодове достојне покајања - један сто, други шездесет, а трећи тридесет, као што рече Господу.  

И могаху се видети тада на земљи људи животом равни анђелима, и беше манастир Печерски сличан небу у коме 
преподобни отац наш Теодосије јасно засија светлошћу добрих дела, као једно од великих светила небеских. И Бог 

га прослави тако што се он показа извором стварне светлости.  
Игуман манастира Архистратига Михаила, Софроније, иђаше у свој манастир, а беше тамна ноћ. И гле, виде 

чудесну светлост где стоји само над манастиром преподобног Теодосија. Дивећи се томе, игуман прослави Бога 
говорећи: "О како је велика доброта твоја, Господе, што показа таквог светилника на том светом месту, који тако 

просветљава свој манастир." А и многи други пуно пута видеше исто и испричаше свима.  
Стога чуше кнезови и бољари за њихов добри живот, те долажаху код великог Теодосија, исповедајући му своје 
грехове, те примивши од њега велику корист одлажаху, а и доносише му један делић од свога иметка, на утеху 

братији и за уређивање манастира. Неки су им давали чак и своја села да се о њима старају. А нарочито је 
блаженога веома љубио христољубиви кнез Изјаслав, који сеђаше тада на престолу свога оца, па га често 

призиваше код себе, а доста пута и сам долажаше к њему, и насићаваше се тим духовним разговорима и одлажаше. 
Ето толико отад Бог повелича то место, умножавајући у њему сва добра молитвом свога угодника.  

А отац наш Теодосије беше запретио вратару да после свршетка обеда никоме не отвара врата, и да нико не улази у 
манастир док не буде време вечерње, тако да поподне отпочину братија ради ноћних молитава и јутрења.  

И једног дана дође у подне по свом обичају христољубиви Изјаслав са мало слугу - кад год хтеде да иде код 
блаженога, тад распушташе све бољаре својим кућама, па онда само са шесторо или петоро слугу долажаше к 
њему. Кад он, како рекох, дође и сиђе с коња, пошто никада не јахаше по манастирском дворишту, приступи 

вратима и хотећи да уђе нареди да му се отвори. А онај му одговори да је наређење великог оца да се врата никоме 
не отварају док не буде време вечерње. Опет му се христољубац обрати, да овај схвати ко је. И рече: "Ма ја сам то, 

отвори врата само мени". А онај, не знајући да је кнез, овако му одговараше: "Рекох ти да ми је наређено од 
игумана да ако и сам кнез дође не отварам врата, па ако хоћеш, ти мало причекај док не буде време вечерње". Он 

пак одговори: "Ја сам кнез, ни мени ли нећеш да отвориш?" Тад онај провири да види и, препознавши кнеза, 
устраши се, па не отворивши врата отрча да каже блаженоме, а овај стојаше пред вратима и чекаше, подражавајући 
тако светог и врховног апостола Петра: кад га, наиме, изведе анђео из тамнице и он дође до куће где беху његови 
ученици и закуца у врата, а слушкиња провири и виде Петра где стоји, она од радости не отвори врата, него отрча 

да извести ученике о његовом доласку. Тако и овај од страха не отвори врата, него брзо отрчавши извести 
блаженога о христољупцу. Блажени онда изађе и поклони му се, а потом му христољубац рече: "Каква ти је то, оче, 

заповест, о којој говори овај црноризац, ако и кнез дође да се не пушта?" Блажени одговори: "О том наређењу 
говоре, владико благи, због тога да послеподне не излазе братија из манастира, него да отпочину у то време, ради 

ноћног славословља. А твоје Богом подстицано старање за Свету Владичицу нашу Богородицу је добро и на 
напредак је твојој души. И ми се веома радујемо твоме доласку". После тога одоше у цркву и помоливши се 

седоше. Тако се христољубиви кнез насићаваше тим медоточним речима што исхођаху из уста преподобног оца 
нашег Теодосија, и примивши од њега велику корист, оде својој кући славећи Бога. И од тога дана га поче још више 

љубити, и држаше га као за једног од првих светих отаца, и веома га слушаше и чињаше све што би му заповедио 
велики отац наш Теодосије.  
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Божанствени Варлаам, син Јована бољарина и игуман манастира Светог мученика Димитрија, којег сагради 
христољубиви кнез Изјаслав, оде у свети град Јерусалим. Походивши света места, врати се у свој манастир, па опет 
након неког времена оде у Константинопол, и ту такође походи све манастире, и купи све што је на корист за његов 
манастир, па пође на коњима у свој крај. Дошавши до града Владимира, уђе у један манастир близу града, који зову 
и Света гора, те ту усну с миром и срете крај живота. А онима што беху са њим беше заповедио да допреме његово 
тело у манастир светог и блаженог оца нашег Теодосија и ту га сахране, а све што беше купио у Константинополу - 
иконе и друге потрепштине - да иде куд и он сам, и све то нареди да се преда блаженоме; тако беше заповедио. Они 

му донесоше тело и сахранише га у манастиру блаженог и преподобног оца нашег Теодосија на десној страни 
цркве, где је и досад његов гроб.  

Тад христољубиви кнез изабра из манастира великог оца нашег Теодосија једног од братије који засија у 
калуђерском животу, званог Исаију, те извевши га, постави га за игумана у свој манастир Светог мученика 

Димитрија, а он ради своје добре нарави после беше постављен за епископа града Ростова. Великог Никона, када 
умре Ростислав, кнез оног острва, умолише тамошњи људи да отиђе до кнеза Свјатослава и замоли га да им 

пошаље свог сина да седе на њихов престо. Никон чим стиже, дође у манастир блаженог оца нашег Теодосија, па 
кад видеше један другог падоше заједно и поклонише се истовремено, те се онда загрлише и дуго плакаху, пошто 

се дуго времена не видеше.  
После овог мољаше га свети Теодосије да се не раздваја од њега док су год у плоти. То му и обећа Велики Никон, 

говорећи: "Само да одем до тамо и средим свој манастир, и одмах ћу се вратити назад", што и учини. Дође са 
кнезом Глебом до оног острва, и кад онај седе на престо у том граду, Никон се врати назад. Дође у у манастир 

великог оца нашег Теодосија, и сва своја добра предаде блаженоме, а сам му се са сваком радошћу покораваше; и 
њега богонадахнути Теодосије врло љубљаше и држаше га својим оцем. Стога, ако је где одлазио, поверавао му је 

братију да их чува и поучава као највећи међу њима. И када сам поучаваше братију у цркви својим духовним 
беседама, наређиваше опет Великоме Никону да из књига прочита поуку братији, што је налагао и преподобном 

оцу нашем Стефану, који тада беше еклисијарх, а касније, по смрти блаженог Теодосија, и игуман тог манастира, па 
потом епископ у владимирској области.  

Једнога дана када хтедоше да славе празник Свете Богородице, не би воде, а тада беше келар раније поменути 
Теодор, који ми много исприча о овом преславном мужу. Он оде и каза блаженом оцу нашем Теодосију да нема ко 
да носи воду. А блажени журно уставши поче да носи воду са кладенца. Један од братије виде га где носи воду, те 
брзо оде и јави неколицини братије, који хитајући дотрчаше и нанесоше воде напретек. А други пут кад некад не 

беше припремљених дрва за кување, оде келар Теодор до блаженог Теодосија, говорећи: "Нареди једном од братије 
који је беспослен да оде и припреми дрва колико нам треба". А блажени му одговори: "Ма, ево ја сам беспослен, па 
ћу отићи". Затим нареди да братија иду за трпезу, пошто беше време обеда, а он сам узе секиру и поче сећи дрва. Па 

кад после јела изађе братија, видеше свог преподобног игумана где сече дрва и тако се труди. И свако узе своју 
секиру, те тако припремише дрва да им би довољно за много дана.  

Таква беше горљивост према Богу нашег блаженог духовног оца Теодосија; имаше, наиме, понизност и кротост 
велику, у томе подражавајући Христу, истинитом Богу, који рече: Научите се од мене, јер сам кротак и понизан 

срцем. Стога, обазирући се на такво подвизавање, понижаваше се и чињаше себе последњим од свих и служитељем 
свима, и собом даваше пример свима. На рад исхођаше пре свих, и у цркви би се нашао пре свих, а после свих би 
излазио. Често док је Велики Никон седео и сачињавао књиге, блажени би седео покрај њега и прео конце који су 

били потребни за тај рад. Ето таква беше понизност и простота тога мужа. И нико га никад не виде да лежи 
поребарке, нити да полива тело водом, осим што само руке умиваше. А одећа му беше оштра костретна хаљина на 

телу, а споља, преко ње, друга хаљина. И та беше веома бедна, а он је навлачио на себе да се не би видела 
власеница. Због ове бедне одеће му се многи неразумни ругаху и укораваху га. Блажени с радошћу примаше 

њихову поругу, пошто увек имаше на памети реч Господњу и њоме се тешаше веселећи се: Блажени сте када вас 
срамоте и лажући говоре против вас свакојаке рђаве речи, због Мене. Радујте се у тај дан и играјте, јер гле, велика 

је плата ваша на небесима. Тога се сећајући и тиме се тешећи, трпљаше поругу и вређање од свих.  
Једног дана оде велики отац наш Теодосије неким послом до христољубивог кнеза Изјаслава, који беше далеко од 
града. Дође и до вечери се задржа због тог посла. И нареди христољубац, да би овај ноћу могао да одспава, да га на 

колима одвезу до манастира. Док иђаше путем, возар, видећи га у таквој одећи и мислећи да је један од убогих, 
рече му: "Црноришче! Ето ти си по читаве дане беспослен, а ја сам уморан. Не могу да јашем на коњу. Него хајде 
да овако учинимо: да ја легнем на кола, а ти би могао да јашеш коња". Блажени са сваком понизножћу уста и седе 

на коња, док онај леже на кола, па иђаше путем радујући се и славећи Бога. А када би задремао, тад би сишао и 
трчећи ишао покрај коња све док се не умори, те би онда опет седао на коња. Онда већ кад зора свиташе, велможе 

које су ишле према кнезу издалека препознавајући блаженог силажаху с коња и поклањаху се блаженом оцу нашем 
Теодосију. Он тад рече слузи: "Ево, чедо, већ је светло! Седи на свог коња". А онај, видећи како му се сви 
поклањају, ужасну се у души, и сав престрашен устаде и седе на коња, те тако пође путем, док преподобни 
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Теодосије сеђаше на колима. Сви бољари који би га срели му се поклањаху. А кад дођоше у манастир, изиђоше сва 
братија и поклонише му се до земље. Слуга се пак још више ужасну, помишљајући у себи: "Ко је овај да му се сви 
тако поклањају?" А он га ухвати за руку и уведе у трпезарију, па нареди да му се пода да једе и пије колико хоће, и 
још му новца даде и отпусти га. Ово исприча братији сам онај возар, а блажени о томе никоме не каза, него сваког 
дана учаше тако братију да се не узносе ни у чем, већ монах да буде понизан и да себе чини мањим од свих и да се 
не велича, него свима да буде покоран. "Кад ходате, - говораше им, - нека свако има руке скрштене на прсима, и да 
вас нико не престиже у вашој понизности, да се поклањате један другоме као што и приличи монаху, и не прелазите 

из келије у келију, него нека се сваки од вас у својој келији моли Богу." Овим и другим речима их сваког дана не 
престајући поучаваше, а кад би чуо да неко од братије (страда) од бесовских привида, призвао би га и, пошто је био 
у свим искушењима, учаше га и поучаваше да стане чврсто против ђавољих смицалица, никако да не узмиче, и да 
не слаби од привида и бесовске напасти, да не одлази са тога места, него да се огради постом и молитвом, и често 
призива Бога да би победио злог беса. Говораше им и ово: "Тако и мени беше испрва. Док сам једну ноћ појао у 
келији уобичајене псалме, кад гле, црн пас стаде преда ме, тако да се нисам могао ни поклонити. Дуго је часова 

стајао преда мном, па га ја, изазван, хтедох ударити, а он постаде невидљив за мене. Тад ме обузе страх и трепет, 
тако да хтедох већ да бежим с тога места, да ми Господ није помогао. Мало се пренувши од ужаса, почех да се 
прилежно молим Богу и чиним честа коленпреклоњења, и тако побеже од мене тај страх, те их се од тога часа 

нисам више бојао ни кад би ми се јавили пред мојим очима. Уз то говораше и многе друге речи, крепећи их против 
злих духова. Потом би их отпуштао, а они би се радовали и славили Бога због такве поуке њиховог доброг 

наставника и учитеља.  
Ово ми исприча један од братије, по имену Иларион, говорећи: "Велику ми пакост чињаху у келији зли бесови." 

Када би, наиме, легао на свој лежај, утом би мноштво бесова дошло и ухватило га за косу, те га тако гураху и 
вуцијаху, а други, подухвативши зид, говораху: "Овамо га треба вући, да га зид удави". И тако му сваке ноћи 

чињаху, па не могавши више то да трпи, оде и исприча преподобном оцу Теодосију ту бесовску пакост. И хтеде да 
оде са тог места у другу келију. А блажени га мољаше, говорећи: "Не, брате, немој отићи са тог места, да се не би 

похвалили тобом зли дуси, како те победише и невољу ти учинише, и отад ти још веће зло почну чинити, добивши 
власт над тобом. Него се ти моли Богу у својој келији, па ће ти Бог, видећи твоје трпљење, дати победу над њима, 
тако да неће смети ни да ти се приближе". А онај му опет говораше: "Молим те, оче, ја више не могу да боравим у 
келији ради мноштва бесова који у њој живе". Тад га блажени прекрсти, па му рече: "Иди и буди у својој келији, и 

одсад ти неће никакву пакост чинити лукави бесови, јер нећеш их ни видети". Он пак, поверова и поклони се 
светоме, те оде, и ту ноћ леже у својој келији слатко спавајући. И отада се покварени бесови не смедоше ни 

приближити томе месту, одгоњени молитвама преподобног оца нашег Теодосија, па бежећи отидоше.  
А ово ми такође исприча калуђер Иларион. Беше он, наиме, вешт у писању књига, те дане и ноћи писаше књиге у 
келији код блаженог оца нашег Теодосија, док је овај тихо устима појао Псалтир, а рукама прео вуну или радио 
неки други рад. Док су тако једне вечери радили сваки свој рад, уђе иконом и рече блаженоме да немају сутра за 

шта да купе братији храну и друго што им је потребно. А блажени му рече: "Ево, како видиш, вече је, и сутрашњи 
дан је још далеко. Зато иди и стрпи се мало молећи се Богу, не би ли нас помиловао и побринуо се за нас како сам 
хоће". То чувши, иконом отиде. Блажени затим устаде и оде у своју келију да по обичају поје дванаест псалама. А 
после молитве оде и седе да ради свој рад. И опет уђе иконом, исто говорећи. Тад му одговори блажени: "Рекох ти, 

иди и помоли се Богу. Сутрадан отиђи у град и од продаваца узми на зајам колико ти треба за братију, па ћемо 
после, када Бог учини доброчинство, вратити дуг од Бога, јер је веран Онај који каже: Не брините се за сутра, и Он 
нас неће оставити". Чим оде иконом, и гле, уђе светао младић у војничкој одори, поклони се и, ништа не рекавши, 

метну на стуб гривну злата, па онда опет ћутећи изађе напоље. Устаде блажени и узе злато, и са сузама се помоли у 
свом уму. Онда позва вратара и упита га да ли је ко прилазио вратима ове ноћи. А он уз заклетву устврди да су 
врата још за видела затворена, и отад их није отварао и нико им није прилазио. Потом блажени позва иконома и 

даде му гривну злата говорећи: "Шта кажеш, брате Анастасије? Да немамо чиме да купимо братији требовање? Ево, 
па иди купи што је потребно братији. А сутра нека се опет Бог за нас побрине". Тад иконом схвати, и павши 

поклони му се. А блажени га поучи говорећи: "Никад не очајавај, него се крепи у вери, сву своју бригу пребаци на 
Господа и Он ће се побринути за нас како хоће. И учини братији велики празник данас". А Бог му и даље даваше 

све што је потребно за то божанско стадо.  
Блажени за све њих ноћи бесано провођаше, с плачем се молећи Богу, и често ка земљи колена савијаше, што су 
доста пута чули црквени надзорници, кад је било време за јутрење и кад су они хтели да узму благослов од њега. 

Један од њих тихо приђе, и стаде да послуша, те га чу како се моли и пуно плаче и често удара главом од земљу; а 
онај се мало повуче и пође бочно, па кад (Теодосије) чу тапкање ућута, правећи се пред оним да спава. Онај покуца 
и рече: "Благослови, оче!" А блажени ћуташе, тако да је онај три пута куцао и говорио: "Благослови, оче!" Па онда 

он, као пренувши се од сна, каза: "Господ наш Исус Христос да те благослови, чедо", те се опет пре свих нађе у 
цркви. Причаху за њега да је овако сваке ноћи чинио.  
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Беше у његовом манастиру неки црноризац по чину презвитер, а по имену Дамјан, који горљиво подражаваше 
житију и понизности свог преподобног оца Теодосија. За њега многи сведоче о његовој доброј понизности и о 

животу и о послушању, и како према свима стече покорност. Нарочито су они који су били са њим у келији видели 
његову кротост и неспавање по читаве ноћи, и како је с прилежношћу читао свете књиге, те још много тога причаху 
о њему. Када се он разболе и беше већ при крају, мољаше се Богу са сузама, говорећи: "Господе мој, Исусе Христе, 

удостој ме да будем заједничар славе Твојих светих и са њима да се причестим Царству Твоме, и немој ме 
раздвојити, молим Те, Владико, од оца и наставника мога преподобног Теодосија, него ме са њим приброј у тај свет 

који си припремио праведницима". Док он тако пребиваше и мољаше се, и гле, изненада стаде код одра његовог 
блажени Теодосије, који му паде на прса и љубазно га целивајући рече му: "Ево, чедо, у вези тога што си се молио 
Господу, сад ме посла да те известим да ће ти бити по твојој молби, и бићеш прибројан са светима и са њима ћеш 

бити заједничар у Царству небеског Владике. А кад ми Господ Бог нареди да се преставим са овога света и дођем к 
теби, тад се више нећемо раздвајати, него ћемо заједно бити на ономе свету". И ово рекавши, постаде му невидљив. 
Потом онај схвати да му то беше јављање од Бога, јер га не виде да изађе на врата, нити пак да уђе на врата, него на 

оном месту где се јави, на том постаде и невидљив. И брзо дозва свог послужника и посла га по блаженог 
Теодосија. Он брзо дође, а овај му рече веселог лица: "Хоће ли, оче, бити тако како си ми обећао сад кад си ми се 

јавио?" Блажени, не знајући за то, одговори: "Не знам, чедо, о каквом то говориш обећању?" Тад му исприча како се 
мољаше и како му се јави сам преподобни. То чувши, богонадахнути отац наш Теодосије се насмеши и мало засузи, 
па му рече: "Да, чедо, биће ти како ти обећа анђео кад се јави у мом лику. А ја, грешни, како могу бити заједничар 
оне славе што је припремљена праведницима?" Он, међутим, чувши обећање, обрадова се. И кад се нешто братије 

сабра, све целива и тако с миром предаде душу у руке анђелима што по њега дођоше. Тад блажени нареди да се 
удари у клепало да се саберу братија, те тако са одговарајућом чашћу и појањем погребоше његово часно тело, где 

и сву другу братију погребаваху.  
Умножаваше се братија, и славном оцу нашем Теодосију беше нужда да прошири манастир и да постави келије, 

ради мноштва оних који су долазили и постајали монаси. И он сам са братијом рађаше и ограђиваше манастирско 
двориште. Када беше скинута ограда са манастира и нико га не чуваше, једне ноћи, кад беше велика тама, дођоше 

им разбојници. Говораху они: "У згради црквеној, ту им је иметак сакривен", и због тога не идоше ни до једне 
келије, него кретоше ка цркви. И гле, чуше глас појаца у цркви. А ови, мислећи да братија поје повечерну молитву, 
отидоше. Мало сачекавши у шуми, помислише да је појање већ готово, па опет дођоше до цркве. И гле, опет чуше 
исти глас и видеше у цркви светлост пречудесну, и миомир исхођаше из цркве - анђели, наиме, појаху у њој. Они 
помислише да братија савршавају полуноћницу, па опет отидоше чекајући да ови заврше појање и онда да уђу у 

цркву и зграбе све у њој. И тако пуно пута долазише, и чуше исти онај глас анђелски. Би време за јутрењу, и 
пономар удари у клепало. А они отидоше мало у шуму и седоше, говорећи: "Шта да чинимо? Ево нам се чини да је 
привиђење било у цркви. Него, кад се сви саберу у цркви, тад ћемо отићи и заградивши врата све ћемо их побити и 

тако ћемо им иметак узети." Тако их враг на то хушкаше, хотећи да тиме искорени свето стадо са тог места, но 
међутим не узможе, него сам од њих беше побеђен, пошто Бог поможе молитвама преподобног оца нашег 

Теодосија. Ти зли људи мало сачекаше, и преподобно стадо се сабра у цркви са својим блаженим наставником и 
пастиром Теодосијем, и кретоше на њих као дивље звери. И чим дођоше би чудо страшно: уздиже се црква са 
земље и са онима у њој попе се у ваздух, тако да је ни стрелом не би могли погодити. Они пак, видевши чудо, 

ужаснуше се и уплашивши се вратише се својој кући. И отад се умилише, и никоме зла не чињаху, а старешина 
њихов са другом тројицом дође код блаженог Теодосија да се покаје и исприча му све што би. А блажени, то 
чувши, прослави Бога који их спасе од такве смрти. И поучи их о спасењу душе, и тако их отпусти, славећи и 

благодарећи Бога за све то.  
Ово чудо са том црквом виде и један бољарин христољубивог Изјаслава. Јахаше негда ноћу по пољу, око 15 

попришта од манастира блаженог. И гле, виде цркву код облака. И у ужасу појури са служитељима, хотећи да види 
каква је то црква. И кад дође до манастира блаженог Теодосија, тада, док он гледаше, сиђе црква и стаде на своје 
место. Он покуца на врата и вратар му отвори врата, па уђе и исприча блаженоме шта би. И отад често долажаше 

код њега, насићујући се од њега духовним речима, те даваше и од свог иметка на уређивање манастира.  
Други један бољарин тог истог христољупца, идући некад са својим христољубивим кнезом на непријатеље, хотећи 

да одрже битку, рече: "Ако се вратим здрав кући, даћу Светој Богородици у манастир блаженог Теодосија две 
гривне злата, и још ћу за икону Свете Богородице исковати венац". Потом се састадоше, и многи у боју од оружја 
падоше. Напослетку бише непријатељи побеђени, а ови се спасени вратише својим кућама. Бољарин заборави шта 

даде Светој Богородици. И гле, после неколико дана, када је у подне спавао у својој кући, дође му страшан глас 
који га позва по имену: "Клименте!" Он се прену и седе на лежај. Ту он виде икону Свете Богородице, која беше у 

манастиру блаженог, где стоји пред његовим одром. И глас од ње исхођаше овакав: "Зашто, Клименте, обећа да 
ћеш ми дати, па ми не даде? Али ти сада кажем: пожури да извршиш своје обећање!" Ово рекавши, икона Свете 

Богородице постаде му невидљива. Тада тај бољарин, у страху, одмах узе што беше обећао, и одневши у манастир 
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даде блаженом оцу, те и венац Свете Богородице на икони искова. Па опет, после неколико дана, намисли тај 
бољарин да у манастир блаженог да Еванђеље. Дође код великог Теодосија у манастир, имајући под пазухом 

сакривено свето Еванђеље, па кад хтедоше после молитве да седу, а он још не показа Еванђеље, рече му блажени: 
"Најпре, брате Клименте, извади то свето Еванђеље што имаш под пазухом и што си обећао да даш Светој 

Богородиви, па ћемо онда сести". То чувши, он се задиви видовитости преподобног, пошто не беше никог о томе 
обавестио. И тако извадивши свето Еванђеље, даде блаженоме у руке, па седе и наситивши се духовне беседе врати 
се својој кући. И отад имаше према блаженом Теодосију велику љубав и често долажаше код њега, и велику корист 

добиваше од њега.  
И кад ови долажаху код њега, он им је после божанског учења подносио трпезу од манастирских јела: хлеб, сочиво 

и мало рибе. Како је пуно пута и христољубац Изјаслав кушао од таквих јела и веселио се, рече он блаженом 
Теодосију: "Ето, како знаш, оче, свим добрима овог света ми се испуни дом, али никад нисам окусио тако слатка 
јела као сад овде. Много пута моје слуге приготове различита и скупоцена јела, па опет нису тако слатка. Него, 

молим те, оче, кажи ми, откуд таква сладост у вашем јелу?"  

 

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ И БОГОНОСНОГ ОЦА НАШЕГ 

     АНТОНИЈА ПЕЧЕРСКОГ 

За време благоверног и светог великог кнеза Владимира Свјатославича самодршца Руске земље, благоволи Господ 
јавити Цркви Својој светилник и инокујућима наставника - незаборавног мужа, преподобног и богоносног оца 

нашег Антонија. 

Преподобни Антоније родио се у граду Љубечу . Још од детињства прожет страхом Божјим, он жељаше да се обуче 
у монашко обличје. А када му човекољубиви Господ стави у срце мисао да иде у Грчку земљу и тамо да се 

постриже, он одмах крену на пут, странствујући ради Господа који је странствовао и трудио се ради спасења нашег. 
Стигавши до Цариграда, он одатле отпутова у свету гору Атонску. Обилазећи светогорске манастире он се 

дивљаше животу тамошњих светих отаца, који у телу провођаху живот изнад људске природе, подражавајући 
бестелесне анђеле. Од тога се још јаче разгоре љубав његова према Христу. Желећи да подражава живот тих отаца, 

Антоније оде у један од светогорских манастира и моли игумана да стави на њега ангелско обличје монашкога 
чина. Провидећи у будуће врлине Антонијеве, игуман му испуни молбу и постриже га,  упутивши га у завете 

савршеног живота монашког. 

Новопострижени инок Антоније у свему угађаше Богу, подвизавајући се у врлинама. Но особито напредоваше у 
покорности и послушању, чему се сви радоваху. Пошто проведе у Светој Гори не мало времена, свет у свима 

делима својим, служећи на спасење многима, игуману би откривење од Бога да преподобног Антонија отпусти у 
Русију. Дозвавши га к себи, игуман му рече: Антоније, иди натраг у Русију, да и тамо будеш на напредак и 

утврђење хришћанске вере; и нека с тобом буде благослов Свете Горе! 

Примивши овај благослов као из Божјих уста, преподобни Антоније отпутова у Русију. Допутовавши у Кијево он 
размишљаше где би се настанио. И стаде обилазити манастире које беху почели оснивати монаси Грци, који беху 
дошли са митрополитом Михаилом ради крштавања Русије. Но ти манастири не држаху савршени поредак и устав 
општежића. По промислу Божјем, ниједан се од тих манастира не допаде преподобном Антонију да живи у њему. 

Стога он стаде ходити у околини Кијева по дубравама и горама, све до Берестова. Ту он нађе пећину, и сатворивши 
молитву настани се у њој. И провођаше живот у великом уздржању. 

По престављењу благоверног књаза Владимира власт захвати безбожни и бедни Свјатополк  и седе на 
великокњажевски престо у Кијеву. Желећи да истреби са лица земље своју браћу, он уби свете мученике Бориса и 

Гљеба . Видећи такво крвопролиће, преподобни Антоније поново отиде у Свету Гору. 

Но благоверни књаз Јарослав, победивши Свјатополка, ступи на престо у Кијеву  Јарослав је волео Берестово  са 
његовом црквом у име светих Апостола; при њој бејаше презвитер по имену Иларион, човек благочестив, велики 
испосник и зналац Светога Писма. (Након много година књаз Јарослав, по вољи Божјој и уз сагласност сабраних 
епископа, изабра Илариона за митрополита Кијевског)  Овај презвитер Иларион одлажаше с времена на време из 
Берестова на Дњепар, на брежуљак, где се сада налазе Даљне или Теодосијеве пештере манастира, а тада беше 

велика шума. На том брежуљку Иларион ископа себи малу пештеру, у којој се тајно мољаше Богу, појући псалме и 
правећи поклоне. 

У то време преподобни Антоније се налажаше у Светој Гори, у манастиру свога пострига. И опет игуману би 
откривење од Бога: "Пошљи, рече Господ, Антонија поново у Русију, јер ми је тамо потребан." Игуман позва 
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преподобнога и рече му: "Антоније! Бог тако хоће, иди опет у Русију, и нека је с тобом благослов Свете Горе!" - И 
усто игуман прорече преподобноме, да ће он у земљи Руској бити духовни отац многим монасима. Затим га 

благослови и отпусти, рекавши му: "Иди с миром!" 

Са таквим благословом преподобни Антоније допутова опет у Кијево. Изишавши на брежуљак где Иларион беше 
ископао споменуту малу пештеру, преподобни Антоније заволе то место. И помоливши се Богу са сузама, рече: 
"Господе! нека на овом месту буде благослов свете горе Атонске и молитва мога оца који ме постриже! Утврди, 

Господе, моје настањење овде!" 

Рекавши то, преподобни се настани на том месту. И живљаше ту молећи се непрестано Богу, једући сув хлеб и 
пијући воду под меру, и то сваки други дан, а некада тек сваки трећи дан; понекад пак није окушао ништа по читаву 

недељу дана, проводећи дан и ноћ у молитвеном бдењу, и својим рукама копајући усрдно велику пештеру. 

Сазнавши о настањењу преподобног у пештери, неки христољупци долажаху к њему доносећи му намирнице и 
просећи благослов од њега; а неки жељаху и да живе са њим, међу којима беше и блажени Никон . У то време дође 

к преподобном Антонију и преподобни Теодосије , коме тада беше двадесет три године. Преподобни Антоније 
нареди блаженом Никону, јереју и искусном црнорисцу, да постриже Теодосија. 

После много година, када се престави благоверни књаз Јарослав, власт прими његов најстарији син Изјаслав , 
севши на великокњажевски престо у Кијеву. Преподобни пак Антоније у то време беше чувен по свој земљи Руској 

због својих многобројних врлина, као у старини Антоније Велики у Египту. Дознавши за подвижнички живот 
преподобног Антонија, христољубиви књаз Јарослав дође к њему са својом дружином, просећи од њега благослов и 
молитве. Од тада преподобни постаде још чувенији, и поштован од свију. И почеше к њему долазити христољупци, 

желећи да се пострижу; и он их примаше и постригаваше. 

У то време дође к преподобном Антонију блажени Варлаам, син великог бојарина кијевског Јована , затим Јефрем, 
књажев евнух.  На њихову жељу преподобни нареди блаженом Никону да их постриже, због чега је преподобни са 

братијом имао много непријатности. Јер не само разгневљени велики бојарин Јован дође са много момчади у 
пештеру, растера богоизабрано стадо преподобног оца нашег Антонија, извуче из пештере сина свог блаженог 

Варлаама, скиде му монашку одећу, обуче му блиставе бојарске хаљине, и силом га одвуче у свој двор, - него и сам 
велики књаз Изјаслав, дознавши за пострижење бојарскога сина и свог љубљеног евнуха, такође се силно разгневи 
на Христово стадо преподобног Антонија и нареди да ухвате блаженог Никона који их постриже, због чега беше 

нарочито љут на њега, и усто заповеди блаженом Никону да саветује Варлааму и Јефрему да поново живе у свету, 
претећи заточењем њему, његовом наставнику Антонију и свима у пештери, изјављујући да ће им и саму пештеру 

раскопати. 

Тако велики гнев књаза, устројен "кнезом таме", принуди преподобног Антонија те он са преосталом братијом 
остави пештеру и оде у други крај. Међутим књегиња, сазнавши о томе, усрдно мољаше кнеза да својим гневом не 

протерује слуге Божје из своје области, да не би навукао онакав гнев Божји какав постиже њено отачаство, Пољску, 
по изгнању црноризаца. (Кнегиња ова беше Пољкиња, кћи пољскога краља Болеслава Храброг; она подсећаше 

кнеза на случај из живота њенога оца: због пострижења Мојсеја Угрина  Болеслав протера из Пољске црнорисце: 
гнев Божји не одоцни: краљ Болеслав умре напрасно, а у насталој међусобној борби би убијено много епископа и 
бојара). Једва умољен, кнез најзад дође себи и, побојавши се Бога, посла старцу молбу да се врати на своје, место. 

Пронашавши с муком после три дана преподобног Антонија, умолише га да се врати. 

Вративши се у своју пештеру, преподобни отац наш Антоније непрестано мољаше Бога да му подари снаге да 
јуначки подноси напасти, приређиване од врага, мрзитеља добра, и да не преда зверима душе које Га исповедају, и 
да не заборави убоге Своје насвагда. Господ услиши молитву преподобнога: не само распуђене овце вратише се с 

миром к своме пастиру, него к њему у пештеру долажаше мноштво других, жељних спасења, молећи га да их 
избави од клизавог пута таме и упути к светлости спасоносног пута. Све њих преподобни Антоније примаше с 
љубављу. И пошто би их научио како се иде за Христом, он наређиваше блаженом Никону да их постригава. И 

сабра се око преподобног братије, њих дванаест на броју. Они заједнички ископаше велику пештеру; у њој 
устројише цркву и келије, које постоје и данас. 

Сабраној око њега братији, и руковођеној њиме, преподобни отац наш Антоније рече једном: Ето браћо, Бог вас 
окупи, а ја вас постригох по благослову Свете Горе, којим и мене постриже игуман Свете Горе; нека буде на вама 

најпре благослов од Бога и Пресвете Богородице, па онда и благослов од Свете Горе. - Затим преподобни отац 
саопшти братији: Живите сами, ја ђу вам поставити игумана; а ја хоћу да живим сам, као што сам израније навикао. 

И постави им за игумана блаженог Варлаама. Сам пак, избегавајући метеж и вреву, затвори се у једној келији у тој 
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истој пештери. Потом се пресели на други брежуљак и стаде копати другу пештеру, која се налази под садашњим 
великим манастиром Печерским. 

Блажени игуман Варлаам и братија, добивши благослов преподобног Антонија, остадоше и живљаху у првој 
пештери. 

А када се братија умножи, те се не могаху сви сместити у пештери за време саборног богослужења, они намислише 
да ван пештере подигну малу цркву. Поводом тога игуман и братија одоше к преподобном Антонију у нову 

пештеру његову и рекоше му: Оче, братија се умножава, и ми већ не можемо сви да станемо у пештери за време 
саборне молитве. Стога по наређењу Господњем и Пресвете Богородице, и твојом светом молитвом, благослови да 

подигнемо ван пештере малу цркву. - Преподобни им даде свој благослов. А они, поклонивши му се до земље, 
одоше и стадоше зидати над пештером малу цркву у име Успења Пресвете Богородице. 

По завршетку мале надпештерне цркве, књаз Изјаслав, у светом крштењу Димитрије, сазида цркву од камена у име 
светог великомученика Димитрија и устроји манастир при њој. За игумана у том манастиру књаз Изјаслав узе 

блаженог Варлаама, игумана братије живеће у пештери, јер, уздајући се у богатство, он је хтео да свој манастир 
уздигне над манастиром Печерским. Али, иако постоје многи манастири, настали богатством царева и бојара, ипак 

се они не могу упоредити са манастирима који настају молитвама светих, сузама, пошћењем и бдењем. Тако и 
преподобни Антоније не имађаше ни злата ни сребра, али сузама подиже манастир, неупоредљив са другима. 
Уосталом, блажени Варлаам би узет у манастир светог великомученика Димитрија у време када се Печерски 

манастир изграђивао. 

Оставши без игумана, братија из пештере се договорише, па одоше к преподобном Антонију и рекоше: Оче, 
постави нам игумана. - А кога хоћете? упита преподобни. - Онога кога хоће Бог и Пресвета Богородица и ти, чесни 

оче! одговорише они. - На то им преподобни рече: Нека вам буде игуман онај између вас, који се одликује 
послушношћу, кротошћу и смиреношћу. - Тада братија молише преподобног Антонија да им игуман буде 

преподобни Теодосије, јер има његову нарав и искусан је у сваком добру. И благослови га преподобни Антоније на 
игуманство. Онда сва братија, њих двадесет на броју, поклонише се преподобном Антонију до лица земље, радосни 

што добише таквог наставника. 

Поставши игуман у пештери, преподобни Теодосије се стаде усрдно бринути о обитељи са великим пошћењем и 
сузним молитвама, при чему му много помагаху благослов и молитва његовог старешине, преподобног оца нашег 
Антонија који насамо молитвено тиховаше. И Господ стаде умножавати црнорисце, те се убрзо под руководством 

преподобног игумана Теодосија обрете сто људи. Видећи такво умножење братије, преподобни Теодосије се 
договори са братијом да саграде манастир. Стога опет одоше к преподобном Антонију и рекоше му: Оче, број 

братије све више и више расте, и ми хоћемо да градимо манастир. - Преподобни Антоније се силно обрадова и рече: 
Благословен Бог за све! Молитва Пресвете Богородице и светогорских отаца нека је с вама и нека вам помаже! 

Рекавши то, он посла једнога од братије књазу Изјаславу са поруком: "Христољубиви књаже! Бог умножава 
братију, а место које имамо тескобно је; молимо те, благоволи дати нам ону гору што је над пештером". - Чувши то, 
књаз се веома обрадова и посла свог бојарина да иноцима преда у својину гору над пештером. На тој гори игуман 

преподобни Теодосије и братија положише темеље великој дрвеној цркви, саградише је и иконама украсише; 
подигоше и многе келије, а сам манастир оградише кулама, па се преселише тамо из пештере. Од тога времена тај 
манастир, подигнут благословом Свете Горе, стаде се звати Печерски, јер црнорисци живљаху раније у пештери. 

После тога преподобни игуман Теодосије реши да свој манастир осигура и духовном оградом, тојест уставом који 
уређује живот монаха не у усамљеништву него у манастиру. И он стаде тражити подесан манастирски устав. И у 
овој ствари њему помагаху благослов и молитва преподобног оца нашег Антонија: јер по његовом благослову и 

молитви Господ устроји, те се баш у то време нађе чесни инок Студитског манастира Михаил, који беше допутовао 
из Грчке са митрополитом Георгијем. Овај инок имађаше при себи Студитски устав. Преписавши тај устав у 

преводу са грчког, преподобни Теодосије га заведе у свом манастиру, и устроји по њему сав поредак: како вршити 
богослужење, појање и читање; како правити поклоне; како стајати у цркви; како се држати у трапези, и шта јести у 
које дане. Од Печерског манастира сви други манастири руски примише овај Студитски устав. Због тога Печерски 

манастир ужива преимућство првенства и части међу руским манастирима. 

У дане игумановања преподобног Теодосија који помоћу новог устава и благословом и молитвама преподобног оца 
нашег Антонија вођаше живот Печерске обитељи путем врлине, дође у ову обитељ као седамнаестогодишњи 

младић преподобни отац наш Нестор, летописац руски, списатељ житија преподобног Теодосија и других. 
Преподобни Теодосије, који с љубављу примаше оне који долажаху к њему, усрдно прими и Нестора по савету и 
благослову преподобног Антонија. Истражујући због чега се манастир назива Печерским, преподобни Нестор у 
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летопису свом саопштава укратко о подвизима првоначалника овог манастира, преподобног оца нашег Антонија. 

Но да кажемо нешто о чудесима, иако не о свима, и о чесној кончини светог Антонија, позајмљујући обавештења 
од блаженог епископа Симеона и блиског му инока печерског Поликарпа, изоставивши сведочанства летописца о 

самим подвизима и напастима које преподобни претрпе. 

Преподобни отац наш Антоније, осамљен у другој пештери, видећи умножење и узорно живљење Богом изабраног 
стада свог, прослављаше Бога веома у телу свом и у души својој, напредујући у свима врлинама и идући из силе у 

силу. Зато и Бог прослави њега, те он засија у земљи Руској разним чудесима, нарочито даром исцељења и 
пророштва. И показа се преподобни отац наш и као лекар чудесни и као пророк руски. 

Дар чудотворног исцељивања обелодани се код преподобног Антонија на следећи начин. Преподобни старац сам 
служаше болнима, и исцељиваше их својом молитвом. Но прикривајући смирењем дар исцељивања по својој 

молитви, он с благословом даваше болесницима као лек зеље којим се хранио; и болесници, окусивши од тога зеља, 
одмах оздрављаху, макар каква болест да беше на њима. Као подражаваоца оваквог чудотворног лечења свети 

старац остави блаженог Агапита, који лечаше болеснике на исти начин. 

О пророчком дару светог Антонија, поред других примера. сведочи и ово што следи. Три књаза Јарославича: 
Изјаслав књаз кијевски, Свјатослав черњиговски, Всеволод перејаславски, полазећи у рат са Половцима , дођоше к 
преподобном Антонију по благослов. А он, провидевши Духом гнев Божји који ће их постићи, заплака се и прорече 

им говорећи: Због грехова ваших ви ћете бити побеђени од варвара и натерани у бекство, при чему ће се многи 
ваши војници подавити у реци, други ће бити у ропство одведени, а остали мачем побијени. 

То се и зби на реци Алти, када књажеви једва живи побегоше: Изјаслав и Всеволод у Кијево, Свјатослав у 
Черњигов; а Половци се размилеше по југоисточним крајевима Руске земље, пљачкајући и убијајући. 

Уједно с овим пророчанством књажевима преподобни Антоније предсказа Шимону, сину кнеза варјажскога 
Африкана, да ће Шимон благодаћу Божјом у поменутој битци не само избећи смрт налазиће се усред лешева, него 
да ће након много година први бити сахрањен у каменој цркви печерској, о којој преподобни такође прорече да ће 

на чудесан начин бити подигнута. 

Све се то заиста и зби. Јер сам Шимон, враћајући се из те битке, исприча преподобном Антонију ово: Рањен, ја 
лежах међу поубијанима, али ме нека божанска сила извуче исред њих и исцели ме од рана; све пак моје блиске и 
војнике ја нађох читаве. Исто тако ја двапут видех у ваздуху слику цркве која се има саградити и ја у њој погребен 
бити: сада, лежећи међу побијенима на реци Алти; и раније на мору, када бежах у Руску земљу ка књазу Јарославу, 

прогнан из кнежевине варјажке од мог стрица Јакуна. 

Испричавши то, Шимон самим делом потврди своје речио указаном му благоволењу Божјем односно подизања 
свете цркве, прореченог преподобним Антонијем. Јер тада Шимон изнесе појас и златан венац, и предаде их 

преподобном Антонију са речима: Ово скидох са иконе распећа Христова када напуштах отаџбину своју. Ти ми 
предсказа да ћу бити погребен овде; а мени би глас од Господа који ми нареди, да се овим појасом измери темељ 

цркве у којој ћу бити сахрањен и чију слику видех у ваздуху; овај пак венац, по истом наређењу Господњем, треба 
да буде обешен над жртвеником. 

Тако се јасно обелодани, да се пророчанство преподобног Антонија потпуно поклапало са вољом Божјом. Касније 
то потврди и сама стварност: након много година после овога Шимон заиста би први сахрањен у богозданој каменој 

цркви печерској. 

Сада опет да се вратимо к летопису и кажемо коју реч о немалој напасти коју претрпе преподобни Антоније. Јер 
мрзитељ светлости добрих дела, кнез таме - ђаво, поново покуша да преко књаза Изјаслава лиши престони град 

Кијев великог светилника, преподобног оца нашег Антонија, који у мрачној пештери, као под судом, сијаше 
врлинама и чудесима. Стога он устроји овакву пометњу. 

После победе одржане, по проречењу светог Антонија, над Половцима у гореспоменутој битци, кијевски људи 
тераху свога књаза Изјаслава да поново крене с њима противу непријатеља који се беху размилели по Русији. Но 
пошто књаз не пристајаше на то, они дигоше буну , ослободише тамнице полоцкога кнеза Всеслава који се као 

заробљеник налазио у Кијеву, и прогласише га за свога кијевског кнеза, а кнез Изјаслав побеже у Пољску. Након 
седам месеци Изјаслав крену са Болеславом Храбрим противу Всеслава. Всеслав им изиђе с војском у сусрет, но 
кришом побеже к Полоцку. Тада Изјаслав уђе у Кијев.  Нахушкан од ђавола, Изјаслав се стаде силно гневити на 
преподобнога Антонија, јер неко оклевета код њега преподобнога, како тобож он љубљаше Всеслава, даваше му 

савете, и стога тобож он беше виновник све те буне у Кијеву. Преподобни пак Антоније у то време служаше у 
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пештери болесноме Исакију затворнику, кога ђаво беше преластио јавивши му се у облику Исуса Христа, и једва га 
оставио жива заморивши га играњем.  Овом светитељевом служењу болесноме Исакију преластитељ ђаво завиђаше 
много, бојећи се да тим служењем прелашћени Исакије не буде убрзо исцељен телом и душом. И због тога ђаво на 

све могуђе начине распириваше гнев у кнезу Изјаславу, да би он протерао преподобног Антонија из кијевског краја. 
И враг успе у томе на неко време. Кнез черњиговски Свјатослав извештен о томе да је његов брат Изјаслав веома 
љут на преподобног Антонија, посла по светитеља ноћу и тајно га узе к себи у Черњигов. Преподобном Антонију 
се допаде једно месту близу Черњигова на гори Болдини: ту он ископа пештеру и живљаше у њој. Касније на том 

месту би подигнут манастир. Но ненавидник добра није дуго ликовао, јер ускоро књаз Изјаслав испита ствар добро 
и непристрасно, увери се у невиност светог Антонија и познаде сплетку кушачеву. Сажаљевајући случај, он посла у 

крајеве черњиговске к преподобном Антонију, молећи га да се врати у кијевску област к своме богоизбраноме 
стаду. Кротак и смирен срцем, преподобни Антоније се одазва молби и врати к својој братији, који беху пометени и 

одбачени као овце без пастира. Јер Бог није хтео да овај свесветли светилник, светозарно сунце земље Руске, 
преподобни отац наш Антоније постави почетак благочиног житија монашог у другом граду сем у богоспасаваном 
престоном граду Кијеву. Но откуда је преко благоверног књаза Владимира синула светлост православне вере свој 
земљи Руској, Господ је благоволео да отуда засија преко преподобног оца нашег Антонија луча савршеног закона 

подвижничког. 

И после такве напасти преподобни отац наш Антоније не клону духом него, проходећи ступњеве све већих и већих 
подвига, труђаше се у пештери, док не однесе потпуну победу над нејаком силом ђавола. Јер, по речима Еванђеља, 

он изгоњаше овај лукави род молитвом и постом (Мк. 9, 29), и осталим трудољубивим подвизима: бдењем, 
стајањем и безбројним коленопреклоњењима. И све до смрти своје он никада не остави мрачну пештеру своју, иако 

сав живот његов у њој бејаше непрекидна борба са управитељима таме овога света. 

Настанивши се поново у пештери, преподобни Антоније стаде опет пројављивати дар чудотворства у већој мери 
него раније. Он се поче са великим усрђем старати око подизања камене цркве печерске, чије зидање он предсказа, 
и о чему доби сведочанство благоволења Божјег преко Шимона. Преподобни Антоније се поводом тога саветоваше 

са преподобним игуманом Теодосијем, у исто време усрдно се молећи Вишњем Неимару, да Он сам пречистим 
рукама Својим благослови и помогне зидање дома Пречистој Матери Својој, Владарки нашој Богородици, јер, 

говораше он речима Давидовим: Ако Господ неће градити дома, узалуд се муче који га граде (Пс. 126, 1). 

Када се свети Антоније подвизаваше у таквој молитви, догоди се предивно чудо: не удаљујући се никуда од 
Печерског манастира, као некада преславни чудотворац Николај од Мира, он се заједно са својим једнодушним 

пријатељем преподобним Теодосијем појави у Цариграду, представши Царици Небеској, Пресветој Богородици; и 
добивши од Ње злата са преподобним Теодосијем, он га даде мајсторима - зидарима, да они, по наређењу Царице 

Небеске, иду у Русију ради зидања цркве печерске. 

Мајстори - зидари допутоваше из Грчке и испричаше то велико чудо. Преподобни пак отац наш Антоније сегну се 
за другим предивним чудесима, својственим древним пророцима, Гедеону и Илији. Јер када мајстори упиташе 

преподобног Антонија, на ком месту жели да се зида црква Пресвете Богородице, он се три дана мољаше да сам 
Господ, тројичан у Лицима, знаком с неба укаже место достојно за обиталиште Царице Небеске . И тада, покренут 

Богом, кнез Свјатослав дође к људима који се беху сабрали ради избора таквога места, и поклони за цркву своје 
имање које се граничило с пештером. А преподобном Антонију, када он прве ноћи стајаше на поменутој молитви, 

јави се сам Цар Славе, Господ Христос, и рече му: "Антоније! нашао си благодат преда мном." Чувши то, 
преподобни Антоније измоли у Господа, да по свој земљи изјутра буде роса, а да место на коме се има подићи 

црква буде суво. И би тако. А друге ноћи преподобни измоли у Господа, те само на месту, угодном Њему за цркву, 
би роса, а сва остала земља беше сува. У трећи пак дан преподобни отац благослови указано место и нареди да се 

оно размери златним појасом са иконе Спаситељеве, добијеним од Шимона, и то: тридесет појаса у дужину и 
двадесет у ширину, као што би Шимону наређено одозго. Затим преподобни Антоније молитвом својом низведе 

огањ с неба,  који не само спали све растиње на том месту него и земљу ископа, те тако потпуно припреми то место, 
где би подигнута света чудотворна црква печерска, "слична небу", како се то вели у повести о њој. 

Таквим чудесима преподобни отац наш Антоније уготови место за цркву свете обитељи Печерске и благослови 
почетак њенога зидања. После тога он стаде себе сама спремати за одлазак ка Цркви вечној, нерукотвореној, у 

обитељима небеским, о којој свети Јован пише у Откривењу: Господ Бог Сведржитељ црква је њему (Откр. 21, 22). 
Тако предсказа и Царица Небеска када се у Влахерни јави градитељима цркве и рече: "Овај Антоније ће вас само 

благословити на дело, јер он сам одлази у вечни покој: а Теодосије друге године иде за њим." 

Но какво спремање за чесну пред Господом смрт беше потребно преподобном оцу нашем Антонију који, имајући 
добровољно обиталиште у пештери као у свагдашњем гробу, могаше говорити са апостолом: сваки дан умирем (1 
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Кор. 15, 31)? Стога он и са пророком нелажним устима говораше сваки дан: спреман сам, и не затежем се чувати 
заповести твоје (Пс. 118, 60). Спреман дакле беше срцем преподобни Антоније, и не беше узнемирен абог дела 
својих, него због богоизабраног стада свог, да га не остави пометено. Тако се на преподобноме испунише речи 

апостолске: Обоје ми је мило: имам жељу отићи и с Христом бити, што је много боље; али остати у телу потребније 
је вас ради (Флб. 1, 23-24). 

Видећи да је већ дошло време одласка и разлучења од тела, преподобни Антоније утешаваше децу своју обећањем, 
да ни по одласку своме неће оставити ово свето место на коме се подвизавао, него ће га стално надгледати и 

посећивати, старајући се о њему и помажући оне што живе у њему и оне што му са вером прибегавају. Но особито 
благонадежно обећање, драгоценије од сваког наслеђа, остави преподобни о месту својих подвига: он обећа 

посредовати молитвама својим да као што он одлази из тела са покајањем и увереношћу у помиловање, тако се 
удостоје тога и остали који се ту налазе и имају љубав к њему. 

Пошто проведе у другој пештери шеснаест година, преподобни Антоније заврши у њој свој временски живот и 
отиде у бесконачни, десетога јула 1073 године, у деведесетој години старости. Чесне мошти преподобног 

првоначалника бише тада положене у тој истој пештери под великим манастиром, у којој сс он престави. Но као 
што се сам преподобни отац за живота свог удаљаваше од очију људских, тајно се молећи Богу у осами, тако 
моштима својим он испроси тај исти дар - да буду удаљене од очију људских: јер је требало да се овај руски 
законодавац удостоји истог удела са израиљским. Израиљци не могаху некада гледати у живога Мојсија због 

светлости којом је сијао, када им донесе закон са Синајске Горе (2 Мој. 34, 29-35); тако исто не могаху и 
преподобног оца нашег Антонија, за живота његова у пештери, гледати у светлости добрих дела, када донесе земљи 
Руској закон са горе Атона. Тело упокојеног законодавца израиљског Мојсија би сакривено од гледања (5 Мојс. 34, 

6); тако исто сакривено је и тело преподобног оца нашег Антонија, законодавца руског. Бог, диван у светима 
Својим, до сада нам чудотворно забрањује видети тело преподобнога: јер многи који се дрзнуше раскопати место 
где је положено чесно тело преподобног оца нашег Антонија, бише наказани суктањем огња који их опаљиваше, и 

они силне болове осећаху од тих опекотина све док се нису раскајали за такву дрскост. Но иако су мошти 
преподобног оца нашег удаљене од нашег вида, ипак су помоћју својом свагда с нама и близу свих који призивају 

угодника Божјег. Јер свете мошти његове обилно творе чудеса, помажући свима који са вером прибегавају к чесном 
гробу преподобнога. Но оне нарочито одгоне од људи таму демонску, као истинита светлост која и у тами мрачнога 

гроба светли; и тама демонска никада не може обузети ову светлост, већ стално ишчезава од блистања њеног. 

Чесне мошти преподобног оца нашег Антонија избављају и од различитих недуга који војују не само на тело него и 
на душу. То је нарочито искусио свети Јован Многострадални: борећи се три године са нечистим страстима, и 
много пропативши, мучен блудном пожудом, он дође на гроб преподобног Антонија, и ту проведе дан и ноћ у 

молитви. И гле, он чу глас преподобнога упућен њему: "Јоване, Јоване! Ти треба да се затвориш у овој пештери, да 
би, уз помоћ Господњу, престала борба, окончана усамљеношћу и ћутањем". - Јован то учини. И благодаћу Божјом, 

на молитве преподобног оца нашег Антонија, би спасен: нечисте страсти телесне, иако скоро тридесет година 
нападаху на њега заједно са нечистим дусима, ипак га, како видимо из његовог житија, не победише. 

Преподобни отац наш Антоније, као што обећа, не остави ни своје свето место. Бринући се о њему, он се, по 
престављењу свом (као и раније за живота), јави заједно са преподобним Теодосијем у Цариграду, и ту уговори са 

грчким иконописцима о изради чеоних икона за печерску цркву; притом даде им довољно злата, као и раније 
зидарима са истим преподобним Теодосијем; и посла их у град Кијев у Печерски манастир к блаженоме Никону, 

тадашњем игуману, као што о томе казује повест о украшењу свете цркве печерске. 

Преподобни отац наш Антоније показа се веродостојан и у благонадежном обећању свом, да ће по одласку свом 
помагати онима који га љубе, да живот свој, проведен на његовом светом месту, окончавају у покајању и 

удостојавају се помиловања од Господа. Ово обећање чудотворно се зби самим делом на блаженом Еразму, 
црнорисцу печерском. Оплакујући злато утрошено на украшавање цркве печерске, он паде у љути недуг; седам 

дана лежаше он без свести, и већ беше на концу, али се никако не могаше без покајања преставити, и на том светом 
месту погребен бити. И гле, у осми дан њему се јави преподобни Антоније са преподобним Теодосијем и рече му: 

"Молисмо се Богу за тебе, и Он ти дарова време за покајање". - Еразмо одмах оздрави, и тако се савршено покаја, и 
би помилован од Бога, да у трећи дан премину. Он се удостоји те би прибројан к лику светих, као што пише у 

његовом житију. 

Прославимо стога и ми сведарежљивог Човекољупца што је даровао тако чудотворног првоначелника 
монахујућима у земљи Руској, преподобног Антонија. Ни један човек не може описати сва његова дела, нарочито 
она учињена до престављења, јер он провођаше живот тајно у усамљеничком пештерном молитвеном тиховању и 
деловању; то је познато само Свезнајућем Срцезналцу који зна непознатости и тајне; Његов језик је "трска хитрога 
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писара" (Пс. 44, 2); Он је сам написао опширније житије преподобног оца нашег Антонија у књигама вечнога 
живота. Ми пак, помолимо се усрдно великом чудотворцу, преподобном оцу нашем Антонију, да се његовим 

молитвама удостојимо скончати у покајању и помиловању од Господа Христа, коме са Његовим беспочетним Оцем 
и једносушним Духом част, слава и хвала, сада и увек и кроза све бесконачне векове. Амин. 

                 *** 

24.марта  Спомен чуда у Печерском манастиру. Два друга Јован и Сергије, побратиме се пред иконом Пресвете 
Богородице у том манастиру. Јован беше богат човек и имаше петогодишњег сина Захарија. Разболе се Јован и пред 

смрт препоручи свога сина старању Сергијевом, и остави Сергију на чување доста сребра и злата с тим, да овај то 
уручи Захарији када овај одрасте. Но када Захарија одрасте, Сергије одрече да је ишта примио од умрлог Јована. 

Тада му рече Захарија, нека се закуне пред оном истом иконом Пресвете Богородице, пред којом је ухватио 
братство са његовим пок. оцем, да ништа није примио од Јована, па му ништа неће ни тражити. Сергије пристане. 
Но када се закле, хтеде прићи да целива икону, али га сила нека држаше даље и не допушташе. Тада наједанпут 
поче бесомучно викати: "Свети оци, Антоније и Теодосије, не дајте да ме погуби овај немилостиви ангел!" То га 

демон беше напао по Божјем попуштању. Потом проказа сав новац што је Јован оставио. Но када отворише, нађоше 
ону суму удвојену. Удвоји се она сума Промислом Божјим. Примивши новац, Захарије га даде манастиру, а сам се 

ту постриже за монаха, проживе дуго, удостоји се великих дарова Божјих, и пресели се мирно у вечност.   

     

                   ПОЧАЈЕВСКА ЛАВРА 

  

                       СВЕТИ АМФИЛОХИЈЕ ПОЧАЈЕВСКИ    
У тихој долини, међу живописним, невисоким брдима и брежуљцима који је окружују, у селу Мала Иловица, у 

сеоској породици Варнаве Головатјука са пуно деце, 27. новембра (по старом календару) 1894.г. родио се син, који 
је на светом крштењу добио име Јаков у част мученика Јакова Персијанца.  

У сеоској тишини, усред дивне природе Украјине, далеко од градске вреве и сујете, протицало је Јаковљево 
детињство. Мир и слога који су владали у породици Варнаве Головатјука природно су утицали на маленог Јакова. 
Под истим кровом, у страху Божјем, живели су синови, кћери, снаје, деца, унуци. Ту су се млађи са поштовањем 

односили према старијима, помажући им на њиви и у домаћинству.  
Варнава, отац десеторо деце, морао је да се бави разним занатима: правио је запрежна кола, калупе за ципеле, игле 

за плетење, санке, осим тога, одлично је намештао ишчашене и поломљене кости. Неретко су га одвозили 
болесницима удаљеним десетине километара. Дуже времена, каткад и по двадесет дана, бивао би одсутан, остајући 

крај постеље страдалника до оздрављења. Јаков је обично помагао оцу држећи болеснике, при намештању 
сломљених костију, које је изазивало несносне болове.  

Јаковљева мајка Ана, богобојажљива смирена жена која је волела храм Божји и молитву, коју није прекидала чак ни 
на њиви, имала је страхопоштовање према свештеницима и сматрала их је светима. Кад је био схиигуман, отац 
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Јосиф је говорио: "Ја верујем да је моја мама у Царству Небеском!" На жалост, није доживела ту радост да види 
свога сина као свештеника.  

Још од најранијег детињства, Јаков, погружен у послове сеоског домаћинства, видећи благочестивост својих 
родитеља који нису из куће излазили без молитве, упијао је у себе све најбоље и најсветије.  

Године 1912., Јаков Головатјук, одрастао и ојачао, био је позван у Царску Армију. За време Првог светског рата 
служио је у 165. стрељачком пуку у граду Луцку, а затим је заједно са пуком премештен у град Томск. Војни 

санитет, где је млади војник вршио дужност лекарског помоћника, затим фронт, борбе у којима се лицем у лице 
сусретао са животом и смрћу, где су најбољи другови изгинули у боју, и, затим - ропство.  

Немци су га послали у Алпе, где је три године радио на фармама. Извршавајући сваки посао са великим усрђем и 
хришћанском покорношћу, Јаков је стекао поверење и љубав свога газде, који је чак намеравао да га ожени својом 

ћерком. Али младић, тугујући за родним крајем, 1919.г. остварује заветну жељу свога срца и бежи. Уз помоћ 
добрих људи, прелази границу и враћа се у родно село.  

Молитвена топлота очевог дома загрејала је душу луталице. Дани су протицали у уобичајеним сеоским пословима. 
Помагао је болесницима који су се обраћали за помоћ.  

Поштујући традиционалне обичаје, Јаков, већ пријатне спољашњости и дивног гласа, почео је да размишља о 
женидби. Запазио је младу и добру девојку..., но, Бог је хтео другачије. Разговор са старешином парохијског храма 

окренуо је животни пут замишљеног младића у другом правцу.  
Видевши света, окусивши невоље на фронту и у заробљеништву, Јаков је дубоко усвојио став да је живот 

непрестана борба у којој се ђаво бори са Богом, а поље те битке је, по речима Достојевског, срце човечије. И у тој 
битци не може се истрајати ако се у земљу срдачног смирења не засеје семе благочашћа, орошено сузама покајања.  

Године 1925. Јаков Головатјук, изабравши трновит пут спасења у монаштву, долази у Почајевску Лавру. У 
трудољубију и смирењу испуњавао је новонаречени монах дата му послушања. Као и код куће, правио је санке, 

кола, певао за певницом, уз све то сматрајући себе најгрешнијим и недостојним.  
У фебруару 1931.Г., стојећи крај одра почившег настојатеља, Јаков је одједном осетио сву сујетност и 

брзопролазност живота. "Човек је као трава, дани су његови као цвеш пољски, када процвета", Смрт је неизбежна. 
Био мудар или богат, снажан телом или убоги - смрт је иста за све. Сви у земљу лежемо, сви ћемо бити прах. А шта 

је са оне стране гроба? Вечност, муке? Јаков као да се пробудио истог часа пожелевши да очисти душу, да збаци 
окове греха и почне нови богоугодни живот. У тренуцима последњег опраштања, тек што су затрпали гроб  
архимандрита, искушеник Јаков иступио је напред и пред целим народом почео да исповеда грехе, молећи 

опроштај за сав свој протекли живот. Ватрена исповест младића многе је дирнула и узбудила, остајући у срцу за 
цео живот.  

Дајући монашке завете, 8. јула 1932.г. благословом надлежног архијереја, искушеник Јаков Головатјук, био је 
пострижен у монаштво са именом Јосиф.  

Извршавајући разне послове и послушања у Лаври, отац Јосиф лечио је болеснике, а нарочито се прославио по 
намештању костију. Њему су доводили страдалнике из свих крајева, река болесника није се прекидала ни дању ни 

ноћу.  
Благословом намесника Лавре, настанио се у кућици код улаза на монашко гробље, где је заједно са јеромонахом 
Иринархом проживео око двадесет лета. Многобројно дрвеће, између осталог и воће, које се и данас може видети, 

посадио је баћушка.  
Оцу Јосифу доводили су веома много болесника. Понекад је и цела Липова била закрчена невољницима (чак и до 
100 болесника). За време Пољске владавине, лечење код пољских лекара било је веома скупо, па је зато обични 

народ са болестима и преломима ишао оцу Јосифу. Он је све лечио не узимајући новац. У знак захвалности често 
би му остављали воће и поврће.  

Проводећи дане и ноћи у труду и молитви, отац Јосиф узрастао је духом, идући из силе у силу. Његови тајни 
подвизи и борбе остали су сакривени од света. Постом и бдењем смирујући своју плот, подвижник је умртвљавао 

плотске жеље и страсти приводећи и најмање покрете ума и срца под "руковођење духом". Посветивши живот 
служењу Богу и ближњима, отац Јосиф стекао је чврсту веру и делотворну љубав, добивши од Бога дар 

прозорљивости и чудотворења.  
Благодаримо Богу Који је даровао свету оца Јосифа, исцелитеља душа и тела људских, од свег срца испуњеног 

љубављу и састрадањем према страдајућима. Он је лечио, истеривао демоне, враћао слух глувима и вид слепима, 
жалоснима даровао радост и утеху. Колико је само суза обрисао старац својим молитвама, колико невоља узео у 

своје срце, плакао са онима који плачу, дарујући притом свима мир и радост срца, весеље и наду.  
Отац Јосиф се сећао, како је на почетку Другог светског рата, лежећи и одмарајући се на ливади поподне, јасно чуо 

немачке речи, бат ногу и звекет оружја. Пренувши се, осмотрио је - око њега није било никога. Он и јеромонах 
Иринарх зачудили су се, шта би то могло бити? Схватили су то увече, када су Немци ушли у Почајев. Тако је најпре 
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њему Господ открио будућност као садашњост, и од тада је отац Јосиф знао, по његовим сопственим речима: "ко 
ми то долази и зашто, шта га боли и колико ће живети".  

По окончању рата, оца Јосифа су на гробљу почели обилазити сарадници полицијске тајне службе. Једни су у њему 
видели сарадника полиције, други су подозревали да скрива бан-дите и својски се трудили да буду што даље од 

њега. Једне вечери, дошли су непознати људи са носиљком, свезали га и понели намеравајући да га одвезу у затвор. 
Видевши то, богомољци су се почели бунити, а отац Јосиф је спокојно рекао: "неће далеко однети". И, гле чуда! 

Господ није дозволио насилницима да се иживљавају над Његовим угодником. На путу ка Лаври један је ослепео, 
другом су се одузеле руке, трећем ноге. Викали су и молили оца Јосифа да им опрости, одвезујући га. Он их је 

благословио и отпустио с миром.  
И упркос чуду не покајавши се, дошли су опет, али на "разговор" (да га испитају). Управо тада баћушки су довезли 

опседнуту, привезану за мердевине. Баћушка је пришао и развезао је. Добивши слободу, жена се с песницама 
обрушила на оца Јосифа обасипајући га силним ударцима, док се изнемоћала није свалила на земљу. Преподобни се 
није бранио, није ни покушавао да се заштити од њених удараца - ћутећи је стајао и молио се. Његово срце, коме су 

били страни гнев и злоба, испунило се жалошћу и састрадањем видећи створење Божије како се мучи од ђавола. 
Жена је скочила и с новом надљудском снагом бацила се на старца. Падала је, поново устајала, ударала га, но не 

могавши да поколеба дуготрпљење подвижника, изморила се и потпуно изнемогла.  
Тако   су   демони   мрзели   оца   Јосифа, неретко кроз демонизоване исказујући своју злобу према њему. Лукавоме 
је страна добродетељ. Демон, побеђен смиреномудријем старца, напустио је опседнуту. Уставши, као из неког сна, 

она је упитала где се налази и како је ту доспела. Гледајући све то што се догодило, представници власти тог су 
пута оставили старца на миру.  

Где непријатељ људског рода не успева сам посредством помисли, кажу свети оци, тамо пошаље зле људе.  
На крају Великог отаџбинског рата, после повлачења Немаца, у шумама се појавило мноштво банди и разбојничких 

дружина. Вршене су ноћне провале и убиства. Наши, туђи, све се помешало, сви су живели у страху.  
Монашко гробље је било изван манастирске порте. Сумрак је доносио неизвесност. Могло се свашта догодити.  

Ноћна тама спустила се на уморну, уснулу земљу. Свежина пролећне ноћи натерала је људе у куће. Но, очигледно, 
не све. Један час пре поноћи, гробљем је злокобно одјекнуо бат чизама. Четрнаест наоружаних мушкараца 

провалило је у убогу кућицу оца Јосифа и затражило да једе. Вечеравши, већ доста после пола ноћи, шумски 
"гости" су затражили да их испрати. Дошавши до врата, командир је објавио оцу Јосифу да ће га стрељати. Мирно 

примивши вест о скорој смрти, старац је замолио да му допусте десетак минута да би се помолио. Добивши 
жељено, баћушка је стао под стару липу рекавши у себи "Оче наш", "Богородице Дјево", "Вјерујем", "Нека васкрсне 
Бог"... Отац Иринарх, узнемирен одсуством старца изашао је ван. Старац је већ стајао испред цеви оружја упереног 

у њега, добродушно се молећи за "оне који чине зло". Командир је гласно одбројавао последње тренутке живота 
оца Јосифа... "Један..., два..." Отац Иринарх, схвативши шта се догађа, бацио се на аутомат и окренувши га ка 
земљи, очајнички узвикнуо: "Кога то хоћете да убијете?! Знате зашто је крив овај човек? Крив је јер је толике 

спасао. Ако треба некога да убијете, убијте мене, а њега не дирајте!". - "Добро, нека иде", - рекао је старешина, 
извлачећи аутомат из руку неочекиваног заступника. Очекујући метак у леђа, отац Јосиф упутио се ка вратима, 
ушао и ту се зауставио. Смрт је минула. Чуло се како је шкљоцнула брава на капији, партизани су се изгубили у 
ноћи... Отац Иринарх, желећи да "положи душу своју за пријатеље своје", спасао је баћушку од изненадне смрти 

коју му је припремио ђаво кроз зле људе.  
Убрзо после тога оца Јосифа вратили су натраг у Лавру. Но, људи су и даље хитали к њему, добијајући излечење од 

телесних болести и тајних недуга душе. Исцељивали су се чак и они чије су болести биле запуштене, и по 
мишљењу лекара - неизлечиве.  

Ипак, управо су лекари први устали против старца, тражећи од месних власти и намесника Лавре да учине крај 
медицинској пракси недипломираног лекара, због чијег су милосрђа они остајали без зараде.  

Било је то у време после рата, када је Западна Украјина која је много година била под Пољском, ушла у састав 
Совјетског Савеза. Мада није било безопасно, отац Јосиф је наставио да помаже људима.  

Баћушка је имао особити дар - да изгони демоне. Доводили су му опседнуте из најудаљенијих република 
Совјетског Савеза. Старац је демоне видео на јави и често идући по храму строго им заповедао да изађу из цркве и 

из људи.  
Невоље које су испуњавале људска срца, отац Јосиф је преживљавао као своје, састрадавајући са страдалницима и 

снисходећи немоћнима.  
Скоро сви житељи Почајева, у разним периодима свога живота - у детињству, младости или старости - обраћали су 

се оцу Јосифу.  
Цео дан проводећи на послушањима и с људима, подвижник се молио ноћу. "Година 1950-тих, сећа се архимандрит 

Силвестар,  ја сам с оцем Јосифом имао послушање у манас-тирском врту. Понекад, читајући правило, ја бих се 
задржао, на шта би он приметио: "Дан је за послушање, ноћ је за молитву". И заиста, он је тако и поступао. Касније, 
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када сам био економ,-говори отац Силвестер,  увек сам се касно враћао у манастир, и редовно сам виђао оца 
Игумана на молитви под дрветом у врту."  

Отац Јосиф је заволео смирење и, избегавајући сујетну људску славу, својски се трудио да сакрије своје 
добродетељи.  

"Једанпут, 1956.г. у јесен, сећам се да је био петак, - прича К., - богомољци су помагали у брању јабука у 
манастирском врту. После ручка, добивши кратак предах, са другарицом сам прошетала између дрвета чије су се 

гране савијале под теретом зрелих плодова. Нашу пажњу привукао је неки човек у старом огртачу и кожним 
чизмама.  

Лежао је на земљи покривши главу изношеним шеширом. Удаљиле смо се смејући се што се неко досетио да се 
наспава на послу. После предаха виделе смо тог истог човека - био је то отац Јосиф: он никада није окушао храну 
средом и петком, и скривајући од људи свој подвиг, неприметно се усамио ради молитве, а чувши наше гласове, 

легао је на земљу претварајући се да спава".  
Крај 50-тих година... Нови талас прогањања Цркве. Масовно затварање храмова и манастира, најжешће се 

обрушило на Западну Украјину. Совјетска власт, спроводећи атеистичке програме, планирала је да претвори 
Почајев у "комунистичко насеље" са музејем атеизма у Лаври. Житељима манастира предлагали су да напусте 

територију. Над свима верујућима, монасима и поклоницима, била је установљена посебна контрола. Године 1959. 
локална власт одузела је манастиру: земљишни посед од 10 хектара, воћњак са повртњаком, стаклену башту, 

сушару, кућицу за баштована и пчелињак од сто кошница. Одузели су и воденицу са машинама и опремом. Свим 
трговинама у Почајеву било је забрањено да испоручују робу за манастир, тако да је братство било лишено и 

најнеопходнијих намирница.  
Поклонике и све који су долазили у Лавру, контролисали су да неко не би донео намирнице. Решили су да не 

злостављају монахе већ да их истерају без насиља, како би потом пред лицем светске јавности и светске 
малограђанштине изјавили да су монаси добровољно напустили обитељ и да су се одрекли религије... Но, нико од 

монаха није ни помишљао да напусти манастир. Тада су под разним изговорима изгонили једног по једног, 
прогонили, упорније су затварали у тамницу због "непоседовања одговарајућих исправа", одводили у 

психијатријске болнице, враћали кући без права повратка. Непокорнима су судили. Људи су се враћали не личећи 
на себе, као да су костуре обмотали тамном кожом. Јеромонаси: Амвросије, Сергије, Валеријан,Апелије, јерођакон 

Андреј, монах Нестор и други, боравили су у тамницама, понекад и на дуго времена.  
Репресија није сломила истрајност монаха који су све подносили храбро и спокојно, желећи, ако је потребно, и да 

умру  за Лаврске Светиње. Власт је не једном претила монасима говорећи да ће их удавити у светом извору, на шта 
им је отац Јосиф спокојно одговарао: "Па ми зато и не бежимо!", - т.ј. био је спреман да прими мученичку кончину.  
Поклоницима је било ускраћено преноћиште. У градском хотелу их нису примали, а домове месних житеља сваке 

ноћи су претресали. За скривање богомољаца домаћинима је прећено строгим казнама. У таквој ситуацији свештена 
управа Лавре одлучила је да у једном од храмова сваке ноћи служе бденије, како би омогућила поклоницима да у 
њему могу предахнути. Отац Јован би долазио у храм, до јутра служио акатисте а у свитање је заповедао свима да 

певају: "Слава Тебје показавшему нам свјет", и "Пресвјатаја Дјево" и друге песме и молитве.  
У јесен 1962.Г. старца су позвали у град Броди, четрдесет километара од Почајева, због девојчице која је сломила 
руку. Враћајући се у манастир ушао је кроз капију економије и није видео шта се дешава код храма Св. Тројице. 

Преподобни још није отворио врата келије, кад  му Је притрчао искушеник и усплахирено рекаo да храм отимају и 
да је командир милиције већ одузео кључ од намесника. Отац Јосиф је пожурио у храм. Тамо је било пуно људи, а 

код врата цркве стајало је десетак милиционера са својим командиром. Старац је пришао командиру и неочекивано 
из његових руку  истргнуо свежањ кључева. Дајући их младом намеснику Августину који је ту стајао, рекао је: 

"Ево, узми и никоме их не дај!" Запрепашћеним милиционерима је подвикнуо: "Архијереј је домаћин Цркве! А ви, 
зашто сте дошли? Одлазите! Људи, отерајте их!", - обратио се присутним месним житељима. Одушевљени позивом 

вољеног баћушке, људи су се устремили на милиционере, који су уплашени почели бежати ка Светим вратима.  
Својом храброшћу и смелошћу отац Јосиф спасао је Тројицки храм. Старац је био свестан шта је учинио, и 

очекивао је од осветољубивих и злопамтљивих богобораца жесток ударац. Међутим, он је и знао: "на Бога се уздам, 
не бојим се, шша ће ми учиниши човек?" (Пс. 55). Преподобни, не само да је очекивао, он је знао када и како ће 

доћи по њега, но ништа није предузимао.  
Није прошло ни недељу дана... Некадашњи (сада већ покојни) вратар на улазу у економију, игуман Серафим причао 
је: "Крајем септембра, када сам дежурао на капији економије  пришао ми је отац Јосиф и рекао: "Отварај врата. Ево, 
"црни гавран"* (руски назив за "Марицу") долази по Јосифа!",  и ушао у конак кроз економију. Ја сам отворио врата 

на конаку и почео очекивати "црног гаврана". Но нико није долазио, и затворио сам капију, помисливши да се то 
старац нашалио са мном. Прошло је два часа. Изненада је дошао полицијски ауто "црни гавран". Полицајци су 

тражили да пропустим ауто у двориште".  
Отац Јосиф је био у својој келији када је игуман Владислав покуцао на врата и изговорио молитву "Господе Исусе 
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Христе Сине Божји помилуј нас!" Старац је знао да ће га ухапсити, знао је да ће по њега доћи сарадници милиције 
и не би их пустио, али по молитви духовног брата отворио је врата... Шесторо људи бацило се на њега, оборили су 
га на под, свезали руке и ноге, уста запушили марамом и понели са спрата у двориште ка ауту. Како је касније сам 

причао: није могао да дише, у устима крпа, крагна подрасника тако је стегла грло да би се за неколико минута 
угушио. У ауту су му извадили мараму из уста и везаног повезли у Будаков, град удаљен више од сто километара 
од Почајева, у окружну психијатријску болницу. Ту су оца Јосифа ошишали и обријали, а потом му заповедили да 
скине крст, што је он одбио. Тада су болничари сами стргли крст с њега и усред  ноћи га нагог повели на одељење 
тешких душевних болесника. Одељење су осветљавале слабе сијалице. Четрдесет људи (сви наги) спавало је, када 
је старац ушао. Демони су говорили из уснулих: "Зашто си дошао овамо? Ово није манастир?" Он им је одговорио: 

"Ви сами сте ме овамо , довели". Затим су оцу Јосифу почели давати лекове од кога му је цело тело отекло и 
прскала кожа по телу. Сећајући се свега тога, старац је рукама покривао лице.  

Људи су, сазнавши где се налази отац Јосиф, почели писати главном лекару Будаковске болнице писма са молбом 
да пусти старца који је незаконито смештен са душевно оболелима, јер и он сам  лечи такве.  

Прошло је три месеца његовог боравка у болници. Једном је на одељење болничар донео собни мантил и папуче, 
заповедио старцу да се обуче и пође са њим у кабинет главног лекара. У кабинету су били и други лекари. Рекли су 

му да седне.  

1. Можете ли ви лечити оне болеснике који се налазе у нашој болници?  
2. Могу.  

3. Тада их излечите!  
4. Добро.  

Отац Јосиф им је предложио да га пусте у манастир или да пошаљу било кога ко би донео свето Јеванђеље, крст и 
одежду (ризу, епитрахиљ, наруквице) да би могао да одслужи молебан водоосвећеља и демони ће сами отићи. И 

још је додао да кроз две недеље ту неће више остати ни једног болесника (а било их је преко 500).  

1. Не! Лечите ви без молебна.  
2. Тако није могуће излечити.  

3. А зашто?  

Старац је одговорио да кад војник иде у бој, њему дају оружје: пушку, муницију, бомбу. Наше је пак оружје против 
невидљивог непријатеља - свети крст, свето Јеванђеље и освећена вода!  

Оца Јосифа су опет одвели на одељење, где је наставио да носи свој мученички крст - "чеках Бога који спасава од 
малодушносши и од буре" (Пс. 54).  

Свемилостиви Господ не даје човеку да понесе већи крст него што је његова снага, већ многим скорбима испитује 
веру, трпљење и уздање његово на Бога. Сви који су познавали оца Јосифа нису престајали да траже његово 

ослобођење. Писали су свуда, чак и у Москву и... надали се.  
Онда је на одељење опет дошао болничар и опет оцу Јосифу донео кућни мантил и папуче. Пошао је с њим у 
кабинет главног лекара, где је се налазило још двоје - мушкарац и жена, како се потом испоставило  чланови 

московске комисије. Старцу су учтиво рекли да седне и упитали га да ли је одавно постао монах? Чули су одговор 
да се родио као монах. На питање зашто се налази у тој болници, одговорио је, како је као дечак често ишао суседу, 

старцу, који је читао Библију и говорио да ће доћи време када ће аждаја ратовати с Црквом. Њему је било 
интересантно да запиткује о томе. И ево, сада види како аждаја ратује против Цркве. Жена се на такав одговор 

осмехнула, значајно су се погледали и мушкарци. А оца Јосифа су опет вратили на одељење...  
Но, људи се нису предавали. Наставили су да пишу са молбама да га ослободе из болнице. О заточењу оца Јосифа 

сазнала је Стаљинова ћерка Светлана Алилујева. Захвална за то што ју је раније излечио од душевне болести, 
успела је да ослободи старца. После тога се отац Јосиф преселио код своје родбине у родну Иловицу.  

Сазнавши где се старац налази, почели су му пристизати људи обузети разним недузима. Отац је свакодневно 
служио молебан водоосвећења и исцељивао људе. Но, непријатељ је опет устао у лицу безбожних локалних власти. 

Узнемирени најездом болесних људи у село, власти су нахушкале зле људе против њега.  
Један тракториста намамио је старца на свој трактор и одвезао га из села до мочваре. Ту га је с трактора збацио на 
земљу и, истукавши га до губитка свести, бацио у воду и отишао. Отац Јосиф је осам часова прележао у хладној 

води. Био је децембар месец 1965.г. Узнемирени дугим одсуством оца Јосифа почели су га тражити. И нашли су га 
једва живог. Само се чудом није утопио. Старца су одмах одвезли у Почајевску Лавру и те ноћи су га постригли у 

схиму са именом Амфилохије, у част светитеља Иконијског, ког Црква слави тог истог дана. Нико се тада није 
надао да ће старац преживети до јутра. Но, сила Божја подигла је оца на ноге, оздравио је. Остати у Лаври без 

докумената било би опасно. По баћушку су дошли рођаци и вратили га у Иловицу.  
Људи су као и раније долазили старцу, тражили исцељење и добијали га, о чему постоје бројна сведочанства. Отац 
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Јосиф је свакодневно служио молебне, а после службе све би окропио светом водицом и позивао их за заједничку 
трпезу. После молебна људи би осећали необјашњиву лакоћу у срцу. "По Божјем допуштењу, -говорио је старац,- 
због грехова враг долази до људи, узима у руку срце и притиска га. Али, да би срце било чисто, треба постојано 

читати молитву Царе НебесниГ  
Обеди су такође били некако необични. После њих су се многи болесници исцелили. А понекад би отац Јосиф 
узимао штап и седао на клупу у капели. Сви који су се ту молили прилазили су му и молили га да их дотакне 

штапом до болног места. И кога год је  он додирнуо, исцелио би се. Тако су се исцељивали они који су страдали од 
главобоље, од болести бубрега, јетре, срца, руку и ногу, а такође и душевно оболели.  

Слава о чудесним исцељењима проносила се свуда. Оцу Јосифу су долазили људи са севера и југа, са истока и 
запада, из Молдавије и Сахалина. Избегавајући људску славу, трудио се да од људи сакрије дати му Божји дар 

исцељења од душевних и телесних болести. Често је споља узимао на себе њихове пороке, јуродствовао и на тај 
начин указивао на разлоге ових или оних болести људи који су му долазили. Многи су, не схватајући шта је 

духовни живот, сматрали оца Јосифа грешником. И он сам често је изјављивао: "Ви мислите да сам ја свет? Ја сам 
грешник! А исцељења добијате по својим молитвама и својој вери".  

Поступци старца обмањивали су не само придошлице већ и његове домаће. А он је притом иолео да понавља: "Не 
гледам ја лице, већ душу! А ви мислите шта хоћете!" Овде су умесне речи Апостола Павла: "Који живе по плоти о 

плотском размишљају, а који живе по духу - о духовном, у чистога је све чисто, а у нечистог и неверног 
оскверњени су ум и савест". Сви који су долазили у Почајевску Лавру са свих страна земље, обавезно су се трудили 
да посете старца у његовом селу. Лети је код њега свакодневно бивало и по 500 душа, а понекад и више. Све би их 

он угостио благословеном трпезом.  
Још с јесени 1965.г. отац Јосиф се преселио код братанице Ане,  ћерке покојног брата Пантелејмона, која је живела 

у истом селу у новом невеликом дому. У Анином дворишту угодник Божји саградио је високи голубарник, а под 
њим малену капелу пред којом је служио молебне и освећивао воду. Иза капеле је поставио дугачак кухињски сто 
за богомољце, а такође је саградио и собу за молитву. На северној страни дворишта, саградио је дугачку зграду и у 

њој трпезарију и кухињу, гостопримницу за болеснике, спаваоницу за послушнике и домаћу цркву - дугачку салу са 
две бочне просторије: у једној је чувао црквене одежде, а у другој се отац Јосиф молио и одмарао се. Уз цркву је, 
према врту, била дозидана затворена веранда за разговор. У врту који је старац засадио, расле су јабуке, крушке и 

шљиве. Земљу је, попут ћилима, красило цвеће: гладиоле, георгине, руже. У саксијама су расле палме. У том 
царству цвећа шетали су паун и пауница. Било је ту и канаринаца и папагаја, а у голубарнику до 200 голубова. Ради 

послуживања гостију и рада у домаћинству, код оца Јосифа су живели и послушници.  

Оцу Јосифу су биле откривене душе свих људи, њихова срца и намере, но ради љубави он је трпео код себе, у дому, 
и покварене, и лукаве, и опседнуте.  

Наспрам куће синовице Ане Пантелејмоновне, било је парче земље које је дато оцу Јосифу да је обрађује - ту су 
садили кромпир. Људи су сакупили грађевински материјал и дали му да би саградио кућу, но сеоске власти то нису 

дозволиле. Старац се разочарао; он је намеравао да поред нове куће сагради цркву. Често је говорио: "Мене неће 
бити, а цркве ће бити, и манастира". Петнаест година после старчеве кончине, у селу су заиста саградили цркву, јер 

је парохијска дрвена црква у селу Антоновци, четири километра од Мале Иловице, изгорела од грома 70-тих 
година. Ту се налази и старо гробље где су сахрањени родитељи и сва родбина оца Јосифа. Он је често посећивао 

њихове гробове и служио помен.  
Отац је свакодневно служио молебне водоосвећења и исцељивао људе. Као што је познато "овај род" (демони) 
изгони се само молитвом и постом, зато отац Јосиф многима није давао благослов да окушају храну у среду и у 
петак. "Када бисте ви знали како је пост сладак", - говорио је старац имајући у виду духовну сладост којом се 

наслађује душа онога који пости. У дане строгог поста, он би саветовао да се рано изјутра, уставши са постеље, до 
почетка јутарњих молитава, одмах учине три велике метаније са молитвом "Богородице Дјево, радујсја", да би се 

лако издржао пост тога дана.  
Отац Јосиф исцељивао је разне болести и тврдио је да се половина болесних исцељује, а половина одлази од њега 
неисцељена   јер Богу то није угодно, зато што им њихово телесно исцељење не би било на корист већ на пропаст 

душе.  
Веома често старац је био принуђен да трпи непријатности од својих необузданих посетилаца опседнутих 

демонима. Укућани су га чак наговарали да не прима демонизоване, јер су демони нападали све који су живели у 
домаћинству и њега самог, на шта је отац Јосиф одговарао: "Тешко је трпети, али се не треба бојати демона!"  

Говорећи речима подвижника, земља у његовом домаћинству била је натопљена сузама људи који се моле, тешких 
болесника који свом душом жуде за исцељењем. Он је често понављао да се деца у наше време рађају непокорна, 
горда и дрска, а потом постају опседнута. Смирујући такву децу, старац их је приморавао да траже опроштај од 

родитеља.  
Требало је имати велику љубав у срцу да се никада и никоме и ни у чему не одбије помоћ. Лекар Божји имао је 
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такву. Он је налазио времена за свакога.  

Стари искушеник Јован, био је више пута код оца Јосифа у селу Мала Иловица. Тако је видео чудесна исцељења. 
"Ја мислим да је без стицања благодатних дарова Духа Светога,  говорио је послушник Јован,  немогуће творити 

таква чудесна исцељења, каква је творио тај велики угодник наше Волинске земље". То потврђује и сваки 
староседелац Почајева, и оне стотине и хиљаде људи наше Отацбине, које је исцелио отац Јосиф.  

После јутарњих молитава баћушка дуго није излазио из келије народу. Одједном би изашао и све поздравио речима 
пророка Исаије: "С нама Бог! “ А потом би почео да расуђује о узроцима који приводе тако много људи к њему. 

Главни узрок, по речима старца, крије се у духу безбожја, чије усађивање почиње још у школи. Ученике прогањају, 
не пуштају их у цркву, воде идеолошку пропаганду, унижавају људско досто-јанство. А човек који не посећује 
цркву, не исповеда се, не причешћује се, лишава се благодати Духа Светога. То доводи до тога да је велики део 

становништва душевно оболео. Старац је саветовао да се молитвом лече бољке садашњег века. У његовом дому она 
се обављала непрекидно – дан и  ноћ. У соби за молитву, на поду, застрвеном сламом и поњавама, спавали су 

немоћни болесници, опседнути злим духовима. Снени, они би у сред ноћи мрмљали: "Пробудио се космати апостол 
(то се односило на оца Јосифа који је имао дугачке, густе власи), опет нас мучи! Бежимо! Бежимо!..."  

Подвижник би ноћу дебелом завесом добро замрачивао прозоре; затим би, обучен у пуну схиму, са кадионицом у 
рукама, ишао по својој дугачкој келији и творио молитву, коју су осећали и нису подносили демони у опседнутим 

људима што су спавали у соби за молитву.  
Често би изјутра молитвеник причао како му демони целе ноћи нису давали покоја: к њему би долазили легиони и 

претили би да ће га убити, стрељати, заклати или отровати.  
Почетком зиме 1970.г. код оца Јосифа упао је млад човек од око тридесет пет година, висок, физички здрав. "Где је 

Јосиф? Он ме у Москви гуши димом! Заклаћу га!" Уз Божју помоћ опседнутог су успели да оборе у снег и да му 
свежу руке и ноге. Из џепа капута испала су три велика кухињска ножа. Дошљака су унели у собу за молитву. 

Сазнали су да је Московљанин пилот по имену Георгије, који је три дана и ноћи путовао у Иловицу и у путу ништа 
није јео ни пио због чега је ослабио. На молбу мајке тог човека, отац Јосиф се молио за њега, а он је у Москви 

осећао молитве старца и није могао да их поднесе, јер је био опседнут нечистим духом, који је и довео Георгија да 
се освети молитвенику. Отац Јосиф тог дана није излазио из келије. Московљанину су одвезали руке и дали да једе. 

А увече су му одвезали и ноге. Он је побегао из дворишта; више га нико није видео.  
Долазили су оцу и савремени младићи жалећи се на душевну тескобу, одсуство сна и апетита. Старац би их довео 

насред дворишта и заповедио да учине четиристо педесет великих метанија; заповедио им је да тако чине и код 
куће свако вече, да носе крстиће, да не пију и да не пуше, да одлазе у цркву, да посте, да се причешћују. Тада ће, по 
његовим речима, сви "нерви" изаћи - и биће здрави. При том је додао да нерви осећају бол, но када душа боли, то 

нису нерви растројени, већ је демони муче и треба се постом и молитвом изборити с њима.  
Подвижник је веома волео природу, осећао ју је, трудио се да земљу украси цвећем и разним дрвећем. Свуда где је 
живео: у Почајевској Лаври, на монашком гробљу, у Иловици   оставио је после себе живи споменик од воћног и 
декоративног дрвећа. Пролеће је за њега било рајско доба, а шума у пролеће - рај. Старац је говорио, да је само до 

сенокоса све растиње - и трава, и цвеће, и лишће на дрвећу, и жбуње - младо, нежно, свеже и блиставо, а после 
сенокоса наступа лето и лишће тамни, огруби, изгуби своју младост и постојећу драж. Као и сам човек... 

Имајући добро срце, отац Јосиф се жалостио због злих људи, јер зло није својствено људској природи. Оно се 
настањује у њему посредством демона, а потом им се зли људи и уподобљавају. "Сваки грех спутава срце, као 
паучина, а злоба као жица - пробај да је покидаш. Зли људи су убили цара, зли се подсмевају православнима. 

Велика је срећа што нас је Господ удостојио да се родимо у Православној вери и да будемо православни, а многи 
народи, нажалост, не знају за Православље" - више пута је понављао подвижник. Више деценија пре канонизације 
Свјатјејшег Патријарха Тихона, великог заштитника вере православне у Русији, отац Јосиф већ га је поштовао као 
светитеља и држао као икону његову фотографију заједно са иконом св. ап. Андреја Првозваног у свом помјанику.  

Негативно се угодник Божји односио и према телевизијском програму, који опустошује, поткрада душу. После 
гледања таквих програма човеку се уопште не моли, а ако себе и принуди на молитву, то је молитва само устима, а 

срце је далеко од Бога. Таква је молитва, по мишљењу старца - само на осуду. У последње време магови (тј. 
екстрасенси) појачано раде на усавршавању система кодирања (програмирања) људи кроз телевизор, радио, па чак 

и електронске уређаје, јер знају да ће кодирани људи покорно испуњавати туђу вољу. "Спасти се, - говорио је 
старац Јосиф,  није лако. Ја вам не могу спасење донети на послужавнику  трудите се и молите се сами! Ако желите 

да се спасете, будите глуви, неми и слепи".  
Своју љубав према људима лекар је показивао на делу, зато су и долазили к њему с вером, распаљујући се од њега 

светом благодаћу. Духовне љубави код исцелитеља душа и тела људских било је довољно за све: он је волео 
болесне и страдајуће, желео им исцељење и трудио се да им помогне. На питање једне рабе Божије како достићи 

такву љубав, подвижник је одговорио да за смирење Бог даје благодат љубави. И још је често понављао: "Какав си 
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ти према људима, такви су и људи према теби". "На молебнима код баћушке,  прича К.,  исцељивали су се људи, а 
мене је у потпуности обузимало такво осећање да сам била спремна све да загрлим. Нисам могла доћи к себи од 

неизрециве љубави према сваком човеку". Старцу је често долазило и монаштво. У разговорима са њима, он је не 
једном наглашавао да је важно не само примити монашки чин, већ да управо душа треба да буде монашка.  

Оца Јосифа можемо допунити речима апостола Павла: "Пазите добро како живте, не као немудри , него као 
мудри, користећи вријеме, јер су дани зли. Због тога не будише неразумни, него схватите шта  је воља Госиодња" 

(Еф. гл. 5).  

Наступила је 1970.г. Приближавао се празник Рождества Христова. Осећајући да је то последњи Божић у његовом 
животу, отац Јосиф желео је да организује торжество за све које му Бог пошаље. На дан празника у соби за молитву 

вршило се богослужење, а затим су божићним песмама славили Богомладенца Христа. У групама су долазила 
сеоска деца са Витлејемском звездом и певала празничне песме. Отац Јосиф лично их је дочекивао и позивао за 

празнични сто, дајући им поклоне. И тако цео дан до касно увече, у старчевом дому, и одрасли и деца све су време 
славили Рождество Бога Спаса.  

Торжество се трајало све време празника и остало је у сећању свакој присутној души, која је појањем благодарила 
Богу за Његову велику милост, јер их је удостојио да у те Божићне дане посете светог старца - подвижника.  

Почетком лета 1970.Г., отац Јосиф позвао је Почајевца Василија Малкуша к себи у Иловицу. Заједно су се упутили 
у шуму да слушају кукавицу. Баћушка ју је слушао са некаквом особитом пажњом, а потом рекао свом пријатељу: 

"Последњи пут слушам с тобом кукавицу". Тако се и догодило,  крајем те године је умро.  
Оцу Јосифу био је веома одан свештеник Петар из Виницке области. Он је веровао свакој речи старца. Старац га је 
заволео због кротости, због смирења и послушања и благословио га је да служи молебан водоосвећења. Сам се пак 
затварао у келију да се помоли за исцељење немоћних који су присуствовали молебну водоосвећења. Они су се и 

исцељивали по његовим тајним молитвама. Отац Петар је схватио шта старац ради и са смиреном благонаклоношћу 
односио се према њему. Свештеник је увек и свуда ишао и путовао у мантији, са напрсним крстом на грудима, како 

му је благословио отац Јосиф, јер је сматрао да свештеник и својим спољашњим изгледом треба да проповеда, 
утврђује и високо држи барјак Светог Православља, да би сви видели и знали да Православље постоји, да Црква 
Христова живи и делује. На таквог свештеника сви гледају са уважавањем и благонаклоно, а ако скрива свој чин 
под световном одећом, за свакога је он јед-ноставно мирјанин који није обратио пажњу на речи Господа: "Ко се 

постиди Мене, тога ћу се и Ја постидети".  
Мајка Божија је за оца Јосифа била Небеска Вратарица; он се постојано у својим молитвама обраћао њој. Понекад, 

за време зајед-ничког обеда, баћушка би све замолио да прекину ручак, да устану и опет отпевају молитву 
Пречистој: "Под твоју милост".  

Старац је сматрао да су униније и пустош у души због причљивости, чревоугођања и грамзивости. Он би тада 
заповедао да се сваки дан и час пева: "Јелици во Христа креститесја" и "С нами Бог". Сам он је имао диван баритон, 

добро је разумевао и волео црквено појање.  
Дешавало се: окупе се сељаци недељом на молебан водоосвећења код оца Јосифа, сви стоје, моле се, потпуна 

тишина. Одједном, старац се окрене и каже: "Не говорите! Не сметајте ми". Он је слушао мисли људи о њиховој 
земаљској сујети, које су му сметале у молитви. "Молитва је слобода и окретање ума од свега што је земаљско", - 

пишу свети оци.  
У зиму, почетком 1970.г. ушао је у трпезарију и строго упитао ко му је донео цвеће, и замолио да му га више не 

доносе, јер није потребно цвеће већ молитва. Сви су се зачудили, јер нигде нису видели цвеће.  
После скоро годину дана, та прича се раз-јаснила: подвижник је провидео да ће му на гроб доносити цвеће, но њему 

су угодније молитве људи, а не украшавање гроба.  
Шта је осећао отац Јосиф последњих дана свога живота, какве су га мисли узнемиравале? Укућани су често видели 

како се лице старца преображавало: умом је дубоко улазио у себе у молитвеном созерцању. Он је знао помисли 
ближњих: и добре и зле. Благодарио је за добро, опраштао за зло. Устајали су против њега не само чли духови, већ 

и људи.  

Једном је баћушка сео да руча, али се пола сата није прихватао јела. Седео је, и као да је нешто пажљиво 
ослушкивао. Својим духовним, прозорљивим оком видео је атеисте који су се окупили у Шумском окружном 

комитету и расправљали о његовој судбини. Договарали су се шта да направе од домаћинства старца после његове 
смрти: дечји вртић, болницу или електродистрибуцију. Знао је он, несумњиво, и за то да тамо планирају и његово 

убиство.  
Прошло је неколико дана. Касно увече. када су већ сви сиавали, на веранди се појавила светлост. Послушници су 

помислили даје то отац Јосиф - до првих мразева он је ту спавао. Но, када су погледали кроз прозор, видели су 
двојицу у шапкама. Разбудили су људе у соби за молитву и потрчали ка веранди. Светлост се угасила. Постало је 

мрачно. Прозор отворен, врата закључана, а иза врата тишина. Не знајући шта је са баћушком и где је он, почели су 
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ударати на врата његове келије. Кроз неколико минута старац је изашао забринут: провидећи намере злочинаца, он 
је те ноћи отишао да спава у келији. Отац Јосиф дошао је до веранде и почео да откључава врата. Неко га је 

померио у страну и ушао први унутра. На кревету на расклапање, лежао је велики нож. Испод расклопљеног креве-
та извукли су младог човека, одевеног у подрасник оца Јосифа. Свезали су га и увели у собу за молитву. Рекао им је 

да је био са својим пријатељем  из истог села  који је добро баратао ножем и који је недавно дослужио војску у 
морнарици. Злочинцу су дали да једе и пустили га кући. А предвече је из Шумска дошла милиција и утврдила след 
догађаја: испитали су сведоке, саставили записник о покушају убиства, понели са собом и материјални доказ - нож. 

На томе се ислеђивање и завршило.  
Ускоро после тог покушаја, за време ручка, отац Јосиф опет се дуго није прихватао јела, седео је и нешто 

ослушкивао. Израз његовог лица се мењао: било је изненађено, па строго, а потом је рекао: "Вера моја спасиће ме!" 
И објаснио је укућанима да у Шумску опет планирају како да га лише живота. "Јер слушам грдњу од многих, од 

свуда страх, кад се договарају на ме, мисле ишчупаши душу моју. " (Пс. 31. 13.)  
Старац, који је провидео намере врага и знао његове саучеснике - сараднике у лицу злих људи, провидео је и своју 

кончину.  
Неколико пута отац Јосиф окупљао је своје укућане у трпезарију и молио да отпевају неколико молитви из службе 
на Успење Мајке Божије, а "Апостоли се са свих крајева, окупише овде" молио је да отпевају три пута. Сам је пак, 
слушајући умилно појање, покрио лице рукама и плакао. После певања с тугом је говорио: "Ах, како ће страшно 

бити, када почну смрзнуту земљу на ковчег бацати"... Кроз четири месеца у Лаври је било опело оцу Јосифу.  
Једном од монаха, три дана пре кончине подвижника, како је он потом причао, било је тешко на души, без разлога 

су му се низ лице котрљале сузе. Четвртог дана у сну му се јавио отац Јосиф и замолио га да га помиње за покој 
душе. А увече је сазнао о његовој кончини.  

Подвижник се упокојио првог јануара 1971.Г. Падао је јак снег. Сељаци су се опраштали од свог доброг старца. 
Јеромонах Теодор служио је заупокојену литургију новопрестављеном. И тек у девет увече, ставивши ковчег на 

камион, пошли су за Почајев. Снег није престајао. И природа се опраштала од старца.  
У три  часа  ноћу,  камион  са  ковчегом дошао је до Лавре, али кроз Света врата нису могли   проћи   камионом,   
мада   су   три   пута покушавали - угодник Божји није желео на ауту да прође кроз Света врата. Тада су ковчег са 

подвижником узели  на  рамена  и  са  појањем: "Свјати     Боже,     Свјати     Крепкиј,     Свјати Бесмертниј, 
помилуј  нас"  пронели  кроз Света врата и унели у манастир. Унели су га у цркву Похвале Пресветој Богородици. 

Послушници су донели  пуно   воштаних  свећа  из   келије  оца Јосифа; запалили су их и поставили крај одра и 
делили људима. Донели су фотографије старца; отац Теодор их је делио богомољцима.  

Каснију литургију у Похвалној цркви служио је архимандрит Самуил. После литургије почело је опело оца Јосифа. 
Свештеномонаси су изашли из олтара и пришли ка одру. Снег је престао, појавило се сунце и играло као на Пасху. 

А када су давали последње целованије, код одра се исцелила одузета рука жене. На опелу, у храму, било је мноштво 
народа.  

Обично покојне монахе превезу до гробља, но ковчег оца Јосифа људи нису испуштали из руку: свако је хтео макар 
мало да понесе вољеног старца, пратећи га на његов последњи пут. Коњи упрегнути у санке, ишли су са стране, а 
ковчег са телом вољеног старца Јосифа носили су високо изнад глава пратње -"какав си према  људима, такви су и 
људи према теби". Мада је међу њима било дубоко уважаваних и поштованих отаца, никога од монаха нису тако 

сахрањивали. Но, таквом чудотворцу и исцелитељу, какав је био отац Јосиф, људи су хтели да укажу достојну част 
и тиме изразе своју љубав према њему, који их је волео и цео свој живот посветио служењу Богу и ближњима. 

Архимандрит Гермоген изговорио је надгробно слово. Ковчег су спустили у гроб засипајући га смрзнутом земљом 
(као што је и предсказао старац). Гроб су му ископали поред гроба оца Свјатополка. Оба леже под крошњама 

јабланова, које је некада посадио отац Јосиф.  

Као што је старац и говорио - проблема са пријавом стана више већ неће бити, оно што одлуче у Почајеву у вези с 
њим - тако је одлучено до Другог доласка Господњег... Документа нико није тражио...  

Насипали су земљу за гробни брег. Опет су облаци прекрили небо, почео је да пада снег, дунуо је снажан ветар, 
кренула је мећава. Ветар је обарао људе с ногу - тако је плакала природа, испољавајући своју тугу за угодником 

Божјим. И тек крајем следећег дана мећава јс утихнула, постало је тихо и јасно...  
Оца Јосифа сахранили су 4. јануара 1971.г. А кроз три дана је празник Рождества Христовог. Али за многе, није 
било пуне радости тих Божићних дана , тако је била дубока бол и тешка туга за новопрестављеним старцем. Још 
увек је у сећању било свеже прошлогодишње празновање Божића код њега у селу, чијим је житељима приредио 

толико духовне радости да се неће заб-оравити за цео живот.  
Четрдесетодневни помен служили су у Иловици у среду. Матушка Манета је тада усни-ла сан: по реци, узводно, 

великом брзином плови чамац, а у њему стоји отац Јосиф. За ивицу брода држи се мноштво демона, црних, 
злобних, који ликујући вриште: "Наш је! Наш је!" Но, подивжник није на њих обраћао пажњу. Онда је чамац 
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пристао уз обалу наспрам велелепног великог храма из ког су изашла два светла младића, узели старца испод руку, 
увели у храм и поставили у олтар пред престо. Демони су љути-то загаламили и... ишчезли. "Нек се веселе свеци 
слави, и нек се радују на посшељама својим. Ово је част свима свецима Његовијем" (Пс. 149, 5. 9). Матушкин сан 

можемо протумачити овако: чамац је пловио узводно - то је отац Јосиф творио чудеса којима је обмањивао демоне 
и сматрали су га грешником све до последњег момента  опредељења Божијег о његовој души, када је уз почасти од 

Ангела уведен у Цркву торжествујушћу.  
После старчеве кончине, његову монашку одежду - мантију, камилавку, бројанице, послушници су положили на 

налоњ у цркви, где су се молили четрдесет дана. Ноћу је од њих исходило силно благоухање.  
Године лете, време наставља свој незадрживи ход. Сваке године на гробу драгог старца обележавају Имендан и дан 
кончине. Људи га памте живога, његов ход, његов глас, свељубеће срце, доброчинства, умне очи..., од уста до уста 

преносе један другоме предања о чудотворним исцељењима. Све ове године, из дана у дан, људи долазе на гроб 
подвижника, а сада и у Пештерску цркву Свето-Успенске Почајевске Лавре где почивају његове нетљене мошти, 
запале свећу или прислуже кандило, воде тихи разговор поверавајући старцу своје невоље и болести. Долазе ту и 

опседнути злим духови-ма... И већ су посведочена многа чудесна исцеље-ња, како на гробу на манастирском 
гробљу, тако и код ћивота са моштима преподобног Јосифа (у схими Амфилохија).  

Никада та народна стаза која води ка њему, којом пролазе страдалници у нади да ће добити од Бога исцељење 
молитвеним заступ-ништвом приснопамјатног оца Јосифа, Волинске земље великог угодника Божјег неће зарасти.  

Цео живот Преподобног био је самопожртвовано служење у име љубави према Богу и ближњему, јер љубав је 
главни плод духовног подвига хришћанина и циљ монашког живота. Она је закон живота на небу и на земљи, и 
рађа се од чистог срца и непорочне савести. Љубав је бесмртна, она иде са човеком са оне стране гроба, у вечни 
живот, и узајамно повезује душе живих и умрлих људи. Управо таквом љубављу Преподобни је стекао дубоко  

поштовање.  
Вером, љубављу и милосрђем према страдалницима, он је пројавио дивни пример живота, задобио љубав и оставио 

неизбрисиво сећање у срцима верујућих људи за које је био и јесте брзи исцелитељ, милостиви помоћник и 
непостидни заступник. Он и по смрти лечи, теши, поучава, људи и данас осећају његову љубав.  

Господ га је прибројао лику светих Својих и настанио у Свом Небесном Царству, а ми смо се удостојили тога да у 
његовом лицу имамо великог молитвеника и заступника пред престолом Божијим за исцељење недуга и избављење 

од жалости и искушења.  
Спомен његов нек буде из рода  у род.  

 

        ОПТИНА ПУСТИН 

                                               АМВРОСИЈЕ   ОПТИНСКИ          
    Старац Амвросије се родио23. новембра 1812. године у селу Велика Липовица у тамбовској губернији истог 
среза, у породици Гренкових, од оца црквењака Михаила Теодоровича и мајке Марте Николајевне, Гренкових. 

Дечака су на крштењу назвали Александар, по благоверном кнезу Александру Невском, чији се спомен славио на 
дан рођења дететовог. То је било име и благоверног цара Александра Павловича. У то време збивало се повлачење 

Наполеонове војске из Русије, која је нанела толико зла и произвела толико разарања. За то је многострадална 
Русија посебно празновала овај дан Светога и имендан истоименог, Богом благословеног цара Александра. Уочи 
рођења младенца, деда малог Александра, свештеник у том селу, имао је много гостију. Породиља је превезена у 

парно купатило јер је у кући о. Теодора била велика гужва, а и пред кућом је била гомила света. Старац Амвросије 
је касније у шали говорио: «Као што сам се међу људима родио, тако стално – међу људима живим». 

Црквењак Михаил Теодорович је имао осморо деце, четири сина и четири кћери. Александар Михаилович је био 
шесто дете. 

У детињству је био веома живахан, весео и даровит. Може се рећи да се свим својим бићем предавао дечијим 
играма и зато му се у кући није седело. Једном му мајка каже да пољуља колевку од млађег детета. Дечак поче тај 

за њега досадни посао, али само док га мајка није изгубила из вида, заузета кућним пословима. Тада се дечак 
опрезно привуче прозору, са истом опрезношћу га отвори и побеже из собе, да би се повеселио са вршњацима. 

Старац је причао још о неким својим дечијим несташлуцима. Једном се тако подвукао под кров, јурећи за 
голубовима, али је пао и одрао леђа. Међутим, за то није смео да каже ником од старијих, плашећи се грдње. Други 

пут, без обзира на мајчину опомену, није престајао да у штали бичује једну мирну кобилу, док ова није изгубила 
стрпљење и ударила га копитом у главу. Разумљиво је стога што због таквог понашања Александра у кући нису 
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волели. Нису према њему били посебно расположени ни деда, ни баба, па чак ни рођена мајка, која је највише 
волела старијег сина Николаја и млађег Петра. 

Оштроумни Саша је врло брзо схватио свој незавидни положај у породици која га није волела, иако можда и није 
знао разлог томе, а можда је делимично и знао, али није умео и није могао да се понаша тако да заслужи љубав 

старијих. Ипак, понекад му је било тешко што, у поређењу са њим, његов млађи братић ужива љубав целе 
породице. 

«Једном сам», причао је касније сам Старац, «веома љут због тога, решио да се осветим брату. Знајући да деда не 
воли галаму, и да, кад бисмо се ми деца разгаламили, све, и кривог и правог, без разлике хватао за косу, ја да бих га 

довео под тешку дедину руку, расрдим брата. Он завика, а деда, изгубивши стрпљење, истуче и мене и њега. Ово 
последње ми је било потребно. Уосталом, имао сам прилике да добијам батине, осим од деде, и од маме и баке.» 
Говорећи о својим несташлуцима, смерни Старац је себе укоревао пред слушаоцима: «Кајем се пред вама, чинио 

сам то и то...» 
У ствари, он је једноставно био немиран дечак, као жива, и није био у стању да хода «на прстима», као што се то 

тражило у строгој патријархалној породици.  
Као што је тад био обичај, учио је да чита из словенског буквара, Часослова и Псалтира. Свакога празника је са 
оцем певао и читао у цркви. Никад није ни видео ни чуо ништа лоше, јер је васпитаван у строго религиозној и 

црквеној средини. 
Кад дође време учења, дечака најпре послаше у духовну школу, а затим у богословију. Из строге породичне 

атмосфере прешао је у још строжу – школску. Имао је изузетне способности. Сећа се његов друг из богословије:» 
Дешавало се да за последњи новац купиш свећу, бубаш, бубаш последње лекције, а он мало погледа, и кад дође у 

разред одговара све како је написано – боље од свих.» У јулу 1836. године Александар Гренков је са одличним 
успехом и примерним владањем завршио курс. 

Најпре је раио као приватни учитељ, а затим је добио посао наставника грчког језика у Липецкој духовној школи. 
Убрзо се тешко разболео. Скоро да није било наде на боље и Александар даде завет да ће, ако оздрави, отићи у 

манастир. 
Иако је оздравио, унутарња борба трајала је још дуго. Александар Мухаилович је по природи пун животне радости, 

весео, душа друштва. Ево шта сам Старац прича о том периоду свог живота:» Пошто сам оздравио целе четири 
године сам се колебао и нисам био спреман да одједном прекинем са светом. Наставио сам, као и раније, да 

посећујем пријатеље, не напуштајући своју говорљивост. Дођем кући, у души немир, и мислим – па, сад је са тим 
коначно готово, сасвим ћу престати са брбљањем.Али, видим, чим ме позову у госте, опет се добрано набрбљам. 
Тако сам се мучио читаве 4 године.» Ради олакшања душе почео је ноћу да се осамљује и моли, што је изазивало 

подсмех његових другова. 
У лето 1839. Александар Михаилович са другом П. С. Покровским на путу за Тројице-Сергијеву Лавру, на 

поклоњење тамошњим светињама, сврати у Тројеруково, познатом затворнику о. Илариону. Свети подвижник је 
младе људе примио очински и дао Александру М. сасвим јасно упутство: «Иди у Оптину, тамо си потребан». Сам 

старац Амвросије је претпостављао да му је о. Иларио указао на Оптину јер је тамо било веома развијено 
стараштво. Како је познато, преподобни Серафим, који се упокојио 6 година раније, није имао ученика, осим 

саровских монаха, и зато у Сарову није постојало наследно стараштво. Покровског је о. Иларио благословио да још 
живи у свету. Он је у Оптину дошао касније. 

Вративши се у Липецк, А. М. , како сам сведочи, настави да се колеба, и не могаде да одмах раскине са светом. То 
се ипак десило после једне вечере у гостима, када је био посебно расположен и засмејавао све присутне до 

изнемоглости. Сви су били весели и задовољни и у тако радосном расположењу разишли се кућама. Што се тиче А. 
М. ако је и раније у таквим случајевима осећао покајање, сада је у његовој свести живо искрсао завет који је био 

дао Богу, сетио се и умилења у Тројице-Сергијевој Лаври  и ранијих дугих молитава, уздаха и суза, Божијег 
призива преко о. Илариона и, напоредо, са тим осетио своју немоћ и несигурност својих намера.  

Ујутру је решеност већ чврсто сазрела. Александар М. је решио да побегне у Оптину, тајно од свих, не замоливши 
чак ни благослов од епархијалних власти. Плашио се да наговори рођака и познаника не поколебају његову 
одлучност и зато је тајно отишао. Када је већ био у Оптини, Александар објави своју намеру да буде монах 

тамбовском Архијереју. 
Из ове приче сазнајемо какве су карактерне црте по природи красиле преподобног Амвросија: необична живост, 

довитљивост, изванредна способност да све одмах схвати, друштвеност, духовитост. Била је то снажна, 
стваралачка, богата природа. 

Касније, све те особине које су чиниле његову личност, нису нестале већ су се по мери његовог духовног узрастања 
преображавале, одухотворавале, натапале Божијом благодаћу, дајући му могућност да, као Апостол, постане 

«свима све, да би многе придобио». 
Стигавши у Оптину, Александар М. је затекао у животу сам цвет њеног монаштва, такве њене стубове какви су 
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били игуман Мојсеј, старци Леонид (Лав) и Макарије. Настојатељ скита је био њима сличан по висини духовног 
живота, преп. Антоније, брат преп. Мојсеја, подвижник и прозорљивац. 

Поред њих, међу братијом је било доста истакнутих подвижника: архимандрит Мелхиседек, времешни Старац, који 
се у своје време удостојио разговора са светим Тихоном Задонским; флотски јеромонах Генадиј, подвижник који је 
два пута био духовник императора Александра првог; јерођакон Методије, прозорљивац, који је 20 година лежао на 
постељи болестан; бивши валаамски игуман Варлаам, који је имао дар суза и врлину крајњег сиромаштвољубља. За 

њега су говорили да је једном, пошто су у скит били упали лопови, на питање:»Баћушка, да ли су вас покрали?», 
осмехујући се одговорио:»Шта да украду? Неће ваљда иверје?». Он је био сажитељ преподобног Германа Аљаског 

у њиховим младим годинама на Варлааму. У Оптини су такође живели: јерођакон Паладије, сиромаштвољубац, 
сазрцатељ (боговидац) и зналац црквеног поретка; јеросхимонах Јован, који је прешао од расколника, незлобив, са 

детињом простотом, са љубављу је давао савете, од свих вољен; и јеромонах Инокентије, духовник стрца Макарија, 
љубитељ тиховања, и други. 

Уопште, свеколико оптинско монаштво  руковођено Старцима носило је на себи образ духовних добродетељи 
(врлина): простота, кротост и смирење су биле главна одлика оптинског монаштва. Млађа браћа су се трудила да се 

на све начине смиравају, не само пред старијима, него и пред равнима себи, плашећи се да чак ни погледом не 
ожалосте другог и, при најмањем поводу, брзо би један од другог тражили опроштај. У таквој монашкој средини 

високе духовне узнапредованости, нашао се новопристигли млади Гренков. 
У почетку је живео у гостопримници, преписујући за старца Лава књигу о борби са страстима «Спасење грешних». 

У јануару1840. прешао је да живи у манастир, али се још увек није обукао у подрасник. 
Тада је још текла канцеларијска преписка са епархијским властима поводом његовог нестанка. Од калушког 

архијереја настојнику Оптине  још није био стигао указ о пријему у манастир учитеља Гренкова. 
У априлу 1840. Александар М. је коначно обучен у искушеничку одећу. Неко време је био келијнок оца Лава и 

његов чтец (за правило службе). Радио је у пекари, правио квасац, пекао земичке, и био у добром здрављу. 
Затим су га у новембру 1840. превели у скит. Млади послушник није престајао ни отуда да одлази оцу Лаву ради 

поуке.  
У скиту је целе године био куварев помоћник. Често је имао прилике да после службе одлази код старца Макарија, 
некад ради благослова за јеловник, када је требало да се звони за трпезу, или неким другим послом. Том приликом 

је имао могућности да прича Старцу о свом душевном стању и да добије одговоре. Циљ је био не да искушење 
победи човека, већ да човек победи искушење. 

Старац Лав је посебно волео младог послушника и са нежношћу га звао Саша. Али, из педагошких разлога, пред 
људима би испитивао његово смирење. Правио се да на њега грми гневом. Са тим циљем му је дао надимак 

«химера». Под том речју је подразумевао бескорисни цвет који се јавља на краставцима. Међутим, у његовом 
одсуству би говорио: «Биће ово велики човек.» 

Пред крај живота старац Лав позва старца Макарија и рече му о Александру:»Онај човек са чежњом тражи 
уточиште код нас Стараца. А ја сам сад већ доста слаб. Зато ти га предајем испод скута под скут, руководи га како 

знаш». 
Закључује се да су ти скути великих Стараца за њиховог присног ученика били слични огртачу благодати 

Илијином, баченом на Јелисеја. 
После престављења старца лава, брат Александар је постао келијник о. Макарија.У мантију је пострижен 1842. и 

добио име Амвросије (спомен 7. децембра). Затим је уследило јерођаконство 1843., а кроз две године рукоположен 
је у јеромонаха. Ради тога преподобни Амвросије оде у Калугу. Била је велика зима. Исцрпљен посто, навуче јаку 

прехладу, која се одразила на унутрашње органе. Старац од тада никада није могао да буде здрав као пре. 
Једном, док се старац Амвросије још некако држао, дође у Оптину преосвећени Николај Калушки и рече му:» 
Помажи о. Макарију у духовном служењу. Он већ стари. Па и то је наука, само не академска, већ монашка.» 

Преподобни Амвросије је тада имао 34 године. Често је морао да има посла са посетиоцима, да њихова питања 
преноси Старцу и да им од њега преноси одговоре. 

Тако је било до 1846. године, када је због болести морао да иступи из послушничке службе, јер је био неспособан за 
послушања, те је дибио статус инвалида који су живели у манастиру. Од тада више није могао да служи литургију, 
једва се кретао, патио је од болесног знојања, тако да је морао да се пресвлачи и преобува неколико пута дневно. 

Није подносио хладноћу и промају. Јео је врло мало, течну и рендану храну. 
Без обзира на болест, старац Амвросије је остао у потпуној послушности Старцу, полажући му рачун и о најмањим 

стварима.  
Сада му је било дато послушање да преводи и припрема за издавање светоотачку литературу. Превео је на руски 

језик «Лествицу» св. Јована Лествичника, игумана Синајске горе. 
«Може се рећи», писао је писац његовог житија, «да је ова преводилачка делатност преп. Амвросију веома 

користила у духовном животу». Један од учесника у том његовом раду пише:» Како смо обилно били награђени за 
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своје мале трудове!Ко од оних који пазе на себе не би дао неколико година живота да чује оно што су слушале 
наше уши: објашњења старца Макарија о неким местима из светоотачких књига, за која, да није било овог посла, 

нико не би смео да га пита, а ако би се неко и усудио да пита, добио би без сумње овакав смирен одговор:»Ја то не 
знам, то није у мојој моћи, можда си ти достигао тај степен, ја само знам ово:»Дај ми, Господе, да видим своја 

сагрешења!». Очисти срце и тада ћеш појмити.  
Овај перод у животу преподобног Амвросија био је најпогоднији за његово бављење уметношћу над уметностима – 
Исусовом молитвом. Једном старац Макарије упита свог највољенијег ученика:» Погоди ко се спасио без невоље и 
жалости?» Сам старац Амвросије такво спасење је приписивао свом руководитељу, старцу Макарију, али у житију 

овог старца пише да је « његово бављење умном молитвом за тадашњи његов духовни узраст било рано и да му 
замало није наштетило». Главни узрок тога је био што преп. Макарије није имао сталног духовног вођу у том 
највишем духовном делању. Преподобни Амвросије је, пак, у старцу Макарију имао најопитнијег духовног 
наставника, који се винуо у висине духовног живота. Зато је могао да се учи умној молитви без невоља, тј. 

Прошавши замке вражије које подвижника воде у прелест, и без жалости које нас сналазе као последица наших 
привидно добрих жеља, којима се често обмањујемо. Спољашње невоље, као што су болести, сматрају се корисним 

и спаносним за душу подвижника. Монашки живот преподобног Амвросија је од самог почетка текао, под 
кормилом мудрих Стараца, без посебних посртања, усмераван ка све већем и већем духовном усавршавању. 

Шта значи стицање узвишене умне молитве, уз помоћ Божију, као венца или круне спасења које се даје човеку на 
земљи, можемо видети из речи преподобног Јована Лествичника који је молитву одредио као «пребивање и 

сједињење човека са Богом, јер ко се са Богом сједини и у њему пребива, тај је, иако се још налази у смртном телу, 
већ спасен». 

То да су се оне речи преподобног Макарија односиле на преподобног Амвросија, може се видети из тога што је  
старац Амвросије   последњих година Старчевог живота достигао већ високи степен духовног развоја. Као што је 

старац Лав у своје време старца Макарија звао светим, тако се и сада старац Макарије односио према преподобном 
Амвросију. 

Али, то није сметало да удара по његовом самољубљу, васпитавајући у њему строгог подвижника сиромаштва, 
смирења, трпљења и других монашких добродетељи. Када су се једном заузели за о. Амвросија – «Баћушка, па он 
је болестан човек!», старац Макарије им одговори:»А ја о томе као мање од тебе знам! Али, приговори и примедбе 

монаху, то су четкица којима се чисти греховна прашина са његове душе, а без тога монах би се заразио». 
Још за живота Старца, са његовим благословом, неки од братије су долазили о. Амвросију на откривање помисли. 

Ево шта о томе прича игуман Марко, који је завршио живот у Оптини, «у пензији»:»Колико сам могао да 
приметим», прича он, «о. Амвросије је тада живео у савршеном безмолвију. Сваког дана сам ишао к њему на 

откривање помисли и скоро увек га затицао да чита светоотачке књиге. Ако га не бих нашао у ћелији, значило је да 
је код старца Макарија којем је помагао у кореспонденцији са духовним чедима, или се трудио на превођењу 

светоотачких књига. Некад бих га нашао како лежи на постељи у сузама, али увек уздржано и једва приметно. 
Чинило ми се да Старац свагда ходи пред Богом и у свему осећа присуство Божије, по речи псалмопевца:» Свагда 
видим пред собом Господа», зато се трудио да све што је радио буде ради Бога и богоугодно. Због тога је увек био 

сетан, да чиме не би прогневио Господа, што се видело на његовом лицу. 
Видећи такву сабраност Старца, ја сам у његовом присуству свагда пребивао у трепетном страхопоштовању. 
Другачије и није могло да буде. Пошто бих, као и обично пао пред њим на колена и узео благослов, он би ме 

сасвим тихо упитао:» Шта ћеш ми, брате, по доброти рећи?» Збуњен његовом сабраношћу и срдачношћу, дешавало 
се да кажем:» Опростите, Господа ради, Баћушка, можда сам дошао у невреме?» «Не», рече Старац, «кажи што је 

потребно, само укратко». И, саслушавши ме пажљиво, дао би ми користан савет, благословио ме и отпустио са 
љубављу. Поуке није давао од свога мудровања и расуђивања, иако је био богат духовном мудрошћу. Када би учио 

оне којима је био духовник, као онај који се и сам учи, није им давао своје савете, већ неизоставно, делотворно 
учење светих Отаца». 

Ако би се о. Марко жалио на некога ко га је увредио, дешавало се да Старац плачевним тоном каже:» Брате, брате, 
ја сам човек умирући». Или:»Данас-сутра умрећу. Шта да радим са тим братом?Та, ја нисам настојатељ. Потребно 

је да се самоукореваш и смириш пред братом – и успокојићеш се.» Такав одговор би у души о. Марка изазвао 
самоукоревање и он би се смирено поклонио Старцу, и, измоливши опроштај, одлазио умирен и утешен, «одлетао 

као на крилима». 
Старац Макарије је старца Амвросија зближавао не само са својим духовним чедима међу монасима, него и са оним 

духовним чедима која су живела у свету. Гледајући га како беседи са њима, старац Макарије би у шали говорио:» 
Видите, видите ово, Амвросије ми хлеб отима!» 

Тако је старац Макарије полако себи припремао достојног наследника. Када е преставио, 7. септембра 1860., 
иакопреп. Амвросије није био још званично постављен, околности су постепено учиниле да постане заменик старца 

Макарија. 
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После смрти преподобног Мојсија, за настојатеља је изабран преподобни Иларион, који се до саме смрти према о. 
Амвросију односио као према свом Старцу. Због таквих односа у Оптини није било никаквих несугласица међу 

онима који су управљали. 
Старац се преселио у други конак, близу скитске ограде, са десне стране звонаре. Са десне стране тог конака била је 

грађевина звана «колибица», за пријем жена. Читавих 30 година, до одласка у женски Шамордински манастир, 
Старац је ту престајао на божанственој стражи, предавши се служењу ближњима. Преп. Је већ тада био пострижен 

у схиму, вероватно у тренуцима кад асе услед болести његов живот налазио у опасности. 
Имао је два келијника: о. Михаила и о. Јосифа, будућег Старца. Главни његов писмовођа био је о. Климент 

(Зедерхољм), син протестантског пастора, који је прешао у Православље и био веома образован човек, магистар 
грчке књижевности.  

Ради служења јутарњег правила испочетка је устајао у 4 сата ујутру, звонио у звоно на које би му долазили 
келијнци и читали јутарње молитве, 12 изабраних псалама и Први час, после чега би остао сам и пребивао у умној 
молитви. Затим, после краћег одмора, слушао би часове: Трећи, Шести са Изобразитељном  и канон са акатистом 

Спаситељу или Мајци Божијој, с обзиром на то који је дан. Акатисте би слушао стојећи. 
После молитве и чаја почињао би напоран дан са малим прекидима у време јела. Храну је узимао у количинама 
уобичајеним за трогодишње дете. За време јела келијници би наставили да му постављају питања посетилаца. 
Понекад, да би колико-толико олакшао преоптерећену главу, тражио би да му прочитају једну или две басне 

Крилова. После кратке паузе, нпорни посао се настављао, и тако до касно у ноћ. Без обзира на крајњу немоћ и 
болешљивост, преп. Амвросије је сваки дан завршавао вечерњим и јутарњим правилом, које су чинили: Мало 

повечерје, канон Ангелу Чувару и вечерње молитве. Од целодневних извештаја, довођења и одвођења посетилаца, 
келијници би се једва држали на ногама. Сам Старац би повремено лежао, готово сасвим изможден. После правила, 

молио је опрошзај»што сагреших делом, речју и мишљу». Келијници би узимали благослов и кретали ка излазу. 
Откуцава сат. «Колико је то?», пита Старац слабашним гласом. Одговарају:» Дванаест.» «Окаснили смо», каже.  
Кроз две године стигла је Преподобног нова болест. Његово  ионако слабо здравље сада се сасвим погоршало. 
Отада није могао да иде у храм Божији и морао је да се причешћује у келији. Године 1868. његово здравствено 

стање се толико погоршало, да су сви почели губити наду на побољшање. Довезена је Калушка чудотворна икона 
Мајке Божије. После молебана и келијног бденија, а затим Свете Тајне Јелеосвећења, Старцу се стање поправило и 

било је могуће лечење, али га изнемоглост није напуштала целог живота.  
Тако тешка погоршања су се понављала више пута. Старац је говорио:» Понекад ме тако стегне, да помислим – ево, 

готово је!» 
Тешко је замислити како је он, прикован за такав крст страдања, у потпуној немоћи, могао да прима огромне 

гомиле људи и да одговара на десетине писама. На њему су се остваривале речи:» Да није био изабрани Сасуд 
Божији, кроз кога је сам Бог говорио и дејствовао, овакав подвиг, овакав дивовски напор, не би се могао остварити 

никаквим људским силама. Животворна Божија благодат овде је видљиво  била присутна и садејствовала. 
Тако је, Божијом благодаћу, старац Амвросије био просветљен и проницљив у свему. «Ко сасвим сједини своја 

осећања с Богом, тајно од Њега бива поучаван речима Његовим. То живо општење јесте пророчки дар, она 
необична прозорљивост коју је имао старац Амвросије». О томе је сведочило и на хиљаде његове духовне деце. Од 
њега није била скривена ни прошлост ни садашњост ни будућност. Навешћемо речи једне његове духовне кћери:» 

Како срце радосно затрепери када, идући мрачном шумом, угледаш на крају стазице скитски звоник, а са њене 
десне стране убогу келијицу смиреног подвижника! Како је лако у души када седиш у тој тесној и загушљивој 

колибици, и како ти дође светло у њеном полумраку! Колико је људи овде бивало! Долазили су овамо лијући сузе 
туге, а одлазили са радосницама; очајни – утешени и охрабрени; неверујући и сумњалице – као верна чеда Цркве. 

Овде је живео «баћушка» – источник толиких добара и утеха. Ни звање ни положај човека за њега нису имали 
значај. Била му је потребна само душа човечија, која је за њега била тако драгоцена, да би заборављао на себе, и 
свим силама се старао да је изведе на прави пут и спасе. Од ујутру до увече, иако изможден болешћу, Старац је 

примао посетиоце, дајући свакоме према потреби. Његове речи су примане с вером, и биле су закон. Старчев 
благослов или посебна пажња сматрани су великом срећом, и они који су се тога удостојили, одлазили су крстећи 

се и благодарећи Богу за добијену утеху. 
Од јутра до вечери Старцу су долазили људи са најтежим питањима, која би осећао као своја сопствена и са којима 

се у тим тренуцима потпуно саживљавао. Увек би одмах схватио суштину ствари, непојмиво мудро је 
разјашњавајући и дајући одговор.  Али, у току тих 10-15 минута разговора, није се решавало само једно питање; за 

то време Преподобни је у своје срце примао целог човека, са свим његовим привезаностима и жељама, са 
свеколиким његовим унутрашњим и спољашњим светом.  Из његових речи и напомена видело се да он не воли 

само оног човека са којим говори, но и све оне које тај човек воли, његов живот, и све до чега је том човеку стало. 
Нудећи своје решење, старац Амвросије је имао у виду и све стране у животу, којих се та ствар тицала. Какво је тек 
умно напрезање било потребно за решавање таквих задатака? Не рачунајући монахе и педесетак писама која су му 
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стизала и одашиљана дневно, таква питања су Старцу постављали на десетине мирјана. Старчева реч је била «са 
влашћу», заснованој на блискости са Богом, која му је давала свезнање. Била је то пророчка служба. 

За њега није било тајни, он је видео све. Непознати човек могао му је доћи и ћутати, а Старац је знао његов живот, 
његове околности и разлог због кога је дошао. Преподобни Амвросије је своје посетиоце запиткивао, али је 

пажљивом човеку, по томе како и шта пита, било јасно да је Старцу све познато. Понекад, по живости духа, то се 
знање испољавало видљиво, што је самог Старца збуњивало. Једном му дође неки млад човек, грађанин, са 

повезаном руком, и поче се жалити да се не може излечити. Код Старца је тада био још један монах и неколико 
мирјана. Човек не успе ни да заврши – «...Боли, много боли...», а Старац га прекиде:» И болеће, зашто си увредио 

мајку?» Али се одмах збуни и продужи:» Да ли се лепо понашаш, да ли си благодаран син?»  
Старац Амвросије никада није био без саосећајног осмеха, од чега би човеку на души бивало радосно, топло и лепо; 

и без брижног погледа, који говори да ће смислити и рећи вам нешто сасвим добро; није се могао замислити без 
чилости у свему – у покретима, у сјају очију, којима вас прати и по којима јасно разумете да у том тренутку сав са 
вама живи и да сте му тада ближи него сами себи. Због те живахности и израз његовог лица би се стално мењао. 

Час би вас гледао нежношћу, час би се са вама смејао одушевљеним младићким смехом, час би на минут 
размишљао, час радосно саосећао, када бисте били задовољни, час би погнуо главу када говорите нешто тужно, час 

би се за трен погружавао у размишљање. Ако бисте изволели да вам каже како у нечему да поступите, час би 
одлучно климнуо главом када би вас од нечега одвраћао, час би вас пажљиво и проницљиво загледао да види да ли 

схватате, и почињао да објашњава како да се све то изведе.  
За све време разговора, будно би вас гледале изразито црне Старчеве очи. И осећали бисте да вас те очи скроз виде, 
са свим што је у вама добро и лоше, и радовали бисте се што је то тако, и што у вама за њега нема никаквих тајни.  

Имао је тих и слаб глас који се последњих неколико месеци претварао у једва чујни шапат.  
Да бисмо колико-толико схватили подвиге преподобног Амвросија, треба да замислимо колико је тешко говорити 

више од дванаест сати дневно, када језик од умора отказује, глас прелази у шапат, а речи са муком излазе, једва 
изговаране. Човек није могао мирно гледати сасвим измореног Старца, видећи његову главу која пада на јастуче, и 

слуша како једва покреће језик, док се он притом труди да се придигне, и детаљно расуди о томе за шта су му 
долазили.  

Поучавање других му је било у крви. Често је учио друге како да предузму неки посао и када су му за благослов 
због сличних ствари долазили људи приватно, са усрђем се прихватао да их прими, посаветује и да своје 

објашњење. Старац је волео одважне, сналажљиве људе, који пазе на речи - «пази да не погрешиш», и давао би им 
благослов, и са њим су имали веру у успех најсмелијих подухвата. 

Један спахија, зет једног оптинског монаха, често је посећивао Оптину и о. Амвросија. Када му једном тако дође, 
Старац му се обрати са речима:» Кажу (баћушка је често употребљавао реч «кажу» да би прикрио своју 

прозорљивост) да се близу тебе продаје погодно имање, купи га». Спахија се зачуди. «Продаје се, баћушка, како би 
га било добро купити, али то је само сан: имање је велико, траже готов новац. Иако је јефтино, ја немам новца». 
«Новца», понови Старац тихо, «па новца ће бити». Затим пређоше на друге теме. На растанку преп. Амвросије 

рече:»Чујеш, купи то имање».  
Трговац оде кући својим колима. Пут га је водио код његовог стрица, богатог, али веома шкртог човека, који је 

избегавао сву родбину. Десило се да се морао негде зауставити, па је свратио код стрица. У разговору стриц упита:» 
Зашто не купуш имање које се продаје у комшилуку, то је добар пазар?» Он одговори:» Зашто и питаш, стриче! Где 

да набавим толики новац?» Стриц рече:»Ако се новац нађе, хоћеш ли да ти дам у зајам?» Синовац то прими 
каошалу, али се стриц није шалио. Имање је било купљено, нови поседник је дошао да га прими. Није прошла ни 

недеља дана, а господина обавештавају да су дошли купци за шуму. Хтели су да купе само део. Када се повела реч 
о цени, купци рекоше:» Нећемо се погађати, да одмах дамо цену» - и дадоше суму за коју је било купљено цело 

имање. 
Дође једном Преподобноме имућни орловски спахија, између осталог рече да жели да изгради систем за 

наводњавање у својим великим јабуковим воћњацима. Старац се веома заинтересовао за тај подухват. «Кажу 
људи», почиње Старац својим, у сличним случајевима уобичајеним речима, «кажу људи да је овако најбоље», и 

подробно описује систем за наводњавање. Спахија, пошто се врати у село, узе да чита о томе. Показа се да је 
Старац описао најновија искуства из те области. Кад је поново био у Оптини, Старац га упита:» Па, како стоје 

ствари са наводњавањем?» Околни воћњаци су сви пропали, а овај спахија је имао богат род.    

    Безначајне ствари за Преподобног нису постојале. Знао је да је у животу све вредно и да даје своје резултате, и 
зато није било питања на које Старац не би одговорио свим саосећањем и жељом за добро. Једном Старца заустави 
нека жена која је била најмљена да чува ћурке. Међутим не зна се зашто, ћурке су цркавале, па је спахиница хтела 

да је отпусти. «Баћушка», обрати му се она са сузама, «ја сам немоћна; са њима немам кад ни да једем, чувам их као 
своје очи, а оне цркавају. Госпођа хоће да ме отера. Сажали се на мене, рођени». Присутни су јој се смејали, а 
Старац је саосећајно упита како их храни и даде јој савет како да их другачије пази и остало, благослови је и 
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отпусти. Онима који су јој се смејали Старац објасни да је у тим ћуркама сав њен живот. После се сазнало да 
старици ћурке нису више цркавале.  

А што се тиче исцељења, њима није било броја и немогуће је набројати их у овом краткомпрегледу. Та исцељења 
преподобни Амвросије је на све начине прикривао. Слао би болеснике у пустињу, ка преподобном Тихону 

Калушком, где је био извор. До старца Амвросија о исцељењима у тој пустињи се није ништа знало. Може се рећи 
да је преподобни Тихон почео да исцељује молитвама Старца. Понекад би он слао болеснике светом епископу 

Митрофану Вороњешком. Дешавало се да болесници буду исцељени на путу и да се врате натраг да заблагодаре 
Старцу. Понекад би, као у шали, куцнуо кога по глави, и болест би прошла. Тако је једном чтеца, који је читао 
молитве, напала јака зубобоља. Старац га одједном удари. Присутни се насмејаше мислећи да је чтец сигурно 

нешто погрешио у читању. Њега, пак, зуб одмах преста да боли. Знајући за такав Старчев обичај, неке од старица су 
га молиле:»Баћушка, удари и мене, боли ме глава».  

Дешавала су се исцељења не само од слабости, него и од неисцељивих болести.  
Навешћемо следећи случај. Причала је монахиња Шамординског Агрипина. «У пролеће 1882, на Пасху, заболи ме 

грло и у њему се отворише ране, тако да нисам могла ни јести ни пити. Доктор саопшти да имам туберкулозу грла и 
да треба да очекујем смртни исход. Отпутујем ја Баћушки и он ми рече: Узми воде са бунара из скита, не говорећи 

никоме, и до три пута свакога дана испирај грло. Кроз три дана ме је позвао. Дохвативши испод јастука три јаја, 
поједе жуманца, а беланца помеша. Затим благослови о. Јосифу, келијнику, да донесе воде са бунара. 

Благословивши воду, заповеди да ме, када се вратим у келију, водом полију, а беланца да поједем. Тако се и деси, 
беланца поједох без бола. После тога сам спавала цели дан и ноћ и кад сам се пробудила осетих да је болест прошла 
и да сам сасвим здрава. Не часећи, упутих се Старцу. Монахиње ме нису познале, мислећи да то нисам ја, него моја 
рођена сестра. Баћушка ме срете и благословивши ми рече да ме је исцелио свети Тихон Калушки. Од тада нисам 
боловала од грла. Кад сам доктора обавестила о исцељењу, он изјави да се са мном десило чудо, јер моја болест 

људским лековима није могла да се излечи.» 
Иван Михаилович Концевич, за време рата 1915, летњи распуст проведе у Оптини Пустињи. Свакодневни одласци 

у скит били су поучни за младога студента. Међути, Старци, заузети посетиоцима који су им долазили са 
разноврсним невољама, нису нарочито имали времена за младог придошлицу. Зато су га дали на обучавање оцу 

Јосифу (Полевом), искусном у духовном животу који је у Оптини био већ 10 година. У свету је био директор банке, 
иначе широко образован човек. За време двомесечног боравка Ивана Михаиловича у Оптини, често би га после 

службе позвао у келију. У разговорима са њим, младом студенту се откривао духовни свет. Од о. Јосифа, Иван М. 
Је чуо догађај из живота о. Амвросија које није ушло у његово житије.  

Једном старац Амвросије, погрбљен, опирући се о штап, однекуд долазаше путем у скит. Одједном угледа сцену: 
стоји натоварено возило, поред њега мртав коњ, а над коњем плаче сељак. Губитак коња хранитеља у сељаковом 

животу је највећа несрећа! Дошавши до коња, старац га три пута полако обиђе. Затим, узевши прут, ошину коња и 
викну му: «Устај, ленштино!» - и коњ послушно стаде на ноге. 

Старац је људе поучавао народним пословицама и изрекама, са њему својственим хумором. Најдубљу мудрост је 
исказивао кроз своје духовите и оштроумне речи, ради лакшег памћења и примања. На пример: «Где је све просто, 

ту је Ангела сто, а где је замршено, нема ни једног.» 
«Не хвали се, граху, да си бољи од боба: чим се расквасиш, и сам ћеш пући».  

«Због чега човек бива лош? Зато што заборавља да је над њим Бог.» 
«Ко мисли за себе да нешто има, и то ће изгубити». 

«Добро говорити, то је сребро сипати, а благоразумно ћутање је злато». 
Једној особи којој је било стид да призна грех, он рече:» Сидор и Карп у Коломни заједно живе, а грех и невоља с 

ким не бивају?»Она се са сузама баци Старцу пред ноге и признаде свој грех. 
«Праведне у Царство Небеско уводи апостол Петар, а грешне сама Царица Небеска.» 

На дан свих Светих Старац рече: «Сви су они били као и ми, људи грешни, али су се покајали, и прихвативши се 
дела спасења, нису се окретали унатраг као жена Лотова.» На напомену да сви ми гледамо унатраг, Старац 

објасни:» Зато смо и терани шибом и камџијом, тј. невољама и искушењима, да се не бисмо окретали.» 
Жени која је осуђивала друге Преподобни је говорио:»Они можда и имају неко скривено добро, које покрива све 

њихове недостатке, и оне које не видиш. Ти имаш много снаге за жртву. Али, Господ је рекао: Милости хоћу, а не 
жртвоприношења. А ти милости имаш мало. Своје жртве видиш и њима се преузносиш. Боље се смиравај духом. 

Смирење и подвиге замењује. Трпи све невоље и предај се Богу.» Оваквим и многим другим речима Старац је 
поучавао и спасавао народ који му је долазио.  

Као и други Светитељи, Старац се, сходно потреби, јављао људима на јави, као и у сну, и помагао им. Ево неколико 
примера. 

Дође у Шамордино Старцу човек Божији, кога су звали Гаврјуша, који је имао 40 година. Он је био један од оних 
које је Господ упоредио с децом, рекавши да је њихово Царство Небеско. Живео је у Ливенском срезу у Орловској 
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губернији, и био одузет: тресао се целим телом и једва је говорио, ноге га нису служиле, нити је могао да узима 
храну. Лежао је и молио се Богу. Примећивало се да му је много откривено. Последњег пролећа му се јави старац 
Амвросије и он устаде на ноге и објави да иде у Шамордино, . Међутим, пошто је био сасвим слаб, а пут нераван, 

мајка је хтела да га одведе возом, но он пође пешке. Старац га срете недалеко од Шамордина. Полако се возио 
однекуда, а око њега народ. «Баћушка «, повика Гаврјушка својим једва разумљивим гласом, «звао си ме, и ево сам 

дошао». Преподобни одмах изађе из екипажа, приђе му и рече:» Здраво, драги госте! Па, живи овде...» 
Причао је скитски јеромонах Венедикт:» Госпођа Карбоњер је већ неколико дана лежала тешко болесна, не 

устајући. У неко доба угледа старца Амвросија како улази у собу, прилази постељи, узима је за руку и говори:» 
Устани, доста си боловала.» Осетила се толико јаком да може устати и следећег дана се пешице упутила од 

Козељска у Шамордино, где је тада живео баћушка, да му заблагодари за ицељење. Баћушка је прими, али јој не 
благослови да о томе прича пре његове смрти.» 

Друга прича:» Излазећи преко капије, обратих пажњу на неко комешање у групи жена. Нека постарија жена, са 
болесничким лицем, седећи на пању, причала је да је болесним ногама допешачила до Вороњежа, надајући се да ће 

је старац Амвросије излечити. Прешавши пчелињак на осам врста од манастира, затетурала се, изгубила и 
занемоћала, и нашавши се на завејаној стази, са сузама пала на оборено дебло, кад јој се одједном јави неки старчић 
у мантији и скуфији, упита је зашто плаче и показа јој штапом на стазу. Она пође на указану страну и, заобишавши 

жбун, одмах виде манастир. Сви су се сложили да је то био манастирски шумар. Одједном се на тераси појави 
келијник и упита:» Ко је од вас Авдотија из Вороњежа?» Сви су ћутали и згледали се. Келијник понови питање 

гласније, додавши да њу зове Старац. «Голубићи моји, па Авдотија из Вороњежа сам ја, главом!», узвикну жена са 
болесним ногама, које је причала. Сви се раздвојише, а поклоница пође храмајући до терасе, и нестаде на вратима.  

Изашла је кроз 15 минута и, ридајући, обзнанила са сузама да је старчић који јој је показао пут, сам старац 
Амвросије, или неко врло сличан њему. «Па како то? Сам старац А. Зими никад не излази из келије, а у манастиру 
нијр постојао нико сличан њему. И како је он могао, у моменту самог њеног доласка ка колибици, знати ко је она и 

одакле је дошла?», питао се очевидац. 
Јављајући се на јави, Старац је три пута упорно опомињао једну сеоску матушку (попадију) говорећи јој да ће јој 
сад убити мужа. Отрчавши мужу, успела је да стварно спречи убиство. Ова прича је постала позната у Оптини од 

ње лично, када је дошла да заблагодари Страцу за спасење.  
 

 
Сведочанство монаха Јакова 

    «Беше то пре 25 година. У то време још увек сам био само расофорни послушник и имао послушање канонарха. 
Једном ми се деси да се силно пометем духом, и то да се тако пометем, да сам хтео да побегнем из манастира. И као 
што свагда бива у таквим случајевима, уместо да своју душевну смутњу откријем Старцу, а тада је код нас старац 

био велики баћушка Амвросије, ја је утајих у срцу своме и тиме јој омогућих да се тако развије, да сам готово у уму 
био решио да напустим послушање, и чак да се сасвим растанем са манастиром. Из дана у дан та помисао је све 

више јачала у мом срцу, док најзад није сазрела у одређену одлуку: Одлазим! Овде не само да ме не цене, него ме 
још и прогоне. Нема за мене овде места, нема ми спасења! При тој одлуци и останем, а Старцу, наравно, да 

откријем одлуку ни не помишљах. У случајевима сличним моме, губи се и поверење према Старцима, тобоже, и 
они су као и сви ми грешни људи.  

И ето, долазећи у келију са вечерњег правила, обузет неизразивом чамотињом, прилегнем на свој кревет, и сам не 
приметих кад задремах. И видим у сну како сам дошао у неку Ваведењску саборну цркву, а она препуна 

богомољаца, а богомољци се, видим, тискају и примичу према десном углу цркве, где током читаве године код нас 
стоји плаштаница до њеног изношења о Страсној Седмици.  

«Камо то», питам, «хрли овај народ?» 
«Ка моштима», одговарају, «светог митрополита Тихона Задонског.» 

«А», мислим се ја, «зар он код нас почива? Та он је у Задонску!» 
Ипак, и ја се упућујем са другим богомољцима ка том путу, да се поклоним моштима великог Угодника Божијег. 

Прилазим и видим: преда мном на подијуму кивот. Поклопац је његов затворен и народ му се клања са 
страхопоштовањем. Дође ред на мене. Пред кивотом ја учиним земни поклон и тек што сам почео да се пењем на 
подијум да га целивам, видим – поклопац кивота се преда мном отвара и из њега се у епископској одећи  подиже 
сам митрополит Тихон. У страхопоштовању и препасти ја падам ничице и, док падам, видим да то заправо није 

свети Тихон, него наш старац Амвросије, и да он више не стоји него седи и спушта ноге на земљу, као да жели да 
устане у сусрет мени... 

«Шта то чиниш?», загрме на мене страшан Старчев глас.  
«Опростите, Баћушка, Бога ради», прошаптах у грозном стању. 
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«Додијао си ми са својим «опростите», гневно повика Старац. 
Немогуће је описати какав је ужас у том тренутку обузео моје срце, и у том ужасу ја сам се пробудио. Скочих са 

свога кревета, прекрстих се...У истом трену ударили су у звоно за јутрење и ја сам се упутио у храм, једва долазећи 
к себи од виђеног и доживљеног. Одстојим јутрење, дођем у келију и све мислим:»Шта би значио сан који ме је 

запањио?». Зазвони уто за Литургију нешто раније, сан ми свеједно не избија из главе. Чак нисам прилегао у 
међувремену између јутарњег и ране Литургије. Све што се тајило у мени и притискало моје јадно срце толико 
времена, све је то од мене одступило, као да га никада није ни било, и само је сан који сам видео обузимао моје 

мисли.  
После службе упутих се у скит к Старцу. 

Народа је тога јутра код њега било, чини ми се, више него обично. С муком дођем код његовог келијника, о. Јосифа, 
и кажем му:» Веома ми је потребно да видим Баћушку».  

«Не», одговори он, «и сам видиш колико је света. А и Баћушка је нешто слаб»: 
Али ја одлучим да преседим, ма и цели дан, само да стигнем до Баћушке. Собицу у којој је, изнемажући од напора 
и болести, Старац примао народ на благослов, делио је од мене непрозирни вид богомољаца. Чинило се да ред на 

мене никада неће стићи. Помисао је почела да ми нашаптава:» Одлази, свакако нећеш дочекати». 
Одједном зачујем глас Баћушке:» Иване (у расофору сам се звао Иван), брже дођи к мени одмах!» 

Гомила се раздвојила и направила ми пут. Старац је лежао сав исцрпљен од слабости на свом дивану. 
«Затвори врата», рекао ми је једва чујним гласом. 

Ја затворих врата и спустих се на колена пред Старцем.  
«Но», рече Баћушка, «сада ми кажи шта си у сну видео». 

Био сам згранут: та, о томе сну знали су само моје срце и душа. Изговарајући те речи Старац као да живну, 
придиже се на свом страдалничком лежају и, бодар и весео, стаде спуштати своје ноге с дивана на под, сасвим као 

што их је спуштао у мом сновиђењу. Ја сам у тој мери био запрепашћен Баћушкином прозорљивошћу, особито 
начином на који ми је он открио тај дар благодати Божије, да сам поново, али већ на јави, проживео исто оно 
осећање страхопоштовања и ужаса и припао главом к ногама Старца. И над главом чух његов глас:» Шта то 

чиниш?» 
«Баћушка», једва чујно прошаптах, «опростите Бога ради!» 

И поново чух Старчев глас:» Додијао си ми са својим опростите!» 
Али, глас Баћушке зазвучао је не страшним глсом прекора као у сновиђењу, него дивном нежношћу за коју је 

једино он, благодатни Старац, био способан. Подигао сам од земље своје од суза мокро лице, а рука оца Амвросија 
са очинском нежношћу се већ спустила на моју несрећну главу, и кротки глас његов нежно ме је прекоревао: 

« Но, а како сам могао другачије да уразумим тебе, глупана?», завршио је таквим речима прекор Баћушка. 
И тако мој сан оста неиспричан. А зашто бих га и причао, када се он сам испричао кроз нас. И од тога часа до саме 

смрти великог нашег Старца, ја се помислима вражијим о одласку из Оптине више нисам одавао.  
«Баћушка», обрати се о. Јакову слушалац казивања његовог, « а после оца А. Коме прибегавате ви са својим 

жалостима и помислима?» 
«Коме би, данас, убоги Јаков?», одговорио је он на то питање. Храм и келија, два су само уобичајена пута у 

слепога, по којима он ходи са штапом и не помиче се. А у великим жалостима сам Бог не оставља нас Својом 
милошћу. 

Било је то, рећи ћу вам, у јесен претпрошле године. У моме монашком животу догодило се нешто што је крајње 
растројило сав мој духовни мир. У крајњем смућењу, чак у гневу проведох дан, у коме ми се то десило. У таквом 
стању духа дочеках време вршења свог духовног правила. Око 9 часова тога дана, нимало се не успокојивши и не 
умиривши, ја без икаквог осећања, само по 36-годишњој навици, узех бројанице и стадох на молитву, у свештени 
угао, пред иконе. У време када ми се десила та невоља, ја сам већ био готово сасвим ослепео. Могао сам да видим 
само дневну светлост, а предмете већ нисам видео. Тако, ето, стадох на молитву да свршим правило, хтео бих да 
саберем мисли, да доведем себе у молитвено расположење, али осећам да ми никаква молитва не иде и не улази у 

ум. Моје духовно расположење било је приближно онакво као пре 25 година, о чему сам само понешто рекао. Али, 
онда је још био жив отац Амвросије, мислио сам се, мој Старац од дана мог ступања у манастир, њему је била дата 
власт нада мном, а сада сам и убог и потпуно духовно усамљен. Шта да радим? Остало је само једно: да изливам 

своја осећања кроз речи жестоког негодовања. Разуме се да сам за то себи пребацио, али се ослободити нисам 
могао.  

И гле, зби се ту са мном нешто чудно и неуобичајено. 
Стајао сам пред иконама, пребирајући левом руком по бројаницама, када изненада угледах неку необичну и 

заслепљујућу светлост. Мојим очима указа се јако обасјана светлошћу цветна ливада. И видим како ходам по тој 
ливади и трепти ми срце од још непознатог сладосног осећања мира душевног, радости, најпотпунијег спокојства и 

очараности красотом и саме те светлости и те неописиво лепе ливаде. И када сам у усхићењу срца осетио сву 
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радост и срећу неземаљске те красоте, мојим очима се на крају ливаде указа невероватно стрма, врло висока, 
сасвим окомита планина. Моје срце пожеле да се попнем на сам врх те планине, али ја нисам дао жељи на вољу, 
рекавши себи да се људским напорима не може савладати та литица. И тек што то помислих, у истом тренутку 
нађох се на врху планине, и из мога погледа ишчезну та прелепа ливада по којој сам ходао, а са планине преда 
мном се указа други призор: колико је мој поглед могао да обухвати, свеколико пространство које се отворило 

преда мном било је покривено шумом лепоте неописиве људским језиком, као и раније виђена ливада. А по шуми – 
расејани храмови различите архитектуре и различите величине, почев од пространих и величанствених саборних, 

завршно са малим капелицама и, чак, споменицима, овенчаним крстовима. Све је то сијало од исте оне јарке, 
заслепљујуће светлости при чијој појави се пред мојим усхићеним очима раскрио овај призор.  

Дивећи се том велепију, корачам ја планином и видим како преда мном вијуга необично кривудава планинска 
стазица. А унутарње чувство срца мога говори ми:» Теби је та стазица добро позната. Иди њоме смело, нећеш 

залутати.» Идем тако и, одједном, на једном од завијутака видим: на камену седи непознат ми благообразни Старац, 
какве на иконама изображавају. Ја прилазим и питам: «Баћушка, благословите да питам каква је ово чудесна шума 

и какви су то храмови?» 
«То су», одговори ми Старац, «станови Цара Небескога, које уготови Господ онима који Га љубе!» 

И док је Старац са мном разговарао, видех да ми је од свих тих храмова у тој дивотној шуми најближи један 
велелепан храм, огромних размера, сав заливен сјајем дневне светлости. Упитах Старца:»Чији је то, баћушка, 

храм?» 
«То је храм», одговори ми он, «оптинског старца Амвросија». 

У том тренутку осетих да из руку мојих испадоше бројанице и да ми, падајући, ударише по нози. Пробудих се. 
И како сам стао у 9 сати на молитву, у том положају се и пробудих од виђења које сам имао: стојим у полумантији 

пред својим иконама, чује се само шеталица мог зидног часовника како лупка.  
Зазвонило је за јутарње: било је један час по поноћи. 

Моје виђење је трајало 4 сата. Од мене је тако отпала свака жалост и ја сам са сузама заблагодарио Господу, Који 
ме је утешио по молитвама незаборавног Старца, чији ми је стан међу храмовима Цара Небеског ближи од свих 

храмова које сам видео. 
Старца Амвросија није свако могао за време његовог живота да види у златокругу његове светости и да схвати све 

његове поступке као нешто што бива по надахнућу са Неба. То је изискивало духовну осетљивост. Али, ево 
неколико прича лица која су се удостојила да виде Старца у стању благодатног озарења. 

«Преподобни није волео да се моли јавно. Келијник, који је читао правило, морао је да стоји у другој просторији. 
Читали су молебни канон Богородици. Један од скитских монаха реши да у то време оде код баћушке. Очи о. 
Амвросија су биле усмерене ка Небу, лице му је сујало од радости, на њему је титрала јарка светлост, коју тај 

свештеномонах није могао да издржи.» 
Овакви случајеви, када се – испуњено дивном добротом- лице Старчево преображавало и озаравало  благодатном 

светлошћу, готово увек су се збивали у јутарњим часовима, за време или после његовог молитвеног правила.  
Једне вечери Старац позва двоје супружника, који су са њим имали да обаве важан разговор, да му дођу рано 

ујутру, у време када код њега још није почињао пријем, јер су имали неки важан посао. Уђоше к њему у келију. 
Старац је седео у постељи, у белој монашкој раси са капом. Имао је бројанице у рукама. Његово лице се одједном 

преобразило. Некако је постало светије и све је у келији деловало некако свечано. Дошавши супружници су 
уздрхтали, и уједно осетили некакву неизрециву срећу. Нису могли проговорити ни речи и, заборавивши се, дуго су 

стајали, сагледајући лик Старца. Около је било тихо и они приђоше за благослов. Он их ћутећи осени крсним 
знаком. Супружници се окренуше да још једном виде тај призор, да би га заувек сачували у срцу. Старац је са 

таквим преображеним ликом утонуо у богозрење (богосагледање, сазрцање). Тако су отишли од њега, не рекавши 
ни речи. 

Следећи случај. Дође Старцу, као и обично на крају јутарњег правила, његов писмовођа, скитски јеромонах 
Венедикт. Старац, одслушавши правило, седе на кревет. Отац Венедикт прилази за благослов и, на своје велико 

удивљење, види да Старчево лице сија. Али, чим је узео благослов, та дивна светлост се скрила.  
После мало времена, о. Венедикт опет дође к Старцу, који се тада налазио у другој келији са народом, и у својој 

простоти упита:»Да ли сте, баћушка, имали нело виђење?» Старац му не рече ни речи, само га мало лупну по глави 
руком: био је то знак Старчеве наклоности.  

Ево још приче о. игумана Марка: «Када је Старац живео у Шамординском манастиру», пише он, « прррипремајући 
се за причешће Божанским Тајнама, у Страсну Седмицу, уђем к Старцу у келију ради исповести и, на своје 

запрепашћење, видим на његовом лицу потпуну сабраност и дубоку усредсређњност на оно што је сагледао и 
трепетно страхопоштовање. Лице му је било обливено радосним руменилом. Видевши ово, вратих се на неко време 

у своју келију, и тек касније поново дођох Старцу». 
Шамординске монахиње причају да се често дешавало да виде Старчево лице прослављено неземаљском славом. 
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Његова верна духовна кћи записала је следеће: 
« Баћушка је говорио са неким у гомили и гледао право у некога. Одједном види, како из његових очију излазе два 

зрака, као сунчева. Обамрех на месту. И све је време било тако док је Старац посматрао тог човека. 
«У десет сати увече, пред отпуст целог народа, баћушка позва мене и моју ћерку. Кад падох на колена пред њим, 
окренувши се Старац ми рече:» Спавајте и одморите се, лаку ноћ вам желим.» Уплаших се. «Рођени мој баћушка! 

Допустите да останем на минут, ништа вам нисам рекла!» Баћушка ми допусти. У његовој келији је горело кандило 
и мала воштана свећа на столу. Било је тамно и немогуће да читам шта сам записала. Рекох то што сам запамтила и 
то журећи додадох:»Баћушка? Шта још да кажем? Зашта треба да се кајем? Заборавила сам!» Старац ме укори због 
тога. Али, одједном устаде са постеље на којој је лежао, и направивши два корака, стаде на сред келије. Ја нехотице 

на коленима кренух за њим. Старац се потпуно исправи, подиже главу и руке као у молитвеном положају. Учини 
ми се да се тад његова стопала одвојише од пода. Гледала сам његову главу и лице обасјано светлошћу. Сећам се да 

у келији као да више није било таванице, као да је ишчезла, а Старчева глава као да се подигла горе. То сам јасно 
видела. Баћушка се кроз минут саже нада мном, запрепашћеном оним што сам видела, и, закрстивши ме, рече ми 

следеће:» Запамти, ево до чега може да доведе покајање. Сад иди». Отидох од њега, тетурајући се и целу ноћ 
преплаках због своје неразумности и лењости. Ујутру рано дадоше нам поштанске коње и пођосмо. За Старчева 

живота ово ником нисам смела рећи. Он ми је једном заувек забранио да говорим о сличним случајевима, рекавши 
са претњом:» Иначе, лишићеш се моје помоћи и благодати». 

Оснивање Шамординског  манастира и Старчево престављење 

    Шамордино се налази на прелепом месту – на широкој пољани изнад стрмог обронка. Густа лисната шума се 
простире низ читаву окомиту падину. А тамо даље дубоко вијуга, као сребрнаста трака, речица Сирена. Иза ње су 
широка поља, која се понегде прекидају брдашцима. Равница се стапа са хоризонтом, преливајући се у даљини у 

борове шуме. 
Сам манастир је једну врсту далеко од истоименог села, поред широког калушког пута. Он је припадао не баш 

богатом велепоседнику Калигину, који је ту живео са својом женом. Године 1871, то имање од 200 десетина земље 
купи удовица богатог спахије Кључарева, Старчева послушница (у монаштву мати Амвросија). Она и њен покојни 

муж су дубоко поштовали Старца и у свему га слушали. Ето, та будућа мати Амвросија је постала власница 
Шамордина. Годину дана пре продаје имања, стари Калигин је имао овакво виђење: видео је на свом имању цркву 

на облацима. 
Будућа мати Амвросија је, иначе, имала две унуке близнакиње од сина јединца. Изгубвчи прву жену, мајку 

близнакиња, млади Кључарев се поново оженио, а деца су живела код баке. За те унуке будућа мати Амвросија је 
била и првобитно наменила Шамордино, где је све било обновљено, и саграђена нова кућа. Она је из Оптине често 

долазила у Шамордино, где је стално живела у одвојеном конаку близу манастира. Шамордино је посећивао и 
старац Амвросије, од кога се неколико пута могло чути: «Овде ће бити манастир». Шета он тако по имању, разгледа 

све около, одједном се негде заустави, наређује да измере ширину и дужину и поставља кочиће. Прозорљиви 
Старац је већ тада знао да ће овде бити манастир, размишљао је и одређивао где ће се које зграде налазити. 

Заједно са малим госпођицама Кључаревима, у Шамордино су се населиле и неке бивше кметовске девојке мати 
Амвросије, које су тражиле молитвену тишину јер се овде живело као у манастиру.  

Пошто је бака била уверена да ће њене унуке живети у свету, трудила се да им обезбеди добро световно 
образовање. Када су почеле да одрастају, тражила је благослов од Старца да им доведе Францускињу, да их научи 

да течно говоре француски и да их учи лепом облачењу. Али Старац није благословио, што ју је јако наљутило.  
Девојчицама је крштени кум био преподобни Амвросије и оне су од раног детињства биле дубоко побожне. Чњсто 

би се молиле, много су волеле дугачке оптинске службе и одлично знале поредак богослужења, да су саме 
савршавале свеноћно бденије. И подвизавале су се. Месо су јеле само када их је на то наговарао старац Амвросије. 

Старица се бојала да тиме не наруше своје здравље, а Преподобни јој је одговарао:» Нека се моле, оне су слабог 
здравља.» Ове речи прозорљивог Старца бака није схватала, а он би другима о кумчићима говорио:» Ништа зато, 

оне знају да се спремају за тамо.» 
Желећи да обезбеди унуке и због Старчевих упорних савета, мати Амвросија им је купила још три летњиковца – 

Рудњево, Преображењски и Акатово, не схватајући сасвим зашто се купују толике шуме, као да ће се градити читав 
град. На њихово име је оставила капитал, при чему је договорено да у случају њихове смрти Шамордино буде 
женски манастир, а да за његово издржавање послуже три летњиковца и капитал остављен на име госпођице 

Кључареве. 
Тринаестог марта 1881. мати Амвросија се упокојила. Десетогодишње унуке оставши још веће сиротице, 
наследивши имања, наставиле су да живе са својим дадиљама, васпитачицом и сестрама-послушницама у 

Шамордину. Прође година. Сесте-сиротице Вјера и Љубов живеле су мирним животима, безмерноволећи једна 
другу, никад се не растајући. Нису знале за дечје игре, једноставно су се облачиле, поштовале монашки живот и 
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богослужење. У Старчевим кумицама се све више разгоревао огањ љубави према Богу. Више пута би говориле 
својим дадиљама: «Ми нећемо живети више од 12 година – шта има добро у овом животу?» 

Међутим њихов отац се није слагао са тим усамљеним животом, и послао их је у Орел, у пансион. У лето 1883. је за 
њих била спремна дача. Сиротице су се  свом душом отимале из света на који су биле ненавикнуте у окриље старца 
Амвросија. У мају, пре него што ће се преселити у дачу, дођоше у Оптину. 31. маја обе се разболеше од дифтерије. 

Сместише их у одвојене просторије. Исповедале су се и причешћивале. Када би им понестајало снаге, писале би 
баћушки писамца, у којима су молиле његове савете, молитве и благослов. 4. јуна упокојила се Вјера, а убрзо за 

њом и Љубов.  
Сада је требало испунити завет мати Амвросије и основати у Шамордину женски манастир.  

Шамординска обитељ омогућавала је преподобном Амвросију да гаси жеђ за чињењем дела милосрђа према 
страдалницима које је он увек био пун. Старац је у Шамордино слао многе беспомоћне. 

Долази баћушки млада жена, која је болесна остала удовица у туђој породици. Свекрва је тера и говори:» Ти, 
беднице, и да се удавиш, не би био грех!» Старац је саслуша, погледа је и говори:»Иди у Шамордино.» Или неки 
муж остави тешко болесну жену , у лето је одведоше к Старцу. Преподобни је срете, благослови и у шали јој рече 

:»Па, нек се код нас скупљају старице, одведите је у Шамордино.» 
Пространо шамординско уточиште створено је од сиротица без прибежишта. Старац је волео да борави у том 

«сиротишту». Деца би се умиљато тискала око њега, а он би сео на клупу између њих. Шамординске сиротице би 
му певале»Оче рођени» коју су за њега саставиле, или тропар «Казанској Мајци Божијој», којој је манастир 

посвећен. Старчево срце пуно љубави устрептало би од њиховог појања и сузе би потоком потекле низ његове 
бледе, упале образе.  

Пред крај, број сестара Старчеве обитељи прешао је 500. Били су подигнути велики многокуполни храм и велика 
трпезарија, а добротворна делатност се све више ширила.  

Прва настојатељица манастира била је Софија Михајловна Астафјова, рођена Балотова, која је живот завршила у 
великим подвизима. Затим, игуманија Ефросинија, усрдна послушница Старчева. Последња настојатељица била је 

мати Влантина.  
Да кажемо нешто о првој шамординској игуманији Софији, сестри оптинског монаха, сликара о. Данила (Болотова). 

Мати Софија је била незаменљива помоћница о. Амвросија у његовом новооснованом манастиру, што се каже, 
«десна рука». На жалост, њена управа није дуго трајала. Разумна, врло добро је схватала духовни живот и домаће 

послове, и била свом душом предана Старцу. Под његовим непосредним руководством ступила је у монашки живот 
и примила најтеже послушање у манастиру – послушање настојатељице. Почела је да се подвизава са великом 

ревношћу. Бивало је да по влажном и хладно времену, читавог дана, од јутра до вечери, иде по целом манастиру 
разгледајући разне послове, и да се, тек када се ноћ спусти, враћа у своју келију, сва покисла и прозебла. Ти 

трудови и бриге, заједно са строгим подвижничким животом, ускоро сломише њено крепко здравље. Поред тога, 
мати Софија је имала и свој лични крст: одрекавши се од света, она је на жртву принела и материнску љубав према 
кћери, коју више није васпитавала. Много је због тога суза пролила у ноћној тишини. Постепено је почела да вене, 

и мало по мало се топила као свећа. На крају, 24. јануара 1888. уснула је вечним сном праведнице, добивши од 
Господа награду која је одговарала њеним великим трудовима и ревности. Старац Амвросије је при сећању на њу 

често говорио са умилењем:» Ах, мати! Нашла је милост у Бога!» 
Због сталног увећања броја сестара, Старац није могао да буде духовник свакој од њих. Зато је многе предао 

духовном руковођењу старца Анатолија (Зјерцалова), који се према њима односио са најбрижнијом очинском 
љубављу, што се види из његових писама монахињама.  

Мати Софија није затекла у Шамордину ништа, сем малог броја скромних зграда: дрвену кућу са домаћом црквом и 
неколико изби за становање сестара, и то је све. Ни новца, ни имања, ни залиха. Међутим, сестринство се сваког 

дана умножавало. Старац је у манастир слао не само здраве и за рад способне, него још више болесне и сакае. Осим 
тога, доносили су му и одбачену децу. Убогу децу, обучену у прљаве дроњке, често са шкрофулозним ранама на 
телу, све би слао у Шамордино. Људство се увећавало, а средства су се смањивала, али мати Софија није падала 

духом. Као што магнет привлачи железо, тако је и личност матушке Софије у манастир привлачила најразличитије 
личности: племкиње, трговкиње, занатлијке, добротворке, и уопште оне које су имале значајан положај у друштву. 
Шамордино је постепено почело да се гради  и улепшава здањима. Чврсто се држао поредак Оптине пустиње. Али, 

авај, као што је предсказано, манастир се није дуго наслађивао миром и духовном радошћу под њеним 
руководством. 

По престављењу мати Софије, о. Амвросије је изабрао за настојатељицу мати Ефросинију Розову. Била је то 
монахиња дубоко верујућа и свецело предана Старцу, али није имала оне сјајне дарове администратора и духовног 
вође, који су красили мати Софију, и Преподобни је морао да на себе узме све бриге о устројству манастира, због 

чега је много пута посећивао манастир, где се упокојио у октобру 1891. године, зазимивши тамо због болести. 
Старац је у Шамордино отишао у лето 1820. године. Његов живот је тамо био скопчан са многим тешкоћама. 
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«Матушке и сестре», говорио је, «ја сам овде код вас на крсту». И заиста је његов живот, по причама блиских лица, 
у то време био неподношљиво тежак. Ни дању ни ноћу није имао мира: и због неудобности смештаја који се до 

његове кончине само припремао и градио, и због многих послова и народа који га је окруживао. Срце га је болело 
за Оптинцима који су остали без његовог духовног руководства. Када би му дошао неко од њих, баћушка није 

дозвољавао да дуго чека, већ би га са посебном љубављу примио и тешио. После празника Пасхе, настојатељица 
манастира се тешко разболела и ослепела. Хтела је да да оставку, али Старац није благословио. «Сама не одступај, а 
ако нареде да предаш власт, тада се повуци.» Да би невоља била већа, епархијална власт је негодовала због његовог 

напуштања Оптине. Биле су смишљене разне клевете на Старца.  
Већ почетком 1891. Старац је знао да ће ускоро умрети. 

«Првог јануара», причају сестре,» на сам први дан 1891, ујутру после Литургије, Старац изађе ка сестрама осебно 
озбиљан и замишљен. Севши на диван, поче неочекивано да чита стихове:» Лабуд на обалама Меандра последњу 

песму пева». 
«А ми», примети Старац у шали, «могли бисмо овако препевати: Лабуд на обалама Шамандра пева последњу 

песму». И објасни да лабуд пева само пред своју смрт. 
Тада нико није схватио да је говорио о својој кончини те године. Предосећајући је, Преподобни се нарочито 

ужурбано трудио да уреди манастир. Саграђене су многе нове келије, сређен салаш у Рудњеву, коме је Старац 
предсказао да ће бити црква, и то се десило по његовој смрти. Крајем септембра је добио заушке заједно са 

прехладом и почео да се топи... Међутим, незадовољни архијереј се спремао да лично дође у Шамордино, и у својој 
кочији одвезе Старца. Сестре су питале баћушку: « Како да дочекамо владику?» Он је одговорио:» Нећемо ми њега, 

него ће он нас дочекати.» «Шта да му певамо?» «Запеваћемо му – Алилуја!»И заиста, архијереј га је затекао већ у 
ковчегу и ушао у цркву када су певали – Алилуја. 

Погребна поворка са ковчегом Старчевим бројала је више од 1000 људи. На путу из Шамордина у Оптину, 
зауставила би се у сваком селуда би се служила литија. Следећег дана је била архијерејска литургијаи и беседа. 

Старчева смрт је била жалост за сву Русију, али посебно за Оптину, Шамордино и сву његову духовну децу. 
Шамордински манастир, са саборном црквом у изградњи и са својим дечијим прихватилиштем, тешким богаљима, 

остао је без свог хранитеља и извора средстава. Али, ево шта нам је познато из беседе шамординске монахиње 
Александре(Гурко). 

Трговац чајем Пјерлов и његова породица били су духовна деца Старчева. Њему се у сну јави Мајка Божија и 
нареди му да преузме старање о шамординском манастиру. Пјерлов одговори да он носи бреме трговине чајем. Али 

Мајка Божија му обећа да ће узети на себе ту трговину. После тога, Пјерлов већ није жалио ни пара ни снаге за 
помоћ Шамордину. Тамо је одлазио његов капитал. 

У Оптини Пустињи пили су пјерловски чај, а то су подражавали и верни оптински посетиоци. 
Писци ових редова обратили су се проти о. Јовану Григорију-Кључку, који је у Паризу сахранио госпођу Пјерлову, 

са молбом да нам напише све што је о њој знао. Ево одговора: 
«Писмо од 5. септембра 1856. године о старици Пјерловој (била је тајно замонашена), која је умрла од галопирајуће 

ангине пекторис, говорила су ми њена деца. Она је пола сата пред смрт разговарала са необичном радошћу са 
оптинским Старцима, обраћајући им се поименично. Деца су мислила да бунца и свим угодностима настојала да је 
умире, а она гледајући их сасвим свесно каза:» Па како не схватате како је тамо лепо!» Опет је управљала поглед у 

непознату даљину и наставила одушевљену беседу. Видео сам доста покајница, старијих људи, али тако светло 
лице као њено, не памтим. Оно се блистало управо као осветљени порцулани.»    

 
     ПРЕПОДОБНИ МАКАРИЈЕ ОПТИНСКИ 

    Старац Макарије (Иванов) родио се 20. новембра 1788. године. Потицао је из племићке породице из дмитровског 
среза Орловске губерније, коју је красила побожност. Његов прадеда Јован је , по смрти жене, постао монах. 

Родитељи, Николај Михаилович Иванов, нижи чиновник у царској Русији, и Јелисавета Алексејевна, дадоше детету 
на крштењу име Михаило, по светом кнезу Тверском, чији се спомен празнује 22. новембра. После су добили још 

три сина и једну кћер. Живели су у околини Калуге на веома лепом месту, близу Лаврентијевског манастира. Чији  
их је архимандрит Теофан духовно хранио. « У крајолику пријатном за очи, у радосно-смирујућој природи руског 
села, имајући пред собом тиху обитељ из које се свакодневно гласила црквена звона, која су позивала монахе на 

молитву, растао је тада непознат свету будући монах и молитвеник», тако описује један савременик Старчев прве 
утиске дечакове.  

Када је Михаилу било пет година, упокојила се његова добра мајка, која је малога Михаила некако издвајала од 
остале своје деце, говорећи за свога тихог и кротког синчића:»Срце моје осећа да ће овај дечак бити нешто 

необично». Због њене болести породица је била променила место боравка. У граду Карачеву Михаило је био почео 
и завршио школовање, а већ са 14 године ступио је у тешку службу књиговође, у којој се добро снашао и скренуо 
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на себе пажњу. Ипак је и ту такође наставио да живи тихо, као и пре. Много је читао, тражећи одговоре на 
најважнија питања ума и срца. Волео је музику и веома лепо свирао виолину, налазећи у томе велику радост. У 
двадесет четвртој години, по очевој смрти, дао је отказ и вратио се на село. Домаћинством је управљао лоше. 

Једном му мужици украду хељду. Михаил их је дуго уразумљивао, позивајући се на Свето писмо. На крају, мужици 
падоше на колена у искреном покајању, на посрамљење његовим сродницима који су га исмевали због тога. 

Рођаци су покушали и да ожене Михаила. Међутим, како није био баш наочит, а ни сам није имао посебну жељу да 
се ожени, те су се намере махнули. Отишао је на Курски сајам, тамо набавио доста књига духовне садржине и 

задубио се у њих. Понекад би одлазио у столарску радионицу, покоравајући своје младо тело духу. 
Године 1810. одлази у јесен на поклоњење у Плошчанску пустињу где постаје свестан своје давнашње склоности и 
одлучује да свој живот посвети Богу. Ту је и остао. Браћи је поручио да се одриче имања, само их је једно замолио: 
да на гробу родитеља саграде капелу за хиљаду рубаља. У то време у Плошчанској пустињи живео је ученик старца 
Пајсија Величковског, преподобни Аранасије, који је привукао пажњу младог молитвеника. Његовом руководству 
он се потпуно и поверио, примивши тако од самог почетка правилну усмереност. На жалост, нема података који би 

бацили више светлости на очаравајућу личност старца Атанасија. Зна се да је код себе имао много превода 
аскетичке литературе, које је начинио старац Пајсије. Ти преводи су затим пренети у Оптину и ту су издати у 

преводу са црквенословенског на руски језик.  
У овом манастиру послушник Михаило је савладао црквени устав и појање. Помагао је у писмоводству. Семог 

марта 1815. године пострижен је у расу са именом Макарије, по преподобном Макарију Великом. Када је пешице, 
са штапом, путовао у Кијев, у повратку сварати у Глинску пустињу. Тамо упозна игумана старца Филарета. Године 

1824. путује у Ростов, на поклоњење моштима светог димитрија, после чега је први пут био у Оптини пустињи. 
Следеће године умире његов Старац. Преподобног Макарија постављају за духовника Сјевског женског манастира. 

Тако почиње његова духовничка служба. 
Било је тешко Преподобном без свог драгог наставника. Али, долази до једног значајног сусрета. У његов манастир 
долази са својим ученицима старац Леонид(Лав). Тако преподобни Макарије поново налази себи учитеља. Господ 

је услишио његове молитве, јер је теже осиротети духовно него телесно. Иако је старац Леонид сматрао 
преподобног Макарија садругом у монашком животу, ипак, уступајући његовом смирењу и молбама, односио се 
према овоме као према ученику. Уосталом, њихов заједнички живот се убрзо прекинуо. Преподобног Леонида 

послаше у Оптину. Почело је дописивање које се завршило преласком оца Макарија у Оптину, у скит св. Јована 
Претече. Иначе, он се дуго са љубављу сећао Плошчанске пустиње.  

Старац Леонид је био необичан човек. Водио је непрестану духовну борбу, творио је Исусову молитву и имао је дар 
прозорљивости и исцељења. Да би се уклонио од таште славе, помало се понашао јуродиво. Није трпео 

неискреност, надменост и духовну млакост. Преподобни Макарије се непрестано, до саме његове блажене конлине, 
налазио поред њега. Ова два духовна исполина «одгајила» су великог старца Амвросија, прозорљивца и 

чудотворца. Била је то атмосфера испуњена благодаћу и чудесима. Стазица ка Оптини била је утабана стопама 
убогих и страдалника физичких и духовних, још више него ка другим манастирима. Старац Лав би често провиђао 

где се крије нешто рђаво и такве би људе оштро разобличавао, али само зато да би им затим поклонио топлину 
љубави и радост очишћене савести. Старац Макарије је био мекшег душевног склопа. Много се бавио 

писмоводством.  
После смрти преподобног старца Леонида, свеколико бреме духовног руковођења пало је на њега. Тиха радост у 

Господу није никад напуштала овог светог делатника, који је исцељивао душу и тело човеково. «Помазујући 
болеснике уљем из кандила Владимирске Мајке Божије, Старац је велику радост доносио болеснима телом, 

случајеви таквог исцељења нису били малобројни. Особито су била честа исцељења бесомучних». 
Преподобни Макарије је био средњег раста, лица не баш лепог, са траговима од оспи, али белог и светлог. Изглед 
му је био кротак и пун смирења. Нарави је био неуобичајено живахне и аскетске. Имао је одлично памћење:после 
прве исповести памтио би човека за цео живот. Мало је замуцкивао, у разговору би му понестајало даха. То га је 

збуњивало целога живота. Увек је био сиромашки одевен. 
Ево како Старца описује један његов савременик:» Лице његово на први поглед ничим не задивљује, чак по 

уобичајеним световним схватањима рекло би се да је нелепо, неправилно, због мане очију, са печатом сталне 
удубљености у себе, и, следствено, изгледом је Старац био више строг него нежан, али сила благодати на њему 

била је толика, да је његово лице било право као зрцало чисте , љубвеобилне и смирене душе, сијало неком 
неземаљском красотом, одражавајући на себи неко од својстава унутарњег човека, плодове духа које набраја 

Апостол. Уопште, на њему су са детињом простосрдачношћу били сједињени тихост и смирење, који су га чинили 
приступачним свима и свакоме».  

Од када је преподобни Макарије дошао у Скит, где су га призвели у настојатеља, његов живот је добио посебан 
карактер, који се до краја није променио. Био је испуњен бригом, како пастирском, тако и старањем о спољашњем 

благоустројству, од раног јутра до касно у ноћ. У цркви је било установљено појање кијевског напева, уведена 
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дужност канонарха, течно читање и појање на «подобне». Око храма је вијао мирис безбројних цветова, који су 
расли дуж многобројних скитских стазица. Унутрашњост скита је била преуређена у плодну башту коју је направио 
преподобни Мојсије, а о којој се сада усрдно старао старац Макарије. Људи са села и града су често долазили зими 

по те плодове за болеснике. Старац, иако је био јеромонах, никада није служио због физичког недостатка 
муцавости, а још више из дубоког смирења, али је зато усрдно, и често са сузама појао. Нарочито је волео» Одају 

Твоју брачну видим, Спасе». 
Старац је живео у келији лево од скитских врата, коју је ходник делио на два дела, за њега и келијника. Његову 

половину чиниле су спаваћа и пријемна одаја, тј. мала келија са једним прозором окренутим ка југу, где се видела 
стазица која је водила до скитских врата ка цркви. Испод прозора је стајао сто. На њему су у потпуном реду лежала 

писма, писаћи прибор, најновији духовни часописи, и увек по две-три књиге светих Отаца на почасном месту. 
Испод стола налазила се фотеља са јастучетом. У источном делу – иконе, слике манастира и друго. Главна је ту 
била Владимирска Богородица са својим неугасивим кандилом, а испод иконе дрвени угаоник место налоња, за 

обављање правила. На њему су лежали Псалтир, Свето Јеванђеље и друге књиге. Дуж западног зида- уско постоље 
са распећем, изнад узглавља, а изнад њега икона Спаситеља са овчицом на рукама. На зидовима портрети св. 
Тихона Задонског, Симеона из Бјелообалске пустиње, јеромонаха Филарета Новоспаског манастира, старца 

Атанасија, Теодора и Леонида.  
У тој келији Старац је живео 12 година. Све је сведочило о његовим тајним уздисањима и о духу који се одрекао 
свега земаљског. Ту је често проводио ноћи без сна, устајао на правило у два часа ујутру, на удар манастирских 

звона, и сам би будио своје келијнике. Читали би тада јутарње молитве, дванаест псалама, први час, канон 
Богородици са акатистом. Ирмосе би сам певао. У шест часова су му читало псалме са изобразитељном и Старац би 
после тога испио две шољице чаја. Затим би зашкрипала врата ус оби за примање и појављивали би се посетиоци. 

Жене је примао ван келије скита, у посебној келији. Ту је пажљиво слушао јад људски. Имао је, очигледно, дар 
духовног расуђивања, а такође и велику силу смирења и љубави, што је његову реч чинило моћном. После беседе 
са њим, људи су постајали сасвим као препорођени. Одаја за примање долазника је била начичкана портретима и 

иконама светитеља и подвижника – још живих и недавно престављених. 
У једанаест сати звонили су за трпезу. Старац би тамо одлазио, а затим се одмарао, а онда опет примао посетиоце. 
У два сата је са штаком у једној и бројаницама у другој руци полазио у гостопримницу, где су га чекале понекад и 
стотине људи, сваки са својим духовним и животним потребама. Све њих Старац би са љубављу саслушао: неке би 

уразумљивао, друге изводио из дубине очајања. Преподобни Макарије је схватао и решавао савремена питања 
друштвеног живота Русије. Када су га обавестили о безнадежном положају Севастопоља у руско-турском рату, 
Старац је заридао и пао са молитвом на колена пред иконом Пресвете Богородице. Такође је много жалио због 

смрти господара Николаја Првог.  
Изморен и једва дишући враћао би се Преподобни после свакодневног подвига тешења и исповедања страдалника. 

Долазило је онда време молитвеног правила, које се састојало од деветог часа, катизми са милитвама и канона 
Ангелу чувару. Онда би се огласило звоно за вечеру. Понекад би му је и доносили. Али и тада Старац би примао 

манастирску и скитску братију, оне који нису стигли у току дана да дођу на свакодневно откривање помисли. Ако 
некога ко му редовно долази не би дуго било, Старац би, узнемирен, сам одлазио к њему у келију, остављајући за 

собом свугде мир и радост. Као послушање монасима је давао да читају светоотачке књиге, свакоме сходно степену 
његовог духовног узраста. Почињао би књигом аве Доротеја, називајући је «монашком азбуком».  

Лењост није трпео. Зато је у скиту увео рукоделије: повезивање књига, стругарски занат и друго. Свако од братије 
знао је и осећао да његово бреме трудова и жалости са њим дели љубвеобилни и мудри отац. Преподобни је умео 

тако да утеши и ободри, да би кривац из његове келије излазио не знајући за себе од радости. 
Завршавајући дан, монаси би у келији свршавали Мало повечерје, пре спавања, две главе Апостола и једну 

Јеванђеља, затим кратку исповест и Преподобни све са благословом отпуштао. Већ би било касно. Старац би 
улазио у своју келију где је светлуцало кандило пред иконом Владичице Заступнице. На столу је лежала хрпа 

писама која су чекала одговор. Тело га је болело од исцрпљености, а срце од људског страдања које се пред њим 
обилно откривало. Очи би засузиле, док је уму звучао дивни песмопој: «Одају твоју брачну украшену видим, Спасе 

мој, али одеће немам да у њу уђем, просветли одећу душе моје, Светлодавче, и спаси ме!»... 
Из прозора скитских келија пламичци су већ одавно утрнули. Завладала је молитвена ноћ. Старац седа за сто и 

пише одговор на писма. Кад свећа утрне, стаје на молитву. Молитва у Старцу никад није ни престајала, било да се 
налазио међу људима, или у разговору, или у ноћној тишини, свеједно. Она је точила миро Старчевог 

смиреноумља. 
Годину дана пре своје смрти, старац Макарије је предсказао једној болесници спахиници:»Оздравићеш, па ћемо 
умрети заједно». Упокојила се 23. августа 1860. године. После три дана Старац се изненада разболи и 30. августа 
прими свету Тајну Јелеосвећења. Раздавао је своје ствари, праштајући се и саветујући. Народ је долазио. Два дана 
пре смрти, по његовој жељи, Старца су пренели у собу за примање и положили на под, да би га посетиоци могли 
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видети кроз прозор.  
«Увече се болеснику стање веома погоршало и он је пожелео да се причести Светим Тајнама и примио је Св. 

Причешће у осам сати, седећи у фотељи. Око поноћи је позвао духовника и после получасовног разговора замолио 
је да му читају молитве за исход душе. «Слава теби, Царе мој и Боже мој!» - клицао је Старац при читању, 

погледајући час на икону Спаситеља са трновим венцем, час на  Пресвету Богомајку Владимирску. «Мајко Божија, 
помози ми!» - тако Јој се молио Преподобни на крају животног пута. Разрешавајући се од телесних уза.  

Ноћ је била врло тешка, али је Старац својим пруженим рукама, благословима и погледима изражавао благодарност 
свима који су му долазили. У шест сати 7. септембра, сасвим свестан, причести се христовим Тајнама са умилењем, 

а кроз сат времена на деветој песми канона за исход душе, велики старац Макарије је тихо и мирно отишао ка 
Господу, у Дворац Небески. 

То је кратка историја свету странога и великог смерноумника, преподобног Макарија Оптинског.  

ЧУДА 
Исцељења болесних и бесоиманих  

    Осим духовних савета, Старац је онима који су страдали од разних, не увек схватљивих болести, давао освећено 
уље из неугасивог кандила које је горело у његовој келији пред иконом Владимирске Богомајке, коју је особито 

поштовао и која је била једини сведок тајних подвига свога слуге. Многобројне су приче о случајевима исцељења 
од овог помазања. Једна бесоимана жена је, седећи крај пута из манастира у скит, ружила Старца, између осталог 
говорећи:» Када ће више умрети тај Макарија!Смутио је цео свет!Ох, јао мени!» и слично. Када су је довукли к 

Старцу, после помазивања освећеним уљем, сасвим је оздравила. Касније је родила дете које је непрестано кричало. 
Доведу га зато Старцу. Добивши од Старца благослов, оно се умири и његово кричање које је даноноћно ужасавало 

родитеље, отада је, по милости Божијој, престало.  
Десио се и следећи, не мање пажње вредан случај. Један од образованих људи имао је несрећу да су га напади 

бесоиманости. Рођаци су се саветовали са најискуснијим лекарима, али они су га дуго лечили без успеха код куће, и 
најзад га болесног послали у иностранство, у бање, али олакшања није било. Без обзира на очигледне доказе 

опседнутости демоном( јер су се напади болести подударали временски са данима црквених празника, а конвулзије 
су се појачавале од додира свештених предмета-Светог Крста, јеванђеља, Богојављенске водице, а на крају 

болесник није више био у стању да добровољно приступи Светим Тајнама Покајања и Причешћа), рођаци су се 
бојали или нису хтели да болест назову правим именом. Један од пријатеља болесникових, видевши његово 

безнадежно стање, из самилости узе на себе обавезу да га повезе у манастир, с тим да се о овој болести његов 
пријатељ посаветује са Старцем, којега је лично познавао. Да ли је успео да болесника наговори или се послужио 

каквом довитљивошћу, не зна се. Тек, чим стигоше у манастир, пошто су одсели у гостопримници, посла да замоле 
Старца да дође к њима, не споменувши да је с њим дошао и један пријатељ и уопште не рекавши ништа о 

болеснику. Без обзира на то, ђавоимани поче да се узнемирује, што је био знак да ће наступити напад, и поче да 
виче:» Иде Макарије!Иде Макарије!» Тек што старац уђе у собе у којима су боравили, болесник се бесно баци на 

њега, изговарајући разне непристојне речи, и пре него што су успели да га савладају, ошамари Преподобног. Врли 
војник Христов, знајући ко је у том поступку управљао несрећниковом руком, употреби против њега још силније 

оружје: по Христовој заповести, брзо му окрену и други образ, говорећи јеванђељске речи:»Ако те ко удари по 
десном образу, окрени му и други». Опаљен смирењем, демон остави страдалца. Болесник паде без свести пред 

ноге смерног Старца и оста тако дуго, сасвим обезнањен. Затим устаде здрав, уопште се не сећајући свога поступка, 
чије је он био само оруђе, по допуштењу Божијем.  

Колико би се тек могло набројати људи душевно исцељених у току само једног дана! Једни су одлазили утешени у 
невољама, други пробуђени из духовне обамрлости, а трећи ослобођени од окова очајања. Оно што је речено 

Пророку – «ако од недостојнога произведеш часно, бићеш као уста Моја», може се применити и на старца 
Макарија. Његова смерна реч била је уједно и реч делотворна, реч са влашћу, јер је и неверујућега нагонила да јој 

се покори и да јој поверује. Она је усправљала безнадежнога и телесношћу поробљеног човека одуховљавала. Мада 
је не би могли назвати беседнички елегантном, она је у себи носила делатно учење Старца- опитно и кротко. 

Несумњиво је познато да су сви који су са вером следовали саветима Старца, који је имао благодатни дар духовног 
руковођења, не само од тога видели душевну корист, него и напредак у својим домаћим пословима. За то има тако 

много примера, да би излишно било указивати на неке од њих појединачно.  

Старчева прозорљивост 

«У марту 1846. године», сећа се Н. П. Кирјејевска, супруга познатог руског филозофа Ивана Кирјејевског, «отац 
Макарије је био код нас у Долбину, и Иван Васиљевич се први пут код њега исповедио, а први пут је писао 

баћушки из Москве у октобру 1846. рекавши ми:» Писао сам Старцу, поставивши му много питања, посебно 
важних за мене, намерно ти претходно ништа не рекавши, јер сам се плашио да ћеш, из љубави према Старцу, 
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некако нешто да му напишеш. Радознао сам да примим његов одговор. Знам да ће му бити тешко да ми одговори». 
После тих његових речи, није прошло ни сат времена, донесе нам пошту, између осталог и два писма од Старца, 
једно за мене, а друго за Ивана Васиљевича. Не отворивши писмо, Иван упита:»Шта то значи? О. Макарије ми 

никад није писао». Читајући писмо, мењајући се у лицу проговори:»Чудо! Невероватно! Како то? У овом писму су 
сви одговори на моја питања, а тек сам их послао». 

Нетрулежне мошти Старчеве 

Познато је да су старца Анатолија (Потапова) сахранили поред гроба старца Макарија. Када су копали, гроб старца 
макарија се провалио и у њему се указало Старчево блажено тело сасвим очувано.  

Јављање старца Макарија старцу Илариону 

Старац Макарије се и раније, не једном јављао старцу Илариону, али су тих последњих дана виђења била учестала, 
и то је веома тешило његовог верног ученика. Једно од таквих виђења било је месец дана пре Старчеве смрти(8. 

август). О. Макарије се јавио у сну о. Илариону и рече му:»Ево сам, Иларионе, свратио до тебе». И све као да 
некуда жури, додаде:»Сада журим, имам много посла; доћи ћу ти још, кад свратим за тебе, а до тада, опрости!» 

Тога истог дана је један од старије братије видео старца Макарија у сну, како из манастира жури у скит у пратњи 
много људи- монаха и мирјана, међу којима се и сам налазио. Видевши Старца, он затражи благослов. «Хајде, брзо, 

узми благослов, журим у скит! Бићу тамо!», рече му Старац. 
Та виђења су много утешила старца Илариона. Последња два-три месеца болести, наспрам места на коме је седео о. 
Иларион, висио је велики портрет о. Макарија, који му је поклонила једна од духовних кћери(игуманија Макарија 

Балотњикова). 
У ноћи уочи 6. новембра, која је била једна од најтежих за болесног Старца, у један сат после поноћи, пожурише да 

му прочитају правило пред Св. Причешће. Старац замоли да му дају малу слику старца Макарија, која је стајала 
изнад његовог кревета, и пољуби је с љубављу. 

Пошто је одслушао правило и причестио се, Старац са сузама изговори:» Слава теби, Боже!» .И упита: «Колико сам 
се пута причестио?» Рекоше му:»Двадесет пута». Старац поче опет са сузама славити Бога, а затим рече:» Па, да ли 

могу да умрем? Изгледа, не! Смрт се, изгледа, вратила натраг. Види се да треба још да се потрудим. Нисам 
спреман, кукавни! Могао је Старац да ме узме, али није, види се да још нисам сасвим спреман!» 

Окренувши се, погледа на свете иконе и проговори са сузама:» Гине душа моја желећи у дворе Господње. Но, како 
је твоја воља, нека тако буде. Мало је то за мене, кукавца, према гресима мојим. Боље је овде пострадати, а тамо 

милост Божију примити!» 
Још неколико пута се старцу Илариону јављао о. Макарије и тешио га. 

Сведочанство духовног сина стрца Макарија 

    «Нека ми се опрости ако се комегод почетак мога казивања учини далеким од ствари о којој је реч. Не могу да не 
почнем тако: јер, треба да покажем шта је био повод за моје познанство са једним од великих Стараца Православне 

Русије, који је потом постао мој наставник у делању хришћанском, мој отац духовни и усрдни молитвеник пред 
Богом, крај чијег престола сада предстоји са венцем праведничким... 

Ја сам руски велепоседник, по милости Божијој, човек ожењен. Добио сам савремено образовање, али, будући 
васпитан од своје покојне мајке у Православљу, чувао сам у души својој искру страха Божијег, коју ни студентски 

живот, ни хусарска служба ни престоничке разоноде у мени нису угасили. Истина, попут других, и ја сам ретко 
посећивао храм Божији, заборављао сам јутарње и вечерње молитве, волео позоришта и разне друге друштвене 
забаве. Али, бивало је тренутака када је у мојој души неугушивим прекорима прекоревала савест и са дубоким 

уздахом скрушења због моје унесрећености, обраћала моју мисао ка Ономе који је рекао:»Нећу смрти грешника 
него да се обрати и жив буде.» 

Једном ми се деси да својим пословима путујем кроз разна места. Било је то у сиву и тмурну јесен. Свуда ужасно 
блато, а стање мојих послова није ме сувише радовало: природно, због тога сам био у најцрњем духовном 

расположењу. Сусревши ме на прагу куће, жена ми саопшти да се код нас окупило неколико познаника. Није ми до 
њих било стало, али шта се могло, пресвукао сам се и дошао у салу. Поздравивши се са гостима и засевши са њима 

око самовара, поведох разговор о сену, хељди и другим сличним стварима које «побуђују на размишљање». 
Наш разговор је постепено постајао све бучнији, просипале су се анегдоте и приче о разним сеоским 

догодовштинама...Одједном, јављају нам да у предсобљу чека неки монах. После неколико тренутака колебања 
решимо да примимо неочекиваног госта. Уђе инок, и помоливши се пред иконама, објави да је он јерођакон Оптине 

пустиње. После уобичајеног поздрављања, објасни нам разлог свог доласка – да је послан из обитељи ради 
сакупљања добровољних прилога за манастир. Било је већ касно и ја и жена предложисмо му да преноћи. Он 

пристаде. Затим ми наставимо започети разговор и убрзо опет уђосмо у колоплет брбљања и оговарања. Мало нас 
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је, додуше, притискало монахово присуство и зато смо почели више да разговарамо на француском. Монах је ћутао. 
Осећајући незгодност свога положаја, покушали смо да у општи разговор укључимо и госта. Не знам како, тек 

прича се дотаче и религијских питања, и поведоше се с почетка лакше, а после све озбиљније расправе. Монах је 
свеједно ћутао. На крају, када сам, да бих прекратио неумесну полемику, изговорио неколико речи у тону поучном, 

гост прекиде своје ћутање.  
Делом из радозналости, делом из учтивости, све наше друштво престаде са расправљањима и пажљиво узе да 

слуша скромну  и једноставну иночку реч. Доста је монах говорио, а када заврши, отиде од нас у одређену му собу. 
Ми смо још мало остали заједно, а после око једног часа свако од нас се повуче са мислима које ни издалека нису 

биле онакве какве су код свих биле почетком вечери.  
Следећег дана, монах, добивши прилог, оде. 

На доручку се тог јутра скупило, као и претходне вечери, читаво друштво, али разговора међу нама већ није било, 
све некако није полазило од руке, запињало је. Пробуђена једноставним, али моћним словом иноковим, савест нам 

није давала мира. Оно што нам је раније изгледало празно и сасвим безначајно, сада је за нас добило смисао и 
изашло пред наше унутрашње очи, бар сам тако ја осећао. Од борбе са грехом били смо још далеко, али свест о 
сопственој окаљаности већ се јавила. Живот је потекао по старом, али прелестно спокојство било је нарушено. 

Први сусрет са старцем Макаријем 

Идуће године опет нас посети исти онај отац К. Обрадовали смо му се као старом познанику и замолили га да 
остане код нас цели дан. Нисмо ни приметили како је прошао тај за нас прекрасан дан. Сасвим природно, жена и ја 

добили смо жељу да боравимо у Оптини пустињи и да се упознамо са тамошњим подвижницима, нарочито са 
Старцима, јеромонахом Леонидом (Лавом) и о. Макаријем, о којима нам је о. К. Испричао многе интересантне 
ствари. Уосталом, наш план овога пута остао је само план. Следеће године жена и ја остварили смо жењу свога 

срца и дошли смо у Оптину пустињу, памтим крајем септембра.  
Одсевши у манастирској гостопримници, послали смо по нашег знанца, оца К. Он се убрзо појави и, видевши се са 

нама, оде и доведе са собом оца Макарија. 
Први наш сусрет са Старцем, насупрот нашем очекивању, није донео ништа нарочито. Присећајући се приче о. К., 
ми смо очекивали да ћемо срести подвижника особитог израза лица, и особитих манира: показало се, пак, да је то 
обичан, прост монах, неразговоран, а уз то и муцав. Ја сам баш био разочаран, али моја жена, без обзира на своју 
световну живост, од првог је тренутка осетила неки нехотичан страх, помешан са страхопоштовањем, а приликом 

следећег сусрета везала се за њега свом душом.  
Пошто смо се исповедили и причестили Светим Тајнама, вратили смо се у село, а после извесног времена 

отпутовали у Петроград. 
Било је то време, или како се каже, сезона друштвених забава: спектакли, балови, маскенбал, вечере нису 

великосветским људима давали да предахну. Не баш сваког дана, али ипак често, одлазили смо у позориште и на 
балове. Само, чудновато, савест ми је била некако немирна и звоњава звона која су звала на бденије будила је у 

души осећање налик на стид и грижу савести, пошто бисмо већ решили да одемо на балет или оперу.  
Такође нам је и нарушавање поста престало да буде ствар безначајна: почели смо да схватамо да не живимо онако 
како нас учи Црква Христова Православна. Пред узнемиреним очима душе неуклоњиво је стајао Старац са својим 

тихим, спокојним погледом, са својом преклињућом речју... 

Незаборавне поуке 

    Следеће јесени опет смо посетили Оптину. Отац Макарије био је већ приступачнији и са нама отворенији. 
Посебно нас је испитивао како живимо, говорио о Петрограду и скушењима која у њему вребају на сваком кораку. 
Када сам исповедио смућења која су ме неодступно пратила током престоничких забава, отац Макарије је говорио 
тако како до тада никад није с нама говорио. Жедно смо хватали сваку реч подвижникову и, по његовом одласку, 

заједничким трудом записали чудесно слово Божијег Старца. 
«Сваки човек», говорио је отац Макарије,» створен је ради тога да, живећи, слави Бога. Он је створен добрим, али  
временом, повлачен телесним страстима, ниспада у стање греховно. Ипак, никада ни једном грешнику није касно 

да се врати у првобитно стање... 
Хришћанин треба сваког часа да се обраћа Богу и да поставља почетак исправљања свог духовног битија... 

Нико не треба да се смућује својим греховним стањем. Нема човека који поживи, а да не сагреши, и што је човек 
греховнији, то ће силнија бити помоћ. Али, помоћ Божија бива само онда када се грешник са скрушењем срца каје, 
када има жељу да се исправи и, не видећи у самом себи толико сила душевних да се сам отргне од дела греховних, 
иште помоћ Божију. Ту често бива видљиво милосрђе Господа «који не жели смрти грешника, него да се обрати и 

жив буде». Али, почетак свога исправљања нипошто ни за тренутак не треба одлагати, а ако глас савести побуђује у 
нама грижу савести или чувство покајања, треба усрдно молити Ангела Чувара живота човековог да нас сачува од 
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кобних падова и да нам помогне да «Господу служимо са страхом и трепетом». 
Ипак, како се спаруши реч људска кад асе смести у одмерене редове и конвенционалне знакове зване писмена!... И 
до данашњег дана осећамо у срцу неизразиву сладост , непобедиву силу речи оца Макарија, којима је он потресао 
свеколико наше биће. Свеколика тривијалност световног живота искрснула је пред нама у свом свом безобразју. У 
грудима је постало тесно од накупљених суза, које су незадрживо потекле потоком из мојих очију. Да, плакао сам! 

И слатке су биле те сузе дубоког покајања за грехе!... Отац Макарије нас је тешио речима Светог Писма и 
светоотачких списа. Боже мој! Како су лековите биле Старчеве речи, каква се чудесна зора невечерњег Христовог 

дана јављала тада иза облака наше грешне душе!... 
Посаветовавши нам да се исповедимо и благословивши нас, Старац оде у друге собе гостопримнице да тамо 
назидава и поучава посетиоце који су били жедни његове поуке. Сами смо видели како су га људи сретали у 

двориште гостопримнице: клањали су му се до ногу, тискали се да би добили благослов и крстили се од радости 
пошто би га добили. 

Све време наше припреме за исповест и Свето Причешће Старац нас је свакодневно посећивао и наназидао 
духовно. Откривали смо пред њим све своје помисли... Једном се тако поведе реч о постовима. Морам признати да 
сам се бојао да Старцу кажем своју кривицу у том погледу, прибојавао сам се да ћу зачети његов строги приговор 

због нарушавања уредби Цркве. Тако, међутим није испало. Отац Макарије је кротко приметио да је то нарушавање 
лопе и зло, јер у Цркви зато и стоје разне уредбе, да бисмо ох ми, као њена деца, чували са свом строгошћу,те да су 
оне обавезне за свакога, не гледајући на услове свакодневног живота: све то он је говорио тако умиљато и меко, да 

сам смогао храбрости да га упитам:» А да ли је могуће, у случају нужде, на пример на путу, у гостима, а уопште 
тамо где је тешко наћи посну храну, разрешити на мрсну?» 

Осмехнувши се, о. Макарије ми одговори:» Могу ли ја, јеромонах, да разрешим оно што је забранила Црква? Не! И 
ја бих вас молио, макар из љубави према мени, да почнете да држите постове». Решили смо да послушамо. 

Спочетка је било потешко, а потом смо се навикли, и сада, благодарећи Богу, не осећамо у томе никакве тешкоће. 

Савет супружницима 

Разговарајући са оцем Макаријем, ја сам му некако рекао да се човеку који живи у свету и враћа у свет деси да, 
одједном, ни због чега нарочито, допадне нека девојка: реч по реч, и он се веже за њу, тако да после налази за 
потребно да, из страха од љубоморе,то скрива од жене, чак и на молитви и у храму Божијем све мисли на њу. 

Наравно, та привезаност током времена сама од себе пролази и заборавља се и све тако... 
«Да», уздишући рече отац Макарије, «!вама људима из света таква лакомисленост чини се празном, безначајном, а 
међутим, у њој се крије страшно зло, које повлачи за собом бездан беда и напасти, и које поткрада вашу духовну 
ризницу. Спаситељ правилно каже:» Свако ко погледа на жену са жељом, већ је учинио прељубу у срцу своме». 

Видите, ви сте само погледали са жељом и грех је већ почињен и заповест Господња нарушена. А са животне тачке 
гледишта, колико горких жалости за собом повлаче слична пристрашћа.  

Ето, ви сада како видим, живите срећно и спокојно својим породичним животом, волите своју жену и она вас љуби, 
отворени сте према њој. Имате у њој пријатеља који искрено саучествује у вашим жалостима и радостима, и чим у 
ваше срце продре помисао на промену – кушач се истог тренутка хвата за њу и повлачи вас са таквом снагом, да ће 

вам већ тешко бити да се зауставите и вратите свештеној својој дужности. До пада одатле нема много. А ако до 
њега дође, онда је све покварено. У својој жени, ако вам је верна, имаћете пре непријатеља, а уместо љубави 
почећете према њој да гајите мржњу; уместо утехе ви ћете у њој гледати сметњу за задовољавање своје грубе 

нечовечне страсти. Нећете ни приметити, а постаћете безаконим непријатељем своје законите жене, а како је горка 
будућност таквог живота. И то још овде на земљи. А шта ће бити тамо, с оне стране, после смрти?!... 

«Научите ме, баћушка», рекох»како да се сачувам од заноса страсти уопште и од саблажњивих помисли код куће на 
молитви, па чак и у цркви». 

«Почетак свих тих искушења», одговори Старац,» јесте гордост. Уобрази човек да живи благочестиво, нимало не 
расуђујући о својој греховности и осуђујући друге, и ето, Господ допусти да делују на њега вражије смицалице. 
..Будите пажљиви према свом начину живота, проверавајте своју савест и сваки ћете пут и нехотице долазити до 

убеђења да ви још ниједну заповест нисте испунили, како би хришћанин требало да учини. Расуђујући на тај начин, 
јасно ћете увидети своје слабости душевне, које за собом повлаче телесне падове. Да би се човек избавио од тих 

падова, треба да стекне смирење. Што се тиче греховних помисли, у цркви и код куће на молитви, тиме се не треба 
смућивати, јер оне не долазе од вас, већ од ђавола. Ви, пак, настојте да се не дотакнете тих помисли, и брзо се 

обратите Богу с молитвом:»Господе Исусе Христе, Сине Божији, помилуј ме грешног!» 

Друге поуке Старчеве 

    «Ево вам примера: 
Када родитељи иду са својом малом децом у шетњу, обично децу пусте напред, да их не би изгубили из видокруга. 
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Одједном иза угла истрчи пас и баци се на децу – шта деца чине? Истога часа отимају се ка родитељима са криком:! 
Татице, мамице!»Са детињом једноставношћу и чистом вером очекују помоћ од родитеља. Тако и ви на путу свог 

пролазног живота, када кушач наш ђаво почне да сплеткари, не смућујте се, већ са детињом простодушношћу 
хитајте Оцу Небеском са вапајем: « Господе, ја сам створење Твоје, помилуј ме!...» 

Најзад, рећи ћу вам и то да је , по мом схватању, тешко сачувати се од саблазни животних живећи у великим 
градовима. Како да се одржи човек још слабашан у духовном делању, у сусрету са искушењима савременог света? 
Уочите да се савремено световно друштво састоји делом од људи иноверних, а само делом од хришћана, макар и 

православних, али по својој слабости тако освојених обичајима света, да су они православни само по имену, док су 
се у суштини далеко удаљили од истинског Православља. Тешко је борити се са страстима, али је несравњиво теже 
одолевати сталним саблазнима. Најзад, раскош, праћење моде, саме животне потребе – све је то тако скупо , да је 
мало капитала за удовољавање свим захтевима света. Ето, ви сами кажете да су ваши новчани послови у расулу, а 
ако поживите даље на селу, ваша ће се средства поправити. Да, и то није случај само са новцем. Људска душа као 

биће бесмртно не може пребивати у једном истом стању: оно се или побољшава, или погоршава. Сасвим је 
природно да би у тихом сеоском животу, наравно, уз помоћ Божију, духовно ваше настројење требало да се макар 

мало побољша…» 
И говорио је мудри Старац још много тога што се дубоко урезало у нашу душу, жедну слова Божијег. Никада у 

свом животу нисам осетио тако слатко спокојство, као у тим незаборавним тренуцима поред благодатног 
подвижника. Све помисли стремиле су ка једној чврстој намери – поставити почетак животу какав следује 

православном хришћанину. Речи Старчеве као роса небеска падале су на исушену земљу срца и осећало се да у 
њему почиње да проклијава зрно слатког надања да ни за мене није затворен пут спасења, пут ка блаженом животу, 
да и ја могу да будем хришћанин не само по имену. Наумио сам био да сасвим престанем са зимским одласцима у 

град, зато што се, после разговора, и мени и жени огадио бучни градски живот. Ми смо, такорећи први пут, увидели 
логичност те просте истине да је много разумније довести у поредак своје ствари  и да се, уместо да се трошкари, на 

пример, по Петрограду, живи обезбеђено и чак са свим животним угодностима на селу.  
У таквом настројењу чувстава и мисли вратио сам се кући, усрдно се бавио газдинством и почео да живим, колико 

м и је било могуће, саветима о. Макарија. 

Велико искушење 

    Наступио је Божићни пост. Почео сам да га држим строго, али, авај, плот која устаје против духа, ускоро се 
побунила против ове свете уредбе Цркве. У почетку – колебање, потом разне мисли и размишљања, најзад чак и 

срджба на Старца Божијег који је, чинило ми се, помутио спокојство моје савести. У таквом раздражљивом 
духовном стању оштро сам казао жени да ми је додијало да живим на селу и да сам, узевши новац, одлучио да одем 

у Петербург, камо су ме стварно били позвали неки рођаци. Жена ме је слушала мирно, а затим је мало-помало 
покушавала да ме одврати од путовања. Преклињала ме је да овога пута послушам Старца. Али ја сам тврдоглаво 

настојао на своме и рекао одлучно да путујем у Петроград првих дана децембра. 
Остало је било пет дана до одласка. Нешто ми  је било здравље попустило. Уобразивши да је то од посне исхране, 

наредио сам да ми припреме мрсну храну. Али, прве ноћи после нарушења заповести, када су се сви у кући 
стишали, оставши сам, осетио сам неко неспокојство, налик на грижу савести: самовољно разрешење на мрсну 

храну, и, што је важније, роптање на Старца Макарија и непослушност према његовом љубвеобилном савету као 
мора су ме прогонили. Нисам спавао готово целу ноћ. Ујутру сам о томе причао жени. Она је поново почела да ме 

моли да одложим пут, али страх од тога да ћу испасти бескарактеран није ми допустио да пристанем на њене 
предлоге. Све се завршило с тиме што смо, након дугих расправа, послали у Оптину писмоношу са поруком Старцу 

и замолили од Старца благослов за мој одлазак у Петроград, објаснивши му разлог за то. Узео сам да напишем 
писмо, али, зачудо, уместо да пређем право на ствар, из неког незадрживог чувства сопствене кривице, нисам 

написао оно што сам мислио да напишем,него ово: 
« Дуго сам размишљао како да почнем своје писмо Вама, добротвору и покровитељу моје душе, баћушка оче 

Макарије! Лепо сам умео да се изражавам у стварима световним, али ето, сада не умем да изразим чувство  које у 
овом тренутку имам. Умољавам вас да примите и обратите пажњу на моје писмо. Крив сам пред Вама, крив сам 

пред Господом! Опростите ради милости хришћанске! Живо ми се чувају у памћењу ваши добри савети, али авај, 
готово ништа од њих није испуњено. Врло ми је мучно и до крајности сам смућен због тога што нисам испунио 

ваше наредбе. Са страхом се решавам да вам пишем, али моје писмо садржи веран опис мојих греховних помисли и 
дела. Сходно делима својим одлучио сам да отпутујем у Петроград без вашег благослова.Негодовао сам што ми не 

саветујете путовање у престоницу. Молим вас да ми убудуће опростите, као најгрешнијем сину наше Цркве. 
Признајем да сам се и сада бојао да вам пишем о свом неиспуњавању ваших савета, чак сам се тиме и оптеретио, и 
најзад помислих: Та, ја нисам монах, не могу да оставим свет! На крају, ни сада ме не оставља мисао да сте ми ви 
забранили одлазак у престоницу и световне разоноде. Све описано силно узнемирава моју грешну душу, али више 
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од свега бојим се да ишта утајим од вас...» 
Моје писмо било је ускоро преписано и послато. 

Када је писмоноша отишао, узео сам да прочитавам концепт писма и пао у необично смућење. Ухватила ме мука и 
од самог себе и од моје жене и од Старца, да сам био спреман да пошаљем другог човека да врати курира, и послао 
сам га, али се овај вратио, не обавивши задатак. Био сам ван себе од мучнине и умирио сам се тек онда кад ми је од 

о. Макарија стигао одговор.  Ево тог одговора: 

Старчев одговор: 
« Пријатељство са светом, непријатељство са Богом» 

    « Поштовања у Господу достојни! 
У своме писму исповедате неке случајеве неиспуњавања онога што вам је дужност, називајући то мојом наредбом. 

Али, шта значим ја и шта могу коме да наредим? Та, ако нисам упитан, ја никоме ништа не могу да саветујем. А ако 
ме ко за нешто упита, ја се тада молим, призивам у помоћ Бога, да ми каже шта коме и како треба говорити, али не 

и наређивати, него давати савете, сагласно заповестима Божијим и уредбама Цркве. За његово испуњавање ја не 
могу да тражим полагање рачуна или кажњавање, јер ја не саветујем због себе, а свако је дужан да проверава своју 
савест, у чему греши пред Богом, и доприноси покајање са намером да постави почетак исправљењу. Бојали сте се 

да ми се исповедите, помишљајући да нисте монах и да на можете оставити свет, те да вам ја браним одлазак у 
престоницу и световне разоноде. Па како то? Какво право имам ја да вам нешто браним? Али, дужан сам да кажем, 

не као монаху, него као хришћанину, поуку Апостолову:» Ко хоће да буде пријатељ свету, непријатељ Божији 
постаје». И опет:» Не љубите свет и оно што је у свету. Ако ко љуби свет, нема у њему љубави Очеве, јер све што је 
у свету похота је плотска и похота очију и гордост живота: није од Оца, већ је од овога света». Видите шта је свет, 

пријатељство са којим представља непријатељство са Богом, не људи но страсти којима подлежемо из подражавања 
свету.  

Не мислите да вам, написавши све ово, забрањујем да саобраћате са светом, ја вам само нудим поуку Апостолову 
ради упозорења. Ви сте човек самовласан, имате разум и закон: могу ли ја судити вашој самовласности, разуму, 

расуђивањи и вољи? Али, ви можете да изаберете шта хоћете, оно што је добро, или противни њему?» 
Прочитавши неколико пута Старчево писмо, нисам знао шта да предузмем, али када су моје мисли дошле у 

нормално стање, када се ускомешани дух умирио, тада сам на мерилима свога познања истине одмерио оно што ми 
је о. Макарије предложио. Каква је логички исправна истина да нас сујетно пријатељство са светом гура у 

непријатељство са Богом! Врло је јасно да нису људи, него су наше страсти, којима лако подлежемо из 
подражавања свету, те које нас непрестано вуку у пад. Ко од нас, проверивши своју савест, неће исповедити да ако 

није сасвим немогуће, јесте врло тешко уздржавати се од подражавања световним, сасвим неправославним 
обичајима? Је ли могуће сачувати чувства целомудрија (чедности) у прелестно грациозном балету? Хоће ли се у 

човеку јавити скрушеност после бучне опере или смерност после комичног водвиља? 
Схватајући све то, осећао сам како се моје срце стеже од тешке туге, у немирној души подизало се питање: « Смрти, 
где си?» Обузео ме је ужас и ја сам само чекао «Бога који ме спасава од малодушја и од буре». Сетио сам се у тим 
тренуцима о деци која се шетају под будним оком својих родитеља и, смућен духом, зажелео сам да се са детињом 

простосрдачношћу обратим Богу са молбом за помоћ. Али, где наћи детињу простосрдачност? Она је страна 
поквареном људском срцу, угушена је кочоперним разумом и безмерним самољубљем... Није се имало куд: морао 

сам се приклонити смерној мудрости Божијег Старца. Тако и учиних: уместо да одем у Петербург, упутих се у 
Оптину пустињу. 

Очи у очи са Старцем 

    Са каквом клонулошћу срца ступих у двориште манастирске гостопримнице! Било је око три часа поподне. Тек 
што ме одведоше у одаје које су ми додељене, уђе старац Макарије, који се тога тренутка затекао у гостопримници. 

Пошто ме је благословио и поздравио, рече шаљивим тоном:  
«Видите како сам ја страшан! Сто врста сте далеко од мене и бојите ме се! А ја се, истину говорећи, радујем и 

благодарим Богу за вас. Та, ви се не бојите мене него се плашите што живите наопако. Ипак, не смућујте се тиме, 
Господ ће вам помоћи. Поставите почетак свога исправљања одмах. Имајте само добру вољу, а Господ ће већ 

уредити ваше спасење. А ако сам неискусан и нисам умео да вас поучим а да вас не доведем у смућење, на томе 
опростите, Бога ради, и не жалите се на мене: та ја сам такође човек, као и сви људи, чак грешнији врло од многих. 
Ако сте о мени ви и помисли или рекли нешто рђаво, заборавите и не враћајте се на то. Ми смо хришћани, и свако 

од нас дужан је да, опраштајући другом, носи немоћ брата свога, по речима Апостола:» Један другоме бремена 
носите и тако испуните закон Христов». Успокојте се, молим вас, и будите мирни». 

Рекавши још нешто мало, отац Макарије оде. Оставши сам, помислих:» Какво чудо!» Неколико недеља моја душа 
налазила се у непрестаном ускомешању, мисли су се смењивале без престанка и ређале у срцу час злобу, час 
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мучнину, час тугу, час неспокојство, и одједном, после Старчевих нежних, хришћанском љубављу испуњених речи, 
сва та бура духовна је минула...Није ли то уображење? Ипак, зашто нико други никада није утицао на мене тако као 
овај једноставни монах? Та, није бајка то да сам уназад неколико недеља био душом болан, да готово ниједне ноћи 
нисам спавао мирно, а ето сада се осећам као да сам се тек на свет родио. Не, и нехотице сам дошао до убеђења да 

је овде посреди Благодат Божија, која свагда «исцељује немоћне», да ме је она излечила уз молитвену помоћ 
Старчеву, да ми се заједно са њом јавила свесилна помоћ Божија и одагнала из душе моје жалост, излила је у све 

моје биће лакоћу, мир и спокојство. «Не, Старче Божији», рекао сам одлучно, «сада од тебе нећу више одступати, и 
колико год будем имао снаге, испуњаваћу све твоје савете!» 

Друге поучне успомене 

    Ево шта ми се превасходно урезало у памћење током неколико дана које сам провео у Оптини: 
Када се једном повео разговор о последњем Старчевом писму, због кога сам и дошао у Оптину, о. Макарије је 

рекао: 
« Сећате се да сам вам написао да се налазите у својој власти и да имате разум и закон. Расудите здраво: вама је 
дата воља да живите како хоћете. Свима нама дат је закон према коме смо дужни да живимо, и најзад, дат нам је 

разум да разумемо закон и увиђамо како управљамо својом вољом: да ли су дела које вршимо по своме извољењу 
саобразна са оним што је садржано у закону? Шта преовладава у нама: чврста намера да испуњавамо заповести или 

лукава и уједно замамна саблазан животних уживања? Ко је у стању да сопственим снагама одоли вражијим 
искушењима? Ко, пловећи животним морем, не зна за нападе буре на несталним таласима? А међутим, свако од нас 

мора да стреми мирној луци, што од трулежности узводи ка Господу, који позива све уморне и обремењене, 
обећавајући да ће их одморити. Сетите се да смо сви ми овде пролазни и да нико не зна кад ћемо стати пред 

Господа славе: али знајте – у чему нас затекну, за то ће нам судити, и ако ми своју самовласност употребимо на зло 
и разумну вољу своју не повинујемо закону, понављам, страшно ће грешнику бити да падне у руке Бога Живога... 

Не мислите да сам вам предлагао да прекинете саобраћање са светом или да се клоните познанства са добрим и 
исправним људима, не! Сваки човек треба да живи тамо где му је Господ одредио да живи. Ви сте човек који живи 

у свету, члан сте тог друштва: не туђите га се, него настојте да живите благочестиво, никога не осуђујући и све 
љубећи. У свим животним сукобима укоревајте себе, а за другога извињење налазите. Ако вас неко у нечему 

ожалости, помишљајте да је то допуштено Богом, да би се испитало колико је ваше хришћанско трпљење. Сећајте 
се почешће величанствености Божије и своје сироте ништости. Будите пажљиви у своме хришћанском делању и не 

допуштајте себи умисао о сопственој вредности, као фарисеј, но почесто понављајте молитву цариникову:» 
Господе, милостив буди мени грешном!» Читајте књигњ Стараца, узимајте часописе духовне, то ће вас забавити и 

утврдити у духовном делању». 

Разоткривање бољке духовно часних, али самоуверених људи 

    Када сам потом наставио да живим у селу и упознао се ближе са суседима, доже до мене глас да хоће да ме 
одреде на судијску службу по избору. Баш ми се није ишло под јарам службовања за неколико година, јер нисам у 
томе видео ништа осим сметње у животу и губитка слободе. Видевши се са оцем Макаријем, обратио сам му се са 

питањем како би ме он посаветовао да поступим у овом случају. 
«Не треба тражити ни молити да вас изаберу на било коју дужност, али нипошто не треба ни одбијати, јер уопште 

није поштено уклањати се од служења друштву. Тим пре ако избор падне на вас – то бива, наравно, не без 
Промисла Божијега коме свако0 од нас треба да се покори са смирењем и љубављу. Најзад, ако нико од 

добронамерних и способних људи не буде хтео да службује, онда ће се, на жалост, службе прихватити неко ко мало 
зна или, што је још горе, човек са мало средстава за живот, који понекад неће бити у стању да одоли искушењима 

новца, која се могу срести у служби: човек који буде изабран почеће да узима мито и да суди пристрасно, а ви ћете 
га нападати, осуђивати и љутити се на њега... А ко је крив?... Ви сами, зато што вас је мрзело да службујете онда 
када сте имали сва средства да одолите било каквим незаконитим прилозима. Та, вас не би саблазнила корупција, 

зар не?», упита Старац, упревши на мене своје добре очи, које су вам у душу продирале. 
«Наравно», дочеках ја, «за мене лично та опасност не постоји. Док сам био у грађанској служби, никакве друге 

приходе нисам имао». 
«О, како ружно говорите!», готово разгневљено прекори ме Старац, «како ви имате гордељиве мисли! Како се тако 

самоуверено може говорити» Зар ви не знате примере људи за које је друштвено јавно мњење тврдило да су у 
строгом смислу часни? И то је мишљење било тачно, они су стварно били беспрекорно часни. Али када су им 

стављене на располагање велике суме новца, лукави их је споплео, покуљало је гордељиво самољубље: страсна 
привезаност за животна уживања саблазнила је њихове слабе душе. Наравно, не без напора и не без гриже савести, 
одлучили су они да се поклоне златном телету, као средству за задовољавање сопствених страсти. И пали су стога 
што је њихова част била заснована на њиховом самољубљу: били су самоуверено часни и притом су се бојали само 
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света, не помишљајући на будући живот и на своју одговорност пред Свеправедним Судијом живих и мртвих... 
Вама саветујем да о својим намерама расуђујете без самоуверености, а са смирењем. Разумљиво је да вас неће 

саблазнити 100 или 1000 рубаља, претпоставимо и више од тога, зато што с обзиром на ваше имовно стање то није 
тако значајна сума. Али, ако бисте могли милион или неколико милиона рубаља да добијете са надом да се «неће 
сазнати», шта бисте учинили? Одговорићу вам на то овако:» Ако бисте се обратили Господу, Он би вам помогао и 
сачувао вас од срамотног пада. Ако бисте се поуздали у себе, природно је да бисте пали у преступ, од чега нека вас 

сачува Господ и Царица Небеска!» 
Једном, пак, рекох о. Макарију да је к нама био допутовао монах који је скупљао прилог за манастир и да се владао 
неприлично свом звању, његови манири били су ми толико непријатни, да сам се расрдио и са муком се уздржавао 

да му то не покажем. Отац макарије се замисли, па каза:» Дошао вам у госте наш брат монах и владао се 
неприлично свом звању – да га је жалост гледати! А ипак, то се десило не без Промисла Божијег који нас све 

путоводи. Откуд знате: можда га је Промисао довео к вама да би испитао колико у вама има љубави хришћанске и 
снисхођења према човеку палом у искушење? Помислите добро: да ли је ваша ствар да га осуђујете? Наравно да 
није. Ваша је обавеза да путника примите, намирите га и дате му према могућностима. Знате ли ви да ћете, ако 

примите у кућу онога ко вам дође у име праведника, праведничку плату примити. Ако монаха који носи на себи 
чин Ангелски примите како је потребно, за то се плате нећете лишити. А то што монах свој чин носи неправедно, за 

то ви нећете одговарати. А притом ви видите само како он греши, а је л вам познато како се он каје? Можда се 
његовом покајању Ангели радују!»... 

Како трпети јад повређеног самољубља 

    Боравећи у Оптини Пустињи упознах се са једним од духовне деце о. Макарија. Моме знанцу деси се да својим 
пословима допутује у наш крај. На 30 врста од нашег имања разболи се. Сазнавши за то, одмах сам га посетио, 
пазио га као дадиља, речју – на све начине покушавао сам да му помогнем. Болесник се тешко опорављао, и, по 
мишљењу лекара, тешко да је имао да устане са болесничке постеље. Али, на опште чуђење, он убрзо оздравии, 

дошавши к мени, уместо благодарности, изговори и учини гомилу непријатности. Ја се страшно наљутих, и ако му 
нисам изговорио дрскости, то је било само из пристојности и из бојазни да не направим неки скандал.  

Видевши се са оцем Макаријем, све му испричам и горко се пожалим на мога знанца, нимало се не савлађујући у 
изражавању свога гнева. О. Макарије је слушао и ћутао. Било ми је неугодно, па заћутим и ја.  

«Стварно», рече о. Макарије, са уобичајеном скромношћу, «тај човек није много обзиран, понекад је и неучтив, али 
шта да радим с њим? Видите какву духовну децу имам! Ја сам такође према њему понекад осећао немир и често га 

кудим. И шта? Ни мене понекад не слуша. Колико пута сам му приговарао што неразумно путује и сваке године 
измори или сасвим изнури неколико коња. Та, није добро, кажем му, а он противречи. Причекајте: ето, кад он к 

мени дође, поразговараћу с њим и, ако Господ  помогне, помирићете се. А вама сада саветујем: смирите свој гнев и 
припремите се за исповест. То ће вашој души бити корисније».  

Почех да се припремам за исповест, а кроз неколико дан дође мој оптински знанац који ме је увредио. Када сам 
дошао о. Макарију да од њега узмем опроштај и благослов за исповест, Старац каза: « Та, ви још нисте у миру са 

тим и тим. Како ћете приступити Светој Тајни покајања и Причешћа не помиривши се са свима? Молим вас, 
докажите на делу да имате жељу да стекнете смирење и замолите опроштај од онога који вас је увредио!» 

Тешко је било савладати увређено самољубље. Неколико сам се тренутака колебао, али сам потом увидео да немам 
куд: требало се повиновати Старцу. Први пут у животу пошао сам к човеку који ме увредио. А када сам ушао к 
њему и поклонио му се, он се тако збунио да ми га је било жао. Загрлили смо се и пољубили целово мира. Са 

необичном радошћу у срцу вратио сам се к баћушки. 
«Нека вас спаси Господ за вашу послушност према мени», рече Старац  када сам му испричао шта се збило.  «Ето, 

сада идите да се исповедите: Бог нека вас благослови!» 
По примању Светих Тајни остао сам још неколико дана у Пустињи и у разговорима са о. Макаријем нешто овако 

рекао:» Зашто ме, баћушка, онда када сам вам се жалио на њега, нисте укорили, него сте напротив чак и сами њега 
осудили, држећи ми страну?» 

«Да«, одговори Старац, «ја сам у томе сагрешио што сам осудио брата свога, али шта сам могао да радим? Да сам 
тада почео да вас прекоревам, природно је да бисте узнегодовали против мене истим немиром. Та, огањ се маслом 

не гаси! Кад је човек немиран, противречење га само раздражује. Треба унеколико уступити гневу. А кад бура у 
души утихне, мир ће почети да се усељава у душу човекову, и тада је могуће и понудити му и савет који ће много 

поузданије деловати и бити примљен са већом љубављу. И вама саветујем да у будућим случајевима будете 
опрезнији: човека који је обузет гневом не укоревајте, не оптужујте и не спорите се с њим, него га боље оставити на 

миру. Будите само према себи пажљиви, да не паднете и ви у немир, а када осетите да вам се срце раздражује, 
изговарајте мислено молитву Исусову и настојте да чувате стражу над устима својим». 

О гневу 

55 



    Током неколико година мог познанства са Оптином Пустињом и руковођености о. Макарија, начитао сам се и 
наслушао многих речи из Светог Писма и из књига Стараца. Мени својствено самољубље породило је у мени жељу 

да водим разговоре о вери у друштву разноразних људи, понекад да ступам у расправе, са жељом да останем на 
своме. Када бих наишао на противљење, раздраживао бих се и бивао ван себе. Једном о томе испричах оцу 

Макарију и ево шта ми је он на то одговорио:  
«Ако вам се деси да се нађете са људима једномисленим,зашто да не говорите о вери?Тај разговор је несравњиво 

бољи и хришћанину приличнији од било каквог празнословља и празне приче. Зашто не слушати духовно разумну 
реч добромислећег човека, или зашто му не пренети оно што ви знате? Али, ако настане расправа, то је много 
разумније избегавати, по науку Апостола, који забрањујњ препирање, зато што оно служи не «ономе једино 

потребноме» него бива на штету онима који слушају. У том случају боље је прекратити разговор, али и то разумно, 
са смиреноумљем – или променивши тему разматрања или је постепено напустивши, али га не закључити одједном, 

такорећи изненада, јер тако ћутање лако може код оних који се расправљају родити мисао да их занемарујете 
начином свога мишљења, или да нечете са њима да говорите, зато што их сматрате недостојнима разговора са вама. 
У сваком случају, треба се трудити да сваког човека умиримо, а не да га увлачимо у страст гнева. Знајте да је и то 

да је за онога ко противречи поучавање бескорисно, јер поуку прима само онај ко поуку жели и тражи».  
Могло би се навести још назидајућих беседа и лекција у Богу почившег Старца макарија, али су довољне и ове, да 

се види сва духовна мудрост и опитност човека Божијег.  
Потрудићу се, колико умем, да оцртам уопштено карактер његове наставничке делатности. 

Срж Старчевих поука 

    Шта год предлагао старац отац Макарије, свагда је као главу својих савета постављао – смирење: из те 
добродетељи изводио је све остале добродетељи које одликују истинског хришћанина: 

Проверавати своју савест, бити у сталној борби са својим страстима, очишћавати дупу од грехова, 
Љубити Бога у простоти срца, веровати у Њега без расуђивања, 

Непрестано имати пред собом његово безгранично милосрђе и свим снагама душе своје хвалити Га и благодарити 
Му; у свим непријатностима животним тражити кривицу у самом себи и сваку кривицу ближњега опраштати, да 

бисмо измолили од Бога тиме опроштај својих сагрешења; 
Старати се да у себе уселиш љубав према ближњем, 
Чувати мир и спокојство у свом породичном кругу, 

Чистим срцем учествовати како у радостима, тако и у жалостима својих укућана и свих пријатеља и знанаца; 
Често се сећати заповести Божијих, настојати да се све подједнако испуњавају, као и уредбе Црквене; 

Ако је могуће бар више пута годишње припремити се за исповест, исповедити се и причестити Светим Тајнама; 
држати четири поста, а такође среду и петак; 

За сваки празник одлазити на бденије и Литургију; 
Свакодневно читати јутарње и вечерње молитве и бар неколико псалама, а ако време дозвољава, и главу из 

Јеванђеља и Посланица Апостолских. 
Осим тога, ујутру и увече молити се за упокојење уснулих у Господу и за спасење на земљи живих, на првом месту 

у тој молитви молити се за Цара Господара и за сав Царев дом. 
Ако неку од ових дужности из било којих разлога не испунимо, укоревати себе због тога и за то приносити 

покајање од срца, са чврстом намером да убудуће тако не поступамо. Молити се и за оне према којима осећамо 
какво било незадовољство, будући да је то најпоузданије средство за помирење у Христу. 

Ето суштине поучења која је отац Макарије давао свакоме ко је од њега тражио назидање и поуку. 
 

Још о карактеру Старчевом 

    Одлика карактера оца Макарије била је неизразива љубав према ближњем. Када би слушао о каквој било несрећи 
или жалости ближњега, или каквом год греховном његовом паду или породичној свађи, ма како да се старао Старац 

да скрије своја осећања, свакоме је било видно да бива жалостан са жалоснима и да свом душом састрадава са 
њима. Каквом пак чистом љубављу се радовао он када би се неком десило нешто достојно духовне радости! 

Један мени познати господин око 20 година живео је одвојен од жене: мржња међу супружницима била је узајамна, 
али као последица слушања Старчевих савета, они су се поново нашли и живе данас онако како је Бог свакоме 

наложио да живи. Са каквим је одушевљењем о томе причао баћушка, приписујући заслуге за то, наравно не себи 
него Богу који «не жели смрти грешника, него да се обрати и жив буде», а искрено му хвалу узносио!... 

Запрепашћујуће је било спокојство Старчево у тренуцима његовог наставничког деловања! Он је са једнаким 
стрпљљењем слушао и глупо сујеверје и безумно слободоумље, бесмислену жалопојку сељанке и замишљену 

љубопитљивост «еманциповане» госпође, неувијену причу простог човека и увијену фразу школованог; ништа није 
могло помутити његово хришћанско трпљење, његово потпуно хришћанско спокојство, све се у њему покоравало 
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најдубљем смирењу. Био је то истински учитељ моралног богословља и духовног делања. Његове поуке нису биле 
реторки вешто исплетане, али се у њима осећао дух, осећала се топлина, оне су омекшавале и најтврдокорније 

срце... 

Смрт Старчева 

    У навечерје кончине Старчеве, 6. септембра, ја сам се са породицом удостојио да примим његов последњи 
благослов. Добротвор нас је благословио иконама. И ево последњих, једва чујно изговорених његових речи нама: 

«Сећајте се Бога и часа смртног. Чувајте љубав и мир међу собом и према свима.» 
Као лични сведок блажене кончине Старчеве могу само да кажем: нека удостоји Бог свакога тако мирног, 

безметежног пресељења из времена у вечни живот! 
При изношењу уснулог у Господу Старца из скита у манастир, о. Архимандрит Мојсије је рекао: 

«Осамдесет година живим на свету и нисам видео такву светлу сахрану. Ово више личи на преношење моштију 
него ли на погреб!» 

«Праведници у векове живе и у Господа је плата њихова и плата њихова код Свевишњега!» Амин. 

 

     КАКО СЕ БОРИТИ  

           Варсонуфије Оптински  
 Нека ваш први покрет, чим се пробудите, буде знак крста, а прве ваше речи — речи Исусове молитве. Када 
можете, говорите Исусову молитву уз бројанице, а када сте заузети послом, без њих. Када вас спопадну какаве 
маштарије, не противите им се сами већ се на њих баците каменом. А камен је Име Христово, молитва Исусова... 
Одагнати помисли није у вашој моћи, али не примити их — јесте: одгони их Име Исусово. Ако је молитва понекад 
непажљива, расејана, не треба клонути духом. У време молитве наше се усне освећују Именом Господа Исуса 
Христа. Постојано се држите Исусове молитве: " Господе Исусе Христе, Сине Божији, помилуј ме грешног?". 
Исусово Име руши све демонске насртаје. Они не могу да победе силу имена Христова. Зашто је и како се то збива 
ми не знамо. Знамо само да је у стварности управо тако.  

 "Ако се неко не сједини са Господом Исусом овде, никада се са Њим неће сјединити", каже преп. Симеон 
Нови Богослов.  

 Има смртних греха, а и оних не на смрт. Смртни грех је онај за који се човек не каје. Смртним се зове зато 
што душа по телесној смрти иде у ад.  

 Сваки човек мора претрпети време искушења и борби — тешко и веома болно стање. За те невоље у 
псалму се каже: "Спопадоше ме болови, као ону која се порађа". Сваки човек рађајући се духовно у нови живот, 
трпи болове, док још не изиђе на ширину. Ти "болови" састоје се у борби са страстима. Устаће страсти на вас. 
Непријатељ вас неће оставити. Овде је потребно трпљење. Треба трпети самога себе и не полагати оружје, знајући 
да је то неизбежно.  

  Непрестане невоље, које Промисао Божији шаље човеку, знак су посебног Божијег промишљања о 
нама. Циљ тих невоља је различит. Оне бивају или ради пресецања зла, или ради уразумљења, или ради веће славе 
у будућем животу, или, пак, као казна за раније учињене грехе. Сви имају свој крст.  

Сваком добром делу, или претходи или последује искушење. У навали искушења треба себи рећи: "Зацело, све те 
невоље заслужујем. Значи да су све оне потребне да ме очисте од страсти, а најпре од гордости".  

 Мало је само потрпети искушења, потребно је и побринути се о томе да се не озлоједимо на онога који нас 
жалости. Невоља ће увек бити, али ће унутарње стање човеково бити другачије. Иако ће бити жалости, онај ко је 
стекао унутарњу молитву, лако ће их поднети јер ће са њима бити Христос. Он ће срце подвижниково испунити 
неизреченом радошћу. И ту радост у Господу неће моћи надмоћати никаква жалост. Када вас узнемиравају помисли 
страха од предстојећих искушења, не треба ступати у разговор са њима, но једноставно рећи: "Нека буде воља 
Божија!" То ће вас веома умирити.  

са руског:  
Монахиње ман. Св. Луке Жупе  
Никшићке — Весна Никчевић  

           ИСТРПИТЕ СВЕ ХРИСТА РАДИ  
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               Антоније Оптински  
 Никакве завете и правила на себе не налажите без одобрења духовног оца, јер ће вам више користи донети 
једна од њега благословена метанија, него хиљаду метанија учињених по вашој самовољи.  

 Фарисеј се и молио више од нас и постио, али без смирења сав његов труд испао је ништаван, па ревносно 
подражавајте понајвише смерност (смирење) митареву, која се рађа од послушности и биће вам довољно.  

 У свакој тузи: и у болести и у оскудици и у тескоби и у недоумици и у свим непријатностима, боље је мање 
размишљати и разговарати са самим собом, а више се молитвом, макар и кратком, обраћати Христу Богу и 
пречистој Његовој мајци. Кроз то ће и дух чамотиње (унинија) одступити и срце ће се испунити надом на Бога и 
радошћу.  

 Учимо се да мислено за све себе укоревамо и осуђујемо, а не друге. Оно што је и смерније, то је и 
корисније, јер Бог воли смирене и благодат Своју на њих излива.  

 Какав те год јад снашао, каква те год непријатност срела, реци себи: "Истрпећу Исуса Христа ради!". Само 
то кажи и биће ти лакше. Јер је име Господа Исуса Христа моћно.  

 Њиме све непријатности тихну, демони ишчезавају, па ће нестати и твоја чамотиња, умириће се твоје 
малодушје, када будеш понављао Његово преслатко Име.  

 "Господе, дај ми да видим сагрешења своја! Господе, дај ми трпљење, великодушност и кротост!".  

са руског:  
Монахиње ман. Св. Луке Жупе  

Никшићке — Весна Никчевић  

    О ХРАБРОМ ИСПОВЕДАЊУ ВЕРЕ  
                Анатолије Оптински  
 "Чедо моје, знај да ће у последње дане настати времена тешка, како говори Апостол. И, гле, због оскудице 
у побожности, и у црквама ће се појавити јереси и расколи и, као што су предсказивали Свети Оци, тада на 
архијереским престолима и у манастирима неће бити људи опитних и искусних у духовном животу. Због тога ће се 
јереси ширити посвуда и преластиће (обмануће) многе. Непријатељ рода људскога дејствоваће лукаво да би, ако је 
могуће, на јерес навео и изабране. Он неће почети да грубо одбацује догмате о Светој Тројици, о божанствености 
Исуса Христа, о Богородици, него ће неприметно почети да унакажава Предање Светих Отаца од Духа Светога - 
учење саме Цркве. Довијања непријатеља и његове "типике" приметиће веома мали број њих, оних који су 
најискуснији у духовном животу. Јеретици ће завладати Црквом, свуда ће поставити своје слуге и побожност ће 
бити занемарена. Али Господ неће оставити слуге Своје без заштите и у незнању. Он је рекао: "По плодовима ћете 
их познати". И то по плодовима, то јест по деловању јеретика, настој да их разликујеш од правих пастира. Ти 
духовни лупежи, који разграбљују духовно стадо "не улазе на врата у тор овчији него прелазе на другом месту", 
као што је рекао Господ, то јест, ући ће на незаконит начин, уништавајући насиљем Божије уставе. Господ их 
назива разбојницима.  

 Заиста, њихова права дужност је прогањање истинских пастира, њихово затварање, јер без тога се не може 
ни стадо разграбљивати. Зато, сине мој, кад у Цркви видиш поругање божанственог чина, отачкога Предања и 
Богом установљеног поретка знај да су се јеретици већпојавили, мада ће можда до одређеног времена скривати 
своје зловерје, или ће неприметно унакажавати божанствену веру, да би боље успели, обмањујући и варајући 
неискусне. Прогањаће не само пастире, него и слуге Божје, јер ђаво, који руководи јересју, не трпи благочашће. Као 
вукове у овчјој кожи препознај их по њиховој гордељивој нарави, сластољубљу, властољубљу - то ће бити 
клеветници, издајници, који свуда сеју мржњу и злобу, зато је Господ и рекао да ћемо их по плодовима познати. 
Истинске слуге Божје су - смирене, братољубиве и Цркви послушне.  

 Велике притиске од јеретика трпеће монаси и монашки живот тада ће бити изругиван. Осиротеће обитељи, 
смањиће се број монаха. Који остану, трпеће насиље. Ови мрзитељи монашког живота, који имају само изглед 
побожности, настојаће да иноке привуку на своју страну, обећавајући им заштиту и световна добра, а претећи 
изгнањем онима који се не покоре. Од ових претњи малодушни ће бити веома понижени. Ако доживиш то време, 
сине мој, радуј се, јер тада ће верници, који не буду имали других врлина, венце добијати само за стајање у вери, по 
речи Господњој: "Сваког, ко Ме призна пред људима, признаћу и Ја пред Оцем Својим Небеским".  
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 Бој се Господа, сине мој! да не изгубиш припремљени венац, да не будеш одбачен од Христа у таму 
најкрајњу и муку вечну. Храбро стој у вери и, ако је неопходно, с радошћу трпи и прогоне и друге невоље, јер ће са 
тобом бити Господ. . . и свети Мученици и Исповедници са радошћу ће гледати на твој подвиг.  

 Али, тешко у те дане монасима који су се везали за имање и богатство и који због љубави према комфору 
буду били ради да се потчине јеретицима. Они ће успављивати своју савест, говорећи: " Сачуваћемо и спасићемо 
манастир и Господ ће нам опростити" . Несрећни и заслепљени, уопште и не помишљају на то да ће преко јереси и 
јеретика у манастир ући и демони, и тада они више неће бити свети манастир него - голе зидине, од којих ће 
занавек одступити благодат.  

 Али, Бог је јачи од врага и никад неће оставити слуге Своје и истинских хришћана ће бити до краја света, 
али ће они бирати усамљена, пуста места. Не бој се невоља, него се бој погубне јереси, јер она одгони благодат и 
одваја од Христа. Зато је Христос и заповедио да јеретика сматрамо као незнабошца и цариника.  

 И тако, крепи се, сине мој, у благодати Христа Исуса, са радошћу хитај на подвиг исповедништва и 
подношења страдања, као добри војник Исуса Христа (2. Тим. 11,1 - 3), Који рече "Буди веран до смрти и даћу ти 
венац живота" (Откр. 2,10). Њему са Оцем и Светим Духом част и слава и сила у векове векова. Амин.  

 

     ДА ЛИ СТЕ ОВЦА 

     Из писма старца Мојсија Оптинског духовној кћерци 

 На захтјев Ваш да од мене сазнате "да ли сте Ви овца и јесте ли мојег стада", овим писмом Вам чистог срца 
одговарам: ако хоћете да знате - да ли сте овца, у том случају треба да замислите стварну овцу, у њеном реалном 
облику и особинама, и са њом да себе упоредите.  

 Права овца нема рогове, нема гласа против онога који је пасе, не боде се, не обада се и не уједа. Не 
озлобљује се на чобанина, па чак и кад је кажњава, не свађа се и никако никога не злослови. Пастира, пак, у сваком 
случају слуша, пред њим спокојно и са благом надом иде, и из његових крајева не одлази; туђег гласа не слуша и 
код туђих не иде. Глас пастира, пак, тако слуша, и тако слиједи за њим, да никаквих предрасуда и предубјеђења 
нема и, макар је повео и на мјесто без траве, макар је и у мочварне предјеле водио, она неће роптати, неће 
злословити и неће се жалити на њега. Ето, то су особине праве овце, колико сам ја могао да је представим и 
замислим.  

 Погледајте, сада, на себе: да ли сте Ви овца? Ако Ви заиста себе сматрате овцом, незлобном и безгласном, 
на мени остаје само још да Вам кажем чијег сте стада, јер овца без стада и пастира - вуку је храна. Ја, пак, то не 
могу сасвим тачно да одредим. Сама овца зна чијем она стаду припада и ко јој је пастир. Зна се да овца мимо свог 
тора у туђи не иде, из чега слиједи да она сама зна којем стаду припада, који јој је пастир и који тор: "познаде во 
онога ко га упреже и магарац јасле господина свога. Израел пак мене не познаде. Слушај небо и реци земљи".  

 Што се мене тиче, будите спокојни: ја на Вас гнијева немам ни за шта; него са искреним расположењем, 
љубављу и добронамјерношћу остајем заувијек на располагању души Вашој.  

 

     О СВЕТИМ МОШТИМА 
                        Преподобни Амвросије Оптински 
  
 Православна Црква од давнина се руководила, у првом реду, Божанственим Писмом, писмено преданим 

правилима Васељенских Сабора и светих Отаца, као и списима светоотачким, а онда и неписаним Црквеним 
Предањем. Свети апостол Павле пише Коринћанима: "Хвалим вас, пак, браћо, што све моје памтите, и држите 
предања као што вам предадох" (1 Кор. 11,2). На другоме мјесту он, такође, упозорава Солуњане: "Тако, дакле, браћо! 
Стојте чврсто и држите предања, којнма сте научени, било нашом ријечју било посланицом" (2 Сол. 2,15). У 91. 
правилу своме свети Василије Велики каже: "Ако се одлучимо да одбацимо неписане обичаје (Православне Цркве 
Христове) као да немају велику снагу, неприметно ћемо повредити Јеванђеље у главним стварима или ћемо 
просто  на  голо  име  без  предмета  свести Благовест".  

У таква неписана предања Православне Цркве одвајкада је спадао обичај поштовања не само часних остатака и 
моштију (=моћи) светих Угодника Бижијих, него и самих ствари које су им припадале. На примјер, Црква није без 
разлога установила празник поклоњења часним веригама светог апостола Петра (16. јануара). Познато је да су се преко 
тих верига савршила чуда и исцељења. Хришћани првенствујуће Цркве такође су као светињу поштовали убрусе светог 
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апостола Павла, натопљене знојем његових апостолских трудова, будући да су преко њих добијали исцељења од болести и 
злих духова (Дела Ап 19,12). Ако су Хришћани тако поштовали ствари које су припадале светим угодницима 
Божијим, схватљиво је из којих разлога су поштовали њихове телесне остатке или мошти, и зашто је настао обичај 
(потврђен 7. васељенским Сабором и другим помесним саборима) да се храмови строје не другачије него на(д) моштима 
Мученика, "будући да се у првим вековима Хришћанство ширило и утврђивало, пре свега, кроз проповеди Мученика и 
њихова страдања. Из тога не треба закључивати да у целости очуване мошти Преподобних не би имале једнако снажни 
значај: подвижнички живот Преподобних јесте једно трајно, свакодневно добровољно мучеништво.  

То да су целокупно сачуване мошти Светих познате само у Русији, није тачно. Од четвртога века до данас Црква 
Грчка може се похвалити целокупно очуваним моштима Угодника Божијих светог Спиридона Тримитунтског, које су 
не само нетлене (нетрулежне), него су током 15 векова сачувале гипкост. Николај Васиљевич Гогољ, када је боравно 
у Оптиној пустињи, причао је издавачу житија и писама затворника Георгија, о Порфирију Григорову, да је он сам видео 
мошти светога Спиридона и био сведок једнога чуда које је Бог преко њих учинио. Мошти су биле обношене око 
града, што се чини сваке године на његов празник 12. децембра веома свечано. Сви који су светковини прис-уствовали 
клањали су се светим моштима, али један странац, англиканац, није хтео да им укаже дужно поштовање, говорећи да су 
леђа угодникова била прорезана и да је тело балсамовано... Потом се, ипак, одлучио да приђе моштима а оне му се, 
у том тренутку, саме окретоше леђима! Англиканац је у ужасу пао на земљу пред светињом. Томе су били сведоци 
многи присутни, међу којима и Гогољ, на којега је случај снажно деловао.  

Поред моштију светог Спиридона у грчким Синаксарима помињу се и многе друге, нпр. Јована Поливотског (4. 
децембра), преподобне Теоклитије (3. и 21. августа), прослављене мноштвом чуда. (И у другим помесним Црквама 
познати су бројни примери сачуваних нетрулежних моштију Светих, прим.прев.)  

Учење Православие Цркве о поштовању светих моштију изложено је и објашњено у првом делу "Камена Вере" 
Стефана Јаворског, који, између осталог, наводи следеће разлоге њиховога поштовања: прво, сведочанство седмог 
Васељенског Сабора који (не у правилима него у трећем акту своме) назива мошти Светих "источником исцелења", 
којима Бог људима многа доброчинства чини; и, друго, сведочанство светога Кирила Јерусалимског који у седамнаестој 
својој поуци за катихумене (оглашене) пише: поштовања је достојна не само душа Светитеља, него и у њиховим умрлим 
телима постоји нека сила и моћ. Мртвац који је лежао у гробу Јелисејевом, додирну мртво тело Пророково, оживе.“  

... У Русији је много моштију Светих: преподобног Сергија Радоњешког, светих епископа Митрофана 
Вороњешког, Тихона Задонсжог, Димитрија Ростовског и многих других, које о светости својој сведоче чудима.  

Али дешава се да и тела грешника остају нераспаднута; Тако у једноме манастиру једном открију тело неког 
јерођакока нераспаднуто и поцрнело. Месни архијереј  је у то време путовао епархијом. Владику замолише да прочита 
разрешну молитву над овим телом. Али, и након прочитане разрешне молитве, тело је остало у истом стању. Владика 
се распитивао ко је то био и шта би могло бити разлог ове појаве... Одговорили су му да је он био син јединац сиромашне 
удовице, који је против воље мајчине отишао у манастир, а да је  мајка због свога крајњег убоштва свагда на њега 
роптала. Неко је додао да је та мајка још жива. Владика онда нареди да је доведу у манастир. И доведоше 
деведесетогодишњу старицу, погрбљену. Указујући на стање њенога сина, Владика јој каза да му - опрости. Али 
старица, опирући се, није пристајала и све је понављала: "Толико сам јада од њега видела!..." Владика настави да 
убеђује старииу и, најзад, рече: "Ако не опростиш, и сама ћеш бити свезана!" Убеђена коначно, старица рече преко воље: 
"Но, нека му Бог опрости!" Истога тренутка поцрнело тело расу се у - прах!...  

... Ради испујњења речи Господњих: "Земља си и у земљу ђеш отићи", тлењу (пропадивости) се предаје и понеки 
део моштију Светих, прст руке или ноге или нешто друго. Недавно су у Зосимовској пустињи приметили да се ковчег 
једнога оснивача обитељи налази у води, јер је место пуно влаге. Направише, дакле, нови ковчег а приликом премештања 
часних остатака видеше да је тело Старчево остало цело, само су стопала била захваћена распадањем. А ето, од 
равноапостолског кнеза Владимира нетлена је остала само глава, а од тела су остале само кости. О крају света, на 
трубни глас Архангела тело ће се душевно изменити и претворити у тело – духовно.  

Данас на Светој Гори нема више чудотворних моштију (реч је о крају деветнаестог века – прим. прев.) због 
следеће околности. Један благочастиви Старац живео је тамо у тиховању и усамљености и учио свога ученика да се увек 
држи тиховатељског и усамљеног живота. По смрти Старчевој, након годину дана, по обичају, отворише гробницу и 
нађоше његову главу која је точила благовоно и целебно миро. Многи стадоше долазити да јој се поклоне и мазаху 
се целебним миром, и тиме нарушаваху тиховање ученика. Зато он прекорно каза почившем Старцу: "Оче, за живота 
свога си ме учио тиховању и усамљености, а по смрти својој то нарушаваш!"  

После тих речи благовоно и целебно миро пресахну и људи престаше да долазе на поклоњење. И прича се да су 
после тога налазили у гробовима само кости жуте или беле или црне, по којима су разликовали стање душа 
почивших, или су налазили нераспаднута поцрнела тела. За ове последње братија се молила током три године и 
молила месне Архијереје да им читају разрешну молитву. Нека тела и након три године молитвовања остају 
нераспаднута а поцрнела. Тако их најзад и остављају.  

Сматра се да је узрок томе овај: грехове против Бога, Бог опрашта по молитвама других, особито по молитвама 
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црквеним, у првом реду због помињања на Светој Литургији (Бескрвном Жртвоприношењу) или због милостиње, 
која се за те умрле даје; грехе, пак, против ближњега - увреду и неправду - Бог не прашта, ако онај ко је увреду нанео 
или неправду учинио, на време не задовољи увређеног или се са њим не измири тражењем опроштаја (У монаштву 
слични случајеви могу се десити и због самовољства, и оглушавања о очинске наредбе и заповести, због непокајаности 
и утајивања грехова). 

 
  

                          СВЕТИ ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИ 
                  ПОУКЕ О ДУХОВНОМ ЖИВОТУ 

 

О односу према ближњима 

Не бих имао смелости да кажем ближњем: желим да ме волиш, а опет, чини ми се да не бих 
ни рекао: не желим да ме волиш. У томе има нечега што одбија, нечега што отуЂује и што 

срцу другог човека може нанети тежак ударац. 

Корисно је знати речи критике јер су оне лек против гордости и савет да свагда будемо 
опрезни. 

Готово да и нема потребе да критикујемо човека од своје воље, једино ако он сам не да 
повод да му се каже истина. Тешко је осуђивати јер се у то веома лако умеша и 

самооправдавање. Поред тога, осуда може 

да начини непријатност другоме, који је пренео ту осуду, и зато би најбоље било да се 
помолимо Богу да Он научи свакога од нас да се на поступке ближњих гледа чистих очију, 

без осуде и без подозрења. 

Ако други човек не показује хгељу за помирењем, ви са своје стране покажите мир и не судите строго. Не треба 
себе подметати под стреле и није ништа ружно 

употребити штит онда када вас други напада. 

Никада не треба улазити у препирке, а нарочито онда када непријатељ може да надговори онога који је у праву и 
када се непријатељ не плаши да ће бити прекинут, него се нада да у случају нужде, ако већ није у могућности да 

покаже да није у праву, свога супарника може победити грубошћу и подсмехом. 

Праведно је и корисно да мерицу стрпљења пунимо водом кротости и да је изливамо на огањ љубоморе, да би овај 
полако горео и да се не би разбуктавао и претварао у пожар који је у стању да се отме контроли и да уништи зидове 

љубави, снисходљивости и смирења. 

Мени се чини да непријатеља има мало, а много је оних који, због неспоразума, погрешно разумевају друге људе и 
њихове поступке, па због тога постају недобронамерни. 

На грдњу је корисно одговарати кротошћу него ли грдњом. Сетимо се истине да се прљавштина не скида 
прљавштином, него да се она уклања водом. 

Не треба се плашити клевета, него треба бити на опрезу од њих. Клевете нас уче опрезности, а опрезност чини да 
клевете постану немоћне. 

Зашто човек сам себе узнемирава тескобним размишљањима о некој ништавној непријатности? Зашто би наш мир 
и наша спокојност требала да зависи од људског размишљања? Ако смо исправно поступили, нека је слава Богу, а 

људско мишљење нам то не може одузети. 

Требало би да нам је теже да осуђујемо људе, него да их мирно посматрамо, као што посматрамо како ветар њише 
гране дрвећа, или како тече река. Међутим, очевидно је да је човеку тешко да гледа без осуде. Шта радити? Треба 

се постепено учити томе да најпре осудимо себе због тога што осуђујемо ближње, потом да се уздржавамо од осуде 
речима онда када се покрене помисао на то, а затим да зауставимо и саму помисао на осуду другога. Онај ко 

довољно познаје и осуђује себе, тај нема времена да осуђује друге. 

Немојте упорно избегавати људе јер међу њима има и Божјих људи. Требало би да се 

трудимо да и добра дела чинимо са дозом опрезности, да не би испред њих претходило неко наше мудровање и 
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наша воља. Када смо у контакту са људима различитих вероисповести, требало би да слободно и смело изражавамо 
убеђеност у исправност православне вере. Али, када критикујемо заблуде и заблуделе, требало би да показујемо 

кротост, мир, снисходљивост и обазривост: ово су особине које су потребне исто колико и ревност. 

Не претварај у буру поветарац људских лакомислених речи. Има клевета које одводе човека у прогонство, које 
бацају у беду, тамницу, и то није лако. А зар није лакше да клевета, попут ветра, прохуји поред ваших ушију? Уђи у 

дом свој, и не слушај хук ветра. 

У контакту са људима који су неспокојни, корисно је да се према њима понашамо што једноставније, што мирније 
и што спокојније, без било какве извештачене присности, али и без намерне хладноће. Овакво понашање неће 

наудити ни онима који су спокојни. 

Када се уздамо у Бога, можемо да поднесемо недаће и да сачувамо свој мир, па макар и не сусретали мир код оних 
људи који нас окружују. Јер, речено је: бејах миран са оним који мрзи мир. Нека да Бог да и они заволе мир. 

Онај који гледа са подозрењем, тај лако може доћи до мржње према човеку. Онај који жели да има љубав према 
ближњем, требало би да гледа чисто и једноставно. Треба избегавати срџбу. Гњев не приближава човека правди 
Божјој. Гњевом се само може пробудути и увећати раздраженост другога човека. Само се стрпљењем и миром 

човек може одобровољити. Духовни закон каже да треба помоћи ближњем и при томе не вређати и не повређивати 
другога. 

Добро је говорити истину када обавеза, или љубав према ближњем то захтевају од вас. Али, то треба чинити тако 
ца не осуђујемо ближњег, да се не поносимо и не уздижемо као неко ко можда боље од других познаје истину. 

Поред тога, потребно је да знамо људе и догађаје, да се не би догодило да уместо истине кажемо укор и да уместо 

мира и кротости, начинимо непријатељство и штету. 

Људска реч може бити оштра као мач и тада она рањава и убија, а може бити блага као јелеј и тада је она попут 
мелема који исцељуј е. 

Не судите, да вам се не суди, па и ако вам се чини да има разлога за осуду, зато што онај ко је близак Господу може 
да стоји или да пада. Још је горе ако судите као злонамерни судија. Мислите да људи причају бесмислице, а они 

казују о ономе шта је души на корист и о томе како да се чини добро. 

Када осуђујемо своје ближње, ми сами себи наносимо велику рану. Овога се треба чувати и искупљивати се тако 
што ћемо осуђивати и корити себе и молити се да Бог буде милостив и онима које смо ми осудили, и нама који смо 

их осудили. 

Трудите се да срце и намере ближњих позитивно прикватате. У том случају бићете ређе у прилици да погрешите, а 
вашем ближњем ће бити лакше да се поправи. 

Како рече древни философ, не треба са узбуђивати ако вас магарац удари.  

  

СВЕТИ БЛАЖЕНИ ВАСИЛИЈЕ, 
Христа ради јуродив, 

Московски чудотворац  

После усиљених и усрдних молитава остарелим Јакову и Ани роди се син Василије. Пре зачећа изабра га Бог и пре 
рођења освети, а од самог рођења знаменовао је своје призвање, јер је сисао млеко само са десне стране, а не са 

леве. 

Једва покривен рубљем ходао је улицама Москве. Ако је љута зима, рај је сладак, говорио је указујући на четрдесет 
мученика из Севастијског језера. Ноћи је проводио у молитви. 

1521. године ноћу се молио пред северним дверима Успењеског храма са неким побожним људима за избављење 
руског царства од татара. У храму се чуо страшан шум, узнео се пламен, а од иконе Владимирске Бо городице 

разлегао се глас који је обличавао безакоње житеља Москве: топла молитва и сузе блаженог потекоше још јаче. 
Чудан огањ и шум нестадоше. Татари су рушили град за градом. Поља Москве била су  спаљена, али Татари 

преплашени виђењем небројеног мноштва страшних ратника око Москве напустише Русију. 

23. јуна 1547. дође блажени у манастир Воздвижења пред Црквом и умилно гледаше и неутешно плакаше. То 
тајанствено мољење било је предзнак страшног пожара следећег јутра. И храм, домови и дворац великог кнеза 
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изгорише, "метал се као вода разливао". 

Свети Митрополит Макарије и цар дивљаху се Василију и хвалише Бога што у њихово време даде таквог мужа. 
Тако је једном и Василије позван у двор код цара, где му сви одаше достојну хвалу. И кад му сви дадоше да пије, он 
пиће трипут изли кроз прозор, говорећи: не љути се, царе, јер ја тиме угасих пожар који бесни у Новгороду. И брзо 
се удаљи из палате. Цар запамтивши дан и час посла гласника у Новгород. Житељи Новгорода посведочили су да 

су у тај час и дан видели нагог човека који је угасио пожар. 

Дошло је на памет Ивану Грозном да сазида дворац на Врапчијем брду, и дошао је цар у храм мислећи о окончању 
свог дела. Дошао је и Василије сакривши се од цара. После Литургије упита цар блаженога: где си био? Тамо где и 
ти, на светој Литургији. Како те нисам видео? А ја сам тебе видео у храму светом и на неком другом месту. Нигде 
нисам био, рече цар, осим у храму. Није истина, рече блажени, видео сам те како луташ мишљу по Врапчијем брду 

и градиш двор. Замислио се цар и рекао: истину говориш, тако је било; и заволео још јаче блаженог. 

Блажени је идући улицама целивао углове неких домова, а на друге се бацао камењем. Када се у неком дому читало 
Свето Писмо, молило или неко друго побожно дело чинило, он је бацао камење одгонећи демоне, да ни на углу не 
би имали станишта. Када је пролазио поред домова у којим се пило вино, певале безобразне песме, са сузама је на 

углу љубио отераног анђела чувара да би се он умолио Господа за њихово спасење. 

Једном га је један добри велможа обукао у бунду. Видевши га неки неваљалци смислише да му је отму. Један је 
легао као мртав, а други су молили Василија да нешто прода за погреб бедника. Давно ли је умро, упита Василије? 

Малочас, одговорише они. Блажени бундом покри лажова и рече: буди од сада мртав за лукавство своје и овај 
заиста оста мртав да лежи. 

Једном је блажени пролазио поред крчме у којој је један зли крчмар призивао са сваком чашом демона. Блажени је 
са тугом посматрао пијанице; за њим уђе и један јадник и тражио вина. Крчмар је са злим поривом викнуо на њега: 
лукави да узме тебе пијаницу. Чувши ово несрећник се прекрсти, а блажени запљеска рукама и громко се насмеја: 
добро, добро си учинио, увек тако ради и спашћеш се од невидљивог непријатеља. Када је крчмар призвао лукавог 

демон је ушао у чашу, а када се човек прекрстио демон је изашао из вина и побегао из крчме. 

Вест о његовој болести дошла је до цара. Са царицом, великом кнегињом Анастасијом, и царевићима, Јованом и 
Теодором, дошли су да посете блаженог и ис просе молитве. Блажени је Теодору прорекао да ће бити наследник. 
Созерцавајући  долазак анђела Господњих блажени предаде душу своју Богу и цео град се напуни благоухањем. 

Цар и кнежеви носили су тело блаженог, а митрополит и архијерији певали су псалме и песме духовне. Упокојио се 
блажени 2. августа у 88 години живота. Само тог 2. августа сто двадесет болних добише исцељење; моли се 

преблажени Василије за спасење душа наших, који славимо твоје успење. 

 

СВЕТА  МАТРОНА МОСКОВСКА 
 

Блажена Матрона (Матрона Димитријевна Никонова) рођена је 1881. године у селу 
Себино, Епифанског округа, Тулске губерније. То село је удаљено 20 километара од 

знаменитовог Куликовог поља. Њени родитељи, Димитрије и Наталија, били су 
благочестиви сељаци, часни и сиромашни. У породици је било четворо деце: два брата – 
Иван и Михајло, и две сестре – Марија и Матрона. Матрона је била најмлађа. Када се она 

родила, њени родитељи више нису били млади.  
При таквој оскудици у којој су живели Никонови, четврто дете је представљало  велики 

терет. Зато је, услед сиромаштва, још од рођења последњег детета, мајка намеравала да га 
се некако ослободи. О убиству младенца у утроби материној, у патријархалној 

хришћанској породици није могло бити ни речи. Зато је постојало мноштво прихватилишта, где су незаконито 
рођену и незбринуту децу васпитавали средствима државе или добротворним прилозима. 

Матронина мајка је, још пре њеног рођења, да дете када се роди да у прихватилиште кнеза Голицина, у суседно 
село Бучалки, али тада је уснула упечатљив сан. Још нерођена кћи јавила се Наталији у сну у облику беле птице са 

људским лицем и затвореним очима и села јој је на десну руку. Прихвативши сан као чудесно знамење, 
богобојажљива жена је одбацила помисао да дете да у прихватилиште. Девојчица се родила слепа, али је мати 

волела своје «несрећно детенце». 
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Из Светог Писма видимо да Свевидећи Бог понекад одабира Себи служитеље још и пре њиховог рођења. Тако 
Господ говори светом пророку Јеремији: «Пре него ли те створих у утроби, познао сам те, и пре него си изашао из 
утробе, осветио сам те» (Јер.1,5). Господ, изабравши Матрону за нарочито служење, од самог почетка положио је 

на њу тежак крст, који је она с покорнишћу и трпљењем носила целог живота. 
На крштењу је девојчица добила име Матрона, у част преподобне Матроне Константинопољске, грчке подвижнице 

из из 5. века чији спомен празнујемо 9. (22.)новембра. 
О богоизабраности девојчице сведочи и то што се при крштењу, када је свештеник спустио дете у воду, над 

младенцем појавио стуб благоуханог облачастог дима, који су видели сви присутни. О томе је сведочио рођак 
блажене, Павле Иванович Прохоров, који је присуствовао крштењу. Свештеник, отац Василије, кога су парохијани 
поштовали као праведника и блаженог, био је неизрециво задивљен:» Крстио сам много деце, али ово видим први 

пут, и ово дете ће бити светога живота». Још је отац василије рекао Наталији:» Ако девојчица било шта затражи, ви 
обавезно дођите право к мени, дођите и реците шта треба.» 

Додао је још да ће Матрона чак предсказати његову кончину. Тако се заиста и догодило. Једне ноћи, Матронушка је 
неочекивано рекла мајци да отац Василије умире. Задивљени и уплашени, родитељи су отрчали у дом свештеника. 

Када су дошли, показало се да се он управо упокојио. 
Прича се и о спољашњем телесном знамењу богоизабраности детета – на грудима девојчице било је испупчење у 
облику крста, нерукотворени телесни крстић. Касније, када је већ има 6 година, мајка ју је почела задиркивати:» 
Зашто не носиш крстић?» «Мамице, ја имам свој крстић на грудима», одговарала је девојчица. «Мила ћеркице, - 

опомињала се Наталија, -опрости ми! А ја те још и задиркујем». 
Наталијина пријатељица је касније причала да, када је Матрона била још беба, мајка се жалила:»Шта да чиним? 

Девојчица средом и петком не узима дојку, преспава те дане без прекида, немогуће је пробудити је.» 
Матрона, не да је била просто слепа, већ у њој уопште није било очију. Очне дупље су биле затворене јако 

навученим очним капцима, као у беле птице коју је њена мајка видела у сну. Али, Господ јој је дао духовни вид. 
Још као дете, она је ноћу док су родитељи спавали, кришом одлазила у угао собе са иконама, и на неки необјашњив 

начин скидала иконе са полице, ређала их по столу, и у ноћној тишини се играла са њима. 
Матронушку су често задиркивала деца, чак су је малтретирала. Девојчицу су ударали копривом, знајући да не 

може видети ко ју је повредио. Гурнули би је у јаму и са знатижељом посматрали како ће да изађе отуда и да дође 
до куће.  Зато је она рано престала да се игра са децом и скоро увек је седела код куће.  

Са седам-осам година код Матронушке се открио дар прозорљивости и исцељења болесних. Дом Никонових се 
налазио недалеко од цркве Уапења Мајке Божије. Храм је био леп, једини у седам-осам околних села. Матронини 
родитељи су се одликовали дубоком побожношћу и волели су заједно да одлазе на богослужења. Матронушка је 

буквално одрасла у храму, одлазећи на службе у почетку са мајком, а затим и сама, користећи за то сваку прилику. 
Кад није знала где јој је ћеркица, мајка ју је обично налазила у цркви. Ту је она имала своје уобичајено место – с 
лева, иза улазних врата уз западни зид, где је непомично стајала све време службе. Она је добро знала црквене 

песме и често је пратила певницу. Очигледно, Матрона је још у детињству стекла дар непрестане молитве.  
Када је мајка, жалећи је, говорила Матронушки: «Дете моје несрећно»,она се чудила: «Зар ја несрећна? Твоји 

несрећници су Вања и Миша». Она је схватила да јој је Бог дао кудикамо више него другима.  
Даром духовног расуђивања, прозорљивости, чудотворења и исцељења, Матрона је била обдарена Богом јоп од 

раних дана. Ближњи су приметили да су јој видљиви не само људски греси, преступи, већ и помисли. Она је 
осећала приближавање опасности, предвиђала непогоде и несреће у држави. По њеним молитвама људи су 

добијали исцељење од болести и утеху у невољама. К њој су почели долазити посетиоци из околине као и издалека. 
Ка кућици Никонових хрлили су људи, вукле су се коњске запреге и таљиге са болесницима. Довозили су 
непокретне болеснике које је девојчица подизала на ноге. Желећи да се захвале Матрони, они су њеним 

родитељима остављали намирнице и поклоне. Тако је девојчица, уместо да постане терет за породицу, постала њен 
главни хранилац. 

Матронини родитељи су волели да заједно одлазе у храм. Једног празника, Матронина мајка се спремала и звала 
мужа. Но он је одбио и није пошао. Остао је код куће, читао молитве, певао, а Матрона је такође остала код куће. 
Мајка пак, налазећи се у храму, све је време мислила о свом мужу:» Види ти, да он није дошао». И све време се 
узрујавала. Литургија се завршила. Наталија је дошла кући, а Матрона јој каже:» Ти, мама, у храму ниси била». 
«Како нисам била? Ја тек што сам дошла и ево, распремам се». А девојчица примећује:» Видиш, отац је био у 
храму, а тебе тамо није било». Духовним виђењем она је видела да се мајка у храму налазила само телесно.  

Једном је Матрона рекла мајци:» Мама, спремај се, мени ће ускоро бити свадба». Мајка је то испричала 
свештенику, а он је дошао и причестио девојчицу( он ју је увек, по њеној жељи, причешћивао код куће). И 

одједном, кроз неколико дана долазе многа кола  к дому Никонових, долазе људи са својим невољама и жалостима, 
довозе болеснике и о много чему запиткују Мтронушку. Она је над њима читала молитве и многе је исцелила. 

Мајка је пита:» Матронушка, шта се ово догађа?» А она одговара:» Већ сам ти рекла да ће бити свадба».  
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Ксенија Ивановна Сифарова, рођака блажене Матроне, причала је како је једном Матрона рекла мајци:» Ја сада 
одлазим, а сутра ће бити пожар, али ти нећеш изгорети». И заиста, ујутру је избио пожар, скоро да је цело село 

изгорело, а онда је ветар окренуо ватру на другу страну села, и мајчина кућа је остала нетакнута.  
У детињству јој се указала и могућност да путује. Ћерка месног велепоседника, благочестива и добра девојка 

Лидија Јанкова, повела је са собом Матрону на поклоничко путовање: у Кијево-Печерску лавру, Тројице-Сергијеву 
лавру, у Петербург, друге градове и света места Русије. До нас је дошло и предање о сусрету Матронушке са светим 

Јованом Кронштатским, који је по завршетку службе у Андрејевском сабору у Кронштату, замолио народ да се 
размакне и пропусти 14-годишњу Матрону да приђе солеји, рекавши да га сви чују:» Матронушка, ходи, ходи к 

мени. Ево иде моја смена – осми столп Русије...»Значење тих речи матушка није ником објаснила, али су се њени 
ближњи досетили да је отац Јован предвидео нарочито служење Матронушке Русији и руском народу у време 

прогона Цркве.  
Није прошло пуно времена, и у 17-ој години Матрона је остала без способности да хода: неочекивано су јој се 
одузеле ноге. Сама матушка је указивала на духовни узрок болести. Она је после причешћа пошла ка излазу из 

храма, и знала је да ће јој прићи жена која ће јој одузети способност ходања. Тако се и догодило. «Ја нисам бежала 
од тога. Таква је воља Божија.» 

Од тада па све до краја живота она је била непокретна. И њено седење у разним кућама и становима где је налазила 
уточиште, трајало је наредних 50 година. Она никада није роптала због те своје невоље, већ је са смирењем носила 

тај тешки крст дат јој од Бога. 
Још у раном узрасту, Матрона је предсказала револуцију:»Пљачкаће, разараће храмове и све ће редом прогањати». 

Сликовито је описивала како ће делити земљу, са похлепом настојећи да узму што већи део за себе, али ће убрзо 
напуштати земљу и одлазити некуда. Земља ником неће бити потребна.  

Велепоседнику из њиховог села Себино, Јанкову, Матрона је саветовала пред револуцију да све прода и да оде 
преко границе. Да је послушао блажену, не би доживео отимачину свог имања, избегао би превремену смрт, а 

његова ћерка потуцање «од немила до недрага». 
Жена из Матрониног села, Евгенија Ивановна Калачнова, причала је да је пред саму револуцију једна племкиња 
купила кућу у Себину, дошла Матрони и рекла:» Желим да саградим звоник». «То што си замислила да урадиш 
неће се остварити», одговорила је Матрона. Племкиња се изненадила:» Како се неће остварити, кад све имам: и 

новац и материјал?» Наравно, од изградње звоника није било ништа. 
За цркву Успења Пресвете Богородице, залагањем Матроне (која је већ постала позната у округу и чије молбе су 

примане као благослов), била је осликана икона Пресвете Богородице «Вапај страдајућих». Ево како се то 
догодило.   

Једном је Матрона замолила мајку да каже свештенику да се у његовој библиотеци на одређеном месту налази 
ккњига са изображењем иконе «Вапај страдајућих». Баћушка се веома задивио. Нашли су икону, а Матронушка је 
рекла:» Мама, хоћу да осликам ову икону». Мајка се ражалостила јер нису имали новца за њу. Затим је Матрона 

рекла мајци:» Мама, често сањам икону «Вапај страдајућих». Пресвета Богородица жели да та икона буде код нас у 
цркви». Матронушка је благословила једну жену да по свим околним местима скупља новац за икону. Међу 

дародавцима је био и један сељак који је невољно дао рубљу, а његов брат једну копејку подсмевајући се. Када су 
Матронушки донели новац, она га је пребројала, нашла ту рубљу и копејку и рекла мајци:»Мама, врати им овај 

новац, он ми квари све остале паре». 
Када су сакупили неопходну суму новца, наручили су икону код једног сликара из Епифаније. Његово име је остало 

непознато. Матрона га је упитала да ли може да ослика такву икону. Он је одговорио да је за њега такав посао 
уобичајен. Матрона му је заповедила да се покаје због грехова, да се исповеди и причести Светим Христовим 

Тајнама. Затим га је упитала:» Ти си заиста сигуран да можеш да живопишеш ту икону?» Уметник је одговорио 
потврдно и почео сликати. 

Прошло је пуно времена, док на крају није дошао Матрони и рекао јој да му рад на икони уопште не успева. Она му 
је одговорила:» Иди, покај се за своје грехе» (духовним очима она је видела да постоје греси које није исповедио). 

Он је био потресен, откуда она зна за то. Затим је опет отишао свештенику, покајао се, причестио и замолио 
Матрону за опроштај. Она му је рекла:» Иди, сада ћеш моћи да осликаш икону Царице Небесне». Икона је била 

осликана око 1915. године. Целога живота Матрона се није одвајала од ње. Сада се та икона Богородице налази у 
Москви, у Покровском женском манастиру. 

Од сакупљеног новца по селима, са благословом Матроне, била је наручена у Богородицки и друга икона Божије 
Матере «Вапај страдајућих». Она се налази у Свето-Успенском манастиру Тулске епархије, у граду Новомосковску. 

Када је икона била готова, понели су је литијом од Богородицка до саме цркве у Себину. Матрона је изашла у 
сусрет икони 4 километара, водили су је под руку. Одједном је рекла:» Немојте ићи даље, сада је близу, за који 
тренутак ће већ бити овде». Слепа од рођеља, говорила је као она која види:» кроз пола часа ће стићи и донети 

икону». И заиста, кроз пола часа се указала литија. Одслужили су молебан и литија је наставила ка Себину. 
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Матрона се придржавала за икону, а њу су придржавали под руке. Тај лик Мајке Божије «Вапај страдајућих» је 
постао највећа месна светиња и прославио се многобројним чудотворењима. Када су бивале суше, износили су је 

насред села и служили молебан. После тога, људи не би успевали да дођу до својих кућа, а киша је почињала 
падати.  

Блажена Матрона је целог живота била окружена иконама. У соби у којој је проживела последње године живота, у 
три угла су биле окачене иконе од врха до дна и пред њима су горела кандила. Једна жена је радила у храму у 

Москви, у који је често одлазила матрона, сећала се касније како јој је говорила:» Ја у вашој цркви знам све иконе и 
где која стоји».  

Људи су били задивљени и тиме што је Матрона имала једноставну, као и код људи који виде, представу о свету 
који је окружује. На сажаљиве ечи њој блиске Зинаиде Владимировне Жданове: «Како ми је жао, матушка, што ви 
не можете видети лепоту света», она је одговорила:» Једном ми је Господ отворио очи и показао ми свет и Своју 
творевину. И сунашце сам видела, и звезде на небу, и све што је на земљи, лепоту земаљску: горе, реке, зелену 

травицу, цветиће и птичице...» 
Постоји још чудесније сведочанство о прозорљивости блажене. З. В. Жданова се сећа:» Матушка је била потпуно 

неписмена, а све је знала. Године 1946. требало је да браним дипломски рад – пројекат зграде Министарства војно-
поморске флоте (тада сам учила на архитектонском универзитету у Москви). Мој ментор, из мени непознатих 

разлога, све време ме је игнорисао. За пет месеци ниједном није хтео да ме прими на консултације, решен да обори 
мој дипломски. На две недеље од одбране ме је обавестио: «Сутра ће се састати комисија и дати лошу оцену вашем 
раду». Дошла сам кући сва у сузама: отац у затвору, помоћи ниоткуда, маму морам да издржавам, једина ми је нада 

била да дипломирам и да се запослим.  
Матушка ме је саслушала и рекла: «Не брини, не брини, одбранићеш дипломски! Вечерас, док будемо пили чај, 

попричаћемо!» Са нестрпљењем сам дочекала вече, и ево матушка говори:» Поћи ћемо заједно у Италију, у 
Фиренцу, у Рим, да погледамо здања великих мајстора...»И почела је да набраја улице, здања! Застала је: «Ево 

палте Пити, ево другог дворца са аркадама, уради и ти као што је тамо, три нижа етажа здања високим зидом и две 
аркаде на улазу.» Била сам потресена њеним виђењем. Ујутру сам отишла на институт, ставила паус-папир на 
пројекат и сивим тушом извршила све исправке. У десет часова сам изашла пред комисију. Прегледали су мој 

пројекат  и рекли:» Шта, ипак сте завршили пројекат, одлично изгледа, одбранили сте га!» 
Много је људи долазило Матрони молећи помоћ. Четири километра од себина живео је човек који није могао да 
хода. Матрона је рекла: « Нека ујутру дође к мени, пузећи. За три сата ће допузити, допузиће». Он је пузио та 4 

километара, а од ње је отишао на својим ногама, исцељен. 
Једном су Матрони у васкршњој (Светлој) седмици дошле жене из села Орловке. Матрона је примала седећи код 

прозора. Једној је дала просфору, другој воду, трећој црвено јаје и рекла да то јаје поједе када изађе из дворишта на 
сокак. Жена је ставила јаје у недра и пошле су. Када су изашле на сокак, жена је , како јој је и рекла Матрона, 

развила јаје, кад унутра – миш. Све су се уплашиле и решиле су да се врате натраг. Пришле су прозору, а Матрона 
им је рекла:»Шта је, гадно ли је појести миша? А сећаш ли се када си продавала млеко, и то сиротињи, удовицама, 

беднима који немају краву? Миш се утопио у млеку, а ти си га избацила и млеко продала људима.» Жена је 
одговорила:» Али, Матронушка, они нису ни видели миша, нису ни знали за то, ја сам га избацила отуда». «Бог зна 

да си ти млеко које је запрљао миш продавала!» 
Многи људи су долазили Матрони са својим болестима и невољама. Имајући велику благодат Божију, многима је 

помогла.     
А. Ф. Виборнов, чијег оца су крстили заједно са Матроном, прича детаљно о једном од таквих исцељења: « Моја 
мајка је родом из села Устје и тамо је имала брата. Једног јутра се пробудио и није могао да помери ни руке ни 
ноге, као да су дрвене. А у исцелитељске способност Матроне није веровао. Са мамом у село Себино пошла је 

ћерка брата: «Рођена, пођимо брже, оцу је лоше, изгледа као тупан, рукама не мрда, очи не помера, језиком 
палаца». Тада је мајка упрегла коње, успели су некако да попењу оца на кола и упутили су се у Устју. Дошли су 
брату, а он посматра маму и само може да изговори: сес-тра. Узела она брата и довела к нама у село. Оставила га 
код куће, а сама отишла да пита Матрону да ли може да га доведе. Дошла Матронушки, а она јој каже: «Шта је 

било, твој брат је говорио како сам неспособна, а сам је постао као клада». А још га није ни видела!Затим је додала: 
«Доведите га к мени, помоћи ћу». Прочитала је над њим молитве, дала му водице и он је убрзо заспао. Спавао је 

као мртав и ујутру устао потпуно здрав. «Благодари сестри, њена вера те је исцелила», само је рекла Матрона 
брату. 

Помоћ коју је пружала Матрона оболелима не само да ништа није имала заједничко с бајањем, врачањем, 
такозваним народним исцелитељством, биоенергијом, магијом и осталим надрилекарским дејствима, при чијем 
вршењу «исцелитељ» улази у савез са мрачним силама, већ је имала суштинску другачију хришћанску природу. 
Управо због тога су праведну Матрону тако мрзели врачари и други окултисти, о чему сведоче људи који су јој 

били блиски у време московског периода њеног живота. Пре свега, Матрона се молила за људе. Будући угодница 
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Божија, богато обдарена свише духовним даровима, она је измољавала од Господа чудесну помоћ невољницима. 
Историја Православне цркве зна много примера када су , не само свештенослужитељи или монаси-аскете, већ и 

праведници који су живели у свету, молитвом лечили и помагали невољницима.  
Мтрона је читала молитве над водом и давала је онима који су јој доалазили да пију. 

Пијући воду и кропећи се њоме, избављали су се од разних недуга. Садржина тих молитава је непозната, али 
наравно, ту не би могло бити ни речи о освећењу воде по правилима установљеним црквеним чином, на шта имају 
канонско право само свештенослужитељи. Али, такође је познато да благодатна исцелитељска својства садржи не 
само водица, већ и воде неких водотока, извора, бунара, освећених пребивањем и молитвеним животом у њиховој 

близини светих људи, јављањем чудотворних икона.  
Мати Матрона се 1925. године сели у Москву, у којој је живела до своје кончине. У том огромном престоничком 

граду, било је мноштво несрећних, изгубљених, отпалих од вере, духовно оболелих, људи са изопаченим 
схватањима. Живећи око 30 година у Москви, она је ту вршила духовно-молитвено служење, које је многе 

одвратило од пропасти и привело спасењу. 
Блажена је Москву много волела и говорила је да је то «свети град, срце Русије». Оба Матронина брата, Михајло и 

Иван, ступили су у партију. Михајло је постао сеоски активиста. Разумљиво је онда да је присуство блажене у 
њиховом дому, која је током целог дана примала народ, делом и речју их учећи да чувају веру православну, постало 

за браћу неподношљиво. Бојали су се да ће због тога имати непријатности. Жалећи их, а такође и старе родитеље 
(мајка Матронина се упокојила 1945. године), матушка се преселила у Москву. Почела су сељакања од родбине до 
познаника, по кућама, становима, сутеренима. Скоро свуда Матрона је живела без докумената, неколико пута на 

чудесан начин избегавајући хапшења. Заједно са њом су живели, неговали је и слушали невољнике. 
То је био нови перио њеног подвижничког живота. Она је постала бездомни страник. Понекад је морала да живи 

код људи који су се према њој односили као према врачари. Живети у Москви је било тешко, често није било 
избора. 

З. В. Жданова је причала каква је све лишавања морала да трпи блажена: «Дошла сам у Сокољники где је матушка 
често живела у маленој монтажној кућици коју су јој привремено издали. Била је позна јесен. Ушла сам у кућицу, а 
у собици згуснута, влажна и ледена пара, метална пећ – буржујка је разваљена. Пришла сам матушки, а она лежи на 

кревету лицем окренута према зиду, не може да се окрене према мени, власи се следиле за зид, једва смо их 
одвојили. Обузета ужасом, рекла сам: « Матушка, па шта је ово? Па зар ви не знате да живимо саме мама и ја, брат 

је на фронту, отац је у затвору и шта је с њим не знамо, а код нас су две собе у топлом стану од 48 квадрата, са 
посебним улазом; зашто нисте дошли к нама?» Матушка је тешко уздахнула и рекла: «Бог није тако заповедио, јер 

тада ви не бисте добили венац за сажаљење». 
До рата је Матрона живела у Уљановској улици код свештеника Василија, мужа њене послушнице Пелагије, док 

нису били ухапшени. Живела је у Пјатницкој улици, у Сокољникама (у летњој монтажној кућици), у 
Вишњаковском пролазу (у сутерену код сестричине), живела је такође код Никитских врата, у Петровско-

Разумовском, била је гост код братанца у Сергијевом Поседу ( у Загорску), у Царицину. Касније је (од 1942. до 
1949.г.) живела на Арбату. Овде је, у старинској дрвеној кућици, живела њена земљакиња Жданова са кћерком 

Зинаидом. Управо у тој соби три угла су заузимале иконе од врха до дна. Пред иконама су висила старинска 
кандила, а на прозорима тешке, скупе завесе (до револуције је дом припадао мужу Жданове који је био из богате и 

познате породице).  
Кажу да је Матрона са неких места одлазила брзо и изненада, увел уочи доласка милиције, духом предосећајући да 
се приближавају непријатности, јер није имала никаквих докумената. Времена су била тешка и људи су се бојали да 

јој дају легитимацију. Тиме је она спасавала од репресије не само себе, већ и домаћине код којих се сместила.  
Много пута су Матрону хтели да ухапсе. Били су ухапшени или одведени у затвор или протерани многи од њених 

ближњих. Зинаида Жданова је била осуђена као чланица црквено-монархистичких група. 
Ксенија Ивановна Сифарова је причала да је Матронин сестрић Иван живео у Загорску. И у једном тренутку она га 
мислено позва себи. Он је отишао своме претпостављеноме и рекао му:» Дошао сам да вас замолим да ме пустите 
да одем мојој тетки». Допутовао је, не знајући о чему се ради. А Матрона му каже: «Хајде, хајде, превези ме брзо у 
Загорск, својој ташти». Само што су отпутовали, дошла је милиција. Много пута је било тако, тек што би отишли, 

дошли би да је ухапсе.  
Ана Филиповна Виборнова памти један такав случај. Дошао је милиционер да приведе Матрону, а она му каже:» 

Иди, иди брзо, код твоје куће је несрећа! А ја сам слепа, не могу се нигде сакрити од тебе, седећу на кревету, нигде 
не идем». Послушао је. Отишао је кући, кад тамо његова жена задобила велике опекотине од петролеја. Но он ју је 

успео на време одвести до болнице. Када је следећи дан дошао на посао, питали су га: «Шта је са тобом, зашто ниси 
привео слепу?» Одговорио је: «Слепу више нећу хапсити. Јер да ми слепа није помогла, ја бих жену изгубио, а 

овако сам ипак успео да је на време одвезем до болнице.» 
Живећи у Москви, Матрона је одлазила и у своје село, било зато што су је звали да би некоме помогла, било зато да 
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обиђе мајку. 
Њен спољашњи живот је био једноличан: дању је примала људе, ноћу се молила. Попут древних подвижника, она 

никада није распремала кревет и легала, већ би дремнула између две молитве, искренута на бок и ослоњена на 
јастуке. Тако су пролазиле године. 

Негде 1939. или 1940. године Матрона је рекла: «Сада се сви ви псујете, свађате међу собом, а рат само што није 
почео. Као и увек, много ће људи изгинути, али ће наш руски народ победити».  

Почетком 1941. године рођака Жданове, Олга Нескова, упитала је матушку за савет да ли да иде на годишњи одмор 
(давали су јој упут за одмаралиште, али се њој није ишло на одмор зими). Матушка јој је рекла: «Треба да идеш на 
одмор одмах, јер после дуго, дуго нећеш имати одмора. Биће рат. Победа ће бити наша. Москву непријатељ неће 

освојити, неке делове ће само мало захватити пожар. Из Москве не треба бежати». 
Матрона је могла духовно да буде присутна на различитим местима, за њено духовно гледање пространство није 

постојало. За време рата често је говорила да невидљиво одлази на фронт и да помаже војницима. Причала је свима 
да Немци неће ући у Тулу. Њено предсказање се обистинило. 

У току дана, Матронушка би примила и до 40 људи. Људи су долазили са својим невољама, са душевним и 
телесним болестима. Она никоме није одбила да помогне, осим онима који су долазили са лукавим намерама. 

Други су видели у матушки народну исцелитељку која отклања поремећаје и уроке, али после разговора са њом су 
схватали да је пред њима Божији човек и враћали су се цркви и њеним спасоносним тајнама. Њена помоћ људима 

била је некористољубива, она ни од кога ништа није узимала. 
Матушка је молитве увек читала наглас. Они који су је добро познавали, говоре да су то биле познате молитве које 
су се уобичајено читале у храму или код куће: Оче наш, Да васкрсне Бог, 90. псалам, Господе Сведржитељу Боже 
сила и сваког тела(из јутарњих молитава). Она је посебно наглашавала да не помаже она сама, већ Бог по њеним 

молитвама: «Шта Матронушка или Бог, шта ли? Бог је тај који помаже!» - одговорила је Ксенији Гавриловној 
Потаповој на њену молбу да јој помогне.  

Исцељујући оболеле, матушка је тражила од њих да верују у Бога и да исправе свој греховни живот. Тако је једну 
посетитељку упитала верује ли да Бог може да је исцели. Другу која је боловала од падавице саветовала је да не 

пропусти ни једно богослужење, да се на свакој исповеди и причести Светим Христовим Тајнама. Од оних који су 
живели у грађанском браку, захтевала је да се обавезно венчају у Цркви. Свима је саветовала да обавезно носе крст 

око врата. 
Због чега су људи долазили матушки? Због уобичајених проблема: неизлечивих болести, нестанка ближњих, 

одласка мужа од породице, несрећне љубави, губитка посла, прогана од стране државних органа...Због животних 
потреба и недоумица. Да ли да се уда? Да ли да промени место становања и посао? Било је пуно оболелих 

оптерећених разним невољама: неко је изненада занемогао, неко је из неког разлога почео лајати, некоме су се 
почеле сушити руке и ноге, некоме се јављају халуцинације. У народу такве људе називају «поремећеним». То су 

људи којима су, како кажу у народу, «учинили», који су се препустили нарочитом демонском утицају.  
Једном је четворо мушкараца привело Матрони старицу. Она је махала рукама, попут ветрењаче. Када је матушка 

очитала молитву, она је престала. 
Прасковја Сергејевна Аносова често је посећивала свог брата у психијатријској  болници. Она се сећа: « Једном, кад 
смо ишли к њему, са нама су заједно ишли муж и жена да изведу кћер из болнице. Одједном је та девојка, било јој 
је 18 година, почела да лаје. Рекла сам њеној мајци: « Жао ми вас је. Пошто пролазимо поред Царицина, зашто не 
бисте одвели девојку Матронушки...» Отац те девојке, генерал, у почетку није хтео ни да чује за то, говорећи како 
је све то измишљотина. Али, његова жена је била упорна и ми смо се упутили Матронушки. И када смо јој почели 
приводити девојку, она се укочила као колац, руке као штапови, затим је почела на Матронушку пљувати, отимати 

се. Матрона каже: « Пустите је, она неће више ништа учинити.» Девојку смо пустили. Она је пала, почела се 
ударати и ваљати по поду, тако да су се на глави појавиле крваве ране. А затим је девојка заспала и спавала 

непрекидно три дана. Све време су бдели над њом. Када се пробудила и угледала мајку, упитала је : «Мама, где смо 
то ми?» Одговорила јој је: «Ми смо, кћери, код једног прозорљивог човека», и све јој је испричала шта се с њом 

дешавало. И од тада се девојка потпуно исцелила.» 
З. В. Жданова прича да су 1946. године у њихов стан, где је тада живела Матрона, довели жену која је заузимала 
висок положај у друштву. Њен син јединац је сишао с ума, муж јој је погинуо на фронту, а она је, разуме се, била 

безбожник. Она је путовала са болесним сином по Европи, али ни најпознатији лекари му нису могли помоћи. 
«Дошла сам код вас из очајања, не знам где да идем», рекла је. Матрона ју је упитала: «АКо Господ излечи твог 
сина, да ли ћеш веровати у Бога?» Жена је рекла: «На жалост, не знам шта то значи веровати». Тада је Матрона 

замолила да јој дају посуду са водом и у присуству несрећне мајке почела гласно читати молитву над водом. Дајући 
јој затим ту воду, блажена је рекла: «Пожурите одмах у Кашћенку (психијатријска болница у Москви), замоли 

болничаре да га чврсто држе кад га буду приводили к теби. Он ће се отимати, а ти се потруди да га запљуснеш овом 
водом у очи и обавезно да му уђе у уста». 

68 



Зинаида Владимировна се даље присећа: «После неког времена, ја и брат смо били сведоци, кад је та жена опет 
дошла Матрони. Она је на коленима заблагодарила матушки, говорећи да је сада њен син здрав. А ствари су се 

одвијале овако. Она је дошла у болницу и све је учинила како јој је матушка рекла. Тамо је била сала у коју са једне 
стране преграде увели њеног сина, а она је дошла са друге стране. Флашица са водом се налазила у њеној торби. 

Син се отимао и викао: «Мама, баци то што носиш у торби, не мучи ме!» Она се запрепастила: откуд он зна шта она 
носи у торби? Брзо извадивши бочицу, запљуснула га је водом по очима, а затим и по устима, и он се одједном 

примирио, очи су му постале бистрије и рекао је: «Добро ми је». Убрзо су га отпустили из болнице». 
Често је Матрона полагала руке на главу опседнутих и говорила: «Ој, ој, сада ћу ја теби подрезати крилца, излази, 
излази сада! Какав си ти?» - упитала би, а у човеку би одједном почело зујати. Матушка опет каже: «Ко си ти?» и 
још би јаче зазујало, а затим би се помолила и проговорила: «Ево, изашао је комарац, сада ћемо га ухватити!» И 

човек би отишао исцељен.  
Матрона је помагала онима код којих није било слоге у породичном животу. Једном је дошла жена и причала како 
се није удала из љубави и како је са мужем у веома лошим односима. Матрона јој је одговорила: «А ко је крив за 
то? Крива си ти. Као што је Господ глава Цркве, и муж треба да буде глава породице, и удајући се, жене су дужне 

да се потчине, ти си дужна да тај венац сачуваш до краја свог живота. Ти си крива што живиш са њим у лошим 
односима... « Та жена је послушала блажену и њен породични живот се уредио. 

«Матушка Матрона се цео живот борила за сваку душу која јој је долазила», сећа се Зинаида Жданова, «и односила 
победу». Она никада није туговала, није јадиковала због напора свог подвига. Не могу себи опростити што ни 

једном нисам пожалила матушку, мада сам видела како јој је било тешко, како је састрадавала са сваким од нас. 
Светлост тих дана греје нас и сада. У соби пред светитељским ликовима горела су кандила, док су љубав матушке и 

њен мир испуњавали душу. У дому је била светлост, радост, спокој, благодатна топлина. Беснео је рат, а ми смо 
живели као на небу.» 

У каквом је сећању Матрона остала својим ближњима? Са маленим, тако рећи дечијим ручицама и ножицама. 
Седећи са прекрштеним ножицама на кревету или сандуку. Меке власи раздељене на средини. Затворени очни 

капци. Благо, светло лице. Умилни глас. 
Тешила је, умиривала болеснике, миловала их по глави, осењивала крсним знамењем, понекад се шалила, понекад 
строго изобличавала и саветовала. Није била строга, била је снисходљива према њудским немоћима, састрадална, 

топла; увек радосна, никада се није жалила на своје невоље и страдања. Матушка није проповедала, није учила 
друге. Давала би конкретан савет, како поступити у овој или оној ситуацији, молила се и благосиљала.  

Уопште није била причљива, кратко је одговарала посетиоцима на питања. Остале су запамћене неке њене поуке 
општег карактера. 

Матушка је саветовала да се не осуђују ближњи. Говорила је: «зашто осуђивати друге људе? Боље размишљај више 
о себи. Свака овчица ће бити обешена за свој репић, што је теби до туђих репића?» Матрона је учила да предајемо 

себе вољи Божијој. Да живимо са молитвом. Да често осењујњмо себе и предмете који нас окружују крсним 
знамењем и да се на тај начин ограђујемо од злих сила. Саветовала је да се чешће причешћујемо Светим Христовим 

Тајнама. «Заштићујте се крстом, молитвом, светом водицом, честим причешћивањем... Пред иконама нека горе 
кандила.» 

Учила је такође да волимо старе и немоћне и да им праштамо. «Ако би вам било шта непријатно или увредљиво 
говорили стари, болесни или неко од умно поремећених, немојте слушати, већ им једноставно притеците у помоћ. 

Болеснима треба помагати од свег срца и треба им опраштати, ма шта вам они рекли или учинили.» 
Матронушка није дозвољавала да придајемо важност сновима: Не обраћај пажњу на њих, снови бивају од лукавога, 

узнемирују човека, оптерећују га у мислима.» 
Матрона је упозоравала да не трчимо од духовника до духовника у тражењу «старца» или «прозорљивца». 

Одлазећи разним оцима, говорила је, можемо изгубити духовну силу и правилно устојење живота. 
Ето њеним речи: «Ако идете старцу или свештенику по савет, молите се да га Господ умудри, како би вам дао 

правилан савет.» 
Учила је да се бавимо свештеницима и њиховим приватним животима. Оне који стреме хришћанском савршенству, 

саветовала је да се ни по чему спољашњем не издвајају од других људи (на пример црном одећом). Учила је 
трпљењу невоља. Ждановој је говорила: «Иди у храм и ни у кога не гледај, моли се затворених очију или са 

погледом у неку икону.» Сличне поуке налазимо и код светог Серафима Саровског и других светих отаца. Уопште, 
у поукама Матрониним није било ничега што би одступало од светоотачког учења. 

Матушка је говорила да је велики грех украшавати се, тј. Употребљавати декоративну козметику: човек квари и 
унакажава природни људски лик, допуњава оно што му није Господ дао, ствара лажну лепоту и то води к разварату. 

Девојкама које су поверовале у Бога, Матрона је говорила: «Вама девојкама Бог ће све опростити ако му будете 
верне. Која се заветује да се не удаје, дужна је да издржи до краја. Господ ће за то дати венац.» 

Матронушка је говорила: «Враг се приближава, треба се стално молити. Ако живимо без молитве, често се догађа 
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изненадна смрт. Враг нам седи на левом рамену, а анђео на десном, и сваки од њих има своју књигу: у једну се 
записују наши греси, а у другу добра дела. Чешће се осењујтњ крсним знамењем. Крст је неосвојива тврђава, врата 

која се не могу развалити.» Поучавала је да не заборављамо да се прекрстимо при обеду. «Силом Часног Крста, 
спасавајте се и заштићујте се.» 

О врачарима је матушка говорила: «За онога ко је добровољно ушао у савез са силама зла, бави се врачањем, ако се 
не покаје, нема спасења. Не треба се обраћати таквим бабама, они једно лече, а душу повређују.» 

Матушка је често говорила ближњима да се треба борити против врачара, против сила зла које невидљиво војују 
против нас. Једном јој је дошао старац благог лика, са брадом, смирен, пао пред њу на колена и сав у сузама рекао: 
«Син јединац ми је на самрти». А матушка се нагнула к њему и тихо га упитала: «А ти, како си му учинио? На смрт 

или не?» Одговорио је: «На смрт.» Матушка му је рекла: «Одлази, одлази од мене, нема потребе да ми више 
долазиш» Пошто је отишао, рекла је : «Врачари знају за Бога! Ех, кад би се ви тако молили, као они када моле Бога 

да им опрости њихово зло.» 
Матушка је поштовала покојног свештеника Валентина Амфитеатрова. Говорила је да је он велики пред Богом и да 

он на свом гробу помаже страдалницима, тако да је неке од својих посетилаца слала да узму земље са његовог 
гроба. 

У данима масовних демонстрација, матушка је све молила да не излазе на улицу, да затворе прозоре, ролетне, 
врата, јер хорде демона испуњавају све пространство, сав ваздух, и обузимају све људе. Вероватно је блажена 

Матрона, која је често говорила алегорично, хтела рећи о неопходности да се држе затвореним од духова злобе 
«прозори душе» (како су свети оци називали људска чула). 

З. В. Жданова је упитала матушку: «Како то да је Господ допустио да толико храмова затворе и разруше?» (имала је 
у виду године после револуције). А матушка је одговорила: «Таква је воља Божија да се смањи број храмова зато 

што ће верујућих бити мало и неће имати коме да служе.» - «Зашто се нико не супротставља?» Матрона: «Народ је 
као под хипнозом, није свестан, страшна је сила ступила у дејство... Та сила је присутна у ваздуху, продире свуда. 

Некада су мочваре и непроходне шуме биле места обитавања тих сила, зато што су људи одлазили у храмове, 
носили крст и у кући били заштићени иконама, кандилима и светињама. Демони су тада пролетали мимо таквих 

домова, а сада се демони насељавају и међу њуде због њиховог неверовања и одбацивања Бога.» 
Желећи да продру у њен духовни живот, неки љубопитљиви посетиоци су покушавали да открију шта Матрона 

ради ноћу. Једна девојка је видела да се она сву ноћ моли и чини поклоне... 
Живећи код Жданових у реону Арбат, Матронушка се исповедала и причешћивала код свештеника Димитрија из 
храма у улици Краснаја Пресња. Непрестана молитва је помагала Матрони да носи крст служења људима, што је 
било истински подвиг и мучеништво, највиша пројава љубави. Читајући молитве демонизованим, молећи се за 

свакога, матушка је бивала тако уморна, да крајем дана није могла чак ни говорити са ближњима, и само би тихо 
уздисала ослоњена на своју руку. Унутрашњи, духовни живот блажене у потпуности је остао тајна, чак и за људе 

који су јој били најблискији и остаће тајна и за све остале.  
Непознавање духовног живота матушке ни најмање није утицало на људе да посумљају у њену светост и у то да је 

она била истинска подвижница. Подвиг Матроне се састојао у великом трпљењу које је прроисходили из чистог 
срца и од ватрене љубави према Богу. Управо у таквом трпљењу, којим ће се спашавати хришћани у последња 

времена, пророковали су свети оци Цркве. Као истинска подвижница, блажена је учила не речима већ целим својим 
животом. Телесно слепа, она је учила и наставља да учи и данас о истинском духовном гледању. Иако без 

способности да хода, она је учила и учи о идењу по тешком путу спасења.  
У својим сећањима З. В. Жданова пише: «Каква је била Матронушка? Матушка је била оваплоћени анђео-чувар, 

као да је мач огњени био у њеним рукама за борбу са злом силом. Она је лечила молитвом, водом... Била је малена 
као детенце, све време полулежећи на боку, ослоњена на своју руку. Тако је и спавала, никад нормално не лежећи. 
Када је примала људе, седела је, прекрстивши ножице, обе руке испруживши изнад главе придошлице у вазддуху, 

положила би прсте на главу човека који је клечао пред њом, закрстила би га, рекла основно што је потребно 
његовој души, помолила се. 

Живела је, немајући свог кутка, своје имовине, уштеђевине. Ко би је позвао, код тога би живела. Живела је од 
прилога којима није могла сама да располаже. Била је у послушању злој Пелагији која је свима заповедала и све оно 

што су доносили матушки делила својој родбини. Без њене дозволе матушка није могла ни јести ни пити... 
Матушка је, показало се, знала све догађаје унапред. Сваки дан живота који је проживела био је река туге и 

жалости људи који су јој долазили. Она је била помоћ болнима, утеха и њихово исцељење. Исцељења по њеним 
молитвама било је много. Узимала је обема рукама главу плачећег, тешила га, загревала својој светлошћу, и човек 
би одлазио као на крилима. А она, малаксала, само би уздахнула и настављала да се моли целе ноћи. Имала је на 
челу удубљење од прстију, од честог осењивања крсним знамењем. Крстила би се пажљиво, усрдно, и прсти су 

направили удубљење...»     
За време рата било је много случајева да је родбини несталих, својом прозорљивошћу, откривала да ли је њихов 
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ближњи жив или није. Некоме би рекла-жив је, чекајте. Некоме пак-опојте га и помињите као упокојеног. 
Можемо претпоставити да су Матрони долазили и они који су тражили духовне савете и руковођење. За матушку 
су знали многи московски свештеници и монаси Тројице-Сергијеве лавре. По неиспитљивом промислу Божијем, 

поред матушке никад није било проницљивог посматрача и ученика, способног да разастре завесу над њеним 
духовним делањем и да напише о томе поуку за потомство. 

Често су долазили земљаци из њеног родног места и тада би доносили и писма која су јој писали и житељи многих 
околних села, а она је одговарала на њих. Долазили су јој и са раздаљине од 200 и 300 километара, а она би знала 
име човека који јој долази. Било је и Московљана и посетилаца из других градова који су чули о прозорљивости 

матушке. Долазили су људи разног узраста: и млади и стари и људи средњих година. Неке је примала, а неке није. 
Са неком је говорила у причама, а са некима простим језиком. 

Зинаида се једном пожалила матушки: «Јао, матушка, моји живци...»А она ће на то: «Какви живци, зашто у рату и у 
тамници нема живаца...Треба владати собом, трпети...» 

Матушка је учила да се обавезно треба лечити: «Тело је стан дат од Бога, њега је потребно одржавати. Бог који је 
саздао свет дао је и лековите траве и то не треба одбацивати.» 

Матушка је често сажаљевала своје ближње: «Како ми вас је жао...Доживећете последња времена. Живот ће бити 
све тежи и тежи...неиздрживо тежак. Доћи ће време када ће пред вас ставити крст и хлеб и рећи: бирајте!» «Ми 

ћемо изабрати крст», одговарали су они, «али како ће тада бити могуће живети?» «А ми ћемо се помолити, узети 
грудвицу земље, уваљати од ње лоптице, помолити се Богу, појести и бити сити!» 

И други пут је говорила, храбрећи у тешкој ситуацији, да се не треба ничега бојати, ма како изгледало страшно. 
«Имајте вере у Христа, и нема никакве бриге! Господ ће све сам уредити!» 

Матронушка је често понављала: «Ако народ изгуби веру у Бога, снаћи ће га многе невоље, а ако се не покаје, 
пропашће и нестати са лица земље. Толики народи нестадоше, а Русија постоји и постојаће. Молите се, тражите, 

кајте се! Господ нас неће оставити и сачуваће нашу земљу.» 
Последње овоземаљско уточиште Матронушка је нашла у Подмосковљу (улица Кугранска, број 23), где се 

настанила код даљње рођаке, напустивши собу на Арбату. И овде су, такође, реком долазили посетиоци, доносећи 
своје невоље и жалости. Тек пред саму своју кончину, матушка, већ сасвим слаба, ограничила је пријем. Но људи 

су свеједно и даље долазили, и многима она једноставно није могла ускратити помоћ.  
Кажу да јој је Господ открио време упокојења три дана пре, тако да је она учинила све оно што треба да се 
припреми за то и опрости од ближњих. Матушка је молила да њено опело буде у цркви Покрова Пресвете 

Богородице у Донској улици (у то време тамо је служио омиљени парохијски свештеник  Николај Голубцов. Он је 
познавао и поштовао блажену Матрону). Забранила је да јој се на сахрану доносе венци и вештачко цвеће.  
До последњег дана свог живота исповедала се и причешћивала код свештеника који јој је долазио. По свом 

смирењу, она се као и обични грешни људи, бојала смрти и свој страх није скривала од ближњих.Кад је пред смрт 
дошао да је исповеди свештеник, отац Димитрије, она се веома узнемирила. Баћушка је упитао: «Зар се и ви бојите 

смрти?» -«Бојим се». 
Блажена матушка Матрона се упокојила у Господу 2. маја 1952. године, а 3. маја у Тројице-Сергијеву лавру на 

парастос је однет запис о упокојењу новопрестављене блажене Матроне. Између мноштва других, управо тај папир 
је привукао пажњу служашчег јеромонаха. «Ко је донео ову цедуљицу?»-узбуђено је упитао он, -«Зар је она 

умрла?» (многи житељи Лавре су добро знали и поштовали Матрону). Старица са ћерком која је допутовала из 
Москве потврдила је: синоћ се матушка упокојила и ове вечери ће ковчег са телом бити постављен у московску 

цркву Покрова Пресвете Богородице у Донској. Тако су монаси Лавре сазнали за упокојење Матроне и могли су да 
дођу на њену сахрану. После опела, које је извршио отац Николај Голубцов, сви су присутни пришли и целивали 

њене руке.  
4. маја, у Недељу жена мироносица, уз мноштво присутног света, сахрањена је блажена Матрона. По њеној жељи 

била је погребена на Даниловском гробљу, како би могла да «слуша службе Божије» (тамо се налазио један од 
многобројних активних московских храмова). Опело и погребење блажене били су почетак њеног прослављања у 

народу као угоднице Божије.  
Блажена је предсказивала: «После моје смрти мало ће људи долазити на мој гроб, само они најблискији, а када и 

они умру, мој гроб ће запустети, и ретко, ретко ће ко доћи... Али, проћи ће многе године, и људи ће сазнати за мене 
и долазиће масовно у својим невољама и са молбама да се помолим за њих Господу Богу, и ја ћу све услишити и 

свима ћу помоћи.» 
Још је пред смрт казала: «Сви, сви долазите к мени и причајте ми, о својим жалостима и невољама, као да сам жива, 

а ја ћу вас све видети и чути, и помоћи ћу вам». И још је матушка говорила да сви који повере себе и живот свој 
њеном заступништву пред Господом, спашће се. « Све који се буду обратили мени за помоћ, ја ћу дочекати горе по 

њиховој смрти, свакога.» 
Прошло је више од 30 година од матушкине смрти, и њен гроб на Даниловском гробљу је постао једно од светих 
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места православне Москве, где су долазили људи из свих крајева Русије, чак и изван граница, са својим невољама и 
болестима.  

Блажена Матрона је била православни човек, у дубоком, традиционалном значењу те речи. Састрадавање са 
људима које је излазило из пуноће срца које воли, молитва, крсно знамење, верност светим канонима Православне 
Цркве, ето шта је био центарнапорног духовног живота. Природа њеног подвига својим коренима је исходила из 

вишевековне традиције народног благочешћа. Зато и помоћ коју људи добијају, молитвено се обраћајући 
праведници, доноси духовне плодове: људи се утврђују у православној вери, уцрквљују се и споља и изнутра, 

приклањају се свакодневном молитвеном животу.  
За Матрону знају десетине хиљада православних људи. Матронушка, како је многи од милоште називају. Она и 

сада, као и за време свог овоземаљског живота, помаже људима. То осећају сви они који са вером и љубављу моле 
за заступништво и заузимање пред Господом, пред којим блажена старица има велику смелост. 

    Њени чесни остаци обретени су 8. марта 1998. године. Мошти се налазе у Покровском храму Свето-Даниловског 
манастира у Москви и творе многа чуда. 

У светитеље је уврштена 2. маја 1999. године одлуком Алексија Другог, Патријарха Московског и Све Русије. 

 

    СВЕТА КСЕНИЈА ПЕТЕРБУРСКА 
 

  Света Ксенија (+1803) се родила у 18.веку у Петербургу, у Русији и до удаје живела је лагодним 
животом. Удала се за царског пуковника по имену Андреј, са којим је живела у срећном браку. Била је срећно удата 

жена, верна свом супругу, који је живео овосветским животом. Међутим, он је 
једне ноћи на пијаци изненада преминуо од пијанства, иако је био млад и доброг 

здравља. 
 Неочекивана смрт вољеног мужа срушила је читав Ксенијин свет. Имала 

је двадесет и шест година и није имала деце. Болом опхрвана удовица сагледала је 
свој бесмислени мали свет и ништавилост свега што је поседовала и одједном је 

почела да схвата сву таштину овог пролазног живота и његове испразне среће. На 
опште запрепашћење својих пријатеља и рођака, Ксенија је почела да раздаје све 
што је имала. Новац и личне ствари разделила је сиромасима, а кућу је поклонила 

једној својој пријатељици. Коначно, њени рођаци дођоше до закључка да је она 
сишла са ума, тако да су се од тада према  њој понашали као према умно 

поремећеној особи.  
 Схвативши да за њу нема стварне среће у овоме свету, као и да је 

материјално богатство само препрека за задобијање истинског мира у Бога, 
Ксенија је све те године провела ходајући најтежим путем усхођења ка духовном 
савршенству, путем подвига “лудости” (јуродства). “Луда Христа ради” јесу они 

који се – гледано са становишта овог света понашају као потпуно луди људи, али који кроз понижења достижу 
стање највишег духовног савршенства, које надилази овај свет. Те “луде” имају, од Бога даровано, савршено 

разумевање живота и смрти, добра и зла, љубави и мржње. Они живе у потпуној измирености са Богом, а свет ту 
њихову измиреност назива лудилом. 

 Ксенија се, после осам година бездомничког лутања, вратила у свој родни град, обучена у униформу свога 
покојног мужа. Одазивала се само на његово име и људи су је све до смрти звали – Андреј. Она је на себе узела 

претешки подвиг: подвизавала се животом скривене врлине, али не само за себе, већ и за свога супруга који је умро 
пијан. Тугујући због његових грехова и сопствене несавршености, Ксенија је лутала улицама најсиромашнијих 

крајева Петербурга. Где год су је сретали, људи су је терали и исмејавали, немало пута чак и гађали и камењем. Но 
и поред тога, она је пред очима своје душе, у потпуности смирењу и дуготрпљењу, држала лик Христов, лик Онога 
Који је страдао без роптања, Који је отрпео све оптужбе, поднео сав прогон, претрпео мучење и распеће на крсту. 
Угледајући се на Христов пример, Ксенија је смирено и кротко истрпела тешкоће свог подвига, говорећи једино 

ово: “Бог нека им опрости, јер незнају шта чине”. 
 Они који би осетили сажаљење према њој, давали би јој чисту преобуку или нешто одеће, међутим она је – 
у својој несебичној љубави према људима – раздавала другима све што би добила, не остављајући ништа за себе. 

 
 

 Прославља се 24. јануара по старом, односно 6. фебруара по новом календару. Акатист светој Ксенији 
Петербуршкој чита се за помоћ у налажењу посла или места становања.  
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  ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ И БОГОНОСНОГ ОЦА 
НАШЕГ 
   СЕРГИЈА РАДОНЕЖСКОГ, Чудотворца 

  

Преподобни и богоносни отац наш Сергије родио се у граду Ростову од побожних и 
угледних родитеља бојара Кирила и Марије. Још од утробе матере Бог га изабра на службу 

Себи. Једном мати његова, бременита њиме, дође по обичају свом у цркву на свету 
литургију. Пред само читање Светог Еванђеља младенац у утроби њеној громко викну, и глас његов чуше сви што 

стајаху близу матере његове; исто тако за време Херувимске песме он по други пут викну; и кад свештеник 
изговори: "Светиње светима", по трећи пут се чу глас младенца из утробе материне. Из тога сви разумеше да ће се 

на свет јавити велики светилник свету и служитељ Пресвете Тројице. Јер као што пред Мајком Божјом радосно 
заигра у утроби свети Јован Претеча, тако и овај младенац заигра пред Господом у светом храму Његовом. При 
овом чуду матер преподобнога обузе страх и ужас; и сви који чуше глас дивљаху се веома. После тога када дође 

време Марија роди сина, и наденуше му име Вартоломеј. И од првих дана свога живота младенац се показа строги 
испосник: средом и петком није сисао; а није се дотицао материних сиса и у друге дане када се дешавало да она 

Једе месо; приметивши то, Марија престаде јести месо. 

Када Вартоломеј наврши седам година, родитељи га дадоше да се учи књизи; заједно са њим учаху се и два брата 
њихова, старији Стефан и млађи Петар. Док се браћа учаху лепо и показиваху велике успехе, дотле Вартоломеј 

далеко изостајаше за њима, јер се тешко учио; иако се учитељ веома усрдно трудио око њега, ипак је он врло мало 
напредовао. Зато су га родитељи грдили, учитељ кажњавао, другови исмевали.  

Међутим све то беше по промислу Божјем, да би дете добило разум за успех на књизи не од људи него од Бога. 
Веома ожалошћен због свога неуспеха у учењу, Вартоломеј се пламено и са сузама мољаше Богу да му да напредак 
на књизи; и Господ услиши молитву побожног детета. Једном отац посла Вартоломеја са књигама у поље; навикнут 

на послушност, он одмах крену без поговора. Путем он наиђе на једнога монаха старца, или тачније - на Богом 
посланог анђела у монашком обличју, где у дубрави стоји под храстом и врши молитву. Вартоломеј му приђе 
близу, стаде, и поклонивши му се чекаше да заврши молитву. По завршетку молитве монах старац благослови 

Вартоломеја, загрли га и упита шта жели. Вартоломеј одговори: Свом душом желим да се научим књизи, оче! Дали 
су ме да се учим, али ми учење не иде, и ја просто не знам шта да радим. Него молим те, оче свети, помоли се Богу 

за мене, да ме Он просвети светим молитвама твојим. 

Монах испуни Вартоломејеву молбу: сатвори молитву и благослови Вартоломеја рекавши: Ево, чедо моје, од сада 
ти Бог дарује да разумеш све што захтеваш, да би могао и другима користити. - При томе старац извади сасудић и 
даде Вартоломеју као неку честицу од просфоре; нареди му да је поједе, говорећи: Узми, чедо, и поједи; ово ти се 
даје на знамење благодати Божје и ради разумевања Светога Писма. Не гледај на то што је ова честица тако мала; 

велика ће бити сласт када окусиш од ње. 

После тога старац хтеде да се удаљи, али обрадовани дечак га стаде од свег срца молити да посети дом његових 
родитеља. Вартоломејеви родитељи с великом чешћу сретоше госта, јер поштоваху монахе. Они му предложише 

хране, али старац одговори да се најпре треба прихватити духовне хране; - и када се сви стадоше молити, он нареди 
Вартоломеју да чита псалме. Вартоломеј одговори: Ја не умем, оче. - На то стари инок пророчки изговори: Од сада 

ти Господ дарује знање писмености. - И стварно, Вартоломеј тог часа стаде течно читати псалме. - Родитељи се 
силно удивише тако брзој промени код њиховог сина. При растанку старац рече родитељима Вартоломејевим: Син 

ваш биће велики пред Богом и људима; он ће некада постати обиталиште Светога Духа и служитељ Пресвете 
Тројице. 

Од тога времена блажени дечак без икакве тешкоће читаше књиге и разумеваше све написано у њима: јер му Бог 
отвори ум да разуме Писмо (ср. Лк. 24, 45). И растијаше Вартоломеј годинама, и уједно с тим разумом и врлинама: 
јер љубљаше пост и уздржање, и од раног детињства молитва му беше сласт души. Зато он ревносно посећиваше 

храм Божји, не пропуштајући ниЈедну службу. Дечје игре он брижљиво избегаваше; у весељу и осмеху својих 
вршњака не учествоваше, јер је знао да зли разговори кваре добре обичаје (ср. 1 Кор. 15, 33). Дубоко свестан 
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истине: Почетак је мудрости страх Господњи (Пс. 1 1 0 , 10), он се стално трудио да се научи тој мудрости. Са 
особитом марљивошћу и ревношћу он је читао Божанствене и свештене књиге. Побожни дечак прописа себи строги 

пост: средом и петком ништа јео није, а у остале дане хранио се само хлебом и водом. 

Иако се још није налазио у манастиру, он је водио монашки живот, тако да су се сви изненађивали видећи такво 
уздржање и побожност у дечака. Плашећи се за здравље свога сина, мајка га је спочетка одвраћала од тако суровог 
начина живота. Но Вартоломеј је смирено одговарао, својој мајци: Не сметај ми; дозволи ми да водим такав живот; 

не приморај ме на непослушност према теби. - И мајка престаде ометати добру намеру свога сина. И тако, 
укроћујући уздржањем тело своје, Вартоломеј не излажаше из воље родитељима својим; и идући из силе у силу он 

растијаше у човека савршена. 

Међутим родитељи његови Кирило и Марија преселише се из древног и славног града Ростова у скромни градић 
Радонеж, познат и чак прослављен касније именом преподобног Сергија. Родитељи преподобнога силно 

осиромашише од пљачки и пустошења Татара који у то време владаху Руском земљом, а и од намета и угњетавања 
од стране намесника Московскога кнеза Јована Даниловича Калите који управљаху Ростовом. Заједно са другим 

Ростовљанима Кирило и Марија преселише се у Радонеж, феудални град млађег Калитиног сина Андреја, 
привучени тиме што пресељеницима кнез Андреј обећа разне повластице и слободу од угњетавања. Вартоломеј 

коме тада беше петнаест година дође такође са својим родитељима у Радонеж; а браћа његова беху се већ 
поженили. 

Када напуни двадесет година Вартоломеј стаде молити своје родитеље да му даду благослов да се постриже у 
монаха, јер је одавно жудео да се посвети Господу. Но родитељи његови, иако монашки живот стављаху изнад 
свега, ипак молише сина да причека неко време. И говораху сину: Чедо, причекај мало! Ти видиш, ми смо већ 

стари, болесни и у оскудици, и нема ко да нам послужи. Браћа се твоја оженише; они су заузети својим бригама, а 
ти послужи нама, својим родитељима. Испрати нас до гроба, погреби нас, па онда оствари своју н а меру, испуни 

своју жељу. 

Вартоломеј, послушан и пун љубави син, покори се вољи својих родитеља и усрдно се стараше да их утеши у 
старости, да би заслужио њихове молитве и благослов. На извесно време пред смрт Кирило и Марија примише 

монаштво у ПокровскоХоћковом манастиру, који се налази на пет километара од Радонежа. Тамо дође и обудовели 
старији брат Вартоломејев Стефан и ступи у монаштво. Након мало времена родитељи Вартоломејеви се један за 
другим брзо у миру преставише и бише погребени у Хоћковом манастиру. После смрти својих родитеља браћа 

проведоше ту четрдесет дана, узносећи Господу усрдне молитве за упокојење новопрестављених слугу Божјих. К у 
ћу и свој бедни иметак Кирило и Марија оставише Вартоломеју. Но он део наследства потроши на помињање душа 

преминулих родитеља, на милостињу и храњење сиромашних, а остало предаде млађем брату Петру. За себе он 
ништа не узе, ништа не задржа, јер се надао у Бога који "даје храну гладнима" (Пс. 145, 7). 

Чезнући за пустињаштвом, Вартоломеј мољаше старијег брата Стефана да остави Хоћков манастир и да иду ради 
подвига у пустињу. Стефан пристаде и они кренуше да траже пустињско место, подесно за пустињачки живот. Дуго 

они ходише по околним шумама док не дођоше на место где се сада вије манастир Пресвете Тројице, прослављен 
именом преподобног Сергија. Тада се хо место називало Маковец, и било је покривено густом, непролазном 

шумом. И наоколо на све стране пружала се надалеко шума и пустиња; мимо тог места није пролазио пут и нико 
није залазио туда; у близини није било ни села, ни кућа, ни икаквих насеља људских; само су зверови боравили ту. 

Браћа се ватреном молитвом обратише Богу, призивајући благослов Божји на ово место њиховог боравка и 
предајући себе светој вољи Божјој. Начинивши колибу они се стадоше ревносно подвизавати и молити Богу. Затим 

подигоше малену цркву и решише да је освете и посвете Пресветој Тројици: ради тога отпутоваше у Москву и 
молише митрополита Теогноста за благослов да се црква освети. Митрополит их врло љубазно прими и посла са 

њима свештенослужитеља да освете цркву. Тако скромно би положен основ СветоТројицке Сергијеве лавре. 

Млади подвижник Вартоломеј би обузет великом радошћу видећи како се његова заветна жеља почиње 
остваривати. И он се сада са још већом ревношћу предаде духовним подвизима. Али његов старији брат Стефан не 
беше одушевљен овако пустим местом, и у радовима слабу помоћ указиваше Вартоломеју, па убрзо остави младог 

брата у пустој шуми и пређе у Московски Богојављенски манастир, где се зближи са Алексијем, потоњим 
митрополитом Московским. 

Оставши потпуно сам, Вартоломеј се стаде усрдније припремати за монашки живот, јер беше решио да постриг 
прими онда када ојача у трудовима и подвизима и навикне себе на строго испуњавање монашких правила. И у своје 
време млади пустињак позва код себе једнога игумана, по имену Митрофана, који га и постриже у монашки чин у 

двадесет трећој години живота, на дан светих мученика Сергија и Вакха, због чега Вартоломеју и би дато име 
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Сергије. После пострижења игуман Митрофан одслужи свету литургију у цркви Пресвете Тројице и удостоји новог 
инока причешћа светих Христових Тајни; у то само време црква се испуни необичним миомиром који се ширио чак 

и изван храма. Новопосгрижени монах седам дана борављаше безизлазно у цркви. Игуман сваког дана служаше 
свету литургију и причешћиваше га светим Телом и Крвљу Господњом. За све то време храна Сергију беше 

просфора, коју му је сваког дана давао игуман. Дан и ноћ Сергије провођаше у молитви и богоразмишљању, стално 
славословљаше велико име Господње, певаше псалме Давидове и песме духовне: он сав беше обузет радошћу, и 

душа му гораше божанским огњем и побожном ревношћу. Пошто проведе са Сергијем неколико дана, игуман 
Митрофан му рече: Чедо, ја одлазим, а тебе предајем у руке Божје; Господ нека ти буде заштитник и чувар. - 

Притом изрече и овако пророчанство: Господ ће на овом месту устројити обитељ велику и славну. - И сатворивши 
молитву игуман отпутова. 

Оставши сам, преподобни Сергије се усрдно подвизаваше, умртвљујући тело постом, бдењем и разноврсним 
пословима; и провођаше време у непрекидној, даноноћној молитви и у марљивом читању Светога Писма. Зими, 

када је земља пуцала од, мраза, он имађаше на себи само једну расу и трпљаше, као да је бестелесан. Но ђаволи, не 
подносећи такве подвиге његове, навалише на њега, еда би га отерали са тог места. Стога се понекад појављиваху у 
облику зверова, понекад у облику змија, јуришајући свирепо на њега. А он их одгоњаше молитвом као оружјем, и 
храброшћу својом страшилишта њихова кидаше као паучину. Једном ноћу, када се подвижник мољаше у цркви, на 

њега нападе читава војска демона бесно урлајући: одлази, иначе ћеш злом смрћу погинути! - И кад говораху, 
огроман пламен сукташе им из уста. И још прећаху да ће му до темеља разорити цркву и келију, а њега самог 
убити. А л и он, наоружан молитвама и часним крстом, најури демонску војску, и без икаквог страха продужи 

певати и славити Бога. 

Други пут, када млади пустињак читаше ноћу правило, одједном се проломи тутњава из шуме, и огромно мноштво 
демона опколи келију преподобног Сергија, и претећи му викаху: Та одлази одавде! Што си дошао у ову 

неприступачну шуму? Шта ту тражиш? Не надај се да ћеш и надаље живети овде; сам видиш, ово је место пусто и 
непроходно! Зар се не бојиш умрети од глади или погинути.од руку разбојника? - Но, узалуд беху ове претње, оне 

не могаху уплашити преподобног: он се само помоли Господу, и одмах ишчезе демонска руља. 

После оваквих јављања демона, за подвижника не беху страшне дивље звери: поред његове усамљене келије 
протрчаваху чопори гладних вукова и губљаху се у шумском честару, или прилажаху преподобноме и као њушаху 

га; а навраћаху туда и медведи. Но сила молитве спасаваше пустињака. Једном приликом преподобни Сергије спази 
пред својом келијом медведа, па видећи да је веома гладан, сажали се на медведа, изнесе му комад хлеба и положи 

на пањ. Од тога времена медвед стаде често долазити келији преподобнога, очекујући уобичајену милостињу, и 
није одлазио док је не би добио; преподобни радосно дељаше са њим хлеб, а често му је давао и последње парче. И 

дивља звер у току целе године свакодневно похађаше пустињака. 

Господ не остављаше Свога угодника у пустињи: Он беше са њим у свима његовим невољама и искушењима, 
помагаше му, сокољаше га и крепљаше. Међутим глас о необичном пустиножитељу - подвижнику поче се ширити. 

Пре другах дознадоше за њега богобојажљиви монаси, и стадоше долазити у Радонежску пустињу по један, по 
двоје или по троје, молећи преподобног Сергија да их прими за своје сажитеље и саподвижнике. Преподобни их 

одвраћаше, указујући им на тешкоће пустињачког живота. И говораше им: Ви нисте у стању живети на овом месту 
и не можете носити пустињски подвиг: глад, жеђ, јаде, тешкоће, оскудицу и немаштину. - А када би ови упорно 

молили подвижника да их не одбацује, и он видео њихову чврсту решеност да се подвизавају у пустињи, он их је 
онда позивао на трпљење: Сада спремите срца своја не на храну, не на пиће, не на спокојство и безбрижност, него 
на трпљење, да бисте могли подносити свако искушење и сваки труд; припремите се на пост, на подвиге духовне и 

многе невоље. 

Од тога времена преподобни Сергије стаде се подвизавати не као усамљеник већ заједно са братијом, која се 
старала да га поДражава у подвизима. Убрзо се у Радонежској пустињи сабра дванаест људи, и тај се број дуго 
мењао није. Ако би ко од братије умро, на његово место долазио је други. Братија начинише дванаест келија. 

Преподобни Сергије са братијом огради храм и келије дрвеним плотом са једним вратима, на којима поставише 
вратара. Тако ниче манастир који благодаћу Божјом постоји досад. 

Скроман и убог беше тада изглед Тројицке лавре. Тихо и мирно прохођаше подвижнички живот пустињака; 
свакодневно се они сабираху у своју малену цркву и узношаху своје усрдне молитве Господу: служила се 

полуноћница, јутрење, часови, вечерње и повечерја, а за вршење свете литургије позивали су свештеника из 
најближих села. После неког времена к преподобном Сергију у новоосновану обитељ дође и свештеномонах 

Митрофан који беше постригао преподобног Сергија за монаха; братија га с радошћу прими, и он би једнодушно од 
свих изабран за игумана. Монаси се радоваху што се сада света литургија могла служити чешће него раније. Али 
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игуман Митрофан поживе у обитељи око годину дана, па премину. Тада братија стадоше .молити преподобнога 
Сергија да он прими свештенички чин и буде им игуман. Преподобни то одби: хтео је да се угледа на Господа и да 

свима буде слуга. Својим рукама саградио је три или четири келије; на својим раменима носио је у две ведриие 
воду са извора под гором и остављао код келије свако га брата; секао је дрва, пекао хлеб, шио одећу, готовио јело, и 

смирено обављао друге послове. Своје трудове велики подвижник сједињавао је са молитвом, постом и бдењем: 
хранио се само хлебом и водом, и то у малој количини; сваку ноћ проводио је у молитви и бдењу, само је на кратко 

време прибегавао сну. И за дивно чудо, тако сурово живљење ни најмање не ослаби подвижниково здравље; 
угушујући греховне устанке тела, такво живљење као да је укрепљавало његово тело и придавало му силе за нове, 
још веће подвиге. Својим уздржањем, смирењем и побожним животом преподобни Сергије пружаше пример свој 

братији у обитељи. И сви се монаси труђаху свом снагам својом да га подражавају; како он, тако и они пребиваху у 
посту, молитви и непрестаним трудовима: час су шили одећу, час преписивали књиге, час обрађивали мале градине 
своје н обављали друге сличне послове. У манастиру беше савршена једнакост, али преподобни стајаше изнад свих; 

он беше први подвижник у својој обитељи, или боље рећи - први и последњи, јер су се многи у његово време и 
касније подвизавали ту, али се нико није могао упоредити са њим. 

Међутим у манастиру се сваким даном све јаче осећала потреба за игуманом и јерејем. Позивати у манастир 
свештенике није увек било могуће, а и братији је био потребан руководитељ са игуманском влашћу. Лица 

достојнијег за то није било од оснивача обитељи, али преподобни Сергије се плашио игуманства; желео је он да 
буде у манастиру не старешина него последњи инок. Напослетку се подвижници Радонежске пустиње договорише 
и решише да преподобног Сергија изаберу за игумана, па сви заједно одоше к њему и рекоше: Оче, ми не можемо 

живети без игумана; желимо да нама ти будеш наставник и руководитељ; ми хоћемо да долазимо к теби с 
покајањем и да, откривајући сваки дан пред тобом све помисли, добијамо од тебе разрешење наших грехова. Служи 

у нас свету литургију, да бисмо се из чесних руку твојих причешћивали Божанским Тајнама. 

Преподобни Сергије одлучно одби, овако говорећи: Браћо моја, на игуманство никада помислио нисам; душа моја 
жели једно: да окончам дане своје као прост монах. Не приморавајте ви мене. Најбоље је да све то препустимо 

Богу; нека нам Он сам открије вољу Своју, па ћемо тада увидети шта нам ваља радити. - Међутим монаси и надаље 
неодступно мољаху преподобног, и говораху: Ако ти нећеш да се бринеш о нашим душама и да нам будеш пастир, 
онда нам измоли игумана од владике. У противном случају, сви ћемо ми бити принуђени да оставимо ово место и 

погазимо завет који смо дали; тада ништа неће преостати него да лутамо као овце без пастира. 

Братија су и после тога не једанпут долазили преподобноме и молили га да прими игуманство, и претили му још 
упорније да ће оставити манастир и отићи у свет из пустиње, сву одговорност за то пред Богом бацајући на 

преподобног. Таквим претњама они најзад примораше преподобног Сергија нда се прими игуманске дужности у 
својој обитељи. Са два старца преподобни отпутова у Перејаслављ Заљески код Атанасија, епископа Болинског, 

пошто је овај, због одласка светог Алексија митрополита у Цариград, водио тада послове митрополије. Владика с 
љубављу прими подвижника, о коме је давно био чуо, и дуго разговараше с њим о спасењу душе. По завршетку 

разговора преподобни Сергије се смирено поклони епископу Атанасију, молећи од њега игумана за своју обитељ. 
На његову молбу владика одговори: Одсада ти буди отац и игуман братији, тобом сабраној у новој обитељи 

Животворне Тројице. 

И преосвећени владика постави преподобног Сергија најпре за јерођакона, затим га рукоположи за јеромонаха. 
Препун страха Божјег и умилења, преподобни отац Сергије са највећом побожношћу и богобојажљивошћу одслужи 

прву свету литургију, после које и би постављен за игумана. Владика Атанасије изговори дугу поуку 
новопостављеном игуману, и рече му: Чедо, ти он сада примио велики чин свештенства; знај дакле да си, по 
заповести великог апостола дужан слабости слабих носити и не себи угађати (Рм. 15, 1); сећај се и ових речи 

његових: Носите бремена један другога, и тако ћете испунити закон Христов (Гал. 6, 2). 

Целивавши и благословивши преподобнога, владика га отпусти с миром у обитељ Пресвете Тројице. 
Пустиножитељи с ликовањем дочекаше игумана - свога наставника и оца, и поклонише му се са синовском 

љубављу. Радоваше се и игуман гледајући своја духовна чеда. Ушавши у цркву он се обрати Господу са усрдном 
молитвом да га Господ благослови и ниспошље му свесилну помоћ Своју у новој, тешкој дужности. После молитве 
преподобни се обрати братији са поуком: подстицаше их да не малаксавају у подвизима, тражаше њихову сарадњу 
и снисходљивост према њему, и по први пут их благослови својим игуманским благословом. Поука његова беше 

проста и не са много речи, али својом јасноћом и убедљивошћу она се занавек укорени у срцима братије. Уосталом, 
преподобни није толико утицао на братију речју колико самим својим животом, својим добрим примером. 

Поставши игуман, преподобни отац наш Сергије не само не измени своје пређашње подвиге, него са још већом 
ревношћу испуњаваше сва монашка правила, стално носећи у срцу свом Спаситељеве речи: Који хоће да буде 
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старији међу вама, нека буде свима слуга (Мк. 10, 44). Он свакодневно служаше свету литургију, и увек сам 
спремаше за њу просфоре: својим рукама је туцао и млео пшеницу, сејао брашно, месио и заквашивао тесто, и сам 
их пекао. Печење проефора. беше нарочито омиљен посао преподобнога: никоме другоме он није препуштао тај 

посао, иако су многи од братије желели да узму на себе то доста тешко послушање. Осим тога он је сам варио 
кољиво и правио свеће за богослужење. У цркву је долазио први, стајао право, не дозвољавајући себи ни да се 

наслони на зид ни да седне; из цркве је излазио последњи. Неуморно и с љубављу поучавао је братију. 

У својим подвизима преподобни Сергије се угледаше на стародревне устројитеље монаштва, чија је житија читао са 
великим усрђем. Назидавајући се казивањима о светим подвиж 

ницима, преподобни се дивио како њиховом равноангелном живљењу и победи над злим дусима, тако и њиховом 
служењу невољним људима у свету. Он се мрљаше Пресветој Тројици да и њега удостоји да иде стопама светих 
мужева, који су хранили просјаке, помагали уловице, сирочад и све невољне, и који су добили од Господа дар 

исцељивати болне, васкрсавати мртве, помагати путнике на суву и на мору. 

После извесног времена ђаволи, не подносећи врлински живот светитељев, поново устадоше на њега. Претварајући 
се у змије или у зверове, они улажаху к њему у келију, или га опкољаваху у шуми кад је секао дрва, и трућаху се да 
му мисао одврате од молитве и богомислија. Тада се блажени обраћао са молитвом Господу и молио да га избави 
ђавољег нападаја, и ђаволи су одмах са својим привидима ишчезавали као дим. Од тога времена Бог дарова Своме 

угоднику такву власт над нечистим дусима д, а се они нису усуђивали ни да му се приближе. 

Дуго времена братије беше у манастиру дванаест душа. Но глас о преподобном ширио се по околини. И дође из 
Смоленска неки архимандрит по имену Симон. Одрекавши се високог положаја, Симон са дубоким смирењем 

мољаше преподобног да га прими као простог монаха. Веома потресен таквом молбом, преподобни га с љубављу 
прими. Архимандрит Симон предаде преподобном и велики иметак што беше донео као дар на устројство 

манастира. Тим даром преподобни, уз помоћ Божју, подиже пространу дрвену цркву у име Животворне Тројице, 
прошири манастир и доведе у ред његове зграде: келије братије беху постављене у виду четвороугаоника око цркве, 

тако да је црква стајала у средини и видела се са свих страна. И преподобни с братијом својом живљаше ангелски 
као на небу, дан и ноћ славословећи Бога. 

Тада се у обитељ преподобног Сергија врати из Московског Богојављенског манастира његов млађи брат Стефан. 
Он доведе са собом свог млађег сина, дванаестогодишњег Јована, и предаде га преподобном да га постриже у 
монаштво. Преподобни се удиви таквој вери свога брата, испуни му жељу и постриже Јована дечака за монаха 

давши му име Теодор. Измлада васпитан оцем у побожности, пошћењу и чистоти, Теодор се под руководство свога 
стрица утврђиваше у монашким подвизима. Од тога времена многи са разних страна, и издалека, стадоше се 

окупљати око преподобног оца Сергија, да под руководством славног подвижника спасавају душе своје. Свети 
игуман с љубављу примаше све који му долажаху, и старе и младе, и богате и сиромашне, али знајући тегобе 

монашког живота он их не постригаваше брзо. Обично је наређивао те су дошљака облачили у дугачку одећу од 
црног сукна и одређивао му извесно послушање да обавља заједно са осталим монасима. Тако је поступао зато, да 

би новодошавши могао упознати сав манастирски устав; тек након дугог испитивања преподобни отац би га 
постригао у монаштво, облачио у мантију и давао камилавку; а савршеније саподвижнике своје удостојавао је 

схиме. 

Примајући монахе после марљивог искушеништва, свети отац је и после тога будно пратио њихов живот. Тако, он 
је строго забрањивао братији да после повечерја излазе из својих келија или да разговарају; сваки је дужан био 

боравити у својој келији, бавећи се рукодељем или молитвом. Касно увече, нарочито за време дугих ноћи, 
неуморни и ревносни игуман је, после келијске молитве, обилазио келије и кроз прозорчиће гледао чиме се ко бави. 

Ако би затекао монаха где врши молитву или се занима рукодељем или чита душеспасоносне књиге, онда је с 
радошћу узносио за њега молитве Богу да га Господ поткрепи. Ако би пак чуо недозвољени разговор или приметио 

да се неко бави каквом ништаријом, он би закуцао на врата или прозор, и одлазио даље. Сутрадан је призивао к 
себи таквог брата, ступао с њим у разговор, и издалека, тихо и кротко наводио га да призна своју кривицу. 
Послушан монах би признао, искао опроштај, и отац Сергије му је с родитељском љубављу праштао; а на 

непокорног, који не би признао своју кривицу, он је налагао епитимију. Тако се преподобни Сергије бринуо о 
повереном му стаду; тако је умео он да спаја кротост са строгошћу, и био прави пастир а не најамник. 

У прво време свога постојања обитељ преподобног оца нашег Сергија беше врло сиромашна; подвижници њени 
често нису имали ни оно што је најпотребније. Удаљена од насеља, одсечена од целога света скоро непроходном 

шумом, ова обитељ је ретко добијала помоћ од мирских људи. Често братија нису имали вина за вршење 
божанствене литургије, и они су бивали принуђени да себе лишавају ове духовне утехе; често нису имали пшенице 
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за просфоре или тамјана за кађење или воска за свеће или зејтина за кандила; у таквом стучају монаси су 
запаљивали луч и при таквој светлости вршили богослужења у цркви. Но у бедно осветљеном храму они сами 
гораху и пламтијаху љубављу к Богу јаче од најлучезарнијих свећа. Живот монаха беше прост и једноставан, 

просто беше и све што их је окружавало и што су употребљавали; али та простота беше величанствена: сасуди за 
свету Тајну Причешћа беху од дрвета, црквене одежде - од простог грубог платна, богослужбене књиге - писане на 
танкој брезовој кори. Понекад монаси ове свете обитељи, у којој тада још не беше општежиће, оскудеваху у храни. 

Тако се догоди једном да братија три дана остадоше без хране, и беху у великој невољи. А устав манастирски 
забрањиваше монасима да излазе из манастира и просе хлеба од мирјана, него да сву наду полажу на Бога који 

храни свако створење и да од Њега ишту са вером оно што је потребно. Притешњени глађу, братија почеше роптати 
на игумана, говорећи: Докле ћеш нам забрањивати да идемо и просимо од мирјана оно што нам је потребно? Ево, 

ми ћемо трпети још ову ноћ, а сутра ћемо изаћи одавде да не помремо од глади. - А свети Сергије их тешаше 
причајући им житија светих отаца, како они Господа ради подношаху многе невоље, и глад, и жеђ, и наготовање; и 
подсећаше их на речи Христове: Погледајте на птице небеске како не сеју, нити жању, ни сабирају у житнице; па 

Отац ваш небески храни их (Мт. 6, 26). А када Он храни птице, не може ли нас прехранити? Ето, сад је време 
трпљења, а ми се показујемо нетрпељиви, не хотећи да поднесемо краткотрајне невоље. А да смо их с 

благодарношћу примили, то би нам било на велику корист; јер се у огњу искушења злато очишћује. - И прорече 
светитељ говорећи: Ова оскудица нас задеси на кратко време; а колико сутра имаћемо свега у изобиљу. 

И зби се светитељево пророчанство: сутрадан би донесено од неког непознатог човека мноштво свежих, тек 
испечених хлебова, и много рибе, и других разних јестива. Они што донесоше рекоше: Један христољубац посла 

ово ави Сергију и братији што су с њим. - Братија мољаху доносиоца да се и они с њима прихвате мало, али они не 
хтедоше, рекавши да им је наређено да се одмах врате натраг. И они хитно одоше из манастира. А братија, видећи 
изобиље донесене хране, разумеше да их Господ посети милошћу Својом, и благодарећи Бога устројише трпезу. И 

донесена храна потраја братији на много дана, А преподобни рече братији у поуку: Гледајте, браћо, и дивите се 
како Господ Промислитељ изобилно награђује трпљење, и не заборавља ово свето место и слуге Своје што живе у 
њему и служе Му дан и ноћ. - И наводећи речи светог апостола Павла: Кад имамо храну и одећу, овим да будемо 

задовољни (1 Тм. 6, 8), свети отац саветоваше братију да се не брину о пролазним стварима него да се уздају у Бога 
промислитеља. 

Након петнаест година од оснивања Радонежског манастира, у близини његовој стадоше се насељавати сељаци. 
Они су несметано секли шуму, градили куће и стаје, крчили поља и сејали житарице. Огромна пространства шуме 
они претворише у чиста поља, и тиме пустиња изгуби у многоме свој пустињски изглед. Нови суседи манастира 

усрдно похађаху ову светињу, у изобиљу доношаху разне намирнице, те на тај начин у обитељи преподобног 
Сергија занавек нестаде оскудице. 

Треба се сетити и тога да се преподобни отац наш Сергије при доласку свом у пустињу беше настанио на 
безводном месту; а он то учини подвига ради: да би доносећи воду издалека, што више замарао тело своје. Али, 

пошто се образова манастир и умножи братија, то настаде велика потреба за много више воде. И неки од братије, 
носећи издалека толико воде, почеше роптати на преподобнога оца и говорити му: Зашто си се тако непаметно 

настанио на овом месту? зашто си овде основао обитељ када у близини нема воде? - А преподобни смирено 
одговараше:? Браћо, ја сам хтео да на овом месту сам усамљенички молитвено тихујем и живљујем, али пошто Богу 
би угодно да се овде подигне толики манастир, то је Он моћан да нам дарује и потребну воду, само не малаксавајте 
духом и молите се са вером. Јер када Он у пустињи изведе из камена воду за непокорни народ јеврејски, утолико 

пре неће оставити вас који Му усрдно служите. 

После тога преподобни узе са собом једног од братије и тајно сиђе у честар под манастиром, где никада није било 
текуће воде. Нашавши у једној јами мало кишне воде светитељ преклони колена и стаде се молити усрдно: Боже, 

Оче Господа нашега Исуса Христа, услиши нас у часу овом и покажи славу Своју: као што у пустињи преко 
Мојсија чудодејствова снажна деоница Твоја источивши воду из камена, тако и овде покажи силу Своју, - Творче 

неба и земље, даруј нам воду на овом месту, и нека разумеју сви да Ти благонаклоно слушаш оне који Ти се моле и 
узносе славу Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и кроза све векове. Амин. - На ове речи изненада изби обилан извор, 

који и данас постоји, увек богат водом за све манастирске потребе. Овим чудом братија би силно поражена: 
роптање незадовољника уступи место осећању страхопоштовања према светом игуману. Монаси чак стадоше овај 

извор називати "Сергијевим". Но смиреном подвижнику прослављање од људи падаше тешко, и он рече: Браћо, 
нисам вам ја дао воду, него је сам Господ посла нама недостојнима. Стога немојте извор називати мојим именом. - 

Отада братија престадоше називати извор "Сергајевим". И од ове воде биваху, и бивају, многа исцељења онима 
који је пију са вером. 
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Преподобни отац наш Сергије чињаше и друга разна чудеса. Тако једном он васкрсе мртваца. То се догоди на 
следећи начин. Један сељанин из околине манастира имађаше велику љубав за оца Сергија. Његов јединац син 

тешко се разболе, и он га однесе оцу Сергију ради исцељења. Но када уђе у келију преподобног оца и мољаше га да 
му исцели сина, син његов умре. Изгубивши сваку наду отац стаде горко плакати, и говораше светом Сергију: Авај 
мени, човече Божји! ја дођох к теби са чврстим уверењем да ћеш ми помоћи. Тешко мени, шта сад да радим? - Тако 
тугујући и кукајући он изађе да спреми што треба за погреб сина. А преподобни Сергије, видевши жалост и кукање 

уцвељеног оца, сажали се на њега, и сатворивши молитву васкрсе дечака, Сељанин се убрзо врати са мртвачким 
сандуком. А светитељ му рече: Ти се без разлога подајеш тузи: твој син није умро него је жив. - Но овај човек, 

пошто својим очима беше видео како умре његов син, не хте да верује светитељевим речима већ приђе и угледа 
свога сина стварно жива. Удивљен, он стаде благодарити преподобног за васкрсење сина. А на то му свети 

чудотворац одговараше: Ти вараш себе и сам не знаш шта говориш. Када он ти носио дечака овамо, он од силне 
зиме изнеможе, а ти помисли да је умро; сада се он у топлој келији загреја, а теби изгледа да је васкрсао. - Међутим 

сељанин и даље тврђаше да је син његов васкрсао на светитељеве молитве, Тада му преподобни отац Сергије 
запрети да никоме не говори о томе, додавши: Будеш ли причао о томе, бићеш кажњен и потпуно ћеш се лишити 

сина. - Сељанин се онда са живим и здравим сином веома радостан врати дома, прослављајући Бога и Његовог 
угодника Сергија. За ово чудо сазнаде један од ученика преподобнога, који и исприча то. 

Глас о чудесима преподобнога оца Сергија стаде се брзо ширити, и к њему почеше довозити болеснике не само из 
околних насеља него и из далеких места. Тако једном довезоше са обала Волге чувеног човека у коме беше нечисти 
дух. Овај човек је силно патио: час је уједао себе, час био себе, час бежао од свију; десет људи нису били у стању да 
га задрже. Рођаци овог бесомучника, чувши за оца Сергија, решише да га одведу к њему. А л и ту је било потребно 
много напора. Када болесника довезоше близу манастира, он са неком необичном силом покида железне окове и 

стаде тако громогласно викати да му се глас чуо у манастиру. Преподобни Сергије одслужи молепствије за 
болесника; у то време паћеник се стаде унеколико смиривати; њега чак и у манастир уведоше; а када му 

преподобни отац приступи са крстом и стаде га осењивати њиме, бесомученик се с дивљим криком баци у воду, 
која се надалеко беше накупила после кише. Но када га преподобни осени светим крстом, он се осети потпуно 

здравим и памет му се поврати. Упитан, зашто се бацио у воду, исцељени одговори: Када ме приведоше 
преподобноме, и он ме стаде осењивати часним крстом, ја угледах велики пламен који излажаше од крста, и ја, 
мислећи да ће ме тај огањ сажећи, јурнух у воду. - После тога исцељени бесомучник проведе неколико дана у 

манастиру, славећи милосрђе Божје и благодарећи светог угодника Божјег за своје исцељење. 

И многа друга чудеса биваху на молитве преподобнога: слепи прогледаху, хроми прохођаху, губави се чишћаху; 
једном речју, сви који с вером долажаху к светитељу добијаху телесно исцељење ма од каквих болести патили; но 
поред тога добијаху и духовне користи за душу своју, те се тако двоструко исцељени враћаху кућама својим. Због 

тога сви поштоваху и слављаху преподобног Сергија, и све их више и више долажаше из разних градова и места, да 
виде светог подвижника и да се насладе поуком његовом; многи монаси напуштаху своје манастире и долажаху у 
његову обитељ, желећи да се подвизавају под његовим руководством и да живе заједно с њим. И кнежеви и бојари 

и прости људи хитаху к блаженом оцу, јер га сви веома уважаваху као једног од древних светих отаца или као 
једног од пророка. 

Но иако уважаван и слављен од свију, преподобни Сергије није давао ништа на људску славу: неуморно се и 
надаље трудио и служио свима као пример највеће смирености. Није он волео меке и лепе хаљине; стално је носио 
одећу од грубе тканине, коју је својим рукама шио. Једном у манастиру нестаде доброг сукна, а беше остао један 

комад врло рђавог сукна и тако неукусно обојеног, да га нико од братије није хтео узети за себе. Но преподобни га 
узе и саши себи одећу од њега, и ношаше је све док се не покида. 

Уопште, свети Сергије стално је носио вету и грубу одећу, те га због тога многи нису могли распознавати и 
сматрали су га за манастирског слугу. Један сељак из веома далеког краја, слушајући много о светом Сергију, 

зажеле да га види. И дошавши у манастир преподобнога, он стаде распитивати где је светитељ. Рекоше му да је 
светитељ у градини и тамо копа. Овај оде у градину и виде. светитеља у лудој, подераној и пуној закрпа одећи где 
копа земљу; и помисли у себи да су му се подсмевали они који су га упутили овоме старцу, јер он очекиваше да 

види светиТеља у великој слави и части. Стога се он врати у манастир и поново стаде распитивати: Где је Сергије? 
покажите ми га, јер дођох из далека да га видим. - А монаси му одговараху: Старац кога си видео, то је преподобни 
отац наш. - Када пак светитељ изађе из градине, сељак га виде, и згадивши се на њега окрену главу своју од њега, и 

не хте ни да погледа на блаженога; и негодоваше у себи говорећи: О, колико труда поднесох узалуд! Ја дођох да 
видим великог пророка, и очекивах да га угледам у великој слави и части; а гле, ја видим једног бедног и 

ништавног старца. - Међутим светитељ, видевши помисли његове, би му веома благодаран: јер као што се горди 
радује похвалама и почастима, тако се смирени радује ниподаштавањима и срамоћењима. И он позвавши к себи 
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овог сељанина постави му трпезу, и с љубављу га угости, па му рече: Не тугуј, човече, јер кога желиш да видиш, 
убрзо ћеш видети. 

Тек што светитељ то рече, стиже гласник са вешћу да у манастир ево долази кнез. Свети Сергије устаде и изађе у 
сусрет кнезу који наилажаше са великом свитом својом. Угледавши преподобног Сергија кнез му се издалека 

поклони до земље, смирено иштући благослов од њега. Светитељ благослови кнеза, и уведе га у обитељ са чашћу 
која му доликује. И пошто седоше њих двојица, старац и кнез, и разговараху, сви остали им предстојаху. А онај 

сељанин, одгурнут далеко од стране кнежевих слугу, не могаше, иако се силно трудио, ни да угледа старца кога се 
раније гнушао. Тада он тихо упита једног од предсвојећих великаша: Господине, ко је онај старац што седи са 

кнезом? - Овај му одговори: То је свети Сергије. - Сељанин онда стаде корити себе и грдити што не верова анима 
који му рекоше за старца да је то свети Сергаје и што му не указа потребно поштовање. А када кнез оде из обитељи 
он брзо приђе преподобноме, и стидећи се да му погледа у лице припаде к ногама његовим молећи га да му опрости 

што из незнања сагреши. Светитељ га с љубављу утеши, говорећи: Не тугуј, чедо, јер ти си једини рекао истину о 
мени, говорећи да сам ништа; а сви се остали саблазнише, сматрајући да сам велики. - Пошто поразговара са 

сељанином, он га благослови и отпусти дома. И овај оде са великом вером према светитељу; и пошто проведе неко 
време у свету, он поново дође у манастир и прими монашки постриг: тако га је силно потресла смиреност великог 

подвижника и душу му изманила. 

Једном блажени касно увече, по свом обичају, вршећи молитвено правило и усрдно се молећи Богу за своје 
ученике, чу глас који га викну: "Сергије!" Он се удиви овој необичној ноћној појави, сатвори молитву, па отвори 

прозорче од келије желећи да види ко га то зове. И гле, он угледа велику светлост с неба, која сијањем својим учини 
ноћ ту светлијом од дана. И дође му по други пут глас, говорећи: Сергије! ти се молиш за чеда своја, и мољење је 

твоје услишено: погледај и види број Монаха који се сабирају под твоје руководство у име Пресвете Тројице. - 
Обазревши се светитељ угледа велико мноштво прекрасних птица, које су не само у манастир него и око манастира 
прилетале и неисказано умилно певале ангелске песме. И опет се чу глас који говораше: Као ове птице, тако ће се 

умножити број твојих ученика; и после тебе неће се умањити, и тако ће чудесно и различито бити украшени 
врлинама они који буду ишли стопама твојим. - Гледајући то, светитељ се дивљаше овом дивном виђењу, па 

желећи да се још неко заједно с њим радује овоме виђењу, он громко викну гореспоменутог Симона, који је живео 
ближе од осталих. Удививши се овом необичном позивању старчевом, Симон брзо дође с њему, али се не удостоји 
видети цело виђење, већ виде само један део оне небеске светлости. Преподобни му онда исприча све што виде и 

што чу, и обојица се радоваху заједно, прослављајући Бога. 

Ускоро после тога к преподобном Сергију дођоше из Цариграда изасланици свјатјејшег патријарха Филотеја и 
предадоше му од патријарха благослов и дарове: крст, параман и схиму; и следеће писмо: "Милошћу Божјом 

архиепископ Константикова града, васељенски патријарх господин Филотеј сину и саслужитељу наше смерности о 
Духу Светом благодат и мир и наш благослов! Слушасмо за твоје веома врлинско живљење по Богу, и ми 

узвеличасмо и прослависмо Бога. А л и вам недостаје још једно, и то најглавније: немате општежиће. Ти знаш, 
преподобни, да и сам богородитељ пророк Давид, који све обухваташе својим разумом, ништа не узможе тако 
похвалити као ово: Гле, како је дивно и красно, кад сва браћа живе заједно! (Пс. 132, 1). Стога вам и ми дајемо 

добри савет - да устројите општежиће; и нека буде с вама милост Божја и наш благослов". 

Добивши ову патријархову посланицу преподобни отиде к блаженом митрополиту Алексију, показа му грамату 
патријархову и упита га: Свети Владико, како ти наређујеш? - Свети Алексије му одговори: Преподобни оче, Бог 
који прославља оне који Њега славе удостоји те толиких блага, те глас о теби и животу твоме достиже и у далеке 

земље, да ти и сам велики васељенски патријарх саветује оно што је на корист, то ти и ја исто саветујем и 
похваљујем. 

Од тога времена преподобни Сергије установи у својој обитељи општежиће и нареди братији да строго држе 
општежићни устав: да нико ништа не стиче за себе, да ништа не назива својим, него да им по заповестима светих 

отаца све буде заједничко. Но забранивши монасима приватну својину, преподобни не беше склон да скупља 
богатство ни за огаиту корист манастира. Све сувишке свети подвижник употребљаваше на добротворна дела: на 

милостињу ништима или на помагање сиромашним мирјанима који су долазили у манастир. Са увећавањем 
прилога манастиру од стране христољубивих мирјана, увећавао је милостивни игуман добротворну делатност 
манастира: путници су збрињавани, сиромашни храњени, болесни неговани. Кнезови и војводе свраћали су са 

одредима војске, и сви добијали храну и пиће од гостопримног подвижника. 

Ипак у Радонежској обитељи убрзо изби неред побуна против светог игумана. Братија који са онаком упорношћу 
примораше преподобнога да се прими игуманске власти, сада постадоше незадовољни, вероватно, због строгости 

општежића. Рођени брат преподобнога Стефан не туђ духу властољубља, беше на челу побуњеника и увреди 
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светитеља у цркви за вечерњим богослужењем. Кротки подвижник ништа не рече увредиоцу. Он право из цркве, не 
свративши ни у своју келију, касно по ноћи тајно напусти манастир и крену у пустињу Прешавши око триестак 

километара он наиђе на једно врло згодно место близу реке Киржач, и ту се настани. А братија, видевши да их је 
отац напустио, нађоше се у великој невољи и пометњи, као овце без пастира, и почеше га брижно тражити на све 

стране. И после неког времена пронађоше га, и са сузама га мољаху да се врати у манастир, али он не хте, 
претпостављајући усамљеништво и молитвено тиховање. Тада многи од ученика његових оставише лавру и 

пређоше к њему у пустињу, и светитељ оснава нови манастир у име Благовести Пресвете Богородице. Монаси пак 
који остадоше у лаври, пошто не могаху ни живети без свога оца преподобног Сергија нити га умолити да се врати 

к њима, отидоше к преосвећеном митрополиту Алексију и молише га да он нареди преподобном Сергију да се 
врати у манастир Пресвете Тројице. Свети Алексије посла к преподобноме два архимандрита молећи га да испуни 
молбу братије и обрадује их својим повратком к њима, да се монаси свете обитељи њиме основане не би разишли, 

немајући пастира, и да свето место не би запустело. Преподобни Сергије, пошто није могао не послушати 
архијереја, врати се у лавру своје прво боравиште, где га братија дочека са превеликом радошћу А у Киржачком 

манастиру преподобни постави за игумана свог ученика Романа. 

Свети Стефан, епископ Пермски, који гајаше велику љубав према преподобном, путоваше једном из своје епархије 
у Москву путем који је пролазио на осам километара далеко од манастира преподобног Сергија. Пошто је много 

журио у град, епископ Стефан није могао свратити у манастир, имајући намеру да то учини при повратку. Но када 
беше према манастиру он застаде, очита: "Достојно јест" ..., и сатворивши уобичајену молитву поклони се 

преподобном Сергију рекавши: Мир теби, духовни брате. - А у то време блажени Сергије са братијом бејаше за 
трпезом; но разумевши духом епископово поклоњење, он тог часа устаде са трпезе, па постојавши мало и 

сатворивши молитву такође се поклони епископу и рече: Радуј се и ти, пастиру Христова стада, и мир Божји нека 
буде с тобом. - Братија се зачудише овом необичном поступку преподобнога, а неки разумеше да се преподобни 

удостоји виђења. После пак обеда монаси стадоше распитивати преподобнога шта се то десило, и он им рече: Онога 
часа епископ Стефан који путује у Москву заустави се према нашем манастиру, поклони се Пресветој Тројици и 
благослови нас грешне. - Касније неки од ученика његових распиташе се и утврдише да је било тачно све онако 

како им је преподобни рекао. И дивљаху се дару прозорљивости, којим Бог обдари оца њихова. 

Обитељ преподобнога цветаше врло врлинским људима; многи од њих бише узети за игумане по другим 
манастирима, а неки бише постављени за епископе. И сви они успеваху у врлинама, вођени и руковођени својим 
великим учитељем, искусним у вршењу заповести Господњих - преподобним Сергијем, који беше пример стаду 

своме, водећи равноангелни живот. 

Међу ученицима преподобнога беше један по имену Исакије; он је желео да се посвети подвигу безмолвија, 
подвигу усамљеничког молитвеног тиховања, и стога је често молио преподобног оца нашег Сергија за благослов 

на овај велики подвиг. Једном премудри пастир у одговор на његову молбу рече: Ако ти, чедо, желиш да 
безмолствујеш, да усамљенички молитвено тихујеш, ја ћу сутра дати благослов на то. - Сутрадан, по завршетку 

божанствене литургије, преподобни Сергије га осени часним крстом и рече: Господ нека ти испуни жељу! - У том 
тренутку он види где необичан пламен излази из руке преподобнога и окружава њега, Исакија; од тога времена он 

пребиваше у мучању, и само једном чудесна појава раздреши му уста. 

Живећи ангелским животом на земљи, преподобни отац наш Сергије, иако у телу, удостоји се општења са светим 
бестелесним анђелима. Једном свети игуман служаше божанствену литургију са својим братом Стефаном и 

братанцем Теодором. У цркви поред осталих бејаше и Исакије молчалник. Свети Сергије, као и увек, вршаше 
велику тајну са страхом и богобојажљивошћу. Одједном Исакије угледа у олтару четвртог човека који сијаше 

необичном светлошћу и на себи имађаше врло блиставе одежде; на малом входу са Еванђељем небески саслужитељ 
ступаше за преподобним, лице му сијаше као сунце, те је просто било немогуће гледати у њега. Чудна појава 

запрепасти Исакија, и он отвори уста и упита оца Макарија који стајаше поред њега: Како диван призор, оче! Ко је 
овај необични човек? Макарије такође би удостојен виђења; запањен и поражен њиме, он одговори: Не знам, брате; 

и ја се сам ужасавам гледајући овако дивну појаву. Сем ако неки свештенослужитељ није дошао са кнезом 
Владимиром. 

Кнез Владимир Андрејевич у то време беше у цркви. Старци упиташе једнога из његове свите, није ли с кнезом 
дошао свештеник; овај одговори да свештеника није било с њима. Тада иноцима би јасно, да са преподобним 

Сергијем саслужује анђео Божји. По завршетку литургије они приступише преподобноме и упиташе га о томе. 
Подвижник испрва не хте да им открива тајну. Какву сте необичну појаву видели, чеда моја? Служили литургију 
Стефан, Теодор и ја грешни; више никога није било. А када ученици продужише да га упорно моле, он им најзад 

рече: Чеда моја, када вам је сам Господ Бог открио, могу ли онда ја сакрити то? Онај кога сте видели, био је анђео 
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Господњи; не само данас, него увек када ја недостојни служим свету литургију он, по Божјем благоволењу, служи 
заједно са ммом. Нови док сам ја жив, немојте никоме говорити што сте видели. 

Међу ученицима преподобног Сергеја бејаше један по имену Андроник, родом из Ростова као и сам преподобни. 
Још у младим годинама он дође у манастир Животворне Тројице и би примљен за монаха. Ту се он подвизавао 

много година, украси себе врлинама и поднесе многе трудове; зато преподобни и љубљаше силно свог ревносног 
ученика. Андроник имађаше жељу да подигне свој манастир и заведе у њему општежиће. И жеља му се испуни. У 
то време митрополитом Московским беше свети Алексије; присно пријатељство и братска љубав везиваху свето! 

митрополита са блаженим Сергијем; они често вођаху дуге душекорисне разговоре; свети митрополит је много пута 
питао за савет преподобног игумана. Једном, при посети манастиру, свети Алексије рече преподобном Сергију: 

Возлзубљени, хоћу да те замолим за једно добро, и мислим да ћеш из љубави према мени испунити моју молбу. А 
старац одговори архијереју: Владико свети, сви смо ми у твојој власти; за тебе нема сметњи. Тада митрополит рече: 
Ја хоћу, ако Бог помогне, да подигнем манастир. При нашој пловидби из Цариграда, на мору се подиже силна бура, 
тако да умало не изгибосмо Сви се почеше молити Богу, па и ја Га стадох молити да нас избави од сигурне смрти. 

Тада ја дадох завет да ћу подићи храм ономе светитељу, у чији нам дан Господ подари да се искрцамо на обалу. Тог 
часа бура престаде, тишина настаде, и ми стигосмо на обалу 16. августа Сада ја желим да испуним свој завет да 
подигнем цркву у част Нерукотворног лика Господа нашег Исуса Христа;  и да при њој устројим општежићни 

манастир. Зато те молим, дај ми возљубљеног ученика твог Андроника. 

Преподобни радо испуни митрополитову молбу. Свети Алексије отпутова у Москву и тамо на обалама Јаузе основа 
манастир,  а игуманство у њему повери Андронику. Након неког времена сам преподобни Сергије дође у нову 
обитељ; благослови свога ученика и рече: Господе, погледај с неба на место ово и посети га милошћу Својом. 

Исти митрополит свети Алексије, из захвалности Господу што на његове смирене молитве исцели татарску царицу 
Тајдулу, основа други манастир у Москви - у спомен чуда светог Архистратига Михаила; и за овај Чудовски 

манастир свети митрополит измоли од преподобног оца Сергија неколико стараца. 

Име светог Сергија везано је са оснивањем и Симоновског манастира у Москви. Братанац светог Сергија Теодор 
дуго је време пребивао у обитељи великог подвижника, живећи с њим у једној келији и цветајући врлинама. Сви су 

се дивили томе што Теодор никада ништа није скривао од свога наставника - игумана, већ му је исповедао сваки 
помисао. Када постаде свештеномонах, он зажеле да оснује негде манастир, и ту жељу своју каза преподобном 
Сергију. Но преподобни испрва не хте пустити од себе братанца, желећи да му после себе преда игуманство у 

Радонежском манастиру. А када за Теодора стаде молити велики кнез Димитрије Јоанович, подвижник пристаде да 
га пусти, а заједно са њим и оне од братије који буду хтели поћи са њим. Вероватно уз пристанак великога кнеза 

Теодор изабра и место за нову обитељ у близини Москве, звано "Симоново". Преподобни Сергије дође да разгледа 
изабрано место, нађе да је згодно и даде свој благослов за зидање нове обитељи. Теодор сазида цркву у име 

Пречисте Владичице наше Богородице, у част њеног славног Рођења; отвори при цркви манастир и заведе у њему 
општежиће.  Глас о врлинском животу Теодоровом стаде се брзо ширити, и са тим и број монаха у његовој обитељи 

расти. Сам преподобни Сергије више пута је посећивао ову обитељ и, по предању, узимао удела у пословима 
братије. Након извесног времена Теодор би постављен за архиепиокопа Ростовског, и својим врлинама јарко сијаше 

као велики светионик све до своје кончине, 28. новембра 1394. године. 

Не само у Москви, него и у многим другим местима ницали су манастири, основани или ученицима преподобног 
Сергија или пак самим њим. Тако, велики кнез Димитрије Јоанович, желећи да подигне манастир у Коломни на 

месту званом Голутвино, усрдно моли светог Сергија да благослови то место и да подигне цркву. Дирнут таквом 
вером великога кнеза и покретан љубављу према њему, преподобни се упути пешке у Коломну, - такав је био његов 

обичај -, благослови то место и подиже цркву у име Богојављења Господња. На молбу великога кнеза он даде за 
нову обитељ једнога од својих ученика, свештеномонаха Григорија, човека богобојажљива и побожна. Убрзо и та 
обитељ, у којој такође би заведено општежиће, Божјом благодаћу, процвета у славу Једног, у Тројици слављеног 

Бога. 

На молбу другога кнеза, Владимира Андрејевича, преподобни благослови место у Серпухову за манастир у част 
Зачећа Пресвете Богородице. У тај манастир, зван Висоцки, светитељ посла за стројитеља, на упорну молбу 

кнежеву, једног од својих најомиљенијих ученика - Атанасија, изврсног зналца Светог Писма, који се одликовао 
необичном послушношћ у и другим врлинама и веома искусног у преписивању књига. - Тако је преподобни Сергаје 

благосиљао многе обитељи и слао туда своје ученике. И духовни синови његови, и синови синова његових, као 
звезде су сијали и блистали на све стране чудесним животом својим на корист свима. 

Блажени митрополит Алексије, пошто већ беше изнемогао од старости, и видевши да му се приближује крај, позва 
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к себи преподобног Сергија, па скинувши са својих груди златан архијерејски крст, украшен драгим камењем, 
даваше га преподобнам. А л и преподобни, поклонивши се смирено, рече: Прости ми, владико свети, од младости ја 

не бих златоносац, а тим пре у старости желим да живим у сиромаштву. - На то му свети митрополит рече: Знам, 
возљубљени, да си тако радио; но сада покажи послушност и прими благослов који ти дајемо. - И при тим речима 
он му својим рукама стави крст око врата; па му онда поче говорити: Знаш ли, преподобни, зашто сам те позвао и 
шта хоћу да ти предложим? Ето, ја сам Богом ми поверену Руску митрополију држао колико Њему би угодно; али 

сада видим да ми се приближио крај, само не знам дан смрти моје, и желим да за живота свог нађем човека, који би 
после мене могао пасти Христово стадо, и никога осим тебе не налазим. Мени је добро познато да, почевши од 

кнеза па до последњег човека, сви желе тебе. Стога, преподобни, прими сада чин епископски, а после мог одласка 
из овог света примићеш мој престо. 

Чувши ове речи преподобни, пошто је сматрао себе недостојним таквога чина, веома се смути, па одговори 
архијереју: Прости ми, владико, то никада бити не може, јер ти хоћеш да ми натовариш бреме које је изнад мојих 

сила. Та ко сам ја грешни и најгори од свих људи, да се дрзнем дотаћи се таквога чина! - Блажени митрополит дуго 
убеђиваше светитеља, наводећи речи Светога Писма, да би га приволео на свој предлог, али се љубитељ 

смирености никако не даде приволети. Напослетку рече ово: Владико свети, ако не желиш да отераш моју 
ништавност из ових крајева и да никада не чујеш за мене, онда ми немој више говорити о томе, нити икоме другоме 

допусти да ми се обраћа са таким речима, пошто нико не може наћи у мени пристанак на то. 

Видећи да је светитељ несавитљив, свети митрополит престаде да му говори о томе: бојао се да преподобни не 
отпутује у неке далеке крајеве и пустиње, и Москва се лиши таквог светила, Но пошто га утеши духовним речима, 

он га отпусти с миром у манастир. 

Не дуго после тога свети митрополит Алексије отпутова из овог живота, 12. фебруара 1378. године. Тада сви 
упорно и усрдно мољаху блаженог Сергија да прими престо Руске митрополије. А л и он остаде неумољив и 

непопустљив. Након дванаестогодишње смутње која настаде после престављења светог митрополита Алексија, на 
престо Московске митрополије би узведен свети Кипријан. 

У то време по попуштењу Божјем би за грехе наше најезда татарског хана Мамаја на Руску земљу. Велики кнез 
Димитрије Јоанович стаде се спремати за рат. А л и пре но вдто крену у рат, он оде у манастир Пресвете Тројице да 
од његовог светог игумана, преподобног Сергија, добије благослов за свој ратни поход. Свети Сергаје га наоружа 
благословом и молитвом, и изрече му овакво пророштво о победи: Иди против варвара; ни најмање не сумњај, Бог 

ће ти помоћи и ти ћеш победити непријатеља и здрав се вратити. - Велики кнез, уздајући се у помоћ Божју и у 
молитве светог угодника Божјег Сергаја, крену са војском у рат, и на Куликовском пољу страховито потуче 
непријатеља 8. септембра 1380. године, тако да се сам цар Мамај једва спасе бекством са малом дружином. 

Међутим за све време док се водила Куликовска битка преподобни Сергије, сабравши братију, стајаше с њима на 
молитви и усрдно мољаше Господа да дарује победу православном војинству. Имајући дар прозорљивости, свети 
Сергије јасно гледаше што се дешавало на даљини као да се дешава пред његовим очима; и каза братији о победи 
великога кнеза Димитрија над Татарима, помену по имену многе православне војнике који падоше у боју, и учини 
помен за њих. А све му то би откривено од Бога. Велики пак кнез Димитрије, по победоносном повратку из рата, 

дође у манастир к преподобноме и принесе му велику благодарност за помоћ коју му указа својим усрдним 
молитвама к Богу. 

Преподобном оцу нашем Сергију многи се обраћаху, молећи га за помоћ и заштиту, и он је увек помагао невољне и 
штитио угњетаване и убоге. Недалеко од манастира живљаше један човек тврдица и немилосрдан; он учини 

неправду своме сиромашном суседу: узе од њега свињу, закла је, и не хте му је платити. Оштећени сиромашак се 
пожали преподобноме и замоли га да му помогне. Преподобни позва код себе тог човека и рече му: Чедо, верујеш 
ли да има Бога? Он је Судија и праведнима и грешнима, Отац је сирочади и удовицама; Он је готов на одмазду, и 

страшно је пасти у руке Његове. И како то да се ми не плашимо одузимати туђе, чинити неправду ближњем и 
чинити сваковрсно зло? Зар ми још нисмо задовољни оним што нам Он по Својој доброти даје, него се 

полакомљујемо на туђе добро? Како можемо не обраћати пажњу на Божју дуготрпељивост? Зар ми не видимо како 
они што неправду чине осиромашују, куће њихове постају пусте и спомен о њима губи се занавек; и у оном свету 

њих очекује мучење. - И много других поука светитељ изговори овом човеку и наложи му да оиромашку плати 
свињу, додавши: Никада не угњетавај сиротињу. - И немилосрдни човек се раскаја, обећа да ће се поправити, и 

исплатити свињу своме суседу. А л и после нешто времена он промени своју намеру и не исплати дуг сиромашку. 
Но кад уђе у одају где лежаше месо од заклане свиње он виде како се сво месо уцрвљало, иако је била зима. 

Уплашен тиме он одмах исплати свињу сиромашку, а месо баци кучићима. 

Једном допутова у Москву из Цариграда неки епископ, који беше много слушао о светом угоднику Божјем, али није 

83 



веровао томе. И мишљаше у себи: Зар се може у овим крајевима појавити тако велики светилник? - Са таким 
мислима он крену у манастир да види старца. А кад се приближи манастиру, њега обузе неки страх; и тек што 

крочи у манастир и угледа светитеља - он ослепе. Тада га преподобни узе за руку и уведе у своју келију. Епископ 
му са сузама исприча о своме неверју, и кајући се за свој грех мољаше светитеља да му поврати вид. Смирени 

игуман се дотаче његових очију, и епископ тог тренутка прогледа. После тога преподобни стаде кротко и благо 
разговарати с њим, и говораше да се не треба гордити; и епископ стече потпуно уверење да је преподобни Сергије 

заиста Божји човек и да га је Господ удостојио видети земног анђела и небесног човека. И преподобни са доличном 
чешћу испрати епископа из свог манастира, и епископ отпутова славећи Бога и Његовог угодника Сергија. 

Једном ноћу блажени отац стајаше пред иконом Пречисте Богоматере вршећи уобичајено молитвено правило, и 
погледајући на свети лик Њен говораше у молитви: Пречиста Мати Христа мога, заштитнице и моћна помоћнице 

рода људског, буди посредница за нас недостојне, увек се молећи Сину Твом и Богу нашем, да погледа на ово свето 
место. Тебе, Матер слаткога ми Христа, призивамо у помоћ ми слуге Твоје, јер си Ти свима нада и пристаниште 
спасења. - Тако се преподобни мољаше; и прочитавши благодарни канон Пречистој и акатист он седе да се мало 

одмори. Одједном он рече своме ученику Михеју: Чедо, стражи и бди, јер ћемо сада имати чудесну и страшну 
посету. - Тек што преподобни то рече, изненада се чу глас који говораше: Ево долази Пречиста. - Чувши то, 

светитељ брзо изађе из келије у предсобље; и гле, светлост велика, јача од сунчане, обасја светитеља, и он одмах 
угледа Пречисту са два апостола, Петром и Јованом, у неисказаном сјају. Угледавши то, светитељ паде ничице, јер 
не могаше поднети тај неподношљиви блесак. Но Пречиста својим рукама додирну светитеља и рече: Не плаши се, 
изабраниче мој! Ево дођох да те посетим, јер је услишена молитва твоја о ученицима твојим. Немој туговати више о 

обитељи својој: одсада ће она изобиловати у свему ве само за живота твога на земљи, него и по одласку твоме ка 
Господу. Ја никада нећу оставити обитељ твоју, снабдевајући је оним што је потребно, чувајући је и крилећи је. 

Рекавши то, Пречиста Богоматер постаде невидљива. А светитељ као у вансебности ума беше сав обузет страхом и 
трепетом. И кад мало после дође себи, он угледа свога ученика где од страха лежи као мртав, и подиже га. Тада 

Михеј поче правити метанија старцу, говорећи: Оче, Господа ради објасни ми ову чудесну појаву што би; умало се 
душа моја не разлучи од тела мог због блеска појаве ове. Но светитељ беше обузет великом радошћу, и лице му 

сијаше од те неисказане радости, и он не могаше ништа друго говорити него само ово: Чедо, стрпи се мало, јер и у 
мени сва душа трепти од чудесног виђења И преподобни стајаше неко време ћутећи и задивљен. Онда рече своме 

ученику: Чедо, позови ми Исака и Симона. Када ови дођоше светитељ им исприча све по реду, како виде Пречисту 
Богородицу са апостолима, и шта му Она рече. Чувши то они се испунише велике радости, и сви заједно 

одслужише молебан Богородици. Светитељ пак сву ту ноћ проведе без сна, размишљајући о милостивој посети 
Пречисте Владичице. 

Једном преподобни служаше свету литургију, а гореспоменути ученик његов Симон, човек савршен по животу, 
беше тада еклесиарх. Он виде где по светом престолу кружи огањ, обасјавајући олтар и служашчег оца Сергија, 
тако да светитељ стајаше у огњу од главе до ногу. А кад настаде време причешћу, божански огањ се подиже, и 
савивши се као неко најтананије платно спусти се у свету чашу, из које се и причести достојни служитељ свети 

Сергије. Пошто се причести, преподобни се одмаче од светог престола, и осетивши да се Симон удостојио виђења, 
дозва га и упита Чедо, од чега се тако уплашила душа твоја? Он одговори: Оче, ја видех чудесну појаву: видех 

благодат Духа Светога која делује са тобом. Тада му преподобни забрани да никоме не прича о томе: Не говори 
никоме што си видео док ме Господ не позове к Себи. И они обојица заблагодарише Господу на таквој милости. 

Поживевши много година у великом уздржању и трудовима, и учинивши многа чудеса, преподобни отац наш 
Сергије достиже дубоку старост: наврши седамдесет осам година Провидевши свој одлазак к Богу, он на шест 
месеци пре тога сазва к себи братију и предаде старешинство своме ученику Никону, који иако беше млад по 

годинама, али му ум цветаше духовним искуством и мудрошћу, и у целокупном животу свом он подражаваше свог 
учитеља и наставника преподобног Сергија. Поставивши дакле Никона за игумана, преподобни се предаде 

потпуном безмолвију, потпуном молитвеном тиховању, и стаде се припремати за одлазак из овог временског 
живота Септембра месеца он се разболе, и осетивши свој скорашњи одлазак к Богу он позва код себе братију и 

обрати им се последњи пут са поуком. Пошто их богомудро посаветова и поучи, он се опрости са свима и 
благослови их све. Напослетку им рече: Ја одлазим к Богу који ме позива, и вас поверавам свемогућем Господу и 

Пречистој Матери Његовој; нека вам Она буде прибежиште и одбрана од вражјих замки и клопки. 

У последњим тренуцима свога земаљског живота преподобни се причести светим Тајнама Христовим. Затим 
подигавш и руке своје он са молитвом предаде Господу свету душу своју. Чим светитељ издахну, неисказани 

миомир разли се по његовој келији; лице му беше светло и сијаше небеским блаженством. Братија горко оплакаше 
свога учитеља и наставника, и чесно тело његово погребоше, положивши га у цркви Животворне Тројице, са десне 
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стране. 

Тридесет година после престављења преподобног Сергија бише откривене његове свете мошти. И то на следећи 
начин. У близини манастира живљаше у то време један побожан човек; имајућ: "велику веру к светоме Сергију он 

често долажаше на његов гроб и усрдно се мољаше угоднику Божјем. Једном ноћу после пламене молитве он 
задрема, и тада му се јави свети Сергије и рече: Иди и упитај игумана обитељи: зашто ме тако дуго остављају под 
земљом у сандуку, где вода опкољава моје тело? - Пробудивши се овај се човек испуни страха, али у исто време 

осети и необичну радост у срцу свом; и одмах исприча о виђењу ученику преподобног Сергија Никону, тадашњем 
игуману. Никон обавести братију, и настаде велико ликовање међу монасима. Глас о скором открићу моштију 

угодника Божјег пронесе се далеко, и много се народа стече у манастир. Када откопаше гроб и отворише сандук, 
одмах се дивни миомир разли наоколо. Тада угледаше дивно чудо: не само свете мошти преподобног Сергија беху 
читаве и нетљене, него се трулеж не беше дотакла ни одеће његове; са обе стране сандука видела се вода, али она 
није додиривала ни мошти преподобнога, ни хаљине његове. Видећи то, сви се обрадоваше и узнесоше хвалу Богу 
који прослави Свога угодника. Са великим слављем бише положене свете мошти преподобнога у нови кивот. Ово 
обретење моштију преподобног Сергија би 5. јула 1422. године. При обретењу светих моштију догодише се многа 

исцељења. Но и надаље од чесног кивота његовог као од извора теку исцељења свима који са вером приступају: јер 
како. за живота свог на земљи, тако и по престављењу свом овај велики чудотворац чини велика и неизбројна 

чудеса, у славу Христа Бога нашега, коме част и благодарење кроза све векове. Амин. 

Од многобројних чудеса богоносног оца нашег Сергија која су се десила после његовог престављења поменућемо 
неколико. У светој бризи о својој обитељи богоносни подвижник се после свога упокојења више пута јављао 

некима од братије. Тако једном монах Тројицког манастира Игњатије би удостојен оваквог виђења: свети Сергије за 
време свеноћног бденија стоји у цркви на свом месту и са осталом братијом учествује у црквеном појању. - 

Удивљен, Игњатије одмах каза о томе братији, и сви радосно заблагодарише Господу што им је даровао тако 
великог молитвеника и помоћника. 

У јесен 1408. године, када игуман беше ученик преподобнога Никон, к пределима Москве стадоше се 
приближавати Татари под вођством свирепога Едигеја. Преподобни Никон је дуго молио Господа да сачува обитељ 
Свога угодника и заштити је од најезде грозних непријатеља; при томе је призивао име великог оснивача обитељи - 

преподобног Сергија. Једном ноћу после молитве он приседе да одахне, и задрема. Одједном он види светитеље 
Петра и Алексија и са њима Сергија који му рече: Господња је воља да иноплеменици закаче и ово место; но ти, 

чедо, не тугуј и не смућуј се: обитељ неће опустети него ће још више процветати. - Затим, давши благослов, свеци 
постадоше невидљиви. А преподобни Никон освестивши се похита вратима, но она беху закључана; он их отвори и 
угледа светитеље како одлазе од његове келије. Тада њему постаде јасно да то није био сан већ истинско виђење. - 

Предсказање преподобног Сергија брзо се испуни: Татари разрушише манастир и спалише. Но монаси, 
предупређени на тако чудесан начин, привремено се склонише из манастира, а када непријатељи одступише од 

предела Москве, Никон Божјом помоћу и молитвама преподобног Сергија поново сазида манастир и подиже 
дрвени храм у част Пресвете Тројице. 

За игуманства истог преподобног Никона један инок, секући шуму за грађење келије, силно повреди себе секиром 
по лицу. Од великог бола он не могаде наставити посао и врати се у своју келију; сумрак се хватао, а игуман тада не 
беше у манастиру. Одједном инок чу како неко закуца на врата од келије и рече да је игуман; но инок, изнемогао од 

бола и губитка крви, не беше у стању да устане и отвори врата; утом се врата сама отворише, дивна светлост 
наједаред обасја сву келију, и усред тог сјаја инок угледа два човека, једног у архијерејском одјејању. Паћеник 

стаде мислено просити благослов од дошавших. Лучезарни старац показиваше архијереју темеље келије, а овај их 
благосиљаше. Тада болесник, на своје највеће изненађење, осети се потпуно здрав. Из тога он разумеде да се 
удостојио видети светитеља Алексија и преподобнога Сергија. Тако се ова два света мужа, сједињени присно 

братском љубављу за живота на земљи, јављаху и по смрти. 

Житељ Москве Симеон трговац, рођен по предсказању светог Сергија, страховито се разболе, те се не могаше ни 
покренути, ни заспати, ни јести, већ лежаше раслабљен на постељи својој. Патећи много, он једном ноћу стаде 

призивати у помоћ светог Сергија: Помози ми, преподобни Сергије! избави ме од болести! сети се: ти си за живота 
свог био тако милостив према мојим родитељима и предсказао им моје рођење; не заборави ме, ти видиш како ми је 

страховито тешко. - Одједном пред њега стадоше два старца: један од њих бејаше Никон; болесник га одмах 
познаде, пошто је лично знао овог светитеља још за живота његова; а за другог му би јасно да је то сам преподобни 
Сергије. Дивни старац осени болесника крстом, па онда рече Никону да узме икону која је стајала крај постеље, а 
коју некада сам Никон беше поклонио Симеону. Болеснику се учини да му се сва кожа одвоји од тела; после тога 

свеци постадоше невидљиви. И у том тренутку Симеон осети да је потпуно оздравио: подиже се на својој постељи, 
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а да га притом нико не придржи; тада му постаде јасно да му није спала кожа, већ да га је болест напустила. И би 
радост његова велика; и уставши, он се поче пламено молити светим чудотворцима због свог чудесног исцељења. 

Једном о празнику Пресвете Тројице беше се по обичају стекло врло много света у обитељ преподобнога. Међу тим 
светом беше и један јадни путник богомољац који пре седам година беше изгубио вид; он стајаше ван цркве, док је 

у цркви текло свечано богослужење; а његов се водич беше удаљио од њега на неко време. Слушајући црквено 
појање слепац туговаше што не може да уђе и да се поклони светим моштима преподобнога. Остављен од водича, 

он стаде горко ридати. Одједном њему се јави брз на помоћ свети Сергије, узе га за руку, уведе га у цркву и приведе 
кивоту; слепац се дотаче кивота и одмах про гледа. Мноштво људи бише сведоци тако славног чуда, и сви 

заблагодарише Богу и прославише Његовог угодника. Исцељени пак човек, у знак благодарности остаде заувек у 
обитељи преподобнога и поматаше братији у радовима. 

Припаднимо и ми од свег срца к раки чудотворних моштију преподобног и богоносног оца нашег Сергија и са 
умилењем завапимо: Преподобни оче Сергије, моли Бога за нас! - На срдачну веру он увек милостиво одговара 

чудотворном љубављу, која лечи од свих недуга. Амин. 

          *** 

Преп. Никон Радонежски. Ученик и наследник у игуманству св. Сергија Радонежског. Када варвари нападоше на 
Русију он се мољаше Богу да отклони беду од руског народа. Тада му се јави св. Сергије са Петром и Алексијем, 
упокојеним митрополитима Московским, и рече му, да не тугује, јер та навала бива по попуштењу Божјем за неко 
добро, но да ће она проћи, и мир се опет зацарити. Обновио манастир св. Тројице и послужио многима примером 
подвижништва. Упокојио се 17. нов. 1426. год.   
      *** 
Дионисије, архимандрит Сергијевске лавре,  најпре свештеник; обудовевши и изгубивши децу постригао се у 
Успенском Богородичном манастиру. Ту произведен за архимандрита. Позван од патријарха Гермогена у Москву, 
био му ревносни помоћник и саветник. Године 1610 постављен за архимандрита Сергијевске Лавре. Много радио 
на ослобођењу Москве и Русије од Пољака. Много радио на исправљању богослужбених књига. Упокојио се 1633 
године. Свете мошти његове почивају у Тројицкој саборној цркви. 

 
  

СВЕТИ АЛЕКСАНДАР НЕВСКИ  
 

Још од малих ногу, овај младић је био окренут Богу. Правдољубив, жалостив и истински побожан, презирао је 
сујету света. Од своје ране младости заволео је Христа и трудио се да му у свему угоди. 

Његово основно занимање је било свеноћно бдење и тајна молитва Богу. Отац му би кнез 
Јарослав, а 1236 године и сам би наименован у кнеза Новогорског. У бици на реци Неви, која 

се одиграла 2 јула (15 јула по старом календару) 1240 године, победио је Шведе и добио 
надимак Невски. Уздао се овај угодник Божји, не толико у војску своју, већ у Бога. Пред 
полазак у сваку битку он се обраћао својим војницима речима: "Бог је не у сили него у 

правди". Године 1250, постао је кнез Владимирски и много се трудио да подигне и васкрсне 
Русију. Сматран је за великог заштитника и чувара православља, и неустрашивог исповедника 
Христове вере. Одбио је да се поклони татарским идолима, те га због тога татарски кан Батија 
веома поштоваше и уважаваше. Пред сам крај свог овоземаљског живота, он се замонаши и у 
монаштву доби име Алексиј и причестивши се Светим Тајнама мирно се упокоји 1 новембра 

(14 новембра по старом календару) 1263 године. - Сахрањен је у манастиру Рождество 
Пресвете Богородице у граду Владимиру. Интересантно је напоменути да је овај 

христочежњив подвижник у тренутку када му је митрополит хтео ставити захвалну грамату у руку, широм је 
отворио и узео, као да је жив. Његове свете мошти су 1381 године први пут откривене, а 1547 године у време цара 

Јована Четвртог у његову част и славу, састављена је посебна служба и одређен је овај датум да се празнује као 
спомен на њега. По наређењу цара Петра Великог, 1724 године његове часне мошти пренете су у Петровград, у 

Александро-невску лавру, где и дан данас почивају.  

 
СВЕТИ ЈОВАН КРОНШТАТСКИ СВЕТИТЕЉ НАШЕГ 
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ВРЕМЕНА 
  

Заблуда је сматрати како су се чуда Божија догађала само у време док је Господ боравио на земљи.  И након тога 
бројни светитељи су показали и доказали да искрена и чиста молитва може исцелити човека.  Један од таквих 

примера јесте живот оца Јована.  Он се родио 1828. , а мирно отпутовао Господу 20.  децембра 1908.  Био је син 
побожног црквењака и исто тако побожне супруге, “ изданак старог духовног рода – тело тела и крв крви оне Свете 

Русије која је живела и одисала светим православљем”.  Након завршене Академије, он ступа у брак и одлази на 
парохију, Кронштат.  Али, иако у браку, Свети Јован је живео девствено.  Када се као свештеник први пут појавио у 
Кронштату, његови становници нису били њиме задовољни.  Није им се допало његово порекло.  Кад су га видели 
говорили су: “ Ала су нам попа послали, простог, сељачког.  Нема ничег лепог на њему”.  Али нису ни слутили шта 
се крије иза ( по њиховим речима) “ просте мантије”.  Свети Јован је живот свој посветио пастви својој.  Бринуо се 
о болеснима, немоћнима, сиромашнима.  Милиони рубаља су прошли кроз његове руке, али се ниједна рубља није 
задржала.  Сећао се Св.  Јован да “ где је благо ваше онде ће бити и срце ваше”.  Некада би долазио кући без ципела 

или мантије и слично.  Раздавао је све онима којима је помоћ била потребна.  ( “Забадава сте добили, забадава и 
дајите”).  Његов је живот био подвиг, који је храбро носио све до смрти своје.  Господ га је подарио како Русији 

тако и читавом свету да би нас опоменуо како је “ Господ исти јуче, данас и у све векове векова” АМИН.  
Свети праведни оче Јоване моли Бога за нас.  

 
*************** 

    Говорећи о духовној вези о. Јована и о. Варсонуфија Оптинског, не можемо а да не наведемо Старчев сан, који је 
Старац испричао Јелени Андрејевној Вороновој, председници тамничког комитета у Санкт Петербургу, својој 

блиској духовној кћери. Ово је још један навод из Оптинског дневника Сергија А. Нилуса: 
«Ишао сам са женом за благослов к о. Варсонуфију. Јелена А. Воронова је од њега чула да је у ноћи између среде 

17. и четвртка 18. фебруара сањао сан који је оставио снажан утисак на нашег Баћушку. 
«Не волим», причао је он Јелени Андрејевној, «када неко почне да ми прича своје снове, јер ни својима не верујем. 

Али, бивају понекад и снови који су благодатни. Такве снове немогуће је заборавити. Ево шта сам уснио у ноћи 
између 17. и 18. фебруара. Видите какав сан, чак се сећам и датума!... 

Сањам ја да идем неким прелепим пространством и знам да је циљ тог мог пута да узмем благослов од о. Јована 
Кронштатског. И ето, пред мојим погледом указује се величанствено здање, слично храму неизрециве лепоте и 

заслепљујуће белине. Знам да та грађевина припада о. Јовану. Улазим унутра и видим као неки огромни сасуд од 
белог мермера, насред које се негде у вис пење веома лепо степениште, такође од белог мермера, широко и 

величанствено, као и читава кућа великог кронштатског пастира. Степениште са земље почиње одмориштем, а 
његове степенице, испрекидане истим таквим одмориштима, устремљене су право као стреле у бесконачну висину, 

и улазе на само Небо. На најнижем одморишту стоји сам о. Јован у као снежнобелој и јарко сијајућој одежди. 
Прилазим му и примам благослов. О. Јован ме узима за руку и каже: «Треба заједно да се успињемо уз ове 

степенице!» Почесмо да улазимо.  
Одједном ми наиђе помисао: «Шта је све ово? Па о. Јован је умро: како то да идем с њим као са живим? « Са том 
помишљу му се обратих: «Баћушка, та ви сте умрли!» «Шта причаш», узвикну он у одговор, «отац Јован је жив, 

отац Јован је жив!» 
Уто се и пробудих... 

«Није ли истина да је ово чудесан сан», упита о. Варсонуфије Ј. Андрејевну. «Каква је то радост да чујеш из уста 
самог о. Јована сведочанство неизмењиве истинитости наше вере?!» 

Св. Варсонуфије Оптински 

**********  

Живот светог Јована Кронштатског показује како је «диван Бог у светима својим». Он је био ретка појава не само 
међу људима, него и међу светитељима. Сваки светитељ Божији је на себи својствен начин велики и «диван». Сви 
они су постали оно што јесу једино чудесним и предивним Господом Христом. Отац Јован, пак, у своме животу, 
који је сав у Христу Богу, сједињујњ у себи одлике многих светитеља. Он је прави духовни горостас, сасуд пун 

изобилне благодати Божије, која се преко њега излива на све људе. У његовом карактеру запажају се многе 
изузетне црте које га чине сличним многим светитељима. 

Отац Јован има веру апостолски свету, силну и свемоћну, којом чини апостолска чудеса; има молитвеност светог 
Јефрема Сирина, којом обухвата сву широку Руску земљу, и још много више око ње; има милостивост светог 

Николаја Чудотворца, која  зна само за потребе својих ближњих, ма ко били; има сиромаштво светог Спиридона 
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Тримитунског, с обзиром на то да ништа своје није имао, премда су кроз његове руке пролазили милиони рубаља; 
има аскетизам великих пустињака, јер је био умерен и уздржљив у свему; има девственост светог Григорија 

Богослова, иако је званично био ожењен; има смирење јеванђељског цариника, с обзиром на то да се није гордио и 
преузносио, иако су га сви славили и дивили му се( знао је, наиме, да је само «залудан слуга» који чини оно што је 
дужан чинити); има љубав божански неизмерну, која га приближава свима и свакоме, те чини да читавим својим 

бићем састрадава са свим страдалницима и да свачији бол и муку осећа као своју. 
Свети отац Јован је, дакле, све то скупа и још нешто много шире и много више, нешто што је мислима неухватљиво 
и речима неизразиво. Ма шта и ма колико рекли о њему, увек остаје много недореченог. Он је изузетно јединствен 

и, усуђујем се рећи, непоновљив у лику светитеља Божијих.  
Рад и начин рада оца Јована је апсолутно је прихватљив и применњив у свим условима и свим временима јер је сав 

јеванђелски. А Јеванђеље Господа Христа је свевремено. Потребно је само стећи делотворну веру и састрадалну 
љубав оца Јована, па да се поље рада сваког свештеника учини широким и плодоносним. Отац Јован као учитељ, 
као помагач и збринитељ невољних и презрених, као свештенослужитељ, представља идеалан пример за углед и 

подражавање сваком свештенику, монаху и хришћанину. 
Његов пример показује шта је најважније у свештеничком позиву: спасење поверених душа. А љубав народа са 
свим благотворним последицама својим (и економском сигурношћу за живот свештеника) неће изостати. Само 

треба истрајати и бити доследан јеванђелским принципима. 
Јеромонах Артемије 

 
СВ. ОТАЦ ЈОВАН КРОНШТАТСКИ 

    Оца Јована сам видео у Кронштату док је служио Свету Литургију. Дивим се сили његових молитава све до сада. 
Прошло је од тада 40 година и ја још нисам видео некога да тако служи као он. Народ га је волео и сви су стајали са 

страхом Божијим. Није то чудо: Дух Свети вуче к себи срца људска. Из Јеванђеља видимо колико је много људи 
ишло за Господом. Реч Господња привлачила је људе јер је говорена Духом Светим и зато је она слатка и пријатна 

за душу. 
Када су Лука и Клеопа ишли у Емаус и на путу им пришао Господ и говорио са њима, њихова срца су горела 
љубављу према Богу. И отац Јован је имао у себи Духа Светог у изобиљу који је грејао његову душу љубављу 

према Богу и дејствовао кроз њега и на друге људе. Видео сам како је народ трчао к њему да прими благослов и, 
примивши га, радовао се, јер је Дух Свети пријатан и даје души мир и радост. 

Неки рђаво мисле о оцу Јовану и тиме жалосте Светог Духа Који је живео у њему и живи и сада после његове 
смрти. Они говоре да је он био богат и да се лепо одевао. Али не знају да онима у којима живи Дух Свети богатство 

не може ништа да нашкоди, јер је душа њихова сва у Богу и од Бога се изменила и заборавила своје богатство и 
спољашњост. Срећни су људи који воле оца Јована јер ће се он молити за њих. Његова љубав према Богу је велика; 

он је сав у пламену љубави. 
О, велики оче Јоване, молитвениче наш, благодарим Богу што сам те видео, благодарим и теби, пастиру добри и 

свети, јер сам ради твојих молитава оставио свет и дошао на Свету Гору Атонску, где сам примио велику милост од 
Бога. И сада пишем радујући се што ми је Господ дао да познам живот и подвиг доброг пастира.  

Отац Јован је био толико смирен, да није губио  благодат Светог Духа, и зато је тако много волео народ и приводио 
ум људски Богу. 

Видиш ли у њему силу Духа Светог! Када читаш његову књигу «Мој живот у Христу», душа осећа у његовим 
речима силу благодати Божије. Кажеш да је читаш и ништа не осећаш? Није ли то зато што си горд? А благодат не 

долази у горда срца.  
О, оче Јоване, ти сада живиш на небу и гледаш Господа Кога је заволела душа твоја још овде на земљи; молим те, 

моли се за нас да бисмо и ми заволели Господа и принели му покајање којем се радује Бог. 
О, добри и свети пастиру, као орао који високо лети уздигао си се над великом Русијом и видео потребе народа са 

висине на коју те је уздигао Свети дух Који живи у теби. Силом Духа Светог привукао си народ Богу, и људи, 
слушајући реч Божију из уста твојих, плакали су и горко се кајали.  

О, велики и добри пастиру, иако си умро телом, дух је твој са нама, и, стојећи пред Богом, Духом Светим видиш 
нас са неба. 

Смирено те поштујемо. 
Свети Силуан Атонски 

      Свети и Праведни отац Јован Чудотворац Кронштатски присећао се визије коју је имао у Јануару 1901: 
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 После вечерњих молитви легао сам да се мало одморим у својој слабо осветљеној соби јер осећах благу 
вртоглавицу. Пред Иконом Пресвете Богородице горело је кандило. 
 После не више од пола сата чух чудан шум и неко ме дотакну за раме и благим гласом рече ''Устани слуго 
Божији Јоване и следи вољу Божију''. 
 Ја устаде и видех пред собом Старца који изгледаше величанствено, коса му беше бело-сива а он имаше на 
себи црну мантију и у руци носаше штап, посматрао ме је благим погледом. Док сам се ја са великим напором 
уздржавао да се не срушим, моје руке и ноге се тресоше, хтедох нешто рећи али ми се језик не мицаше. Тада ме 
Старац прекрсти и смиреније са радошћу ме испуни, онда се и ја сам прекрстих. Старац показа штапом на западни 
зид моје собе и на зиду штапом написа бројке: 1913, 1914, 1917, 1922, 1924 и 1934, одједном зида нестаде и ја 
ходајући са Старцем кретох ка некој зеленој ливади а тамо видех мноштво крстова направљених од глине, дрвета 
или злата који означаваше гробове и ја упитах Старца због чега су ови крстови овде а он благо одговори: ''Ти 
крстови су за оне који су мучени и убијени за веру у Христа и због Речи Божије те постадоше Мученици'', те ми 
настависмо пут. Одједном видех целу реку крви, и питах Старца шта значи ова крв и колико је крви проливено? 
Старац погледа наоколо и одговори: ''Ово је крв правих Хришћана'', тада показа у висину на неколико Облака и ја 
видех мноштво белих лампи (кандила) како горе а онда почеше да падају на земљу једна за другом десетине и 
стотине и док падаху гасише се и претвараху се у пепео. 
 Старац тада показа високо на небу и ја видех и чух Ангеле како поју ''СВЈАТ СВЈАТ СВЈАТ ГОСПОД БОГ 
САВАОТ'', тада велика група људи са свећама у рукама хиташе поред нас са радосним и светлим лицима, у тој 
групи је било Архиепископа, монаха, монахиња затим група мирјана међу којима је било и младих, деце чак и 
одојчади. Ја упитах Чудотворног Старца шта је значење ових људи, а он одговори: ''То су људи који страдаше за 
Свету Саборну Апостолску Цркву за Свете Иконе од руку злих уништитеља.'' Ја упитах Старца да ли могу да им се 
придружим а он одговори: ''Још је прерано за тебе да би страдао и твоје придруживање не би било благословено од 
Господа.'' 
 Онда видех велику групу одојчади која за Христа страдаше од Ирода и примише круне од ЦАРА 
НЕБЕСКОГ. Ходајући мало даље ми уђосмо у велику Цркву, ја хтедох да се прекрстим али ми Старац рече: ''Не 
мораш да се крстиш овде јер је ово место 'ГНУСОБА ПУСТОШНА' (Данило 12;11).'' У Цркви беше непријатно, на 
олтару се налазило Еванђеље са Звездом, свеће изгледаше као од катрана и гореше као дрва за потпалу, из Чаше се 
ширио јак смрад, тамо се још налазише Просфора са Звездом. Свештеник стојаше испред олтара са лицем црним 
као угаљ а испод олтара се налазила жена обучена у црвено са звездом на уснама и вришташе кроз Цркву смејући 
се и вичући ''ЈА САМ СЛОБОДНА.'' Ја помислих: Господе како је ово одвратно, људи као полудели почеше да трче 
око олтара, звижде и тапшу рукама па запеваше хулне песме. Одједном муња севну, јак гром удари земља се 
затресе и црква се сруши шаљући жену, свештеника, људе и све остало у провалију. Ја помислих: о Господе каква 
страхота, спаси нас, и упитах Старца какво је значење ове страшне цркве, он одговори: ''То су људи на земљи, 
јеретици који одбацише Свету Саборну и Апостолску Цркву и прихватише нову модернизовану Цркву коју Господ 
није благословио, у тој Цркви они не посте, не присуствују свештенослужењима, не примају Свето Причешће. Ја 
уплашено рекох: ''Господња је милост на нама а ове је проклео смрћу...'' Старац ме прекину и рече: ''Не тугуј само 
само се моли.'' Тада видех масу људи од којих сваки имаше знак звезде на уснама, страшно се мучаше жеђу и 
ходаше напред-назад. А кад нас видеше почеше викати: ''Свети Оци Молите се за нас јер ми не можемо а страшно 
нам је тешко, наше мајке и очеви нас нису учили Закону Божијем, ми чак немамо ни име Христово и не налазимо 
мира, ми одбацисмо Свети Дух и знак Крста... Тада заплакаше. 
 Ја кренух даље пратећи Старца, и тада он показа руком на планину од људских телеса заливених крвљу, а 
ја јако уплашен упитах Старца за значење ових мртвих телеса. Он одговори: ''То су људи који живеше монашки 
живот, одбацише Антихриста и не примише његов знак, они пострадаше због Вере у Христа и Саборну Апостолску 
Цркву и примише Мученичке круне умирући за Христа. Моли се за ове Слуге Божије.'' 
 Без речи Старац се окрену ка северу и показа руком, и ја видех Царску палату око које трчаше пси, дивље 
звери и шкорпије кезећи своје зубе и чељусти. Тада видех и Цара где седи на престолу. Он у лицу блед и озбиљан 
рецитоваше ИСУСОВУ МОЛИТВУ. Наједном Цар се сруши као мртав, његова круна паде а пси звери и шкорпије 
сатрше ПОМАЗАНИКА ВЛАДАРА. Ја ужаснут заплаках горко а Старац ме узе под руку... Тада видех особу у 
белом, то беше ЦАР НИКОЛАЈ II, на његовој глави венац од зеленог лишћа а његово лице бледо и помало крваво, 
око врата имаше златни крст и тихо шапуташе молитву, и тада ми рече са сузама: ''МОЛИ СЕ ЗА МЕНЕ ОЧЕ 
ЈОВАНЕ И РЕЦИ СВИМ ПРАВОСЛАВНИМ ХРИШЋАНИМА ДА САМ ЈА ЦАР МУЧЕНИК УМРО 
ДОСТОЈАНСТВЕНО И МУШКИ ЗА МОЈУ ВЕРУ У ХРИСТА И ПРАВОСЛАВНУ ЦРКВУ, РЕЦИ СВЕТИМ 
ОЦИМА ДА СЛУЖЕ ПАРАСТОС МЕНИ ГРЕШНОМЕ АЛИ ЗА МЕНЕ ГРОБА НЕЋЕ БИТИ.'' 
 Убрзо све постаде скривено маглом, а ја плачући молих се за ЦАРА МУЧЕНИКА, ноге и руке ми дрхташе 
од страха. Тада Старац рече: ''Погледај и ја видех групе људи где леже свуда наоколо помрли од глади, а неки још 
живи једоше траву и биље док пси тргаше телеса мртвих, неподношљив смрад се ширише наоколо, ја помислих: о 
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БОЖЕ ти људи неимаше Вере, са њиховим уснама они богохулише и за то примише ГНЕВ ГОСПОДЊИ... Још 
видех целу планину књига међу којима гамижаху црви и осетих страшан смрад те запитах Старца какаво је значење 
ових књига, а он одговори: ''Ово су књиге пуне безбожништва и хуле на БОГА које ће затровати све Хришћане са 
јеретичким учењима'', тада Старац дотакну својим штапом неке од књига и њих захвати пламен и ветар развеја 
пепео. 
 Мало даље видех Цркву око које лежаше гомиле листића са именима упокојених за помињање, ја се сагох 
да узмем неке од листића да прочитам имена али Старац рече: ''ОВИ листићи са именима за упокојене леже овде 
већ много година и свештеници заборавише за њих, а ја упитах: ''Ко ће се молити за њих,'' а он одговори: ''АНГЕЛИ 
 ЋЕ  СЕ  МОЛИТИ  ЗА  ЊИХ.''' Пођосмо даље и Старац убрза да га са муком пратих. Онда ми показа и рече: 
''Види!'' и ја видех многи народ мучен демонима (ђаволима), који их мучише штаповима, вилама и кукама. Ја 
упитах Старца шта значи стање овог народа, а он одговори: ''То су они који се одрекоше своје Вере и који 
напустише Свету Саборну и Апостолску Цркву и прихватише нову модернизовану Цркву. Ова група представља и 
свештенике, монахе, монахиње и мирјане који прекинуше своје завете и брак те се упустише у пијанство и сваку 
врсту безакоња и хуле''. Сви они имаше ужас на лицима а из уста им се ширише неподносљив смрад, док их демони 
(ђаволи) мучише и вукоше у дубоку провалију из које се уздизала паклена ватра. Ја се страшно уплаших и 
прекрстих молећи се ''Избави нас Господе од оваквог пута.''    
      Тада видех групу људи старих и младих страшно ружно одевених који подизаше велику ''ПЕТОКРАКУ 
ЗВЕЗДУ'' на сваком крају звезде беше по дванаест демона (ђавола) а у средини звезде сам Сатана са ужасним 
роговима и издуженом и изопаченом главом, он ширише око себе пену на људе док говораше ''Устајте ви проклети 
са знаком…'' Одједном се појавише мноштво демона (ђавола) са жељезним печатима и на све људе ставише знак, на 
усне, изнад лакта и на десну руку. Ја упитах Старца за значење овога а он одговори: ''ОВО ЈЕ ЗНАК 
АНТИХРИСТА.'' ЈА се прекрстих и кренух за Старцем. 
    Мало затим он нагло стаде и показа руком на исток где видех велику групу људи са радосним лицима где 
носе Крстове и упаљене свеће у рукама, а међу њима се налазише велики Олтар бео као снег и на Олтару се налазио 
''Воздух'' (вео којим се покривају Свети Дарови) са златном царском круном на којој је било исписано ''на кратко 
време.'' Патријарси, Епископи, свештеници, монаси, монахиње и мирјани стојећи око олтара појаше ''СЛАВА БОГУ 
НА ВИСИНИ И НА ЗЕМЉИ МИР.'' Ја се из велике радости прекрстих и заблагодарих Господу, тада Старац подиже 
свој Крст увис три пута и ја видех планину телеса заливену крвљу а изнад њих Ангели летеше узимајући душе 
убијених за Реч Божију и носише их ка Небесима појући АЛИЛУЈА. Док посматрах ја гласно заплаках а Старац ме 
ухвати под руку и забрани да плачем говорећи: ''Шта је угодно БОГУ, да је наш ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС мучен 
пролио Своју Пресвету Крв за нас, а ови ће бити Мученици који не прихватише знак Антихриста и сви који пролију 
крв своју примиће небеске венце''. Тада се Старац помоли за те Слуге Божије и показа на исток а речи Пророка 
Данила се обистинише ''ГНУСОБА ПУСТОШНА'' (Данило 12;11). ТАМО видех куполу Јерусалимску над којом се 
налазише звезда, а у Цркви велико мноштво милиона људи а још многи покушаваху да уђу унутра. Ја хтедох да се 
прекрстим али ме Старац ухвати за руку и рече: ''ОВДЕ ЈЕ ГНУСОБА ПУСТОШНА.'' Тада видех олтар где гораше 
свеће од смоле а на олтару се налазио краљ у ватрено црвеној порфири, на глави имаше златну круну са звездом, и 
ја упитах Старца: ''Ко је ово?'' а Старац рече: ''Антихрист''. 
 Он беше веома висок, са ватреним очима, црним обрвама, четвртасто уобличеном брадом, лукаво, зло и 
страшно лице. Он се сам налазио на олтару. Тада подиже руке ка народу, руке му личише на канџе тигра и повика: 
''ЈА сам краљ, ја сам Бог, ја сам вођа и онај који нема мој знак биће убијен.'' 
 Сви људи падоше ничице и обожаваше га а он стављаше знак на њихове усне и руке да би могли примити 
мало хлеба и да неби поумирали од глади и жеђи. Тада пред Антихриста његове слуге доведоше неколико људи са 
завезаним рукама који му се не хтедоше поклонити. Они гласно рекоше: ''МИ СМО ХРИШЋАНИ! МИ ВЕРУЈЕМО 
У НАШЕГ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА!'' а Антихрист им у трену пооткида главе и хришћанска крв се проли. Тада 
у олтар пред Антихрсита доведоше дете да му се поклони, али се дете не хтеде поклонити већ јасно исповеди: ''ЈА 
САМ ХРИШЋАНИН И ВЕРУЈЕМ У НАШЕГ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА, А ТИ СИ СЛУГА САТАНИН!'' 
Антихрист тада узвикну: ''Смрт том детету!'' док остали који прихватише знак Антихриста падоше пред њим 
ничице и обожаваше га. 
 Одједном гром одјекну, мноштво муња поче да сева и ватрене стреле почеше да падају на слуге 
Антихриста. Тада велика ватрена стрела севну и погоди Антихриста у главу. Он махну руком а круна му паде са 
главе на земљу и изломи се. Тада милиони птица полетеше на слуге антихристове. Ја осетих да ме Старац узе за 
руку и поведе. 
 Ходасмо даље и ја видех још јако много проливене хришћанске крви и ту се сетих речи Светог Јована 
Богослова, у књизи Откровења, да ће крви бити коњима до узди. Ја помислих: Боже спаси нас. Тада видех Ангеле 
који летеше и појаху ''СВЈАТ СВЈАТ СВЈАТ ГОСПОД БОГ САВАОТ.'' 
 Старац погледа уназад и рече: ''НЕ ТУГУЈ ЈЕР БРЗО, ВРЛО БРЗО ЋЕ ДОЋИ КРАЈ СВЕТА. Моли се 
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Господу: БОЖЕ БУДИ МИЛОСТИВ НА СЛУГЕ СВОЈЕ.'' 
 Време се примицаше крају. Старац показа ка истоку, паде на колена и поче молитву и ја му се придружих. 
Тада Старац би подигнут у висину ка небесима и док одмицаше у висину ја се присетих да незнам Старчево име те 
гласно повиках за њим: ''ОЧЕ КАКО ТИ ЈЕ ИМЕ?'' А он благо одговори: ''СЕРАФИМ САРОВСКИ.'' 
 ТО ЈЕ ОНО ШТО ЈА ВИДЕХ И ЗАПИСАХ ЗА ПРАВОСЛАВНЕ ХРИШЋАНЕ. Велико звоно зазвони над 
мојом главом и ја чувши звук устаде са кревета и помолих се: 
 ''ГОСПОДЕ БЛАГОСЛОВИ И ПОМОЗИ МИ МОЛИТВАМА ВЕЛИКОГ СТАРЦА, ТИ ПРОСВЕТЛИ 
МЕНЕ ГРЕШНОГ СЛУГУ СВЕШТЕНИКА ЈОВАНА КРОНШТАДСКОГ.'' 
 Старац тада показа и рече: ''Погледај,'' и видех на облаку седам горућих лампи, и ја упитах шта значе ове 
лампе што падоше на земљу а он одговори ''То су Цркве Божије које падоше у јерес, а тих седам лампи на облаку су 
седам Апостолских Саборних Цркава које ће остати до краја времена.'' 
 
 
     Св. Јован Кронштатски  

                               МОЈ ЖИВОТ У ХРИСТУ 
      * * *  
Господе! Ја сам чудо Твоје доброте, премудрости, свемоћи, јер си ме Ти привео из небића у биће, јер ме Ти до сада 
одржаваш у животу, јер ћу, добротом, милошћу и човекољубљем јединородног Сина Твога, наследити живот вечни, 
ако Ти останем веран, јер сам страшним свештеним чином приношења Сином Твојим на жртву Себе Самог 
подигнут из ужасног пада, искупљен од вечне погибељи. Славим Твоју доброту, Твоју моћ бесконачну, Твоју 
премудрост! Али учини чуда Твоје доброте, свемоћи и премудрости на мени кукавном и како год знаш спаси мене, 
недостојног слугу Твог, и уведи у Царство Твоје вечно, удостој ме живота бесконачног, дана незалазног.  

* * *  

Срце моје треба да се прилепљује само за Бога: мени је добро прилепљивати се Богу (Пс. 72, 28), а оно се – ај, какво 
слепило и изопаченост! – прилепљује за сласти овога века: за храну, пиће, телесну сласт, за новац, за тај прах, за 
одећу, за ту трулеж, за цвеће које нестаје, за дезене, за кројеве који маме око, за раскошно намештене собе итд. 
Чудна ствар! Мене, хришћанина, небеског човека, занима све земаљско, а мало – небеско. У Христу сам пресељен 
на небеса, док се у исто време свим срцем чврсто прилепљујем за земљу и, по свој прилици, никада не бих ни желео 
да будем на небу, већ бих радије да увек остајем на земљи, иако ме земаљско, и поред задовољства које причињава, 
оптерећује и мучи, иако видим да је све земаљско непоуздано, пропадљиво, да брзо пролази, иако и знам и осећам 
да ништа земаљско не може да засити мој дух, да умири и задовољи моје срце, непрестано узнемирено и 
растуживано овоземаљском таштином. И докле ћу ја, небески човек, бити земаљски? Докле ћу бити тело ја, чедо 
Божје, који се не од крви, ни од жеље тјелесне, него од Бога родих (Јн. 1, 13) на светом крштењу, докле се сав нећу 
устремити ка Богу? Господе, привуци срце моје к Теби, Духом Твојим Светим! Господе, одврати срце моје од 
таштине овоземаљске. Господе, без тебе ништа чинити не могу.  

* * *  

Све што сија на земљи јако волимо: злато, сребро, драго камење, кристал, блештаву одећу – зашто не волимо 
будућу славу на коју нас Господ позива? Зашто не тежимо сјају попут сунчевог? Праведници ће се, речено је, 
засјати као сунце у Царству Оца свога. (Мт. 13, 43) Зато што смо грехом изопачили природу душе своје и уместо за 
небо, прилеписмо се за земљу, уместо за нетрулежност – за трулежност, заволесмо земаљски сјај, пролазни, 
пропадљиви и обмањиви. Али зашто ми тако силно волимо сјај? Зато што душа наша беше створена ради светлости 
небеске и у почетку сва беше светлост, сва сијање; њој је светлост урођена, урођено јој је осећање и жеља за 
светлошћу. Усмерите ту тежњу ка тражењу небеске светлости!  

* * *  

Када видиш прелепу девојку или жену, или прелепог младића, истог трена се узнеси ка врховној, најсветијој 
Лепоти, која је узрок сваке лепоте земаљске и небеске, дакле, ка Богу; прослави Га због тога што од земље чини 
такву лепоту; задиви се у човеку лепоти лика Божјег који сија чак и у нашем исквареном стању; замисли какав ће 
бити наш лик у стању нашег прослављења, ако га се удостојимо; замисли каква је лепота светих Божјих, светих 
Анђела, Божје Мајке, преукрашене Божанском славом; замисли неизрециву доброту лица Божјег које ћемо 
угледати и не заноси се земаљском лепотом, тим телом и крвљу. Слатка је похота, али је греховна, развраћа и Богу 
је противна. Не прилепљуј се срцем за девојачку или женску лепоту, већ само за Господа Бога Који је створио сваку 
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лепоту Себе ради, и говори: мени је добро прилепљивати се Богу (Пс. 72, 28), само Богу, а не пролазној телесној 
лепоти.  

* * *  

Чамотиња која нас обузима због неуспеха у каквом делању, особито свештеничком, које обављамо ради других, и 
стид на лицу, потичу од нашег непријатеља бестелесног који као лав ричући ходи и свугде настоји да нас прождере, 
и који нас нагони на сваки неуспех, на сваки грех. Стога, да не би било спотицања у било каквом делању, за њега се 
треба претходно припремати његовим разумним проучавањем, спојеним са уздржањем и молитвом; треба тежити 
савршенству у свему и не давати места ђаволу. Ако се деси неуспех у послу, не треба се препуштати чамотињи, 
него се, признавши пред Богом свој грех и своју немоћ, смирити пред Њим, одбацити своје самољубље и не 
снебивајући се признати свој грех и своју непромишљеност, лењост или слабост, и грех свој вргнути у бездан 
милосрђа Божјег, молећи за Његову милост и помоћ за убудуће ради доброг и успешног обављања свога посла.  

* * *  

На молитви и у сваком делу у свом животу избегавај подозривост и сумњу и ђаволско маштање. Нека ти око 
душевно буде здраво да би све тело твоје молитве, твојих дела и твога живота било светло.  

* * *  

Током заједничке молитве цело срце твоје нека буде у Богу и нека се нипошто ни за шта земаљско ни за трен не 
прилепљује; имај такође пламену љубав према душама људским, због љубави Божје и старања о њиховом спасењу; 
моли се за њих као за оне који се налазе у великој невољи. Сви ми, речено је, у невољама пребивамо, изложени 
обмани лукавога.  

* * *  

Кад огладниш, не наваљуј много на храну – оптеретићеш и срце и тело. Једи полако, без халапљивости, уз 
размишљање, у славу Божју, сећајући се Бога–Храниоца, а особито Његове непропадљиве хране, тела и крви 
Његове, тога како нам је Самога Себе, из љубави, даровао за храну и пиће, и свете речи јеванђељске.  

* * *  

Све што узнемирава и као да поткопава срце у његовом темељу, све што га мучи – од ђавола потиче, јер је он 
вечито узнемиравање и мучење. Господ је спокој срца. Ходите к Мени сви који сте уморни и натоварени и Ја ћу вас 
одморити. (Мт. 11, 28) Мир вам остављам, мир Свој дајем вам. (Јн. 14, 27) Колико страсти, толико немира и 
мучења; колико пристрашћа, толико оштрих стрела које пробадају срце, и толико помрачења. Велики део живота 
човек се налази у душевном помрачењу.  

* * *  

Наиђе ли помисао самохвале, самонаслађивања, говори: ништа сам; све добро у мени чини благодат Божја. Шта ли 
имаш што ниси примио? (1. Кор. 4, 7) Без Мене не можете чинити ништа. (Јн. 15, 5) Ако наиђе помисао гнушања 
према било ком делу тела ближњег или свом, говори: цео човек је прекрасно дело руку Божјих; све је у њему веома 
добро створено. Гле, све добро бјеше веома. (1. Мој. 1, 31)  

* * *  

Која је дужност твоја, причасниче божанских Тајни? Ти мораш мислити о ономе што је горе гдје Христос сједи с 
десне стране Бога (Кол. 3, 1. 2), а не о земаљском, јер Христос ради тога на земљу сиђе, да нас на небеса узведе.1 У 
кући Оца Мојега станови су многи. Идем да вам припремим мјесто. (Јн. 14, 2) Наше живљење је на небесима. (Фил. 
3, 20) Блажени сиромашни духом, јер је њихово Царство небеско. Ако не буде правда ваша већа него правда 
књижевника и фарисеја, нећете ући у Царство небеско. (Мт. 5, 3; 20) Пустите дјецу нека долазе к Мени, јер таквих 
је Царство Божије. (Лк. 18, 16) Видиш ли који је крајњи циљ ради кога је Христос сишао са небеса на земљу, ради 
кога нам даје Своје божанске Тајне – тело и крв? Тај циљ је – даровање нама Царства небеског. Ка њему тежи.  

* * *  

Гордост је демон; злоба је тај исти демон; завист је тај исти демон; и блудна гадост је тај исти демон; и присилна 
хула је тај исти демон; присилна сумња у истину је демон; чамотиња је демон; разне су страсти, али у свима делује 
исти сатана; разне су страсти, али су заједно разнолика нашаптавања сатанска, и човек бива једно, један дух са 
сатаном. Излажући се злобном и жестоком насиљу најразличитијих страсти и уједању ђавола при вршењу 
различитих дела Божјих, прихватај та страдања као страдања за име Христово и радуј се у страдањима својим, 
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благодарећи Богу; јер ти ђаво, а да то и не зна, припрема најсјајније венце од Господа! Амин. Опири се ђаволу без 
одлагања.  

* * *  

Не срди се на људе који показују своју гордост и надменост или злобу, размаженост и нестрпљивост у односу 
према теби или другима, него се, сетивши се да си и сам изложен тим истим, па и већим греховима и страстима, 
помоли за њих и кротко са њима поступи. Ако и упадне човек у какво сагрешење, ви духовни исправљајте таквога 
духом кротости, чувајући себе да и ти не будеш искушан. Носите бреме један другога (ако те је неко увредио, или 
ти је тешко – истрпи), и тако испуните закон Христов. (Гал. 6. 1–2)   

* * *  

Обраћате ли довољно пажње на стање своје душе: да ли је здрава и, будући да је жива, да ли је чврст њен живот, и 
ако је срећан овдашњи пролазни живот, да ли је ичим обезбеђен вечни живот, вечно благостање, на пример, вером – 
има ли у души твојој вере живе у Бога, у Спаситеља, у Цркву – добрим делима, кротошћу, смирењем, 
незлобивошћу, правдољубљем и поштењем, уздржањем, целомудреношћу, милосрђем, трпљењем, покорношћу, 
трудољубљем и др.? У противном, сав твој рад је узалудан, душа чини многе, можда и дивљења достојне ствари, 
али ће сама погинути. Каква је корист човјеку ако сав свијет задобије а души својој науди? (Мт. 16, 26)  

* * *  

Дан је символ краткотрајности земаљског живота: долази јутро, потом дан, затим вече, и са доласком ноћи прође и 
читав дан. Тако ће и живот проћи. Најпре детињство, као рано јутро, потом дечаштво и зрелост као потпуно 
свануће и подне, затим старост, као вече, ако Бог да, а онда – неизбежно смрт.  

* * *  

Човек се, ма где бивао, напослетку увек враћа кући. Тако се и хришћанин, ма ко да је, чувен или обичан човек, 
богат или сиромашан, учен или неук, ма где био, ма какву дужност у друштву вршио, ма шта радио, мора 
опомињати да није код куће, већ у странствовању, на путу, и да се мора вратити кући – оцу, мајци, старијој браћи и 
сестрама; а та кућа је небо, отац је Бог, мајка – Пречиста Богородица, старија браћа и сестре – Анђели и свети људи 
Божји; мора имати на уму да су све земаљске обавезе, послови – споредна дела, а да је право дело – спасење душе, 
испуњавање заповести Христових, очишћење срца.   

* * *  

Како волети Бога свим срцем, свом душом, свом снагом, свим умом? Свим срцем, то јест у потпуности, без 
подељености између између љубави према Богу и љубави према свету, и уопште према твари; ако се, на пример, 
молиш, моли се свим срцем, не забављај се испразним помислима, земаљским пристрашћима, буди сав у Богу, у 
љубави Његовој, свом душом, то јест не каквом једном силом душе, не само умом, без учешћа срца и воље, свом 
снагом, а не са пола снаге или слабо; када треба испунити какву заповест, испуњавај је свеусрдно, до зноја и крви и 
давања живота, ако затреба, а не лењиво и мртво или преко воље.  

* * *  

Како је променљив овај свет! Овде весеље, музика, тамо – заупокојене молитве, појање, плач за умрлим; овде 
богатство, раскош, велелепност – тамо пуко сиромаштво, оскудевање у свему, у пристојној и довољно топлој одећи, 
тескоба, одвратна прљавштина, влага. Овде све пуца од здравља, изобиља снаге, тамо – болести, оронулост, 
изнемоглост; овде просвећеност, образованост, тамо – незнање, тама; или: овде уз световну образованост високо 
духовно просвећивање и благочашће, и у том сједињењу дивна и пријатна хармонија, лепота духовна; а тамо 
световно просвећивање и уз њега безверје, неморалност – духовна наказност, дисхармонија, дисонанца која раздире 
душу; овде успех у свим подухватима, тамо – безуспешност; овде се све лако добија – и новац и углед у друштву, 
почасти, одликовања, тамо – ма колико се трудио, ништа не постижеш или тек уз огромне напоре постижеш нешто 
мало. Ко ће уклонити ту очигледну противречност? Само Бог. Ми о томе можемо само да сневамо.  

* * *  

Ко је дрзак према човеку, дрзак је и према Богу, какви су многи од нас. Поштуј у човеку величанствену, бесцену 
икону Божју и дуго трпи грешке и заблуде палога човека да и твоје Господ истрпи, јер непријатељ Бога и рода 
људског, будући да није у стању да своју злобу искали на Богу, упиње се да је искали на икони Његовој – на човеку, 
као што се упиње и да све своје нечистоте, своју таму, своју гордост, завист и остало искали на њему. Па поштуј 
човека, спасавај га; чувај и себе, не раздражуј се, не озлојеђуј се, не завиди, не вређај, не лажи, не чини прељубе, не 
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кради и др.    

* * *  

Душа наша је проста као мисао, и брза као мисао и као муња. Она за трен може да буде рањена грехом, да се 
прилепи за пропадљиве ствари; за трен може да отпадне од љубави Божје и ближњег, због једне помисли 
неправедне, због једне жеље страсне, због помисли непријатељске, и стога морамо непрестано бити на стражи свога 
срца да не скрене у лукаве речи или помисли, већ да вазда пребива у искрености и чистоти Божјој, у љубави Бога и 
ближњег.   

* * *  

Најбољи тренуци у животу су они у којима мислимо о ономе што је горе, уопште, када спознајемо или бранимо 
истину, ту небеску житељку, у вишњим обитељима настањену. Само тада ми истински живимо. Значи, суштинске 
користи душевне захтевају да се што чешће уздижемо високо изнад земље, горе, на небо – где је наш истински 
живот, истинска отаxбина наша којој неће бити краја.  

* * *  

Посматрајући најразличитије разоноде људске, изузетну бригу о телу, мислиш: имају ли људи душу? А ако је 
имају, зашто се не брину, не мисле о њеном спасењу, јер она се одала безбројним гресима који чине њену смрт, и то 
смрт вечну? Постоји ли вечна мука и вечно блаженство? А ако постоји, зашто се људи тако мало труде, или се ни 
најмање не труде да избегну вечно мучење и наследе вечно блаженство? И још: зашто људе не плаши страшни час 
смрти? Та нећемо вечно живети на земљи. Једном ће и на нас доћи ред, и биће нам речено: претворите се и ви, 
синови људски, у прах земаљски од кога сте створени. О, расејаности наше, гордости наше, пристрашћа, 
прикованости за земљу! Грешници, мислите ли да Бог нема чиме да вас казни? О, има, има! То је пакао огњени, 
језеро огњено, страшни бездан паклени кога се и сам сатана плаши, црв који не умире и шкргут зуба. Али зашто се 
обраћам само вама?! И себи, и себи треба да кажем исто: јер сам први међу грешницима којима беху припремљене 
муке паклене, али од којих ме спасе Христос, у Кога се једино уздам. А ви, браћо моја, имате ли сви ви веру у 
Христа, у Јеванђеље Његово? Где је ваш живот јеванђељски? Ко од вас бар свакодневно чита Јеванђеље, тај највећи 
дар Бога и закон живота? Сви застранише и заједно неваљали посташе: нема га који чини добро, нема баш 
ниједнога. (Рим. 3, 12)  

* * *  

Школована и недошколована омладина ретко иде у цркву, уопште се не бави својим духовним васпитањем, 
сматрајући га непотребним и предајући се овоземаљској таштини. На то треба обратити пажњу. То је плод 
гордости, духовне учмалости. Сматрају да је посећивање храма и заједничког Богослужења ствар простог народа и 
жена, заборављајући да у храму са страхом заједно са људима служе Анђели и да то сматрају највећим 
блаженством.  

* * *  

Не потиче ли хладноћа према заједничком Богослужењу отуд што га једни не разумеју, а други, иако су учили 
науку о Богослужењу, предавана им је сувопарно, без примера, упућивана само разуму, док је Богослужење, будући 
узвишено сазрцање ума, уједно, и пре свега, сладост и блаженство за срце?  

* * *  

Свештеник, као лекар душе, мора бити без душевних болести, то јест страсти, да би друге лечио; као пастир, мора 
бити напасан на богатим пашњацима јеванђељским и светоотачким, да би знао где да напаса словесне овце; мора 
бити искусан у борби са мисленим вуцима како би умео да их одгони од стада Христовог; мора бити искусан и јак у 
молитви, уздржању; не сме бити спутан похотама и сластима овога живота, нарочито похлепом, славољубљем, 
гордошћу; једном речју, мора бити светлост да би просвећивао друге, со духовна, да би друге чувао од душевног 
кварења, и не сме бити искварен страстима. У противном, сваки духовни болесник му може рећи: Љекару, најпре се 
сам излијечи (Лк. 4, 23), а онда ћу ти допустити да лечиш мене. Лицемјере, извади најприје брвно из ока свога, па 
ћеш онда видјети извадити трун из ока брата свога. (Мт. 7, 5)  

* * *  

Срце је танано, лако, духовно, небеско по природи својој – чувај га; не оптерећуј, не оземљуј га, буди крајње 
уздржан у храни и пићу и уопште у задовољствима телесним. Срце је храм Божји. Ако неко разара храм Божији, 
разориће њега Бог. (1. Кор. 3, 17)   
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* * *  

Буди хришћанин у срцу, то јест буди увек искрен у молитви, у понашању према ближњима, увек веруј, надај се, 
буди кротак, незлобив, према свима добронамеран, праведан, неграмзив, саосећајан, милостив, уздржан, 
целомудрен, трпељив, покоран, храбар.   

* * *  

О, како је скупо проценио душу нашу, спасење њено, Господ наш Исус Христос, будући да је ради нас сишао са 
небеса, узео на Себе душу и тело наше, страшно пострадао и за нас умро! А како ја ценим своју душу, њено вечно 
спасење? О, не умем да ценим и досад нисам научио да будем у складу са љубављу мога Спаситеља, сав се 
прилепивши за земљу, сав се предавши лењости и разним страстима. Како да у теби буде љубав Божја, Царство 
Божје, кад у твом срцу царује љубав земаљска – сластољубље, похлепа и гордост? То је немогуће дотле док не 
разапнеш тијело своје са страстима и жељама (Гал. 5, 24): јер нико не може два господара служити (Мт. 6, 24) и 
пријатељство према свијету непријатељство је према Богу (Јак. 4, 4). Не љубите, речено је, свијета ни што је у 
свијету. Јер све што је у свијету је похота тјелесна, и похота очију, и надменост живљења. И свијет пролази и 
похота његова; а онај који твори вољу Божију остаје вавијек. (1. Јн. 2, 15–17)  

* * *  

Наш Господ Бог нас, због упорног тражења од Њега милости Његових, хвали, видећи у нашој упорности веру нашу 
и уздање у Њега; а ми грешни се гневимо на оне сиромахе који свакодневно и упорно траже од нас милостињу – чак 
и на децу чије је поверење у људе нарочито велико, чија вера у доброту других нема граница, јер су она још 
простосрдачна и добра, незлобива. Будући среброљубиви, сластољубиви, горди, ми их често гледамо са презиром, 
на њих, овчице незлобиве, вичемо, губимо власт над собом, не желећи да схватимо да их на неуморно тражење 
милостиње од нас присиљава глад, недостатак одеће, обуће, упорно захтевање газдарице или газде новца за део 
собе који им издају. Зар управо они код пророка Данила не вапију на нас ка Господу: веома се испунисмо 
понижења; нарочито се испуни душа наша поруге од уживача, и понижења од гордељиваца (Пс. 122, 3–4). И, 
свакако, пре или касније њихов жалосни вапај ће стићи на небо. Шта ја то говорим? Већ је одавно допро до ушију 
Господа Саваота и покренуће гнев Његов на нас и праведну освету.  

* * *  

До сада ни у чему нисам оскудевао, будући милостив према другима, и нећу оскудевати ни у будуће јер Господ је 
исти јуче и данас (Јев. 13, 8). Није узалуд речено: рука онога који даје неће осиромашити. До сада ми је Господ 
пролазна добра прибављао, а не одузимао. Славим милости Господње, богати промисао Његов.  

* * *  

Ти си представник вере и цркве, о јереју, ти си представник Самога Христа Господа; ти си дужан да будеш пример 
кротости, чистоте, храбрости, чврстине, трпљења, узвишеног духа. Ти делаш дело Божје и ни пред ким не треба да 
клонеш духом, никоме не треба да ласкаш, да се улагујеш и да свој посао сматраш вишим од свих послова људских.  

   

* * *  

Ко се навикава да полаже рачуне о свом животу на исповести овде, тај се неће бојати да даје одговор на страшном 
суду Христовом. И ради тога је овде и установљен кротак суд покајања да бисмо, очишћени и исправљени 
овдашњим покајањем, дали непостидан одговор на страшном суду Христовом. То је прва побуда на искрено 
покајање и притом неизоставно једном годишње. Што се дуже не кајемо, то је горе по нас саме, то узе греховне 
постају замршеније, то је, значи, теже, полагати рачуне. Друга побуда је спокојство: што је исповест искренија, 
душа је спокојнија. Греси су скривене змије које трују срце човеково и све биће његово; не дају му мира, 
непрестано му изједају срце; греси су бодљикаво трње које непрестано боде душу; греси су духовна тама. 
Покајници треба да дају плодове покајања.   

* * *  

Покајању помаже свест, сећање, уобразиља, осећање, воља. Као што грешимо свим силама душе, тако и покајање 
треба да буде од све душе. Покајање само на речима, без решености на исправљење и без осећања скрушености, 
назива се лицемерним. Свест о гресима се помрачује, треба је просветлити; осећање се заглушује, отупљује, треба 
га пробудити; воља тупи, одузима снагу за исправљење, треба је принуђивати: Царство небеско с напором се осваја 
(Мт. 11, 12). Исповест треба да буде искрена, дубока, потпуна.  
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* * *  

Ах, браћо моја! Нећемо ли сви убрзо ишчезнути са лица земље, и бити као да нисмо ни постојали? Та где су дела 
љубави? Где је испуњење заповести Творца? Где је дух Христов у нама? Где је незлобивост, где смирење, где 
љубав према душама, где непристрашћеност према пролазном? Где је старање о духовним добрима? Ми људи смо 
безумни, најглупљи! Унаказили смо икону душа наших, унаказили живот свој, преиначили, наглавачке га 
окренули. Уместо Христу – ђаволу угађамо.  

* * *  

На овом тихом, прелепом, звездама посутом небу једнога дана ће се показати ужасан призор, пред долазак Господа 
са небеса. О, грешници, поучавајте се свакодневно призором небеским, кад већ можете да се поучавате. Сунце ће се 
помрачити, и мјесец своју свјетлост изгубити, и звијезде с неба пасти. (Мт. 24, 29)  

* * *  

Постоји, браћо хришћани, живот истински, прави, и постоји живот привидан, лажан. Живљење ради тога да би се 
пило, јело, одевало, банчило, богатило, уопште живљење ради земаљских задовољстава или брига, као и 
сплеткарење, подваљивање, ширење гласина о другима – јесте живот привидан; живети ради тога да би се угађало 
Богу и ближњима, да би се молило за спасење душа њихових и на све начине помагало њихово спасење – значи 
истински живети. Први живот је непрестана духовна смрт, други – непрекидни живот духа.  

* * *  

Господ је рекао о Цркви Својој: сазидаћу Цркву Своју, и врата пакла неће је надвладати (Мт. 16, 18). То је речено 
како о пастирима Цркве, или јерархији црквеној, и о свима који истински верују, тако и о свим Светим Тајнама, о 
свим догматима, заповестима свете православне вере, и о свим чинопоследовањима Светих Тајни, на пример 
литургије, свештенства, брака, крштења, миропомазања, јелеосвећења који су установљени за сва времена и који су 
већ многе стотине и хиљаде година остали непромењени. Ето како је чврста Црква коју је Господ основао! Памти 
те речи Господње и нимало се не колебај, вршећи какву Свету Тајну. Буди чврст као дијамант.  

* * *  

Волим да се молим у храму Божјем, особито у светом олтару, крај престола или крај жртвеника Божјег, јер се 
чудесно мењам у храму благодаћу Божјом; у молитви покајања и скрушености са душе моје спада трње, спадају 
окови страсти, и постаје ми тако лако; сва драж, сва привлачност страсти ишчезава, ја као да умирем за свет, а свет 
за мене са свим својим добрима; ја оживљавам у Богу и ради Бога, само ради Бога, и сав се Њиме прожимам и 
бивам један дух са Њим; постајем као дете које се весели у мајчином крилу; срце моје тада је пуно наднебеског, 
слатког мира; душа се просветљује светлошћу небеском; све видиш јасно, све гледаш исправно, према свима 
осећаш пријатељство и љубав, према самим непријатељима, и радо их оправдаваш и опрашташ им. О, како је 
блажена душа с Богом! Црква је уистину земаљски рај.  

* * *  

Шта је за човека најстрашније? Смрт? Да, смрт. Нико од нас не може без ужаса да замисли како ће морати да умре 
и да испусти последњи дах. А како пате родитељи када умиру њихова мила деца, када беживотна леже пред њима? 
Али браћо, не плашите се и не тугујте преко мере. Исус Христос, Спаситељ наш, Својом смрћу је победио нашу 
смрт и Својим васкрсењем поставио темељ нашем васкрсењу, и ми сваке недеље прослављамо у Христу 
Васкрсломе наше опште будуће васкрсење, и отпочињемо вечни живот спрам кога је овај пролазни живот кратак, 
премда тесан и тужан пут; а смрт истинског хришћанина није ништа друго до уснуће до дана васкрсења, или 
рођење за нови живот. Дакле, славећи сваке недеље васкрсење Христово и своје васкрсење из мртвих, учите се да 
непрестано умирете греху и васкрсавате душама од мртвих дела, обогаћујте се врлином и не тугујте неутешно за 
умрлима; научите да смрт дочекујете без страха, као пресуду Оца небеског која је васкрсењем Христовим из 
мртвих изгубила своју страхоту.  

* * *  

Грех је бесмислен и погубан. На пример, пијанац је од сувишне употребе алкохола и болестан, и чини разна 
непристојна и срамна дела на која се стиди и да помисли и да их се сети, а ипак наставља да се опија; прождрљиви 
чревоугодник после преједања осећа терет, помрачивање способности, везаност језика и сам увиђа да постаје као 
животиња или звер, јер је често пун злобе и мржње према онима који живе заједно са њим и једу заједно са њим 
или онима који траже од њега свакодневну милостињу – обузима га тескоба и туга, губи мир и спокојство, постаје 
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неспособан да мисли о ономе што је горе односно да буде истински хришћанин, да живи ради највишег циља 
постојања, па ипак наставља да се слади и преједа; прељубник види да прељубом оскврњује и обешчашћује своју 
природу, душу и тело, да их излаже болестима, да изопачује животни поредак који је установио Творац, да се 
срамоти, па ипак наставља да чини прељубе; среброљубац види да му је богатство терет, да га лишава његове 
духовне слободе и чини својим робом, да га одвраћа од Бога и од љубави према ближњем, одводи од истинског 
живота и уноси смрт у душу, одузима мир душевни и телесни, намеће тешке бриге, па ипак он наставља да гомила 
велика богатства и додаје себи велики терет док изнурен бригама не оболи и не умре, наудивши души својој 
стицањем богатства. Такав је сваки грех – гордост, злоба, завист и друго.  

* * *  

Треба убити у себи земаљску љубав, љубав (страст) према земаљској телесној лепоти, према сластима, стицању, 
телу своме, према части, и оживети љубав према небу – истинској отаxбини, према души – становници небеских 
обиталишта, према врлини, треба замрзети све што воли тело и заволети све што оно презире, чега се оно плаши (на 
пример, размишљање о смрти, о суду), или сиромахе, болеснике, страдалнике.   

* * *  

Нека ти се подсмевају, противе када се налазиш под утицајем какве страсти; нимало се не вређај што ти се 
подсмевају и противе, јер ти чине добро; распни своје самољубље и увиди погрешку, заблуду срца свога. Али горко 
жали оне који се подсмевају речима и делима вере и благочашћа, правде, оне који се противе добру које чиниш и 
које желиш да усадиш у друге. Нека те сачува Бог озлојеђености према њима, јер они су јадни и суза достојни. 
Слава Теби Боже, Спаситељу мој, Који си ме избавио од тираније страсти, по молитви мојој.  

* * *  

Када сте у храму, опомињите се да се налазите у живом присуству Господа Бога, да стојите пред лицем Његовим, 
пред очима Његовим, у живом присуству Божје Мајке, светих Анђела и цркве првородних, то јест праотаца, 
пророка, апостола, јерараха, мученика, преподобних и праведних, и свих светих. Сећање и свест о томе имајте увек 
када сте у храму, и стојте са страхопоштовањем, драге воље, срцем учествујући у Богослужењу.  

* * *  

Ја сам морално ништавило: без Господа у мени нема заиста истините мисли и доброг осећања, и заиста доброг дела; 
без Њега ја не могу да одагнам од себе помисао греховну, страсно осећање, на пример, злобе, зависти, блуда, 
гордости и др. Господ је савршење свега доброг што мислим, осећам, чиним. О, како је бескрајно широка 
дејствујућа благодат Господа у мени! Све је за мене Господ, и тако јасно, непрестано. Моја је – само греховност, 
моје су само немоћи. О, како треба да волимо Господа који је благоволео да нас позове из небића у биће, да нас 
почаствује ликом и подобијем Својим, да нас настани у рају сладости, покори сву земљу, и кад прекршисмо 
заповести Његове, када се занесмо обманом ђавола и неизмерно увредисмо Творца свога својом незахвалношћу, и 
примисмо у се одлике кушача – гордост, злобу, завист, незахвалност и све његове зле вештине којима је почео да 
нас поучава, као своје сужње – Он нас није заувек одбацио, већ је благоволео да нас искупи од греха, проклетства и 
смрти под које смо грехом потпали, и Сам се на крају векова појавио на земљи, примио нашу природу; Сам је 
постао мој Учитељ, Исцелитељ, Чудотворитељ, Спаситељ; Сам је примио за нас погубљење, умро је за нас да не 
бисмо погинули вечно, васкрсао да би и нас по смрти васкрсао, вазнео се на небо да би и нас, грехом пале, онамо 
узвео, и постао нам је све: храна, пиће, светлост, очишћење, светиња, здравље, снага која штити, спасава, чува и 
милости подаје.  

* * *  

Ја сам ништа, али због благодати свештенства, давањем божанског Тела и Крви, постајем други или трећи 
виновник исцелења од болести; преко мене благодат Духа препорађа за нови живот децу и одрасле, савршава у 
Светој Тајни Евхаристије тело и крв Исуса Христа, сједињује верне са Божанством; преко мене разрешује и свезује 
грехове људске, затвара и отвара небо, даје душеспасоносне савете, правила и остало. О, како је поштовања 
достојан свештенички чин! Браћо, видите ли колико добрих дела излива на вас Творац и Спаситељ преко 
свештеника!  

* * *  

Веома често магла духа злобе окружује наше срце и не да нам да мирно говоримо са нашим ближњима који су нас 
једном или неколико пута увредили или показали своју недобронамерност према нама. Треба усрдно молити 
Господа да Он Сам разагна ту маглу злобе и испуни срце наше добротом и љубављу, чак и према непријатељима 
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нашим, јер они су заслепљени страстима – гордошћу, завишћу, лакомошћу, злобом, понекад ни сами не знају шта 
чине, као што нису знали ни непријатељи Господа Исуса Христа који су Га целога живота прогањали и најзад 
убили срамном смрћу. Ваља се опомињати да се хришћанска вера састоји управо у томе да се воле непријатељи: Јер 
ако љубимо само оне који нас љубе, шта одвише чинимо? Не чине ли тако и незнабошци? (Мт. 5, 46–47)  

* * *  

Иштите најприје Царство Божије и правду Његову, и ово ће вам се све додати. (Мт. 6, 33) Како искати најпре 
Царство Божије? На следећи начин: рецимо, желиш да идеш односно путујеш, да пловиш некуда из какве 
свакодневне, привремене потребе. Помоли се најпре Господу да исправи путеве срца твога, а онда и предстојећи 
телесни пут, односно да усмери пут живота твога по заповестима Својим и жели то свим срцем, и чешће понављај 
своју молитву за то. Господ ће, видећи твоју искрену жељу и старање да живиш по заповестима Његовим, 
постепено исправити све путеве твоје. Даље, ако, на пример, желиш да ти у соби буде чист ваздух, или идеш да се 
прошеташ на свежем ваздуху, сети се чистог и нечистог срца. Многи од нас воле да проветравају собу (и то је 
дивно) или да шетају на свежем ваздуху, а не помишљају о неопходности чистоте духа или срца (тако рећи, 
духовног ваздуха, даха живота) те, живећи у свежем ваздуху, допуштају себи нечисте помисли, нечисте покрете 
срца или чак говорење срамотних речи и сам телесни блуд. Ако тражиш вештаствену светлост, сети се светлости 
духовне која је неопходна души и без које она остаје у мраку страсти, у мраку духовне смрти. Ја у свијет дођох као 
свјетлост, говори Господ, да свако ко вјерује у мене не остане у тами. (Јн. 12, 46) Видиш ли и чујеш како бура бесни 
и завија, читаш ли о бродоломима, сети се буре страсти људских које изазивају свакодневну хуку и пометеност у 
срцима људским и разбијају духовну лађу душе, или лађу људског друштва, и моли усрдно Господа да укроти буру 
грехова, као што је некада речју укротио буру на мору, и да искорени из срдаца наших страсти наше и васпостави 
стални мир. Ако осећаш глад или жеђ и хоћеш да једеш или пијеш, сети се глади и жеђи душе (она је жедна истине, 
оправдања у Исусу Христу, освећења) које ако не задовољиш, душа твоја може умрети од глади, притиснута 
страстима, онемоћала, измучена, и задовољавајући телесну глад, не заборављај да утолиш, тим пре и најпре, 
духовну глад беседом са Богом, чистосрдачним покајањем због грехова, читањем јеванђељске историје и 
јеванђељских поука, а особито причешћивањем божанским Тајнама тела и крви Христове. Ако волиш да се лепо 
облачиш или када облачиш одећу, сети се непропадљиве одеће правде у коју треба да буде одевена душа наша, или 
Христа Исуса, Који је духовна одећа наша, као што је речено: који се год у Христа крстисте, у Христа се обукосте 
(Гал. 3, 27). Страст за лепим одевањем веома често потпуно истискује из срца саму мисао о непропадљивој одећи 
душе и цео живот претвара у испразну бригу о отмености у одевању. Ако си ученик, студент било које школске 
установе, или чиновник каквог надлештва, официр неке од јединица, или технолог, сликар, скулптор, фабрикант, 
радник каквог погона, памти да је прва наука свакога од нас – бити прави хришћанин, искрено веровати у Бога 
триипостасног, беседити са Богом свакога дана у молитви, учествовати у Богослужењу, придржавати се прописа и 
уредаба Цркве, и пре посла, и током посла, и након посла носити у срцу име Исусово, јер је Он светлост, снага, 
светиња наша, помоћ наша.  

* * *  

Чудна ствар: ма колико се бринули о свом здрављу, ма како се чували, ма каква најздравија и најукуснија јела јели, 
ма какве здраве напитке пили, ма колико се на свежем ваздуху шетали, ипак смо на крају крајева подложни 
болестима и труљењу. А светитељи који су презирали тело, који су га умртвљивали непрестаним уздржањем и 
постом, лежањем на голој земљи, бдењем, трудовима, молитвом непрестаном, обесмртили су и душу и тело своје; 
наша тела која се хране много и разним посластицама, испуштају смрад по смрти, а понекад и за живота, а њихова 
тела миомиришу и здрава су како за живота, тако и по смрти. Чудна ствар: ми градећи рушимо своје тело, а они су 
га рушећи градили; ми, обливајући га миомирисима, не избегавамо његов смрад, а они су, не бринући о миомирису 
тела, већ о томе да душа буде миомирисна Богу – омиомирисали своја тела. Браћо моја! Схватите задатак, циљ 
свога живота. Ми морамо да умртвљујемо многострасно тело или страсти телесне уздржањем, трудом, молитвом, а 
не да оживљавамо њега и страсти његове сладокуством, презасићивањем, лењошћу.   

* * *  

Добро је у сваком погледу удељивати просјацима: сем помиловања на страшном суду и овде, на земљи, они који 
дају милостињу често добијају велике милости од ближњих, и оно што други добијају за велики новац, њима дају 
бадава. Заправо, неће ли најчеловекољубивији, најправеднији и прештедри Отац небески милостиве према чедима 
Његовим наградити и овде, како би их подстакао на већа дела или макар на настављање тих истих дела милосрђа и 
на исправљање немилостивих који се подсмевају милостивима? Наградиће и достојно и праведно.  

* * *  
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Колико празних и непрестаних изговора нуди ненавидник рода људског за мржњу према ближњима нашим, тако да 
се или непрестано љутиш на људе, или непрестано осећаш злобу, живиш по пакленој сверазрушујућој вољи 
демонској. Не јури за његовим утварама, остави свако непријатељство и воли сваког, јер је љубав од Бога.   

* * *  

Господе, Ти непрестано побеђујеш пакао у мени по молитви мојој, и ако до сада још нисам у паклу, то је Твоја 
милост, Господе, Победитељу пакла! Слава Теби, Добротворе, Спасе наш! Шта би са нама било без Тебе? Били 
бисмо праве звери и једно друго бисмо истребили. Оно што би било са појединцима, било би и са народима. Када 
би појединци и народи живели по Јеванђељу Твоме, тада не би било непријатељства, размирица, ратова. Када ћемо 
у потпуности постати свесни неопходности да ради нашег добра пролазног и вечног живимо по Јеванђељу? А сада 
је тако мало и оних који читају Јеванђеље!  

* * *  

Господе, исповедам пред Тобом да није у летњиковцу, да није у шуми живот и здравље и крепост духовних и 
телесних снага, већ код Тебе у храму, особито на литургији и у животворним Твојим Тајнама! О, највеће су 
блаженство Свете Тајне! О, Свете Тајне које живот дају! О, љубав су неизрецива божанствене Тајне! О, 
божанствене Тајне су чудесно и непрестано промишљање Господа Бога о спасењу и обожењу нашем! О, праобраз 
су вечног живота божанствене Тајне!   

* * *  

Владичице моја, Пресвета Богородице! Теби се мољах пред литургију да ми измолиш благодат како бих је савршио 
са великом снагом, у славу Божју, на спасење света и моје сопствено! Ти си све уредила на добро. Благодарим Ти, 
сведобра Помоћнице, брза Послушнице, надо непостидна!   

* * *  

Колико ми је доброчинстава до сада пружила вера Христова! Не говорећи о безброј других доброчинстава, рећи ћу 
о једном: колико је душевних немира, страсти она прогонила и умиривала ме! Колико је кривих тежњи срца 
исправила! Колико су пута греси били очишћени и душа спасена од духовне смрти! И како је близу Господ наш 
ономе ко верује! Он је као ваздух, као дисање уста наших, дисање срца нашег, душе наше.  

* * *  

Господе, благодарим Ти од свег срца свога за благодатна струјања Духа Твога Светога током Богослужења 
заједничког и кућног, за очишћење од грехова, за мир, за скрушеност и сузе, за очинску утеху, за смелост, за снагу.  

* * *  

Као јереј, моли се нарочито за очишћење, просвећење, освећење и обновљење људи Божјих и за своје обновљење, 
јер иако често пијеш крв Новога Завета и једеш животворно тело Јагњета Божјег Које може брзо да те препороди и 
обнови, ипак се због свог немара до сада ниси препородио и ниси се обновио, будући да си се у дубини срца предао 
истим оним страстима које су у теби биле и раније. И приноси Богу пламену молитву за обновљење своје и људи 
Његових. Богу је то најпријатнија жртва. Приноси је са вером, чврстом надом, љубављу нелицемерном: јер за Онога 
Који је дошао да од старе хаљине начини нову и да сипа ново вино у старе мехове, молитва за обновљење је 
миомирисни тамјан и помоћ намерама Владике о препороду рода људског, оронулог од греха.   

* * *  

Ко без роптања испуњава послушање има велики плод за душу: што видимо како из примера Господа Исуса Христа 
Који је за послушност вазнесен, по људској природи, изнад свакога началства, и власти, и господства, из примера 
свих светих Божјих који су за послушност Сину Божјем, Јеванђељу Његовом, удостојени нераспадљивих венаца 
небеских и вечног живота са Богом и са светим Анђелима Његовим. Сем тога, ко је послушан има богат плод и за 
тело: јер што лењивци губе, то марљиви и усрдни који врше послушање стичу. Стога је послушност плодоносна за 
душу и за тело и ако није плодоносна за тело, онда је неизоставно плодоносна за душу. Дакле, нека свако буде 
послушан за добро, а не за зло.  

* * *  

Бити смирен значи сматрати себе због грехова својих достојним сваког понижења, увреде, гоњења, батина; а бити 
кротак значи незлобива срца подносити неправде које нам се наносе, погрде и друго, и молити се за непријатеље 
своје.  
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* * *  

Сечиво бола које нехотице заријеш у туђе срце, ући ће и у твоје срце, по строгом закону узвраћања по делима 
нашим: каквом мјером мјерите, онаквом ће вам се мјерити (Мт. 7, 2). Ако не желиш бол, не наноси га другоме.  

* * *  

Ако људи тако дуго служе овоземаљској таштини и приморавају нас да, често узалуд, чекамо када ће са тим 
завршити, нећемо ли онда ми, служитељи Божји служити Господу Богу полако, са застајањем, са разумевањем, са 
осећањем, са великим страхопоштовањем и усрђем, читајући молитве разговетно, јасно? Па боље да они чекају нас, 
него ми њих. Нека то буде, Господе, при сваком свештенослужењу, при сваком савршавању Светих Тајни. И Ти дај 
све то: јер без Тебе не можемо чинити ништа (Јн. 15, 5).  

* * *  

Прави хришћанин никада не заборавља да је он у овом свету заробљеник ђавола и непрестано уздише за духовном 
слободом коју Син Божји дарује свима који верују у Њега и који улажу напор да се ослободе од робовања 
греховима; прави хришћанин живи опрезно, користећи се умерено свим земаљским стварима, не проводи време у 
празнословљу и празним играма, није лаком, не завиди, непрекидно се моли, каје се због грехова својих.  

* * *  

Кажу: није важно да ли се једе мрсно током поста, није у храни пост; није важно да ли се носи скупа, лепа свечана 
одећа, да ли се одлази у позориште, на вечерње забаве, на маскараде, да ли се набавља предивно скупо посуђе, 
намештај, скупе кочије, брзи коњи, сакупља и гомила новац и друго; али – због чега се срце наше одвраћа од Бога, 
Извора живота, због чега губимо вечни живот? Зар то не бива због стомакоугађања, због скупоцене одеће, као 
богаташ из Јеванђеља, због позоришта и маскарада? Због чега постајемо бездушни према сиромашнима и чак према 
својим сродницима? Зар то не бива због пристрашћености наше према сластима, уопште према стомаку, према 
одећи, према скупом посуђу, намештају, кочијама, новцу и другом? Може ли се служити Богу и мамону (Мт. 6, 24), 
бити пријатељ света и пријатељ Божји, служити Христу и велијару. Због чега су Адам и Ева изгубили рај, пали у 
грех и смрт? Нису ли само због хране? Погледајте добро, због чега ми не маримо за спасење душе своје која је била 
тако скупоцена Сину Божјем; због чега гресима грехе додајемо, непрестано упадамо у противљење Богу, у живот 
испразан, није ли то због пристрашћа према земаљским стварима, и особито према сластима земаљским? Због чега 
груби срце наше? Због чега постајемо тело, а не дух, изопачујући своју моралну природу, није ли то због 
пристрашћа према храни и другим земаљским добрима? И како после тога говорити да није важно да ли се једе 
мрсно за време поста? То што ми тако говоримо јесте гордост, лажно умовање, непослушност, непокорност Богу и 
удаљавање од Њега.  

* * *  

Од какве дубоке гнојне ране, од какве смртоносне ране, од каквог убиственог даха греха је дошао да нас спасе 
небески Лекар, Господ Исус Христос! Ко ће то до краја докучити? Нико. Само делимично, из свог искуства, неки 
од нас виде дубину бездана у који смо пали грехом, сву своју слабост за добро, сву снагу и бездан зла или греха 
који се гнезди у нашем срцу. Али и то нам даје да видимо благодат Божја која просветљује наша помрачена срца. 
Природним разумом човек то не види и зато не може да види и осети потребу за исправљањем, и да има снаге за то 
исправљање и обнављање.  

 
 
          СВЕТИ СЕРАФИМ САРОВСКИ 

Житије 
    Родио се као Прохор Мошњин, не зна се тачно које године, у граду Курску, родном месту 

Теодосија Печерског. Његов отац Исидор био је имућан и градио је храм св. Сергију 
Радоњешком, а после његове смрти тај посао је наставила мајка Агатја. Она је и одгајила будућег 

подвижника, дајући му добар пример сталне молитве, поста и милосрђа. Два су се чудесна 
догађаја десила у детињству св. Серафима. Једном га је мајка попела на врх недовршеног храма, он је одатле пао, 

али се није ни мало повредио. Други пут, док је био болестан, јавила му се у сну Пресвета Богородица и рекла да ће 
доћи да га излечи. Неколико дана касније литија са чудотворном иконом Коренске Мајке Божије пролазила је кроз 

њихово двориште. Мајка је изнела болесног Прохора до ње, и он је убрзо оздравио. 
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Кад је одлучио да се замонаши, мајка га је благословила и даровала бакарним крстом који је носио читавог живота; 
са њим се и упокојио. Прозорљивац Доситеј који се подвизавао у Катајевској пустињи саветовао му је да оде у 

Саров, што је он и учинио 1778. године, за време игумана Пахомија. Скоро осам година је био искушеник. За то 
време имао је велико искушење  – три године је био надувен од водене болести и добар део тог времена 

непокретан. Тада је имао виђење Пресвете Богородице са апостолима Петром и Јованом Богословом. Она је рекла: 
«Овај је од нашег рода», дотакла га жезлом и из тог удубљења отекла је сва вода из тела (на том месту остао му је 
ожиљак). Замонашен је 13. 08. 1786. са именом Серафим, што значи «пламени», а у октобру исте године постао је 

јерођакон. На литургији је виђао анђеле и једном Господа Исуса Христа окупаног светлошћу. Од тога се није 
погордио, већ се све више смиравао и увећавао труд. За време велике глади манастирски амбари су се чудесно 

преко ноћи напунили житом услед молитава старца Серафима и остале братије. Пошто је 1793. добио чин 
јеромонаха, испунио је своју давнашњу жељу да оде у пустињу. Пре тога је умирућем оцу Пахомију обећао да ће се 

бринути о Дивјејевском женском манастиру. 
У самоћи је окопавао башту и гајио пчеле; недељом је ишао у манастир на литургију. Виђали су га како храни 

медведа као да је дресиран. Да би победио ђавола, 1000 дана се непрекидно молио на камену, стојећи и клечећи, са 
кратким паузама због хране и одмора. 12.09.1804. напала су га у шуми три сељака тражећи паре, а он је пустио да га 

изубијају јер «ко се маши ножа, од ножа ће погинути». Једва је преживео. А после им је, хришћански, опростио и 
заложио се да их не казне. Када му је 1807. умро духовни вођа, отац Исаија, игуман Саровског манастира, предао се 
подвигу молчалништва (ћутања и молитвеног тиховања). После више од две године тако проведених, по наредби се 

вратио у манастир, а онда почео да живи као затворник, не излазећи из келије. Нико га није видео пет година. 
Једном се удостојио да буде узнесен на небо и види рајске станове. Још је пет година ћутао и није излазио из келије, 

али су други могли да дођу да га виде. Тек онда је почео да даје духовне савете људима који су му долазили, по 
наредби Пресвете Богородице, која му се јавила са преподобним Онуфријем Великим и Петром Атонским. Године 

1825. поново је почео да иде у шуму, а у близини је Пресвета Дјева ударила жезлом и начинила извор лековите 
воде.  

На крају његових подвига дошло је стараштво. На хиљаде људи свакога дана долазило му је ради савета и помоћи, 
и он је унапред знао све њихове бољке. Безброј је примера његове прозорљивости: знао је коме је помоћ 

најпотребнија, одговарао и пре него што су му постављали питања, знао све о гресима и прошлости саговорника; 
предсказивао догађаје. Био је у духовној вези са другим подвижницима које никад није видео, нпр. послао је поруку 

затворнику Георгију да не оставља место свог подвига (он је две године био искушаван том помисли). Многим 
људима је предсказивао шта ће им се десити: ступање у монаштво, брак, број деце, болести, смрт 

ближњих...Предсказао је у Русији глад, колеру, политичке сукобе. И своју смрт.  
Старац Серафим првог је излечио спахију Мантурова који је боловао од тешке болести ногу. Један болесник, који је 

оздравио, видео је старца како лебди у ваздуху и моли се за њега. Лечио је молитвом, светом водицом и уљем. 
Помогао је и спахији Мотовилову, који је био непокретан, да прохода (њему је после открио «циљ хришћанског 

живота»). А и после старчеве смрти људи су лек налазили у извору који је Богородица створила и који се данас зове 
Серафимов. Силом своје молитве свети старац је чинио да бездетни добију дете. Па чак и да се осуђени покојници 

помилују. Спахију Мотовилова је удостојио да се заједно с њим нађе у Духу Светом. Пред крај живота је већ 
очигледно општио са анђелима, Богородицом, небеским становницима.  

Старац Серафим се цео живот бринуо за Дивјејевски манастир који је основала врла подвижница Агатја 
Семјеновна Мељгунова. Све се радило тамо како је он говорио, иако никад у тај манастир није одлазио. Многе је 

девојке благословио да ту буду монахиње. После његове смрти манастир је доживео много смутњи јер је 
послушник старца Серафима Иван Тихонович (отац Јоасаф) хтео њиме да влада. Тек 1861. се све средило. Још два 
манастира помагао је свети старац: Ардатовско-Покровски и Спасо- Зеленогорски. Саровски подвижник бавио се 
стараштвом 12 година. Небеска Царица му се последњи пут јавила на Благовести задње године његовог живота. 

Томе је присуствовала и дивјејевска сестра Евдокија Јефремовна. Виђење је трајало четири сата,  а били су 
присутни анђели, св.Јован Крститељ, св. Јован Богослов и 12 девица-мученица.  

Старац Серафим, саровски чудотворац, упокојио се 02.01.1833.  у клечећем молитвеном положају пред иконом 
Мајке Божије «Умилење». На земљи је поживео 73 године. Скоро све његове ствари узеле су дивјејевске сестре. 
Одмах по његовој смрти почело је мноштво народа да долази на његов гроб, умножава портрете, узима предмете 

који су му припадали. 70 година након блажене кончине саровског старца, отац Серафим проглашен је светитељем. 
Те исте 1903. године откривене су и његове мошти. Била је присутна царска породица и небројено много 

поклоника. Од оца Серафима није остало нетљено тело, него само кости, што је многе смућивало, али нису мошти 
доказ светости, већ безбројна чуда која су се десила. Тако је одредила промисао Божија.Тадашње власти су 1926. 
склониле светитељеве мошти које су 1990. пронађене у подруму петроградског Музеја религије и атеизма, а 1991. 

пребачене су у Дивјејевски манастир.Постоји предање да ће он пред крај света  васкрснути и заједно са 
праведницима и Црквом бити узнет право на небо. 
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(према књизи Н. Левитског "Свети саровски старац Серафим")  

 
    О ЦИЉУ ХРИШЋАНСКОГ ЖИВОТА  
     (Из рукописних сећања Мотовилова)  

У разговору о циљу хришћанског живота са симбирским спахијом и поротним судијом Николајем 
Александровичем Мотовиловим на оцу Серафиму је видно починуо Дух Божији.  

 Било је то у четвртак. Дан је био тмуран. На земљи је лежао снег од четврт аршина, а одозго су прашиле 
густе снежне пахуљице. Отац Серафим је отпочео свој разговор са мном на оном свом пропланку близу пустињице 

према речици Саровки, на стрмени близу речне обале.  

 Мене је био поставио на пањ од дрвета које тек беше посао, а сам је чучнуо према мени.  

 - Господ ми је открио, - рече велики старац, - да сте ви у свом детињству усрдно желели сазнати у чему се 
састоји циљ нашег хришћанског живота. Ви сте се о томе често распитивали код многих великих духовних особа....  

 Ја морам овде рећи да ме је још од моје дванаесте године живота та мисао неодоступно узнемиравала, и да 
сам се са тим питањем обраћао многим духовним лицима. Међутим, њихови одговори нису ме задовољавали. 

Старцу ово није могло бити познато.  

 - Али, нико вам, - продужио је отац Серафим, - није о томе рекао ништа опредељено. Говорили су вам: иду 
и цркву, моли се Богу, врши заповести Божије, чини добра дела – то и јесте циљ хришћанског живота. А неки су 

чак и негодовали на вас, што се занимате небогоугодном љубопитљивошћу, говорећи вам: " Не испитуј оно што је 
више од тебе. " Но, није требало тако говорити. И ево ја, убоги Серафим, растумачићу вам сад, у чему се уистину 

састоји тај циљ.  

 Молитва, пост, бдење, и сва остала хришћанска дела јесу добри сами по себи, али се у њима не састоји циљ 
нашег хришћанског живота. Они служе као неопходна средства за достизање тог циља. Истински циљ нашег 

хришћанског живота састоји се у стицању СВЕТОГ ДУХА Божијег. Пост, пак, бдење, и молитва, и милостиња, 
и свако дело Христа ради учињено јесу средства за задобијање Светог Духа Божијега. Запазите, баћушка, да само 
добро дело учињено Христа ради доноси плодове Духа Светога. Оно што се не учини ради Христа, макар било и 

добро, неће нам донети награде у будућем животу, нити ће нам дати благодати Божије у овдашњем животу. Зато је 
Господ Исус Христос и рекао: који не сабира са мном, расипа. Добро дело не може се ни назвати друкчије него 

сабирањем. Јер, ако оно и није ради Христа учињено, ипак је добро. Свето Писмо говори: Него је у сваком народу 
мио Њему онај који га се боји и твори правду. И, као што видимо из свештене повести, онај који твори правду у 

толикој је мери угодан Богу, да се Корнилију капетану , који се бојао Бога и чинио правду, јавио анђео Господњи у 
време молитве и рекао: пошаљи људе у Јопу и дозови Симона прозванога Петра.... Он ће ти казати речи којима 

ћеш се спасти ти и сав дом твој.  

 И тако, Господ употребљава сва Своја божанска средства како би свакоме човеку дао могућности да се у 
будућем животу не лиши награде за своја добра дела. Но, за ово је потребно отпочети овде са правом вером у 

Господа нашег Исуса Христа, Сина Божијег, који је дошао у свет да спасе грешнике, и са задобијањем благодати 
Духа Светога, који у срца наша уводи Царство Божије, и који нам отвара пут ка блаженству будућег живота. 

Међутим, тиме се и завршава та угодност Богу добрих дела која нису учињена ради Христа: Створитељ наш пружа 
средства за њихово остварење. Од човека зависи да ли ће их остварити или не. Зато је Господ и рекао Јеврејима: 

 Кад бисте били слепи, не бисте имали греха; а сада кажете: видимо, тако ваш грех остаје. Искористи ли 
човек, слично Корнилију, то што је и његово дело учињено не ради Христа угодно Богу, и поверује ли у Сина 

Његовог, урачунаће му се и дело те врсте као да је учињено ради Христа и због вере у Њега. У противном случају 
човек није у праву да се жали што је његово добро дело пропало. Ово последње никада се не дешава при чињењу 
ма каквог добра ради Христа. Јер, добро дело, учињено ради Њега, не само што припрема венац правде у будућем 

животу, него и у овоме животу преиспуњава човека благодаћу Духа Светога, јер, како је речено: Бог Духа не даје на 
меру. Јер Отац љуби Сина, и све је дао њему у руку.  

 Тако је то, ваше богољубље! У стицању овога духа Божијег, дакле, и састоји се истинити циљ нашег 
хришћанског живота, док молитва, бдење, пост, милостиња и остале врлине ради Христа јесу само средства за 

задобијање Духа Божијег.  

 - Како то, стицање? – упитах ја баћушку Серафима. Ја то некако не поимам.  
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 - Стицање је исто што и задобијање, - одговори ми он. Ви, на пример, разумете, шта значи стицање новаца? 
Исто тако постоји и стицање Духа Божијег. Та ви, ваше богољубље, поимате шта значи стицање у светском 

смислу? Циљ светског живота обичних људи јесте стицање, или нагомилавање новаца, а за господу, осим тога – 
добитак почасти, одличја и других награда за државне заслуге. Стицање, пак, Духа Божијег јесте такође капитал, 

али благодатни и вечни. И он се, као и новчани, почасни и привремени капитал, стиче начинима који су врло 
слични међу собом. Бог Слово, Господ наш, Богочовек Исус Христос наш живот упоређује са трговином и дело 

живота нашег на земљи назива куповином када свима нама говори: Купите себи... дон не дођем... користећи време, 
јер су дани зли, тј. изналазите време за стицање небеских блага кроз земаљску робу. Земаљска роба су врлине ради 

Христа, које нам доносе благодат Свесветог Духа. У причи о мудрим и лудим девојкама, лудим је, кад им је 
понестало уља, речено: боље идите продавцима и купите себи. Но, док су оне куповале, врата од брачне одаје су се 

већ затворила, те оне нису могле ући унутра. Неки говоре да недостатак уља код лудих девојака означава 
недостатак добрих дела у животу. Такво разумевање није правилно. Какав је то у њих био недостатак у добрим 

делима, када се оне називају девојкама, премда и лудим? Па, девственост је највиша врлина будући једно 
равноанђелско стање. Оно може да послужи као замена за све остале врлине. Ја убоги мислим да је код њих заправо 

недостајало благодати Свесветога Духа Божијег. Чинећи врлине, те дјеве су по свом духовном неразумевању 
сматрале да је све дело хришћанско – једино врлине творити. Оне су чиниле врлине као дело Божије, међутим, њих 

се није тицало да ли су тиме задобиле и постигле благодат Духа Божијег. Баш за такав начин живота, у коме се 
човек опире само на творење врлина, без пажљивог испитивања, да ли се њиме, и колико заправо, задобија благодат 
Духа Божијега – говори се у књигама отаца: има и други један пут, који на почетку изгледа добар, али му је крај на 

дну ада. У својим писмима монасима Антоније Велики за такве дјеве говори: " Многи монаси и дјеве немају 
представу о разлици воља које дејствују у човеку, тј. да у нама дејствују три вољуе: прво – Божија, свесавршена и 

свеспасоносна; друго – сопствена, човечија, тј премда и не пагубна, а оно и неспасоносна, и треће – ђаволска, 
потпуно пагубна." И баш та трећа, вражија воља и учи човека или да не твори никакве врлине или да их твори из 
сујете, или да добро твори ради добра, а не ради Христа. Друга, наша властита воља учи нас да све чинимо ради 

насладе своје похоте, или као што и ђаво учи – ради добра као таквог, без обзира да ли се њиме задобија благодат. 
Прва, воља Божија и свеспасоносна се у томе једино и састоји да се добро твори искључиво ради задобијања Духа 

Светога као вечног блага, ни у чем неоскуднога, које се ничим потпуно и достојно не да оценити. Управо то 
задобијање Духа Светога назива се уљем које је недостајало лудим девојкама. Оне су назване лудим јер су 

заборавиле на неопходни плод врлина, на благодат Духа Светога, без које никоме нема нити може бити спасења. 
Јер: "Светим Духом се свака душа оживљава и узвишује чистотом, те свештенотајно сија Тројичиним Јединством." 
Сам Дух Свети усељава се у душе наше. То усељавање Сведржитеља у наше душе, и сапребивање са нашим духом 

Његовог Тројичиног Јединства, дарује нам се једино кроз наш велики труд за стицање Духа Светога. Ово 
задобијање припрема у души и телу нашем престо Божијем светворачком пребивању с духом нашим, по 

непролазној речи Божијој: Уселићу се у њих, и живећу у њима, и бићу им Бог, и они ће бити мој народ. То је оно 
уље у светилницима мудрих девојака које је могло да светли и стално гори. Девојке са таквим горећим 

светилницима могле су дочекати Женика, који је дошао у поноћ, и ући са Њим у двор радости. А луде су истина, 
видевши своје угасле светилнике, пожуриле на трг да купе уље, али нису успеле да се врате на време, јер су врата 

већ била затворена. Трг – то је живот наш; затворена врата брачног двора, која су спречила приступ Женику – смрт 
човечија; мудре и луде девојке – душе хришћанске; јелеј – не дела, него благодат Свесветога Духа Божијег, која се 
кроз дела задобија унутра у бићу нашем , благодат, која претвара наше биће од овога у оно, тј. од трулежности у 

нетрулежност, од смрти душевне у живот духовни, од таме у светлост, од пећине суштаства нашег, где су 
привезане страсти као скотови и зверови, у храм Божанства, у пресветли двор вечне радости у Исусу Христу 

Господу нашем, Творцу и Избавитељу, и Вечном Женику душа наших. О, како је велико сажаљење Божије због 
наше беде, тј. због наше непажљивости према Његовом старању за нас, будући да сам говори: Ево стојим на 

вратима и куцам... Под вратима се разуме ток нашег живота који још није затворен нашом смрћу. О, како бих 
желео, ваше Богољубље, да ви будете кроз овај живот свагда у Духу Божијем! " Судићу по оном што затекнем", 

говоти Господ. О, тешко, тешко нама, ако нас затекне оптерећене бригама и жалостима животним, јер, ко ће 
отрпети гнев Његов, и пред гневом Његовим ко ће се одржати! Ето зашто је речено: Бдите и молите се да не 

паднете у напаст, тј. да се не лишите Духа Божијега, будући да нам бдење и молитва доносе благодат Његову. 
Наравно, свака врлина ради Христа доноси благодат Духа Светога, ни више од од свих то чини молитва, зато што је 
она као оруђе за задобијање благодати Духа тако рећи свагда у нашим рукама. Захтело се вама, рецимо, да идете у 

цркву, но или цркве нема, или је служба свршена; захтело се вама да дате просјаку, но или нема просјака, или 
немате шта дати; захтело се вама да сачувате девичанство, но немате снаге да то испуните или због свог састава или 

због сплеткашких напора ђаволских, којима ви не можете противстати услед немоћи човечије; захтело се вама и 
неку другу врлину ради Христа извршити, но, такође – или се нема снаге или је тешко увребати случај. А то се већ 

никако не односи на молитву: за њу се пружа могућност свагда и свакоме, и богатом, и сиромашном, и знаменитом, 
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и простом, и силном, и слабом, и здравом и болесном, и праведном, и грешном. Колико је велика моћ молитве чак и 
грешног човека када се узноси из све душе, цените по следећем примеру из светог предања: једној очајној мајци 

умре син јединац. Њу на путу сретне жена блудница, упрљана још свежим грехом. Тронута очајном жалошћу мајке, 
она завапи Господу: "Не ради мене окајане грешнице, но ради суза мајке ожалошћене за сином својим и тврдо 

верујуће у Твоје милосрђе и свемогућство, Христе Боже, Господе, васкрсни сина њеног!"... И, Господ га је васкрсао. 
Тако је велика сила молитве, ваше богољубље. Молитва више од свега доноси Духа Божијега, а њу је лакше 

испуњавати од свега. Благо нама ако нас Господ затекне на (молитвеном) бдењу, испуњене даровима његовог Духа 
Светог! Тада се ми можемо смело надати да ћемо бити узнесени на облацима у сретање Господу у ваздуху, када Он 

дође са славом и силом многом да суди живима и мртвима, и да свакоме да према делима његовим.  

 Гле, ваше богољубље, ви сматрате за велику срећу разговарати са убогим Серафимом, будући уверени да 
ни он није лишен благодати Господње. А шта да кажем о самом Господу, преизобилном Извору сваке благости, и 

небесне и земне! А међутим, кроз молитву ми се удостојавамо разговарати са Њим самим, Свеблагим и 
Животворним Богом и Спаситељем нашим. Међутим, треба се молити само до тренутка докле Бог Дух Свети не 

сиђе на нас у Њему знаној мери Своје небесне благодати. А када Он благоволи да нас посети, тада треба престати с 
молитвом. Јер, зашто се Њему тада молити: " Дођи и усели се у нас и очисти нас од сваке нечистоте и спаси, Благи, 

душе наше", кад је Он већ дошао да спасе нас који се надамо на Њега и призивамо Његово име у истини, тј. са 
намером, да га са смиреношћу и љубављу сусретнемо унутра, у одајама душа наших које су гладне и жедне 

Његовог доласка? Ја ћу то вашем богољубљу објаснити примером. Рецимо, ви ме позовете себи у госте, и ја по 
позиву вашем дођем к вама и хоћу да поразговарам са вама. Међутим, ви продужавате да ме позивате: Милости 

просим, изволите к мени! Ја бих по невољи морао рећи: Шта је то са њим, да није са ума сишао? Ја му дошао, а он 
продужује да ме позива! Тако је и са Господом Богом Духом Светим. Зато је и речено: Почините и схватите да 

сам ја Бог; узнећу се међу народима, узнећу се на земљи, тј. јавићу се и јављаћу се свакоме ко верује у Мене и ко Ме 
призива, и разговараћу са њим као што сам некада разговарао са Адамом у рају, и са Авраамом и Јаковом и другим 

слугама Својим, са Мојсијем, Јовом и њима сличним. Многи тумаче, да се тај починак односи само на светске 
послове, тј. да при молитвеном разговору са Богом треба починути од светских послова. Но, ја ћу вам по Богу рећи: 

при молитви јесте нужно починути од њих, али је исто тако потребно и од молитве починути у часу када због 
свемоћне силе вере и молитве саизволи Господ Бог Дух Свети да нас посети и да дође к нама у пуноти неисказане 

благости Своје. Немирна је душа и у немиру се налази када врши молитву, али при наиласку Духа Светога треба да 
буде у потпуној тишини (безмолвију), и да јасно и разумно слуша све речи живота вечнога које Он тада жели да 

објави.Уз то још треба бити у потпуном трезвоумљу и душе и духа и у целомудреној чистоти тела. Тако је било код 
горе Хорива, када је Израиљцима било речено де се за три дана не дотичу жена до појаве Бога на Синају. Јер, Бог 
наш је "огањ који сажиже сваку нечистоту", те нико са оскврњеним телом и духом не може ступити у општење са 

Њим.  

(Одломак из књиге "СВЕТИ САРОВСКИ СТАРАЦ СЕРАФИМ" од Н. Левитског)  

 
 

БОГОРОДИЧИНО ПРАВИЛО ПО УСТАВУ СВЕТОСЕРАФИМОВСКО - 
ДИВЈЕЈЕВСКОГ МАНАСТИРА  

 Преподобни Серафим Саровски је благословио својим духовним чедима да увек када чине литијски вход 
по Канавки, читају 150 пута Богородице Дјево... Богородичино правило, које садржи целокупни земни живот 
Пресвете Мајке Божије, подељено је на 15 ступњева, по најважнијим догађајима из Њеног живота. По откривењу 
саме Богородице, испуњавање овог Правила важније је од Акатиста, и ко ово Правило испуњава бива под 
нарочитим покровитељством Царице Небесне.  

"...Ко Канавку с молитвом пролази и 150 пута Богородицу помене, томе је све ту: и Атон, и Јерусалим, и Кијев!"  

* 
* * * 

*  

БОГОРОДИЧИНО ПРАВИЛО  

Прва десетица  

Оче наш који си на небесима, да се свети име Твоје, да дође Царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као на 
небу; хлеб наш насушни дај нам данас и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим, и не 
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уведи нас у искушење, но избави нас од злога (једанпут).  

Богородице Дјево, радуј се благодатна Маријо, Господ је с Тобом, благословена си Ти међу женама и благословен 
је плод утробе Твоје, јер си родила Спаситеља душама нашим (десет пута).  

Тропар Рождеству Пресвете Богородице, глас 4.  

Рођење Твоје Богородице Дјево, објави радост свему свету, јер из Тебе засија Сунце Правде, Христос Бог наш, и 
укинувши проклетство даде благослов, а уништивши смрт дарова нам живот вечни.  

* 
* * * 

*  

Друга десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  

Тропар Ваведењу Пресвете Богородице, глас 4.  

Данас је, преднацрт Божијег благовољења, и проповед људског спасења; у храм Божији јавно се Дјева уводи, и 
Христа свима наговештава. Њој и ми из све душе кличемо: Радуј се испуњење Творчева домостроја.  

* 
* * * 

*  

Трећа десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  

Кондак Богородици, глас 8.  

Теби, Војвоткињи Која се бори за нас, узносимо песме победне, а избавивши се од зла — песме захвалне, ми, слуге 
Твоје, Богородице. Но, пошто имаш моћ непобедиву, од сваке нас опасности избави да Ти кличемо: Радуј се 
Невесто Неневесна!  

* 
* * * 

*  

Четврта десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  

Тропар Благовести, глас 4.  

Данас је почетак нашега спасења и превечне тајне откривење. Син Божији постаје Син Дјеве, и Гаврило објављује 
благу вест. Стога и ми с њим Богородици кличемо: Радуј се, Благодатна, Господ је с Тобом!  

* 
* * * 

*  

Пета десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  

Радосни сусрет са Јелисаветом  

Достојно је ваистину блаженом звати Тебе, Богородицу, увек блажену и пренепорочну, и Матер Бога нашега. 
Часнију од Херувима и славнију неупоредиво од Серафима, Тебе што Бога Реч непорочно роди, ваистину 
Богородицу величамо.  
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* 
* * * 

*  

Шеста десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  

Тропар Рождеству Христовом, глас 4.  

Рођење Твоје, Христе Боже наш, обасјало је свет светлошћу Богопознања, јер тада је оне што звезде обожаваху, 
звезда научила да се клањају Теби, Сунцу Правде, и да познају Тебе, Исток с висине; Господе, слава Ти!  

* 
* * * 

*  

Седма десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  

Тропар Сретења Господњег, глас 1.  

Радуј се, Благодатна Богородице Дјево, јер из Тебе засија Сунце Правде, Христос Бог наш, Који просвећује оне у 
тами; весели се и ти старче праведни, који си примио у наручје Ослободиоца душа наших, дарујућег нам 
Васкрсење!  

* 
* * * 

*  

Осма десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  

Кондак Богородици — Бекство у Египат, глас 8.  

Теби, Војвоткињи Која се бори за нас, узносимо песме победне, а избавивши се од зла — песме захвалне, ми, слуге 
Твоје, Богородице. Но, пошто имаш моћ непобедиву, од сваке нас опасности избави да ти кличемо: Радуј се 
Невесто Неневесна!  

* 
* * * 

*  

Девета десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  

Кондак Богородици — тродневно с бригом трагање за дванаестогодишњим Исусом Христом, глас 8.  

Теби, Војвоткињи Која се бори за нас, узносимо песме победне, а избавивши се од зла — песме захвалне, ми, слуге 
Твоје, Богородице. Но, пошто имаш моћ непобедиву, од сваке нас опасности избави да Ти кличемо: Радуј се 
Невесто Неневесна!  

* 
* * * 

*  

Десета десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  
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Страсти на Голготи  

Благообразни Јосиф, скинувши с дрвета пречисто Тело Твоје, обави га чистом плаштаницом, и мирисима 
помазавши положи га у нови гроб.  

Не ридај мене ради Мајко, гледајући у гробу Сина, Кога си у утроби бесемено зачела; јер ћу васкрснути и 
прославићу се, и узнећу у слави, непрестано као Бог, оне који Те вером и љубављу величају.  

* 
* * * 

*  

Једанаеста десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  

Васкрс  

Христос воскресе из мртвих, и смрћу смрт победи, и онима који су у гробовима, живот дарова (три пута).  

Анђео клицаше Благодатној: Чиста Дјево, радуј се, и опет велим: радуј се; Твој Син васкрсе трећега дана из гроба, и 
подиже мртве; народи веселите се!  

Блистај се, блистај, нови Јерусалиме, јер слава Господња тебе обасја. Ликуј сада и весели се, Сионе, а Ти се радуј, 
Богородице Чиста, због васкрсења Сина Твога.  

* 
* * * 

*  

Дванаеста десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  

Тропар Вазнесењу, глас 4.  

Вазнео Си се у слави, Христе, Боже наш, обрадовавши ученике обећањем Светога Духа, пошто су се благословом 
уверили, да си Ти Син Божији, избавитељ света!  

* 
* * * 

*  

Тринаеста десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  

Тропар Педесетници, глас 8.  

Благословен си Христе, Боже наш, Који си (Апостоле) показао као премудре ловце, пославши им Духа Светога, и 
Који си преко њих освојио цео свет: Човекољупче, слава Ти!  

* 
* * * 

*  

Четрнаеста десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  

Тропар Успењу, глас 1.  

Сачувала си Девојаштво и поред тога што си родила, и ниси по уснућу свет оставила, Богородице; преставила си се 
за живот јер си Мати Живота, и молитвама Својим избављаш душе наше!  
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* 
* * * 

*  

Петнаеста десетица  

Оче наш... (једанпут).  
Богородице Дјево... (десет пута).  

Достојно је ваистину блаженом звати Тебе, Богородицу, увек блажену и пренепорочну, и Матер Бога нашега. 
Часнију од Херувима и славнију неупоредиво од Серафима, Тебе што Бога Реч непорочно роди, ваистину 
Богородицу величамо.  

* 
* * * 

*  

Богородичино правило је, по предању руских монаха, правило које је сама Мајка Божија открила у 8. веку, и њега 
су некада испуњавали сви хришћани. У келији Св. Серафима Саровскога пронађена је свешчица у којој су описана 
чуда која су се дешавала онима који су свакодневно испуњавали Богородичино правило. Много је Светом 
Серафиму Саровском блиских монаха и јереја и духовних чеда који су ово свакодневно чинили. Један од њих је и 
старац Захарија (18501936), великосхимник. Он је говорио: без благослова Царице Небесне, децо моја, ништа не 
почињите да радите. Када окончате посао, захваљујте Њој, Брзопомоћници у свему богоугодном. Старац се јако 
радовао када је неко од његових духовних чеда испуњавао Правило. Други старац, отац Данило (Гумановски), 
кротки и тихи молитвеник, цео свој живот је испуњавао Богородичино правило. Због љубави према Царици 
Небесној, за живота је био прозван Богородичиним Старцем. У сачуваном писму свом духовном чеду писао је: даћу 
вам један истинско спасавајући савет — читајте свакодневно 150 пута Богородице Дјево, и та ће вас молитва 
спасити. Ако вам је испочетка тешко да 150 пута на дан понављате ову молитву, а ви је читајте по 50 пута на дан. 
Тада после сваке Десетице читајте по једанпут Оче наш и по једанпут Отвори нам двери милосрђа...  

Старац Захарија је веома ценио епископа Серафима (Звездинског) који је свакодневно испуњавао Богородичино 
правило, при чему се молио за спасење целога света. Једном од својих духовних чеда епископ Серафим је предао 
начин на који се он молио Приснодјеви Марији, после сваке Десетице:  

1. Спомињући Рождество Пресвете Богородице треба се молити за мајке, очеве и децу.  

2. Спомињући Ваведење у храм Пресвете Богородице молимо се за заблуделе и од вере отпале.  

3. Спомињући Благовести молимо се за утешење оних који тугују.  

4. Спомињући сусрет Пресвете Богородице с Јелисаветом, молимо се за сусрет раздвојених — деце и ближњих који 
су нестали без вести.  

5. Спомињући Рождество Христово молимо се за препород душе и рођење новог живота у Христу.  

6. Спомињући Сретење Господње молимо се Мајци Божијој да нас удостоји да се при последњем издисају 
причестимо Пресветим Тајнама Христовом.  

7. Спомињући Бекство у Египат Мајке Божије са Богомладенцем, молимо се да нам Царица Небеска помогне да 
избегнемо искушења и да се избавимо од напасти животних.  

8. Спомињући нестанак дванаестогодишњег Исуса Христа у Јерусалиму, и бригу Мајке Божије за то време, молимо 
се Богомајци за постојану Исусову молитву.  

9. Спомињући чудо у Кани Галилејској, када је Господ претворио воду у вино, по молби Мајке Божије: "вина више 
немају", молимо Мајку Божију да нам помогне у раду и да нас избави од сваке опасности.  

10. Спомињући Мајку Божију испод Крста Господњег када је туга као мач прошла кроз Њену душу, молимо се 
Мајци Божијој да нам укрепи душевне силе и одагна униније из душе наше.  

11. Спомињући Васкрсење Христово, молимо Мајку Божију да васкрсне снагу и ободри душу за подвиг.  

12. Спомињући Вазнесење Христово којем је присуствовала и Мајка Божија, молимо Царицу Небесну да уздигне 
душу нашу од земних сујетних забава и да нас непрестано упућује на спасење.  
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13. Спомињући Сионску горњицу и Силазак Светога Духа на Апостоле и на Мајку Божију, молимо се: Срце чисто 
саздај у мени и дух прав обнови у мени. Не одбаци ме од лица Твога и Духа Твога Светога не одузми од мене.  

14. Спомињући Успење Пресвете Богородице молимо за мирну, непостидну и безметежну нашу кончину.  

15. Спомињући славу Мајке Божије којом се Она увенчала после Успења Њеног на небу, молимо Царицу Небесну 
да не остави верне који живе на земљи, него да их заштити од сваког зла часним Својим покровом.  

* 
* * * 

*  

После сваке Десетице епископ Серафим Звездински се молио својим нарочитим начином којег ником није 
откривао, тај начин познаје само Господ и Царица Небесна, а једна монахиња — његово духовно чедо — после 
сваке Десетице молила се овако:  

1. О Пресвета Владичице Богородице, спаси и сачувај слуге Твоје (имена родитеља и сродника), а оне који су умрли 
(имена) са Светима упокој у вечној слави Твојој.  

2. О Пресвета Владичице Богородице, спаси и сачувај и присаједини Светој Православној Цркви заблуделе и 
отпале слуге Твоје (имена).  

3. О Пресвета Владичице Богородице пошаљи утеху слугама твојим који тугују и болују (имена).  

4. О Пресвета Владичице Богородице, сједини раздвојене слуге Своје (имена).  

5. О Пресвета Владичице Богородице, даруј да: сви они који су оглашени постану крштени.  

6. О, Пресвета Владичице Богородице, удостој ме да се неосуђено, при последњем издисају, причестим Пречистим 
Тајнама Христовим.  

7. О, Пресвета Владичице Богородице, помози нам да избегнемо искушења и избави нас од сваке напасти.  

8. О, Пресвета Владичице Богородице, Пречиста Дјево Маријо, даруј ме непрестаном молитвом Исусовом.  

9. О, Пресвета Владичице Богородице, помози ми у сваком делу и избави ме од сваке опасности и тескобе.  

10. О, Пресвета Владичице Богородице, Преблагословена Дјево Маријо, одагнај униније из моје душе и укрепи 
душевне силе.  

11. О, Пресвета Владичице Богородице, воскресни душу моју и даруј ми снагу подвига.  

12. О, Пресвета Владичице Богородице, избави ме од сујетних примисли, и даруј ми ум и срце који жуде за 
спасењем.  

13. О, Пресвета Владичице Богородице, ниспошљи и укрепи благодат Светога Духа у моме срцу.  

14. О, Пресвета Владичице Богородице, учини да крај живота мога буде непостидан и миран.  

15. О, Пресвета Владичице Богородице, сачувај ме од сваког зла и заштити ме часним Твојим покровом!  

* 
* * * 

* Дивјејевски манастир Св. Серафима оживео је 1991. године. Баћушка је рекао да ће по обновљењу манастир 
заживети са 1000 монахиња. Велики литијски вход по Канавки са испуњењем Богородичиног правила врши се:  

1. На спомен Св. Серафима Саровског 2/15. јануара;  

2. На празник Мајке Божије "Умиленија", 27јула/10. авг., с иконом Царице Небесне и с моштима Преп. Серафима;  

3. Целе Светле седмице, свакодневно после Литургије с читањем Васкршњег канона, Васкрсних стихира и 
Јеванђеља;  

4. На Успење Пресвете Богородице, 17/30. августа;  

5. На празник установљења Млинске обитељи, 9/22. дец.;  

6. 1/14. јан. у поноћ, пред празник Обрезања Господњег;  
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7. На све Господње празнике;  

8.Приликом посета зудотворних икона у Дивијево.  

     

  Дивијево -  са поклоничког путовања 1993-2003 Мати Нектарија Меклис 

Преко моштију овог великог подвижника, осећам да се живот убрзава у нашој руској Цркви. Наша Црква није 
мртва, није се охладила или претворила у камен, уместо тога, она је у ствари украшена новим и праведним 
Светитељима, и тиме постаје све млађа и све више цвета... Ове свете мошти су знак милости и благодати Божије 
према руским људима у Светој Православној Цркви. Небеса су се отворила да открију овог великог молитвеника, 
новог посредника и нашег заступника пред Господом. У благој милостивој радости наше вере и у светитељевом  
присуству у виду његове чудотворне иконе, певајмо му: Величамо те, праведни оче Серафиме. Амин.  

По завршетку беседе, Митрополит Антоније је подигао извезен покривач са ковчега и сви у цркви су пали на 
колена. Хиљаде свећа су светлуцале док су звона велике Цркве звонила свом снагом, а хиљаде грла заједно и 
громовито запевало – “величамо те, наш блажени оче Серафиме, славимо те и сећамо се тебе, учитеља монаха и 
саговорника Анђела...Моли Христа Бога нашега да тобом спасе душе наше”. 

Када сам упитала свога проту у Москви како му се летос допало путовање у женски манастир Свете Тројице у 
дивијеву, одговорио је:”дивијево је центар света”. Већина Руса хришћана би се сложила са овим. Љубав према Св. 
Серафиму се попут пламена раширила у овој протеклој деценији, не само међу новим руским верницима, већ и по 
целом свету, подсећајући на огњену побожност царске Русије пре револуције.  

1991 мошти овог Светитеља су нађене у подруму бившег совјетског богоборачког музеја у Ст.петербургу и враћене 
манастиру. Ово је, пак, привикло на десетине хиљада поклоника, тиме чинећи дивијево најсветијим поклоничким 
местом у Русији. 

Пре него што су упокојио 1833 год. Свети Старац је свој монашки живот провео иза зидина (а касније и у шуми) 
чувеног манастира у Сарову, на 30 километара од Дивијева и два сата вожње аутобусом из Армазаса. Јеромонах, 
старац и пустиножитељ – на хиљаде људи га је посетило још док је жив, тражећи савете и утехе. Живећи две 
деценије као пустиножитељ дубоко у саровској шуми, Старац је такође био и духовник монахиња у Дивијеву, а 
духовно је руководио и осталом братијом и мирјанима. Св.Серафим се подвизавао изузетно дисциплиновано, 
водећи стално борбу са страсима, а све са циљем да задобије од Господа духовне дарове које му их је Господ заиста 
и дао у изобиљу. 

За време  испосништва у саровској шуми, провео је 1000 дана и ноћи, клечећи у молитви на великом камену. Имао 
је виђења и из демонског света које је одмах одбацивао као лажна, као и она из Небеског Царства. Пресвета 
Богородица му се јавила чак 12 пута. Поклоници су док је био жив, говорили да је било довољно само га погледати, 
и човек би постајао срећан. Тако је и данас. Док се приближавао кивоту, осећа се готово физичка опипљивост 
благодати од његових моштију која испуњава душу осећањем “садашње вечности” и спознаја Божје љубави. 

Најпознатији извор обавештења о манастиру у дивијеву јесу Дивијевске хронике, које описују његову историју и 
живот, учења и чудеса Св.Серафима. На жалост, само су кратки делови ове хронике преведени на енглески језик, 
што представља потешкоћу за све оне који не говоре руски  и који само могу да нагађају које се ту благо крије. 

Мањег обима али не  и мање веродостојан је приказ посете Сарова и Дивијева из 1926 године под називом “Били 
смо гости код Св.Серафима”, др.Ф.А.Тимофијевича, објављеног на енглеском 1991/92 у часопису Православна реч. 

САРОВ 

Манастир у дивијеву је тек недавно добио мошти Св.Серафима. У време када се упокојио 1833 год, он је био 
сахрањен у свом манастиру у Сарову. Са затварањем Сарова 1927 год., мошти су биле изложене у световном музеју 
, привлачећи огроман број верника који су потајно дошли да им се поклоне. Увидевши да је њихов напор да 
обесвете светог Баћушку није успео, совјетске власти су кришом пребациле свете мошти у Петроград где су се 
налазиле 60 године у кутији у приземљу једног другог музеја. Пошто је послужио као затворски логор а потом и 
сиротиште за децу заробљеника, Саров је 1946 године преименован у Армазас-16, место где су били смештени 
објекти за истраживање нуклеарног наоружања Совјетског Савеза. И дан данас, људи који не живе у селу или нису 
прошли безбедоносну контролу, немају приступа селу ни манастирским зградама. Манастир још није враћен цркви, 
а мошти Св.Серафима се налазе у женском манастиру дивијеву, као што је Старац и сам пророковао, пре 150 
година. 
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Др.Тимофијевич описије свој прилаз Сарову из Дивијева 1926 године, годину дана пре него што ће се манастир 
затворити: “Напустивши село, кренули смо сеоским путем кроз поља и шумарке. Неколико километара даље, 
стигосмо у велико село по имену Босково. Из њега, на хоризонту, једва су се тек назирале контуре саровске шуме. 
Пут је углавном био песковит и ноге су нам клизиле по песку успоравајући корак. Но, ми кренусмо жустро напред, 
настојећи да се не удаљавамо пуно од људи који су са нама путовали... још мало физичког напора, и нађосмо се у 
шуми која је окруживала саровски манастир на десетине километара.  

Огромни борови и смреке, обрасли маховином, испреплетали су своје грање, чинећи на тај начин рајанствену 
полутаму. Пут се кроз шуму настављао још нека два километара а аонда се изненада појавио зелени зид. Пред нама 
је стајано Саров, сав сјајан због својих купола, окружен кулама и зидом, док се испод њега налазила река. Појавио 
се пред нама као мистериозни град Китез, израњајући из дубоких понора и сјајећи златном бојом на куполама под 
зрацима залазећег сунца. Стајали смо као омаћијани, посматрајући ову фантастичну слику када се зачуо снажан 
звук звона, један, па други а и потом и трећи, који је лебдео над реком и шумом, будећи наше срце и позивајући га 
на молитву. Ми убрзасмо корак. Прећосмо мост и попесмо се узбрдо, скренувшуи на лево после гостионице. Пошто 
смо прешли свету капију чији се звоник уздизао у небо, нађосмо се унутар самог манастира. На огромном простоу 
који је био затворен зидом и зградама издизала се летња катердала. Испред ње и мало са стране, налазила се Зимсла 
катедрала Живоносног извора. Са десне стране налазила се новоизграђена величанствена црква посвећена 
Св.Серафиму. Са леве стране се налазила црква Св.Зосиме и Саватија, иза које се могла видети купола цркве 
Св.Јована Крститеља. Наравно, прва ствар коју сам урадио била је да се поклоним моштима Светог Серафима и да 
му се са сузама у очима захвалим на многим добрила којима је мене грешног обасуо...Мој животни сан је испуњен. 
Са дубоким поштовањем целивали смо мошти светог Баћушке. Захваљујући томе што је направљен мали 
четвртасти отвор на врху кивота, било је могуће целивати и саму његовуглвау а ово је давало осећај посебне 
светитељеве близине.  

Др. Тимофејевич нас је известио да се у време његове посете Сарову 1926 год., камен у шуми на коме се  
Св.Серафим  подвизавао, клечећи  у молитви 1000 дана и ноћи, веома смањио, јер би сви побожни људи понели са 
собом  један мали део за вечну успомену. Стога је игуман Саровског манастира благословио да се камен изреже у 
делове и однесе у саровски и дивијевски манастир на безбедоносно чување. Копија камена је стављена на то исто 
место и тако је означено где је првобитно био оригинал. И дан данас хришчани посећују шуму како би се 
поклонили светом месту на коме је преподобни пребивао. 

Каснији житељ саровског манастира, један логорски затвореник се сећа:”Около барака, као дебели зелени зид, 
налазила се веома стара борова шума. Усред шуме, где су била црвена стабла, налазио се и зелени појас боје 
светлог смарагда, и благо повијене брезе : та незаборавна саровска шума, јединствена је у свету. Осетили смо 
невидљиву моћ и блискост са светим Старцем услед благодати која се осећала у светом манастриру.” 

Када су 1927 године бољшевици затворили манастир, саровска шума је била исечена, а дрво извезено у 
иностранство. Иако се потом брезова шума обновила, огромна борова дрва, сва у маховини, која је ту расла 
вековима, потпуно је нестала. Манастир су оскврнили тиме што су га користили као затвор за вернике и 
криминалце. Затвореници су били приморани да секу ову девичанску шуму. Логорске власти потоњих година су 
почеле веома често да пате од великих депресија, менталних болести па је било чак и самоубистава, те је логор био 
затворен. Касније је био поново отворен као државни дом за децу затвореника. Деца сз често говорила да су видела 
старца у белом подраснику у кратком црном огртачу, што је била уобичајена одежда Св.Серафима. 

СЕРАФИМОВ ИЗВОР 

Дубоко у Саровској шуми налазио се Серафимов извор, који постоји још из времена када је свети Старац био жив. 
Будући да му је трабао извор свеже воде близу његове келије, Баћушка се молио пресветој Богородици која је 
појавивши се, лупнула о земљу својим штапом и тако учинила да вода потече. Рекла му је да ће ово бити 
исцелитељски извор и да ће исцељивати све оне који му приспупе са вером. Тако се и десило. Безбројни поклоници 
урањали су се у овај извор. Урадила је то и царица Александра, жена Николаја II која је дошла да се помоли 
Господу да јој пода наследника круне. У току следеће године роћен је царевић Алексеј. 

Када је манастир био затворен, совјетске власти су намерно запрљале извор прекривајући га блатом. Нису се 
смирили све док га нису педесетих година и забетонирали. Међутим десетак година касније, Св.Серафим је почео 
да с појављује ноћу у шумовитој, сада војној области  између Сарова и дивијева. Многи војници су касније 
изјављивали да су видели како им прилази старац у белој мантији са штапом. Вичући му са стране, гађали су га из 
пушке, али га меци нису никада погађали. То је била толико честа појава, да када је нови регрут, тресући се од 
страха, дошао да пријави да је видео неког старца, било му је једноставно речено да не обраћа пажњу. Једне ноћи 60 
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-тих година, Светитељ се појавио испред војника који су ишли у извидницу и он је као и Пресвета Богородица, 100 
година раније, лупнуо својим штапом о велики камен. Избио је још један снажан извор воде, који је Господ дао као 
утеху својим верницима и као замену за први кога више није било. Стража је била толико потрешена овом појавом 
и правом водом која је потекла, да је када су ходочасници почели да пристижу (многе је сам Преподобни призвао 
својим појављивањем), војницима је било дозвољено да користе извор све до дредине 70-тих година, када је нови 
командант области забранио одласке на извор. 

Долазили  су булдождери у намери да униште језерце и блокирају пут. На путу до извора, међутим булдождер се 
покварио. Један од радника се морао вратити у село по резервни део. Други радник је оставши поред машине, 
изјавио да је отприлике након сат времена видео некаквог старца у белој мантији како излази из шуме, зобући га по 
имену, “Басилије, зашто желиш да затвптиш мој извор?”.Василије је изненађен и нервозан одговорио: “Имам такво 
наређење од власти”. Светитељ је одговорио :”Нећеш то моћи да спроведеш”. Резервни део никада није био 
пронађен у селу. Три дана касније, када је булдождер коначно био оправљен, а радници били спремни да се врате 
на посао, изненадан телеграм из Москве неопозиво је најављивао да је велики део шуме, укљлучујући ту и место 
где је био извор, проглашен националним благом, те више није био под војном командом. 

Василије, који није био верник, оде кући и исприча мајци шта је видео. Она га је одмах одвела до мати Маргарете, 
последње преживеле монахиње из Дивијева, кош из времена пре револуције, која је сада живела на селу, обучена 
као мирјанка. Пошто му мати Маргарета показа иконицу Св.Серафима, Василије повика “да, то је он!”. 

Ходочасници и даље долазе на извор, где и дање може да се чује предивно и небеско појање, нарочито касно ноћу. 
Верује се да вода има исту ону исцелитељску моћ као и вода из првог извора и да је нарочито погодна за лечење 
депресије. Св.Серафим је наглашавао колико је потребно имати веру и наду у Бога као исцелитеља и рекао је 
једном од поклоника, коме се  био показао, да ће вода која се проспе по стенама у кориту имати исту снагу 
благослова као када би он сам дошао на извор.  

На око пола сата вожње од дивијева, налази се сеоски пут који води ка уској стазици дуж потока. Око потока се 
налазе брезе и разноврсно ниско растиње и грмље. У лето, шума је препуна дивљих печурака и разних бобица, а 
влажна земља и миришљава трава одају богат и оштар мирис. Тог јутра када смо отишли на извор, време је било 
лепо и ведро, сунце је јарко сијало а птице певале по честару. Успут смо се зауставили да уберемо снитку, малу 
зелену тролисну биљку. Св.Серагим је само њу јео у време свог трогодишњег испосништва у шуми. Биљка је 
висока 8-16 цм и по укусу подсећа на зелен. Лети биљка моше да се убере и једе жива; зими ју је Старац сушио и 
кувао од ње супу. 

Стаза дуга два километара вијуга кроз шуму, са чије једне стране се налази велика ливада, а са друге стране поток. 
На врху брда налази се обронак одакле се види језеро које се пуни водом са извора. Вода истиче у језеро са даљње 
стране а затим тече ка путу. Језеро се налази у малој удолини и да би се стигло до друге обале, тамо где 
ходочасници урањају у воду, иде се дрвеним мостићем изграђеним на девет метара висине. Када ходочасници 
стигну на ово место, прво се помоле Св.Серафиму читајући његов акатист, а потом сви улазе у воду, прво 
мушкарци, а онда и жене. Сви осећају радост, ишчекивање и наду да ће се физички и духовно исцелити.  

ЖЕНСКИ МАНАСТИР У ДИВИЈЕВУ 

Из Москве у Дивијево се путује ноћним возом до Армазаса а одатле се иде два сата аутобусом до села. Манастир је 
као острво усред Дивијева. Иако је основан деценијама пре него што је Св.Серафим постао духовни отац, он је 
процветао у време када га је он духовно и физички руководио.  

Почетком 20.века, око њега се образовало село, а многе од локалних зграда су некада биле манастирска својина. 
Пре револуције 1917 год. Манастир је био попут малог села, са 1060 монахиња, 9 цркава и 14 олтара, Све Цркве су 
уништене а неке од њих и потпуно сравњене са земљом. Од 1995 обновљена су два од четири најважнија храма и то 
је било довољно за богослужења. Дивијево је затворено у јесен 1927 године, неколико месеци пошто су бољшевици 
заузели Саров. Последња литургија је одслужена у цркви посвећеној рођењу Пресвете Богородице “Радост свих 
тужних”. Манастир је враћен Православној цркви 1991 годибе а до септембра 1993 било је званично више од двеста 
монахиња у редовима сестринства. Сто педесет монахиња живи у манастиру где спавају 3-5 сестара у соби. 
Преостале монахиње живе недалеко од манастира у малим скитовима где узгајају стоку, воће и поврће и лове рибу 
у околним језерима. 

Како велики део првобитног манастира још није враћен Цркви, Дивијево још увек нема место за све оне које желе 
да се замонаше. Око 80 девојака и жена из целе Русије живи у селу чекајући да буду примљене. Оне које имају 
нешто новца или чије породице могу да помогну, изнајмљују собу коју деле са 10-15 других искушеница. Долазе 
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рано на службу, раде у манастиру до касно у ноћ, а потом се враћају у своју собу на починак. 

Мати Сергеја, игуманија манастира, је невероватна жена која је на себе преузела један од најнезахвалнихиј задатака 
пост-совјетске Русије. Поред тога што је одговорна за духовно и физичко здравље и добробит 1000 монахиња, она 
је такође задужена за реконструкцију Цркава у Дивијеву и кљзчна особа у  преговорима са локалним властима у 
вези повраћаја манастирске својине. Она не само да надгледа духовни живот који се води у манастиру, већ је 
задужена и за скитове изван манастира, као и пријем десетина хиљада поклоника који стижу сваке године. Пре него 
што је постала монахиња, мати Сергеја је завршила студије медицине и зубарства. Њене сестре је веома воле и како 
смо се и сами уверили, налази времена да укаже своју пажњу и топло гостопримство многим манастирским 
гостима. Када се приближавате селу, све више се види манастирски звоник који израња у даљини, и који је већ 
пуних 70 година неми сведок мистериозног Божјег промисла по којем је било дозвољено затварање манастира. 
Стара летња Црква, посвећена Светој Троици је обновљена и управо ту се и налазе мошти Св.Серафима. У пролеће 
и лето, трг испред цркве изгледа прелепо, са пуно цвећа, на коме се налази безбројно мноштво крстастих стазица 
широких алеја, окружена брезама  и који води до главне капије а ту су и трпезарија, конаци и чувена “канавка” или 
Богородичин канал. Оно што прво упада у очи по уласку у Цркву јесте позлаћени иконостас. На левој страни се 
налази богато изрезбарена гробница у којој су положене мошти преподобног серафима, а позади у омањој стакленој 
шкрињици, налазе се његове ствари – дрвене ципеле, понешто одежде, крст и чаша. На десној страни се налази 
велика икона Пресвете Богородице “Умилење”. Ово је копија оригинала из Старчеве келије, која се чува у 
патријарховој резиденцији у Москви, склоњена од Совјета. Сестре у олтару чувају стари гвоздени крчаг, потпуно 
неугледан, али драг сваком поклонику који дође у Дивијево. Задњих неколико деценија Старчевог живота, после 
година најстрожег отштелништва, Пресвета Богородица му је наредила да се врати међу свет и прима посетиоце, 
који су потом жељно похрлили у манастир. У Русији постоји прелеп и вековима стар обичај по коме се гости дарују 
неким малим поклоном. И у својој немаштини, свети Баћушка је био у могућности да покаже своју гостољубивост. 
Користио је овај гвоудени крчаг за печење ражаног хлеба, и када су гости пристизали, давао би им комадиће хлеба 
као свој благослов. Када се упокојио преподобни се јавио једној од монахиња, рекавши јој да ће хлеб чуван у 
крчагу имати исту снагу благослова као и да га је он сам дао. Монахиње и дан данас чувају комадиће хлеба на том 
месту и дају их поклоницима. Многи поклоници већ у првом сусрету са Дивијевом осете његову драж чим чују 
појање у Цркви. Велико хор је саставњен искључиво од женских гласова који имају лакоћу и готово небески 
квалитет. Њихово појање није у складу са величином  катердале, али је ова мекоћа толико кркха и лепа и потпуно је 
у складу са осећањем које преовладава Црквом а то је, да овде влада неки други свет. Свакодневно после јутарње 
Литургије, чита се акатист преподобном Серафиму. Заједно са ходочасницима који долазе овамо из целе Русије и 
света, тешко је замислити да игде другде постоји усрднија заједничка молитва. Руска мелодија која тече лагано, 
ревносни ходочасници који клече на каменом поду, богати мирис тамјана и присуство самог Светитеља, 
представља незабораван доживљај.  

Многи  од ходочасника изгледа као да живе у прошлом веку. Жене са села носе дуге сукње, блузе и мараме. Видим 
неколико погрбљених старица које без обзира на године, стоје мирно до краја службе, које трају по пет или шест 
сати, и померају се само онда када праве метаније, остављајући тада своје штапове, да би им потом људи који стоје 
око њих помагали да устану после сваког поклона. Старац са седом косом и замршеном брадом седи на поду, 
наслањајући се на мала бронзана врата на гробници. Изгледа као да је овог  момента изашао из романа 
Достојевског. Носи кошуљу са широком крагном, велики и старомодни капут, чизме са камашнама направљених од 
дугих трака тканине које се увијају око његових ногу као завоји и служе му уместо чарапа. Нема једну шаку а на 
другој руци има само прста. Ту му је и његов мали буцор сашивен од тканине; дошао је очигледно овамо 
самостално, да се сретне са Светитељем и буде са њим у неком свом свету, свету који нема додира са реком 
ходочасника који га мимоилазе, не би ли тако стигли до моштију. Близуе је пролаза једна слепа монахиња, коју 
нежно води један изузетно љубазан човек. Са њом је већ недељу дана. Висока је једна 1.2 метара и мислим да је 
настарија особа коју сам икада видела. Има вероватно преко сто година. Пажљиво прати службу и жељно “лови” 
сваку реч. Вероватно је рођена пре револуције и питам се колико је ово ходочашће био њен велики сан који се сада 
испунио, будући да толико волела преподобног. У дивијево не долазе само старији. Многи млади побожни руси 
проводе овде свој летњи распуст, окупљајући се као птице у јату. Црква је препуна младих људи жељних да створе 
своју властиту “пост-совјетску културу”, она која ће изненадити економсите који планирају будућност Русије. Неки 
од ових младих људи живе по манастирима од своје 16-17 године и није немогуће наићи на осмогодишњу или 
десетогодишњу децу која живе са својим родитељима-искушеницима или онима који помажу при манастирима. 
Када сам први пут посетила Дивијево, један шеснаестогодишњак, дуге косе и зачуђујуће чистог и невиног лица, 
тетурајући је упао у Цркву. Сазнала сам касније да је пешке прешао огромну даљину, можда стотине километара, 
но поред умора, на његовом лицу се оцртала одлучност да стигне до манастира. Прекрстио се када је ушао, једва 
успевајући да стоји усправно и гледао је око себе као ошамућен. Прва ствар на којој је његов поглед остао као 
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прикован, је било распеће у природној величини. Начинио је још неколико корака а потом пао грлећи Крст и 
плачући због олакшања. Дуго се мило, акада је устао иза њега су остале три мале јабуке. 

Чувене јуродиве Блажена Прасковја Саровска (+1915), Н.Димитријевна (+1899) и Пелагија Ивановна (+1899) су 
сахрањене иза цркве Свете Тројице. Покривене јарким цвећем и у огради од кованог гвожђа, ове гробнице су извор 
неке мирне радости, мистерије и непредвидивости које прате подвиг јуродивости. Блажена прасковја на пример 
пророковала је мучеништво руске царске породице. Пре њенњ смрти 1915 године, бацила је њихов портрет на под, 
рекла својој келијници да почисти стакло а разбијену слику однесе у поткровље. Људи који су то тада видели, били 
су запањени њеним чином, али су га разумели у потпуности тек после неколико година. 

Живот дивијевских монахиња није лак. Њих неколико спава у једној соби, раде дуге сате и дневно број ходочасник 
надмашује њихов број у односу 25:1. Немогуће им је прећи и најмању стазу а да их госри не зауставе по неколико 
пута питајући их или молећи нешто. 

У јесен 1922 године, почела је обнова мале Цркве код спољне капије, прекопута конака, чији је горњи део 
првобитно био посвећен Христовом рођењу. Доња црква је посвећена рођењу Пресвете Богородице. Ја сам у 
манастиру била баш тада када су ископавали темеље за доњу цркву. Унутрашњост Цркве је била потпуно уништена 
услед немара и злоупотребе и била је испуњена ђубретом и кршом све до висине прозора. Тада су имали само две 
или три лопате и многе младе монахиње су користиле напр конзерве или су голим рукама скупљале на картоне тоне 
делића креча, ђубре, шљунак и песак, а потом све то пребацивале на колица и односиле. Прави посао сестрама тек 
предстоји по завршетку обнове Цркве. Псалтир се као и пре револуције чита непрестано, дан и ноћ у сменама од по 
два сата. Свака монахиња такође чита Псалтир за себе по сат времена дневно. Ова мала црква се налази поред 
малог ограђеног гробља где су сахрањене Мати Александра, прва игуманија манастира у Дивијеву, мати Марта и 
великосхимница Јелена Мантураова, једно од духовне деце Св.Серафима. 

Поред Цркве се налази гроб браниоца православља и духовно чедо светог Баћушке, Н.А.Мотовилова. Мало даље, 
дуж зида налазе се остаци Михајла Мантурова, Јеленоног брата, још једног старчевог чеда и ктитора манастира. 
Њихови ковчези ће касније бити пребачени у Цркву. 

Црква Рођења Песвете Богородице има четири велика стуба који држе свод и који поред те своје физичке функције, 
имају и оноземаљску важност. Наиме, пре своје смрти, преподобни је прорекао да ће га Господ послати пре краја 
времена да проповеда покајање у свету. Појавиће се у дивијеву и пошто заврши са својом проповеди, откриће 
четири велике реликвије за које сестре сматрају да су гробови његова четири духовна чеда, сахрањена близу Цркве. 
Затим ће лећи међу њих и ту остати да почива. Убрзо после тога, доћиће крај свему. Светитељ је наложио да се 
доња Црква подупре са четири стуба. “Радости моја” рекао је Баћушка, четири стуба, четири кивота. 

Откако је манастир поново отворен, више од 500 православних породица се преселило у село како би биле ближе 
Светитељу, многе од њих верујући да је крај готово стигао.  

ВЕЛИКОСХИМНИЦА МАРГАРИТА 

Једна од веома радосних ствари које су ми се десиле током моје посете 1993 године, био је разговор са Маргаритом, 
великохсхмницом, последњом преживелом монахињом из старог Дивијева. Стигла сам у манастир са Јуријем 
Балавленком, добро познатим совјетским десидентом 70-тих година и о.Венијамином, монахом из Валаамског 
манастира. Трећег дана наше посете Дивијеву добили смо дозволу од игуманије да посетимо Мати Маргарити. 
Попесмо се степеницама које су водиле у њену келију устрептала срца и захвални што нам је указана овако ретка 
прилика. Зачас се нађосмо у Матушкиној келији. Била је то мала соба на првом спрату коју је она делила са још две 
сестре. Иако смо прекинули њено јутарње правило, топло нас је поздравила и позвала да седнемо. Она има 93 
године. Њена је коса мека и бела, очи светло плаве, ум истар, а глас невероватно јасан. Њена келијница нам рече да 
је колена много муче, и да хода са великом тешкоћом. Тбог тога иде у Цркву само недељом и празницима. Тог јутра 
када смо је посетили, имала је на себи цветни подрјасник роза и беле боје и бели апостолник. Изнад кревета се 
налазило распеће, икона Мајке Божије “Умилење” и многе мање иконе из 18 века. Са стране се налазила икона 
Св.Серафима, висока 1.5 метара.  

Рођена као Ефронисија лакстинова, у Украјини 1899 године, Мати нам рече да је дошла у дивијево када је имала 16 
година. Када смо је упитали зашто је изабрала Дивијево, поред толико добрих манастира у Украјини, она нас 
потпуно зачуђено погледа, мислећи ваљда да смо наивни и одговори:”Зато што сам волела Св.Серафима!”Њено 
понашање састојало се у вођењу бриге око Вркве и звоњењу звона. Сваки дан пре службе, пењала се стотинама 
степеника на врх звоника и звонећи сложене мелодије, позивала на молитву. 

Огроман дивијевска звона захтевала су необичну снагу, као и ритам спретности. Мати Маргарита се још увек сећа 
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Вечерњег у част Рођења Пресвете Богородице, 1927 године, када само што није извадила кључ из свога џепа и 
почела да га ставља у браву када је неко иза њеног рамена зграбио кључеве и отео их из њених руку. Совјети су 
дошли да затворе манастир. 

Следећег јутра су ухапсили игуманију, двоје владика који су се ту налазили у гостима и свештенике из манастира. 
Сво свештенство је било одведено у затвор. 300 сестара и 800 искушеница је добило недељу дана да се спакује и 
напусти манастир. Мати рече: “...Било је тешко, било је тако тешко, али ми смо знали да ће манастир бити затворен 
јер је тако прорекао Св.Серафим, пре неколико деценија. Рекао је да ће се његово сестринство  распршити кроз 
капију попут зрна грашка.” Мати Маргарита је изнајмила собу у селу, посматрајући како њене вољене Цркве једна 
по једна бивају уништене. 1937 године је била уништена као бивша монахиња и послата у затвор где је остала 
четири године. Док се Русија спремала за други Светски рат, Стаљину је била потребна подржка Цркве и зато је 
наредио отпуштање из затвора многих побожних људи, те је поново отворио неке од Цркава. Мати рече:”Када сам 
била пуштена из затвора, провела сам шест година идући од села до села, тажећи место у коме ћу стати. У сваком 
од села бих остала по неколико недеља или месеци, спавајући по колибама или шталама, али чим би локалне власти 
откриле да сам монахиња, терали су ме одатле. Нико није смо да ме запосли а многи су се чак бојали и да ме 
нахране.” Овде је Мти прекинула своју причу да нам, са великим задовољством, спомене Мати Евдокију, која је 
имапа дар созрецања и која је живела у Дивијеву, пре него што је одатле била избачен. Она је била добро позната и 
поштована у селу. Једнога дана, један бољшевик ју је зауставио и запитао шта би радила ако затворе манастир. 
Мати Евдокија га погледа у очи и одговори :”Шетаћу по целој Русији са Белим Царем – сигурно нећу седети са 
вама свињама.” 

Мати Маргарита настави: “Неко ме је једном питао како треба да се казне они који су уништили манастир.” Рекох: 
“Казне? Кога ми да кажњавамо?”. Када је Господ био разапет, он је рекао: “Незнају шта раде. Бог зна њихова срца и 
он ће им судити.” Затим додаде благо: “Али те године су биле тако тешке, да је немогуће споменути их, а не 
заплакати.” 

Мати Маргарита се 1947 године поново вратила у Дивијево. Радила је на пољима или било шта друго што је могла 
да нађе. На крају је уштедела толико да је могла да купи кућу у којој је живела с неколико монахиња које су  то 
биле тајно и које су, упокојивши се, једна за другом, оставиле Матушку да поново живи сама. Она је у овом 
периоду изучавала црквенословенски језик са свештеником који је тајно долазио у село два пута недељно. Овако је 
живела четири деценије, остајући верна својој монашкој заклетви и келијском правилу исповедајући своју веру у 
тишини, потпуно се помиривши са чињеницом да ће умрети у прогонству на самој манастирској капији. 

Међутим, у лето 1988 године, када јој је било 88 година, Мати је доживела фантастично откровење. Била је легла да 
се одмори  када је зачула мушки глас са иконе св.Серафима изнад кревета, који јој је говорио:”Слушај, слушај 
Пресвета Богородица ће ти сада нешто рећи.” Мати није устала, него је лежала тако и даље, мирна и за пар секунди 
је чула предиван женски глас који јој је поручио:”Из ове келије, са овога светога места, свет ће се обновити.” 

Неколико месеци касније “гласност и перестројка” су били ударна вест свуда по новинама. 1991 годибе су почели 
полако да враћају Цркве. Мати нам рече да је Св.Серафим пре свога упокојења, дао свећу свом духовном чеду 
Мотовилову, рекавши му: “Када моје мошти буду враћене у Дивијево, дочекај ме са овом свећом”. Мотовилом је 
сав зачуђен одговорио:”Баћушка, саровски монаси те никада неће дати дивијеву.” Св.Серафим је једноставно 
одговорио да ће управо тако бити. После Мотовилове смрти, свећа је ишла из руке у руке сестара све док се Мати 
није вратила у село из затвора, када јој је свећа била уручена. Када су мошти стигле у манастир у 1991 године, 
ношене километрима на раменима верних ходочасника, мати Маргарита дочека свога вољенога Старца на капији са 
упаљеном свећом.  

Св.Серафим не само да је пророковао затварање манастира, већ исто тако и када ће исти поново бити отворен. Мати 
Маргарита нам рече: “Рекао је да ће Цркве бити уништене, да ће то трајати 70 година, а затим ће бити враћене, а да 
то нећемо морати ни да тражимо. Ја још увек чекам повратак великог дивијевског звона које је било однешено када 
је манастир затворен. Св.Серафим је рекао да ће после поновног отварања манастира, велико звоно бити враћено 
копном. А када се оно огласи, Баћушка и још четворо других људи чија ће тела он сам открити, васкрснуће. Убрзо 
после тога, доћиће крај свему.” Док сам причала са Мати Маргаритом, сетих се несрећног чланка који је био 
објављен у новинама на енглеском језику, а који је штампала Загранична Руска Црква. Аутор је оспоравао 
аутентичност моштију и тврдио да је Мати Маргарита изјавила да то нису праве мошти, јер су исте закопане негде 
у оближњој шуми. Због тога, Руси који припадају Заграничној Цркви а који дођу у Дивијево, не могу да се поклоне 
моштима јер им оспоравају аутентичност. 

Хтела сам ово да исправим и не желећи да је повредим, нисам споменула шта је у чланку било објављено о њој, 
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него сам само приметила да су  неки амерички православци несигурни по питању аутентичности Светитељевих 
моштију. Питала сам је да ли икада посумњала у истинитост његових моштију. Погледала ме је љутито и 
одговорила гласно :”Не, никада. Ја знам да су оне праве.” 

Када смо одлазили Мати нам даде иконицу за успомену. Рече нам да је Св,серафим пророковао да ће Америка 
имати удела у обнови Дивијева. Питала сам је да ли има неку поруку за оне који су пришли православној вери у 
Америци и Европи. Њене очи су затрептале кад је одговорила: “Помозите дивијево”. 

КАНАЛ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 

Најпосећеније место у дивијеву после моштију Светог Баћушке је “канавка” или канал Пресвете Богородице. 
Једнога дана док је радио у манастиру, Св.Серафим је видео Мајку Божију како се шета око манстира. Схватио је да 
је ово знак њене заштите самог места, али исто тако и да ће стаза којом Она ходи, бити благослов за све оне који ће 
је следити. Он је са сестринством провео многе месеце копајући дубоки канал по стази којом је прошла Пресвета 
Дјева, и ту је Баћушкса задао својим монахињама молитвено правило по коме треба да док иду око канала, 150 пута 
изговоре “Богородице Дјево”. Баћушка је такође охрабривао путнике – ходочаснике да шетају поред канала не би 
ли им тако Пресвета Богородица засигурно одговорила на њихове молитве. 

Др тимофејевић описује своју шетњу 1926 године: Већ се било потпуно смрачило, када смо, напустивши Цркву, 
пошли према каналу, који је према речима Св.Серафима, освећен корацима саме Мајке Божије и којему је он 
придавао посебан значај. Монахиње су лагано, у тишини, шетале око канала, са бројаницама у руци, тихо шапућући 
молитве. Канал је у ствари доста широк насип са јарком са спољне стране, на чијем врху се налази добро утабана 
стаза на којој су засађена велика стабла. Са обе стране канала расте траве и пољско цвеће које верници беру и 
потом чувају као светињу. И ми смо ишли здуж канала, милећи се. Неизрециво је осећање скрушености срца које 
тада осетисмо додирнувши и сами ову мистерију пуну благодати. Били смо такорећи укључени у ток људских душа 
које су преко сто година непрестано по заповести Св.Серафима, настављале да следе стопе Царице 
Небеске...Неколико пута смо обишли канал молећи се, не желећи да напустимо то место, осетивши лакоћу и радост 
у души. 

Канал је завршен са задњим издисајем Баћушке и послужиће у будућности као одбрана од самог антихриста. 
Потпуни значај и смисао ове мистерије, наравно, били су откривени и познати једино Баћуши. Нама грешницима 
дато је само мало да је додирнемо, као што би тек додирнули поруб на одећи, и да чврсто верујемо Светитељевим 
речима да нема камена у Дивијеву који је положен, а да Царица Небеска лично није тако наложила. 

Од времеа када је др Тимофејевич посетио манастир па до данас, канал је потпуно еродирао и више не изгледа као 
насип. Иако је, што намерно, што природно, канал пресечен, његова стаза није до данашњег дана заборављена и 
путници ходочасници још увек пролазе добро утабаним путем којим је ишла и сама Мајка Божија. Манастир је био 
затворен па је село почело да се шири на месту које је манастирска својина. Данас пут вијуга поред школе, близу 
погона за електричну струју и кроз дивијевска стражња дворишта и пролазе. Без обзира на све то, искуство 
др.Тимофејевич је значајно за данашње путнике-ходочаснике на исти начин као што је то било у његово време, 
1926 године и монахиње потврђују да Мајка Божија, иако невидљиво, свакодневно посећује свој канал. Као и многи 
ходочасници и ја сам неколико пута обишла канал већ првог дана. Свако вече после вечере, монахиње пролазе у 
литији, носећи Крст и иконе Мајек Божије и Св.Серафима, често у пратњи неколико стотина манастирских гостију. 
Тог дана када сам стигла, због кише која је падала недељама, земља је била блатњаво клизава, нарочито на месту 
где је каналска стаза била добро утабана. 

Ту се такође налазе и многи одводни јаркови који су остали из прошлости и треба се пењати мањим кланцима. Како 
нисам имала обавезне гумене чизме, ђон на мојим ципелама се све више излизавао и клизава иловача је постала чак 
и усред бела дана велики изазов за мене да се оклизнем. После вечерње, нађох се негде у средини литије, али после 
неколико стотина метара, схватих да у овој тамној ноћи у којој није било ни месечеве светлости, за мене постје 
немогуће да наставим пут. Посрћући и падајући неколико пута, видех да све више заостајем. Тек смо били прошли 
неколико стотина метара када сам видела да нећу моћи проћи много лошији и тежи део пута који тек наступа. 
Гледала сам како се ходочасници губе у мраку и гласно јекнула “Недостојна”.Тада се окренух пут манастира у 
жељи да се вратим, надавши се без већих проблема.  

Мислила сам да сам била потпуно сама. Међутим, изненада висока и млада монахиња изони из мрака и рече на 
руском:”Мати, ја ћу ти помоћи”. Како су све монахиње била на почетлу литије, није ми било јасно како је ова 
сестра знала да сам остала позади. Тихо ме узе за руку. Ишле смо полако молећи се, стазом која је била лоша као 
што сам и очекивала те сам се веома често клизала. Моја пратиља је, међутим била необично снажна жена. Сваки 
пут када бих се оклизнула, она би ме зграбила и помогла да чврсто станем а да се сама при том никада није 
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оклизнула. Покушала сам да је видим али јој је риза са капуљаче сакривала лице. Више ми се није обратила, нити 
ме је погледала, само ми је веома стрпљиво помагала да се усправим после сваког посртаја. Иако смо биле далеко 
иза групе ходочасника, познавала је веома добро  пут у тами. Када смо завршиле шетњу, она ми се поклони и уз 
речи :”Опростите Мати”, нестаде и пре него што сам могла да јој се захвалим. Касније сам питала сестру Наталију, 
једну од мојих пријатељица, како је име тој монахињи јер сам хтела да је нађем и захвалим јој се. Описала сам је 
што сам боље могла а Наталија ме погледа враголасто и рече:”Да ли си сигурна да је то била монахиња”?Одговорих 
да ме у Дивијеву више ништа не би зачудило и изненадило. 

Приликом моје треће посете манастиру у зиму 1993 године, земља је била смрзнута и тврса и било је много лакше 
шетати око канал, зак и у мраку. Овога пута, била сам на челу литије са осталим монахињама и сестра Наталија и ја 
смо ишле једна поред друге. Када смо стигле до последњег окрета, схватих да сам изгубила свој вунени шал, негде 
у једном од  јаркова. Вунени шалови су драгоцена роба током хладних руских зима и сестра Наталија отрча да узме 
батерију како би се вратиле да га нађемо. У келији коју дели са Мати Кипријаном, великосхимницом, духовним 
чедом веома познатог кијевског старца, Наталија јој објасни зашто јој је било потребно светло. Сестра јој 
одговори:”Кажи Матушки  да не мора да иде да га тражи, неко ће јој га донети из Цркве за пар минута.” У 
међувремену, док сам чекала испред конака, изађе из Цркве жена коју нисам познавала. Трчећи према мени кроз 
мрачни трг, који се сада пунио ходочасницима који су се враћали, она подиже увис шал, питајући ме да ли је мој. 
Када се Наталија вратила ја сам га већ имала у рукама. Наталија ми рече да Мати Кипријана не само што није 
изашла из своје собе те вечери, него нико није ни био да је посети. 

ОДЛАЗАК 

Напустити Дивијево је тешко – то је као када прекидате предивну причу баш у тренутку када постоји нада да ће се 
хероји који су до тада пратили, избавили од невоље  и бити на крају добро. Још увек разрушен манастир, 
богослужења, мошти Светог Серафима, нада која се огледа на лицима монахиња које почињу обнову и која ће 
трајати деценијама – све ово привлачи поклонике да остану још дуже и постану део свега овога. Међутим, још теже 
се оставља опипљиво присуство Божје благодати. 

Др Тимофијевич каже о Дивијеву:”Руски народ је задобио тежак ударац право у срце и оно крвари од свеже му 
задане ране. И управо и да се изврши насиље над моштима Св.Серафима или запали његова гробница, униште 
скитови, исеку шуме или запрља извор, нема те силе на земљи  која би могла да истргне из руског срца љубав коју 
народ гаји према Баћушки. А онај који је умео да угоди Господу, одговорио име је на овакву љубав љубављу, 
шаљући им благодатну помоћ сваке врсте и давајући им чудесна исцељења, што је смо подигло и ободрило дух и 
ојачало веру, како је крајња победа над злим бивала све ближе”. 

Ходочашће у Дивијево даје снагу нашем духовном бићу и носи у себи огромну и дубоку радост енергије и 
благодати. Па чак и ако се не оде на ходочашће у овоземаљско Дивијево, чежња и искрена срдачна молитва ће нас 
одвести у небеско Дивијево, где може да се чује сам Серафим како говори: “Радости моја! Христос Васкресе!” 

Прошла је још једна деценија и Дивијевски манастир је величанствено обновљен. Нажалост, велики део земљњ који 
је некада припадао манастиру још увек није враћен, али прелепа и стара Црква Св.Александра Невског, која је 
много година била позориште и дискотека, сада је враћена и обновљена. 

Иза Цркве Свете Тројице, у којој се налазе мошти Баћушке, налази се огромна Црква Преображења, која није била 
завршена чак ни у време када је манастир затворен 1927 године. Радови су слабо напредовали и иако унутрашњост 
Цркве није завршена, она је отворена за богослужење суботом и недељом. Црква рођења, која се налази близу 
звоника и предње капије, састоји се од горње и доње Цркве и такође је обновљена. У доњој Цркви посвећеној 
Рођењу Пресвете Богородице, налазе се мошти игуманије Александре која је недавно канонизована, 
великосхимнице Марте и монахиње Јелене Мантурове. Све оне су биле духовне ћерке Св.Серафима. Овде се 
монахиње редовно смењују у читању Псалтира које никада не престаје још од времена када је манастир поново 
постао активан. Горња Црква је посвећена Рођењу Господњем. 

Са око 400 монахиња и искушеница, Дивијево је данас највећи женски манастир у русији. Сестре не само да живе у 
самом манастиру, већ су исто тако распоређење у 12 скитова где се обрађује земља и одакле долази углавном сва 
храна за цео манастир. Села око Дивијева су процветала захваљујући православним породицама које су се доселиле 
овамо да би биле ближе манастиру.  

Великосхимница Маргарита се упокојила 1997 године три године након што је написан овај текст. Умрла је истог 
дана када и једна млада монахиња, и на њиховој сахрани се појавио светли Крст на неву. 

Чудесан извор Св.Серафима привлачи све више поклоника сваке године. Поред њега су 1998 године изграђене мала 
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дрвена капела и велика купаоница те сада ходочасници зарањају у воду. Овде се освећује водица на Богојављање, 
када монахиње иду у литију сваког 12.јануара. Често се дешавају чудотворна исцељења. Од 2001 године, канал 
Мајке Божије се поново гради на деловима где је манастир добио поновни приступ. Велики део првобитне 
“канавке” је још увек на жалост недоступан јер су га сељани, добивши земљу када је манстир био затворен, 
оставили да природно еродира и изградили ту куће и дворишта зграде. На неким местима дубок готово 3.5 метара, 
канал је мукотрпно ручно ископаван. Уз велики и тешки рад, чаброви су пуњени земљом и одношени колицима. На 
месту где канал постаје све дубљи, постављена је дрвена скела која ће бити склоњена када се засади трава по 
стрмом насипу не би ли се канал заштитио од ерозије. Сви раде на каналу – путници, локално становништво, 
свештенство, монахиње и сви они који желе да имају учешћа у обнови овог светог места.  

У Цркви Преображења се налази мали киоск. Ту свакодневно седи једна монахиња која стрпљиво дели на хиљаде 
флашица светог уља које се узима из кандила код моштију Сб.Серафима и суви ражани хлеб који је освећен у 
Баћушкином ктчагу. Сваког јутра, после јутарње Литургије, као што је то случај већ деценијама, Црква Св.тројице 
одзвања од акатиста који се чита Св.Серафиму. Лети, хиљаде поклоника гласно пева клечећи. Многи, не могући да 
уђу у препуну цркву, остају напољу на стазама пуних цвећа одакле се чује громки одјек који личи на ехо из 
прошлости. Остаје сазнање да Света Русија није мртва, нити је заборавила како треба да велича своје свете. 

ПОВРАТАК МОШТИЈУ СВ.СЕРАФИМА У ДИВИЈЕВО 

Разговор на радију је водио о.Артемије Владимиров 

Следећи разговор је чула цела Русија на станици Радоњеж, само неколико дана после литије у којој су пренесене 
мошти Св.Серафима из Ст.Петербурга у манастир Дивијево кроз Москву раног лета 1991 године. Мошти су биле 
смештене у подруму музеја одакле су их тајно однеле совјетске власти када је саровски манастир био затворен 1920 
године. 

Скоро се децило право чудо, ту на наше очи. Још један историјски чвор је раумршен – пронађене су мошти 
СвСерафима Саровског који је први пророковао револуцију 1917 године која је задала себи за циљ да у потпуности 
уништи име Господње и избрише га са лица ове земље. Свети Баћушка је пророковао да че Русија опрати своје 
богоборство у крви свога народа и када се покаје за свој монстроузни злочин, она ће се тада поново родити и 
повратити своју пређашњу лепоту,ако и да ће тај период пратити и поврћај Светитељевих исцелитељских моштију 
у Дивијево.Сада су свете мошти нађене и ту су међу нама и осветљавају таму наших грехова доносећи са собом 
Божју благодат, у наша срца и само срце Рудије. Ако се уплашимо од величине задатка који је пред нама, а који 
јесте да обновимо свету русију, Св.Серафим ће нас заштити и покрити својом мантијом сашивеном од благодати  и 
рећи нам :”Радости моја, не плаши се, овко мора бити”. 

Чуо сам приче многих о томе шта име се десило док су преносили Светитељеве мошти. Једна верујућа старица, са 
свећом у руци, плакала је на перону железничке станице, исчекујући долазак Св.Серафима. Његово свето лице 
ублажавао је туборан изглед железничких станица у местима Казански, Ленинградски и Јарославски. Оног часа 
када је видела како архијереји носе на раменима Светитељеве мошти, предочила је да је са свима осталим 
верницима запевала:”Вјеличајем тја, вјеличајем тја, Св. Оче Серафиме!” 

Један други, опет верник ми је рекао да је стајао  на балкону који је гледао на трг преко пута станице и да је одатле 
посматрао литију. Када је угледао више од 100 свештеника и архијереја у златним мантијам како иду од станичног 
перона према тргу, он је јасно видео светлосне зраке који су се ширили од Светитељевог ковчега на све стране, као 
да су покривали целу Руску земљу. Обасјана једним од ових зрака, митра патријарха Алексеја другог, је такође 
почела да светли. Св.Серафим је задобио мир и на хиљаде људи је тиме спашено, а сад су зраци благодати са 
његових моштију осветљавали у литији и Божје свештенике.  

И ја такоће корачам поред моштију. Моју пажњу  на тран заокупљају имена улица којима пролазимо. Улица Разин 
– бронзана фигура анатемисаног Стенке Разина  који гледа у чуду шта то пролази испред његовог џелатског пања. 
Спартакова улица. Полудели Спартак дрхти само ли угледа Серафима. Ово није  традиционално руско село које 
вековима пати од невоља: наша литија пролази кроз несређена суседства модерног, урбаног живота, искривљене 
индустријске димњаке и хрпу смећа. Људи се пењу по кршу да би нас видели. Једни се крсте, а да не знају зашто. 
Други се кришом ругају, не  могући да схвате шта се то догађа, док 10 хиљада верујућих Руса, са свећом у руци, 
иду за свештеником према Саборној Цркви. Дубоко сам замишљен док идем овим путем  свестан неуништивог 
присуства Светог Баћушке, његовог блаженог лица и његове небеске радости. Ово је невероватна литија. Горда, 
богоборачка Москва, која је убила своје пророке и коју су заузврат задесиле велике несреће; Москва, која је 
уништила своје Цркве и укаљала њихове олтаре; то више није њихов хир који може да каже 40 пута 40, већ је то 
неки чудни, нови град. Оваква иста Москва се сада срела са Св.Серафимом на његовом царском путу.  
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Колико се деценија у овом часу, пред нашим очима, покајало. Која величанствена победа, који тријумф 
православља. Ово је нова станица у судбини Русије. Чак су и ТВ и радио коментатори, заборављајући на трен 
садашњи метеж и сећајући се вечности, извештавали о преносу моштију и Светитељевом животу. Због тога нико 
више неће моћи да се оправда незнањем на Сташном Христовом Суду. 

Неки су питали да ли су ово стварно његове мошти. Нема сумње, ово је Св.Серафим. Наши старци у манастиру у 
пскову су се осведочили. “Наш Баћушка, духовни отац целе Русије”, изјавио је свечано о.Кирил из Тројице-
Сергијеве Лавре, у тренутку када су отварали кивот. Исто је било потврђено и од стране архијереја који су их 
детаљно прегледали, који никада не би наредили целој нацији да поштује ове мошти, да су и иоле сумњали у 
њихову веродостојност. То вече пошто су мошвти пренешене, нека обична жена ме је питала:”Баћушка, чула сам да 
носе некога и кажу да ће то бити добро за нас. Је ли то истина?”. Рекох јој: “Да, истина је – само морамо да се 
молимо Господу и да се покајемо”. А када дође лето, Св.Серафим ће уз звук Васкршњих звона бити пребачен из 
Саборне Цркве у Нижњем Новгороду, у Богом сачувани Дивијевски манастир. Са повратком његових моштију 
манастир ће још једном процветати. То чудесно место ће бити изграђене, не као обичан манастир, већ као права 
Лавра. Ово су прорекли наши Светитељи и старци, слуге Божије, и ми смо сада сами сведоци ових величанствених 
догађаја.  

Једна старица по имену Евдокија, која се управо причестила први пут у својој 70-тој години, поклањајући се Крсту, 
гласно је изјавила:”Долази време тријумфа у Дивијеву. Сада више нису у питању године и месеци, већ дани и сати 
пре него што се манастир отвори и четири праведника се не појаве: Св.Серафим. Прва игуманија Александра, Мати 
Марта, шеснаестогодишња схимница коју је руководио Св.Серафим и блажена Јевдокија коју су атеисти мучили и 
убили. Светитељ ми је рекао да вам пренесем да ће његове мошти вратити и манастир  ће поново бити отворен. Он 
жели да ви дођете на отварање Цркве и његових моштију.” Затим је беседио наш патријарх Алексеј 
II:”Исцелитељске мошти су стигле из града на Неви у срце Русије, у Саборну Цркву. Нама свештеницима је 
доувољено да целивамо Светитељњву главу. Његове мошти одају чаробан небески миомирис.”После тога су 
дељене иконице на којима је за ову руску прославу уз Патријархов благослов, на полеђини било написано: Слава 
поводом  другог преноса моштију онога који је знао да угоди Господу, Светог Серафима, из града Св.Петра до 
главног града, Москве. 

“Мењају се чак и имена наших градова. Они поново добијају своја уважена хришћанска имена. Ово је велико чудо 
и ми можемо да почнемо да живимо, а не само да кукамо и јадикујемо. Дођите код Св.Серафима простодушног 
срца као што је он сам тражио од сирочади у манастиру:”Реците ми све, исплачите се док сте самном, ја ћу слушати 
а Господ ће вас штитити”. Чекамо пролеће, када ће мошти бити пребацене у Дивијево, одакле ће, како што је 
Светитељ и прорекао, свакога поучавати покајању како би цео свет сазнао да је Христос васкрснуо. Тада ће велики 
број Божјих руских Светитеља, заједно са нама грешницима, једним устима и једним срцем величати Господа и без 
страха очекивати долазак нашег Васкрслог Господа Исуса Христа. Амин”. 

КАНОНИЗАЦИЈА СВ.СЕРАФИМА И РУСКА ЦАРСКА ПОРОДИЦА У САРОВУ 

“Што се тичесветости и чудотворства Св.Серафима, ја сам у толико чврсто уверен, да ме нико не може разуверити. 
Имам необориве доказе за то”. 

Цар Николај II, 1900 године 

Св.Серафим Саровски и Цар Николај II се истиче као две најпросветљеније особе руске црквене и политичке 
историје. Њихове земаљске животе су раздвајале три деценије. Али се они у вечности поклапају, зближени 
мистериозним Божјим Промислом и судбином православне Русије – 70 година јарма и васкрснућем из пепела 
понижења. Према Мотовилву, духовном чеду Баћушке, он је предсказао своју духовну везу са будућим царем пре 
него што се упокојио 1833 године. Велики Баћушка Серафим, је говорећи ми о његовом телу (никада своје тело 
није називао “моштима”) споменуо име једног од најпобожнијих суверена, цара Николаја и једне најпобожнијих 
царица, жене царице Александре Феодоровне и његове Царице Мајке Марије Феодоровне. Сећајући се Цара 
Николаја, Баћушка је рекао:”Он је у својој души велики хришћанин!”. 

Из различитих извора, дневника самог Мотовилова, писама и забелешки написаних у журби, било је очигледно да 
је он очекивао и тражио начина да се канонизација Св.Серафима одржи у време владавине Цара Николаја I , његове 
жене Акесандре и његове мајке Марије. Напори Мотовилова су били неуспешни и оне је био горко разочаран јер је 
реалност изгледала супротна ономе што је старац пророковао када је повезао канонизацију са тим царским 
именима. Мотовилов је умро 1879 године. Да ли је он или било ко други могао наслутити да ће 50 година након 
смрти Николаја I да се појаве истоветна имена на руском царском престолу – Николај II, његова жена Александра  
и његова мајка Марија? Тада ће свечано бити одржана канонизација Св.Серафима. 
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Св.Серафим не само да је пророковао канонизацију, већ и долазак цара и његове фамилије на прославу. “Сар ће нам 
доћи са целом својом породицом. Која ће то бити  радост а Васкрс ће бити на лето”. 

У дивијевским хроникама у којима се налази и историја манастира , забележено је да је СВ.Серафим, пре него што 
се упокојио. Предао Мотовилову писмо са иструкцијама да фа преда Цару када овај посети Саров. После смрти 
Мотовилова, писмо је сачувала његова жена Јелена Ивановна. Када је цар Николај II. Када је цар дошао у Саров 
1903 године у посету Дивијеву, њега су дочекале монахиње у свечаном реду на чијем челу је стајала Јелена 
Ивановна Мотовилов са писмом Светог Баћушке, спремна да га уручи Цару. 

У руским црквеним круговима су већ дуго кружиле гласине да је ово писмо у ствари пророчанство о смрти царске 
породице. Цар Николја и царица Александра никада нису никоме објавили садржину писма, али њихове очигледне 
наде за будућност забележене у писмима из заробљеништва и сећања оних који су са њима делили заробљеништво 
а потом преживели, чине ове предпоставке сумњивим. Не објављујући део који се лично односи на царску 
породицу, ово писмо је могло лако да оцрта будућност русије. 

Приликом те исте посете дивијеву, цар је посетио Блажену Прасковју која је била јуродива и имала дар созерцања. 
Били су сами за време разговора и када је Цар изашао из њене келије, они који су га чекали напољу, рекоше да је 
био блед и веома узнимерен. Касније, како се ближила револуција, Прасковја је једног дана скинула портрет Цара и 
Царице са зида ибацила га на под пред њеним унезвереним посетиоцима. Својој келијници је наредила да келију 
почисти од стакла а портрет однесе на таван. То је у ствари било предсказање пада монархије, хапшења породице и 
њихове смрти. 

На прелазу из једног века у други, политички хоризонт још увек није био тако мрачан и цар Николај је активно 
радио на томе да руски Синод канонизује Св.Серафима. Првобитно је наишао на велики отпор. Неколико година 
пре тога, Цар је желео да канонизује Св.Јована Максимовича из Тоболска, али како је наведено у једном 
савременом извору, архијереји су бивали све нервознији услед све већег броја молби и противили су се 
канонизацији Св.Серафима . 

Нису хтели да пожуре у вези ствари за чији успешни завршетак су понекад требале читаве деценије, па и векови. 
Страх да ће царски ауторитет добити увид у права Цркве је допринео томе да црква покаже невољност у вези са 
званичном канонизацијом, иако је цела Русија  већ увелико дуго волела свог старца. У хришћанској монархији, 
међутим, царска власт  и црквеа власт никада нису тако оштро супротстављене и подељене као што је то био случај 
са западним земљама у свету. Модерни, световни начин политичке церемоније заклетве када се неко поставлја на 
власт, само је слаби одјек чина установљења монарха из прошлости, чина који је веома свечан у Правосланој 
Цркви. Миропомазање монарха је увек било много више него само црквени печат на “Божанска права царева”, јер 
је то суштински царева заклетва да ће не само владати Русијом  већ и да ће одговарати пред Господом за Русију. 
Одбрана људских живота и њиховог хришћанства би требало да буде од највећег значаја за њега током целог 
живота. За хришћанског цара, апсолутна моћ носила је у себи и апсолутну одговорност пред народом. Као суверен, 
Николај је био сједињен са својим поданицима, не путем гласачког тела, већ управо религијским чином крунисања. 
Приликом миропомазања у Цркви Успења у Кремљу, Митрополит Серафим Московски га је упозорио:”Круна 
твојих предака прпада сада само Теби, као апсолутном цару, међутим, сви православни хришћани имају права ма 
миропомазање, које им се даје само једном. Ако Те је Бог удостојио да кроз свету ову свету тајну започнеш нови 
живот, онда је разлог следећи – како нема веће власти од власти Господњег на небу, тако исто нема веће власти на 
земљи од власти царске и нема терета већег од оног који носи цар. Кроз ово видљиво миропомазање, нека 
невидљива сила с небеса сиђе на Тебе да повећа твоје царске моћи и осветли пут којим ће ићи да би пронашао 
начин за остварење добробити и среће својих верних поданика.” 

На овај начин, су права цара као аутократског суверена, неразмрсиво повезана са његовом дужношћу пред 
Господом. Као “бранилац вере”, он је дужан да штити активности земаљске Цркве, као и политичке сфере. 
Очигледно је према његовим властитим речима, Николај II схватио да је његова дужност, као цара и хришћанина, 
да убруа процес канонизације ова два Светитеља која су се славила већ деценијама. 

 

 

   СВЕТИ ТЕОФАН ЗАТВОРНИК 
Прими сваки посао као из руке Божије (свети Теофан Затворник)  

О правој делатности  
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 Питаш: "Како при раду могу да имам Бога у свести?" Можеш, уколико сваки посао обављаш мислећи да ти 
је од Бога поверен. Међутим, нећеш ништа постићи ако на Бога мислиш, а занемарујеш своје дневне дужности. 
 
 Како одржати унутрашњу сабраност при великој дневној запослености? Ради свој посао пажљиво и 
марљиво, постојано и без журбе, као Божије дело, и твоје ће мисли бити у Њему. Обављај све велике и мале задатке 
пред Божијим лицем, примај сваког ко те сретне као од Бога посланог, и при свему се питај о вољи Божијој. 
 
 Да би постигао тај циљ, најбоље је да човек верно стоји на свом месту и да испуни све оно што само место 
захтева. Кроз верно, послушно делање човек се поставља у корене хришћанског живота. Напредовање у делатном 
животу води ка степену сагледавања. Све је то унутрашње узрастање које захтева своје време. У духовном животу 
је исто као и код сваког занимања, и у свакој уметности. Ништа не може да се прескочи, и ништа да дода што не 
одговара унутрашњем сазревању. 
 
 Увек се управљај по својој савести са свом ревношћу и пажњом. Ипак, избегавај многобрижност која срцу 
не дозвољава да нађе мир. Многобрижљивост је болест палог човека, који покушава да сам уобличи своју судбину, 
па стога јури на све стране. То расејава мисли и не дозвољава им да се саберу, чак ни на сам предмет бриге. Прогнај 
те бриге, ради ревносно свој посао, посвети Богу сав свој труд и предај све у Његове руке. Не бацај се неумерено на 
посао, будући да је добро и корисно само оно што се чини са мером и по реду (преподобни Јефрем Сирин). 
Неумерен рад замагљује памет и охлађује срце. Учи се да све обављаш тако да се загреје твоје срце. Држи се тако 
код читања, код молитве, у послу, а такође и у општењу са људима. Нека ти образац буде Христово држање, и 
труди се да увек чиниш само добро. Тако ћеш на своме путу стицати све савршеније сопствено животно искуство, 
док најзад не постанеш обиталиште Божије. 
 
 Имајући многе обавезе које ти сметају да према жељи одвојиш време за молитву, не дај се збунити. 
Дужност која се по савести обавља, човека припрема на ревносну молитву, чиме се количина надокнађује 
каквоћом. Ништа не унапређује молитву толико колико добра савест са богоугодним делањем по Божијој вољи. 
 
 Не само мољење као такво, него и свако обраћање срца и ума Богу — при свему што се чини, такође 
сачињава молитву. То води у непрестано богомислије. Посвети Богу све животне кораке и управљај их према 
Његовим заповестима. Можеш да користиш сваку прилику све чинећи по Божијем захтеву, и све Њему 
посвећујући. Тако ће цео твој живот бити посвећен Богу. И то је све. То је тако једноставно (свети Теофан 
Затворник).  

       Изводи из књиге: 
       Како спасити душу  

 
Свети Теофан Затворник 

  
  Шта човек може да каже особи која пита:“Како могу спасити своју душу?“ 
  
Ово: покај се, и јачај у сили благодати Светих Тајни, ходај стазом заповести Божијих, под руковољењем које 

ти Света Црква пружа кроз своје Богом дано свештенство. Све ово се мора чинити у духу искрене вере, која нема 
сумње. 

Шта је онда вера? 
Вера је искрено исповедање да Бог, Кога славимо у Тројици, Који је створио све ствари и који нам обезбеђује 

све, спасава нас који смо пали, кроз силу смрти на Крсту Оваплоћеног Сина Божијег, благодаћу Духа Светога у 
Својој Светој Цркви. Почетак обнове, која је установљена у овом животу, појавиће се у свој својој слави у веку који 

долази, на начин који ум не може разумети, нити језик изразити. 
О Боже наш, како су велика Твоја обећања! 

Како онда човек хода путем заповести непоколебиво? 
На ово се не може одговорити једном речју, јер је живот сложена ствар. Ево шта је неопходно: 

1. Покај се и окрени ка Господу, признај своје грехе, оплакуј их, са скрушеношћу срца и исповедај их пред 

својим духовним оцем. Заветуј се на речи и у срцу пред лицем Господњим, да Га даље нећеш вређати својим 

гресима. 

2. Онда живећи у Богу, умом и срцем, труди се, да испуниш и телом дужности и послове које ти намеће твоје 
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стање у животу. 

3. У овом труду, највише од свега чувај своје срце од злих мисли и осећања – гордости, сујете, гнева, 

осуђивања других, мржње, зависти, презира, утучености, привржености за ствари и људе, расејаних мисли, 

узнемирености, свих телесних задовољстава и свега што одваја твој ум и срце од Бога. 

4. Са циљем да останеш чврст у овом напору, пре тога реши да се не: повлачиш од оног што препознајеш као 

корисно, чак и ако то може значити смрт. Да би постигао ово, када си претходно одлучио тако, понуди живот свој 

Богу, са циљем да не би живео за себе, него само за Бога. 

5. Подршка животу на овај начин је смирено нуђење себе вољи Божијој и не уздање у себе; духовна арена у 

којој се овакав живот остварује јесте трпљење или непоколебиво стајање на нивоима искупљеног живота, са 

веселим трпљењем свих напора и непријатности које су са тим повезане.  

6. Подршка трпљењу је вера, или уверење да си, радећи на овај начин за Бога, ти Његов слуга, а Он је твој 

Господар, Који види твоје напоре, радује им се и цени их; нада да је помоћ Божија, која те увек штити, увек 

спремна и чека на тебе и сићи ће на тебе у време потребе, да те Бог неће заборавити на крају твог живота, чувајући 

те као човека верног Његовим заповестима овде, међу свим искушењима. Водиће те кроз смрт ка Свом вечном 

Царству; љубав, која дан и ноћ, размишља о љубљеном Господу, на сваки начин тежи да чини само оно што Му је 

угодно, а избегава све онош што би Га могло увредити у мисли, речима и делима. 

7. Оружја оваквог живота су: молитва у цркви и у дому, нарочито умна молитва, пост према својој снази и 

правилима Цркве, пажња, усамљеност, физички напори, често исповедање грехова, Свето Причешће, Реч Божија и 

дела Светих Отаца, разговори са богобојажљивим људима, често саветовање са својим духовним оцем о догађајима 

у унутрашњем и спољашњем животу. Темељ свих напора је мера, време и место је мудрост, са саветом оних који су 

искусни. 

8. Чувај се од страха. За ово памти крај – смрт, суд, пакао, вечно Царство. Пре свега и изнад свега буди 

пажљив према себи: чувај трезвен ум и неузнемирено срце. 

9. Постави као коначни циљ одржавање духовног огња, да би духовна ватра горела у твом срцу и да би 

сакупљајући сву твоју снагу у једно, почела да гради унутрашњег човека и коначно спалила катран твојих грехова и 

страсти. 

Уреди свој живот на овај начин, и уз благодат Божију, бићеш спасен. 
  

"Обитавање безграничног у срцу" 
 

     СВЕТИ ТЕОФАН ЗАТВОРНИК 

    ПЕТ ПОУКА О ПУТУ СПАСЕЊА 

Учитељу шта да учиним па 
да наследим живот вечни 

(Лука 10,25) 

I 

Тако је некад запитао Господа један законик! А он је Господа питао у циљу кушања, као да је био радознао шта ће 
рећи Учитељ, јер је сам знао шта треба чинити. Али могуће је питати о путу спасења не из празног љубопитства 

него из искрене жеље да се добије директан одговор, непознат или заборављен, питати из велике нужде, зато што 
душа болује и срце мучи сумња - шта треба чинити да би се наследио живот вечни? 
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Оваква мучна сумња тим је природнија уколико је нејаснија сфера мисли која окружује питаче, и уколико они већу 
несагласност они срећу у списима и речима људским. Зар се ми сад не налазимо у таквом положају? Обазрите се 

около и видећете да сваки од нас друкчије говори. Један саветује: моли се, и спасиће те Господ; други: плачи, 
скрушавај се - и Бог те неће посрамити; трећи: чини милостињу и она ће покрити много грехова твојих; четврти: 

пости и чешће борави у дому Господњем; пети: остави све и удаљи се у пустињу. Ето колико разних одговора 
људских! И то су све прави одговори, спасоносна правила са којима се човек неизбежно среће на путу спасења. А 
што се тиче оних који себе сматрају бољим од нас, али су престали да буду што смо и ми, разумем хришчане који 

су пошли за духом овог века и празне мудрости - оне који су присвојили неколико здравих појмова, позајмљених из 
хришчанства, који мисле високо о себи, напустили нас и срцем се одвојили од Христа Господа, мада га језиком још 

увек исповедају - што се њих тиче, међу њима постоји још жалоснија и болнија разлика у мишљењима која су 
отишла далеко од истине и блуде по раскрсницама лажи. Зар вам се није догодило да приликом разговора чујете и 
прочитате у књизи како неки на свој начин умују о поретку ствари, друкчије од поретка који постоји? О спасењу 

душе ту нема ни помена. Вечно блаженство, ако се и допушта, сматра се већ сигурним, по некаквим људским 
правима, и све старање упућено је на то како би се, као додатак томе, засладио и земаљски живот и преобратио из 

тужног у рајски. У том духу један виче: не веруј ничему осим своме уму, испуњавај тежње природе своје, буди 
независтан, уживај у ономе што поседујеш и не дозволи туђој руци да ти стоји за вратом и - бићеш срећан. Други 

проповеда: где нема општих средстава да орасположе, као позоришта и друго, тамо живот није живот. Трећи вели: 
правим путем није могуће ићи, треба умети живети, а умешност је у томе да се ништа не чини против сопственог 

интереса, и не дозволи другоме да уочи наше планове, намере, осећања (Они то називају мудрошћу); четврти 
говори: ако не заштитиш своју част и достојанство - пропашћеш. Запажате ли колико је све то мрачно мудровање! 

И при свему томе оно, може се рећи, сачињава основ светских обичаја, и са њим се можемо сусрести у 
појединачним простим разговорима, и у већим скуповима и у штампаној књизи - т то не у једној. Замислите шта сад 
треба да се изроди у уму и срцу вашег познаника, а можда и ваше кћери, вашег сина, када једном, два или три пута 

наиђе на сличне речи, када у једној књизи прочита такве мисли, у другој и трећој још горе, и то не у току једног 
дана или месеца, него у више година, када при том око себе виде обичаје надахнуте таквим духом, а истовремено у 
срцу се појављују, под дејством саблажњивих искушења, страсне помисли које поткопавају добро расположење - 

замислите, кад се сви ови разноврсни утисци, једновремено, скупе у младу, па не само у младу него и зрелију душу, 
шта тада треба да осети срце, особито срце које још није заборавило Господа и које цени речи истине изговорене 

устима Божанским? Ја чујем како се из дубине овог срца отима вапај, сличан вапају апостола, уплашених буром, и 
Петра који се почео давити: "Господе спаси ме, гинем! Господе, шта да чиним да се спасем?" Мајке и очеви, чујете 

ли тај вапај? 

Немојте мислити да сам се занео. НЕ! Ја сам намерно хтео да објасном како је сасвим природно, особито у наше 
време, постављати питање о путу спасења, или о путу у Царство Небеско. И ја сам уверен, ако би се сад Господ 
појавио међу нама, да би сви који траже трајно добро, и који виде како данашњи дух, данашње учење, садашњи 

пореци противрече један другом. Сви би се они једногласно обратили Господу са питањем: Господе, шта да чинимо 
да бисмо наследили вечни живот? Шта да чинимо да бисмо се спасли? Али браћо, Господ је јуче и данас исти и 

вавек (Јевр. 13,18). Онда кад му је Јеврејин поставио ово питање, Он му је рекао да одговор тражи у закону: у 
закону шта је написано,како читаш? Данас би Он хришћанину без сумње заповедио да се обрати светом Еванђељу 

уопште новозаветном учењу или Цркви Божјој, и запитао би га шта се овде садржи, како разумеш? Обративши 
пажњу Јеврејина на закон, Господ је очигледно хтео да му напомене: неманш потребе да питаш, пут спасења 

прописан је ради тога и дат да те води ка спасењу. Спас је у закону, твори тако, и сасићеш се. Слично овоме треба 
рећи и хришћанима које колебају налетеле сумње: немате потребе да питате, хришћанство и јесте јединствени пут 
спасења. Будите прави Хришћани и спасићете се. Ради тога је света Црква, ради тога су догмати и заповести, ради 
тога свете тајне, постови, бдења, молитве, освећења и тако даље. Све то или све што држи Црква, јесте истински 
пут спасења. Ко од срца прими и усрдно испуњава све што црква заповеда, тај је на путу спасења. Зато, ако је све 

ово у нама нема места питати него треба Бога прослављати; не тражити где је спасење, не примати га готово, јер је 
оно пред нама и окружава нас; свом снагом одавати славу, част и поклоњење Богу, који нас спасава у светој Цркви 
Својој. Шта треба да чинимо? Све то поштовати и непоколебљиво држати сва учења, законе и уредбе свете Цркве, 

не слушајући празна умовања новомодерне филозофије, која тежи да све разори не зидајући ништа. 

Мислим да у нашем уму ипак остаје неодређено - шта наиме треба чинити да бисмо се спасли? На то ћу вам ја сад 
одговорити у неколико речи: верујте у све што заповеда света Црква да се верује, и примајући благодатну силу кроз 

свете тајне и подгревајући их свим другим свештенорадњама, молитвама и установама свете Цркве, идите 
непоколебљиво путем заповесто Господа Исуса Христа, под руководством законитих пастира и - спашћете се... 

Буди прави хришћанин и бићеш у рају; буди прави хришћанин и спашћеш се. 

Али можда није свакоме јасно шта значи бити прави хришћанин, или шта се наиме у хришћанству предлаже као 
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неопходан услов спасења, и који је у исто време безусловни знак да ће неко отићи у живот вечни, а не у пропаст. 
Зато ћемо то сад разјаснити подробније на тај начин што ћемо пут спасења упоредити са обичним путем. 

II  

Који се спрема на пут, да би успешно завршио своје путовање, треба да познаје тај пут, да зна његов правац и 
дужину, а исто тако и све што се може срести на њему, а при самом путовању треба пажљиво гледати и пут и оно 

што се око пута налази, чиме је пут окружен. Тако и хришћанин који жели да достигне живот вечни, треба да зна и 
пут који овоме води и све што се њега дотиче, све што је изнад њега, око њега и испред њега - треба осветлити 

умну атмосферу скупљањем здравих појмова о свему што постоји и што се догађа - треба знати: шта је Бог, шта је 
овај свет, како он постоји и куда води? Шта смо ми, зашто смо овде и шта нас чека иза гроба? Како треба да се 
односимо према свему што нас окружује - према врховном Бићу - Богу, према нашој браћи - људима и према 

невидљивом свету - анђелима и светитељима. Ко све ово зна, тај путујре при светлости; ако не зна седи у тами; и 
ако би помислио да иде, спотакнуће се, зато што му је тама заслепила очи. А само хришћанство разгони ову таму, 

дајући на све ово истинске одговоре у своме учењу. Оно учи да је Бог, коме се у Тројици клањамо, Отац, Син и 
Свети Дух, који је све створио речју својом, све одржава силом речи своје и све води своме у напред одрђеном 

назначењу, чак чува човека, и палога, натприродно га подиже и обнавља у Христу Спаситељу, учи га откривењима 
и учи заповестима, којима су одређени сви његови обавезни односи и указан пут којим треба да иде. Скуп ових 

појмова и јесте светлост која нам указује пут и осветљава га. Према томе упознај православно хришћанско учење и 
прихвати га свим срцем и видећеш пут у царство, и све што окружава овај пут и све што те води њему. То је прво. 

Али нека неко и зна пут, и нека је тај пут осветљен, каква је корист од тога ако он нема снаге да иде њиме? 
Болестан, раслабљен, без ногу, који лежи украј пута којим треба ићи, да ће погинути ако не иде - само ће се још 

више жалостити због тога што зна и види пут, а не може да иде њиме. У таквом би положају били и ми ако би нас 
Господ просветлио светлошћу знања, а не би нам дао снаге да идемо по указању ове светлости; јер сами собом не 
можемо ићи, немамо снаге, ми смо раслабљени, резбивени. - Али не плашите се! Све божанске силе потребне за 

живот и побожност, припремио нам је Господ, који нас је призвао у своју славу. (II Петр. 1,3), и сваком верујућем 
дају се у светим тајнама црквеним, дају се посебно, у таквом обиљу, колико ко жели и може да смести. Крштење 
препорађа, миропомазање укрепљује, свето причешће најприсније сједињује са Господом Исусом Христом, свето 

покајање подиже палога у грех после крштења и тако даље. Свака тајна даје особиту божанску силу, потребну 
човеку на путу у Царство Небеско... И тако знајући свете црквене тајне, користи их што чешће, са вером и по чину 
од Цркве прописаном, и божанске силе, потребне за ход по путу за Царство Небеско, никад ти неће недостајати. То 

је друго. 

Али на путу могу силе да ослабе и да се истроше, могу се сусрести мамци изаноси. Мамци маме да се прекине пут, 
а заноси да се скрене са пута; крај и једног и другог је - пропаст. Како онда поступити? Треба обнављати силе и 

одбијати мамце и заносе. Шта је за то потребно? Једно: непоколебљиво испуњавати све уредбе Цркве и све њене 
чинове - свештенодејствујуће, молитвене и освећујуће. А ево зашто: у светим тајнама ми примамо благодат Духа 

Светога, као искру баожанску послату с неба у нашу природу. Па као што је за искру која је пала у материју 
потребан ваздух и струјање ваздуха (дување у искру) да би се претворила у пламен, тако је и за искру божанске 
благодати, примљену у светим тајнама, потребна својеврсна духовна атмосфера и струјање ове, да би се искра 
распламсала и проникла и обузела сву насу природу. Ту атмосферу сачињава наша црквеност - сви свештени 

чинови, молитве и молебани, који окружују човека у свим ситуацијама; а атрујање ове атмосфере је непрестани низ 
свештнорадњи црквених, једних за другима и непрестано учешће човека сад у једној од њих, сад у другој. Овде се 

подразумевају дневне службе: вечерња, јутрења, литургија, црквени празници, литије са крстом и иконама, молитве 
за разне случајеве - у домовима и црквама, путовање у света места - а пре свега постови са молитвама и 

причешћивањима Светим Тајнама. Уколико неко усрдније учествује у свим овим чиновима утолико ће се све јаче 
разгарати искра благодати, док се не претвори у пламен који ће прожимати све његово - телесно и душевно. Ко 
буде тако поступао, њему никад неће недостајати снаге, тај никад неће изгубити бодрост на путу и неће пасти у 
безбрижност и немар. Тај начин дат нам је и зато да бисмо од себе одбијали мамце и разоноде света. Ко живи по 
уставу Цркве, тај као да је заклоњен оградом и не боји се саблазни света. Црквеност, то је одговор на све светске 

песме и лек од помрачења које производи дах светског духа. Кога се дотакне ова зараза - нека бежи у цркву и све ће 
проћи; или буди непоколебљиво веран прописима Цркве и свет неће наћи прилику да ти се прилепи. Јер све што 

постоји у свету, имамо ми у Цркви, само у најчистијем божанском облику ... У свету - шетње, код нас свети 
празници; тако балови, код нас црквене службе; тамо позориште, код нас божанске свештенорадње. Упоређуј сваки 

и види шта је боље, па се не заноси празним мамцима и не остављај, њих ради, оно што је битно, плодоносно и 
живототворно. Живи по црквеним правилима, и живећеш духовној атмосфери и огради, и силе у теби никада неће 

ослабити у току путовања и никаквио мамци неће те намамити на беспуће. То је треће. 
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Да вас не бих уморио казаћу вам укратко четврто. 

Могу на путу да нас сретну неочекиване препреке које треба савладати, могу бити раширене мреже које не можеш 
мимоићи; може доћи до сливања стаза, тако да не знаш којом требаш ићи; може наићи облак који ће потпуно 
заклонити пут и уплашити муњама и громовима. Коме се обратити? Ко ће нам помоћи у таквим случајевима? 

Анђели са неба? Али они се јављају само у изванредним околностима, препуштајући да се збивања догађају по 
постојећем поретку. Ко ће нам онда помоћи? Црквени пастири - духовни оци, који су и дати зато Цркви да не 

допусте хришћанима да падају у недоумицу, него да све воде непоколебљиво путем у живот вечни, учећи свакога 
да достигне меру узраста Христовог (Ефес. 5, 11-15). Зато буди покоран руководству духовних отаца и избегнућеш 

раскрснице на путу у Царство Небеско и брзо ћеш и безбедно стићи до врата раја. 

Ево шта нам све хришћанство предлаже на путу спасења: 1. Знати и држати се учења хришћанског, које даје здраве 
појмове о свему што постоји и заповестима указује на пут у Царство Божје. 2. Примати тајне црквене, кроз које се 
дају силе за живот и побожност. 3. Учествовати у свим свештенорадњама, молитвама и шиновима Цркве, како је 

прописано уставом, да се на тај начин распаљује искра благодати Божје и добија опсена света. 4. Поверити се 
руководству законитих пастира - духовних отаца и повиновати се њиховим руководним саветима. 

А то ће рећи: упознајте се и срцем прихватите све чему учи Црква и примајући благодатне силе кроз свете тајне и 
подгревајући их другим свештенорадњама Цркве, идите непоколебљиво путем заповести, које је прописао Господ 

наш Исус Христос, а под руководством законитих пастира, и сигурно ћете достићи Царство Небеско. 

III  

Ово је био директан и једини одговор свакоме ко пита: шта да чиним да бих наследио живот вечни? Сви спасени 
спасли су се овим, а не другим начином, и сви који се сада спасавају постижу то на овај, а не на други начин. Зато 

нема потребе да се више говори о овоме. 

Али ја се бојим да међу вама нема некога ко о овоме суди неправедно? Можда неко мисли да из реченога није све 
подједнако неопходно, или да све за свакога није неопходно, да се некад без нечега може бити, да се можда некада 
може бити не шкодећи своме спасењу, да нешто може бити остављено слободној вољи, као необавезно за свакога. 

Зато сам принуђен да вам објасним ово што сам рекао, то јест здраво учење вере, држање заповести, примање 
светих тајни, учешће у свим молитвама Цркве и руководство законитих пастира - све је то битно неопходно у делу 

спасења, тако да се спасење само тамо и постиже где је ово скупа удружено, а где нешто од овога недостаје, тамо се 
спасење излаже великој опасности и квари се. 

Јер каквом се спасењу нада онај који се не држи правог учења вере и Цркве и неправилно мисли о Богу, свету и 
човеку, или о садашњем нашем поквареном стању, или о начину нашег обнављања, који је један, или о смрти и 

будућој судбини нашој, или о каквом било догмату, кад сам Господ говори: ко се одрекне речи мојих у овом роду 
прељуботворном и грешном, и син човечији одрећи ће се њега пред Оцем својим који је на небесима.(Марко 

8,38) А кога се Господ одрекне где је место таквом? Сигурно није у Царству Небеском. А, гле, има људи који 
говоре веруј како хоћеш, само живи добро, и ништа се не бој. Као да се може добро живети без основних појмова о 
предметима које пружа права вера. Не варајте се браћо! У састав правилног живота не улази само понашање него и 
здарв начин мисли; ако некоме ово последње недостаје, о њему се не може говорити да је његов живот исправан и 

добар. С друге стране, живети добро значи живети богоугодно, а богоугодни живот сав се проводи по вољи 
Божијој. А једна од првих одредаба воље Божије у односу према нама јесте - Веровати у Онога кога је Он послао, 
то јест у Господа Исуса Христа и Његово божанско учење. Значи да онај који говори: веруј како хоћеш, само живи 

добро - кад је Божија заповест да се правилно верује - личи на човека који сам руши на коме зида дом, или на 
човека који хоће да преплива реку на лађи коју сам свесно разбија под собом.  

Каквом спасењу може да се нада онај који нарушава коју било заповест Божију, на пример: заповест правде или 
милосрђа, уздржавања или трудољубља, чистоте или самоодрицања, супружанске верности или друге неке, 

смањујучи тежину својих грехова каквим било кривим тумачењима, на пример: природа вуче, срце захтева, или 
старајући се да се ругоба греха прикрије каквим било видљивим знацима побожности, на пример: посећивањем 
цркава, прилагањем скупоцених икона и паљењем кандила? Каквом спасењу може да се нада тај кад је директно 

речено: ако хоћеш да уђеш у живот, држи заповести (Мат. 19,17; Јов. 3,23)? И још: да неправедници, ма какве врсте 
они били, не могу наследити Царство Божје (I Корин. 6,9). У делу спасења нужна су и неопходна дела спољашње 
побожности, али не само она: неопходно је при том испуњавање свих других заповести Божијих. Господ је рекао: 
ово трба учинити, а и оно неизостављати (Мат. 23,23). Како се без ногу не може ићи ни без крила летети, тако без 

испуњавања заповести није могуће Царство Небеско досегнути. 
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Како то неки самовољно замишљају да постигну своје спасење сами собом, на примајући божанске силе за живот и 
побожност, кроз свете тајне, и не подгревајући их свештенорадњама и молитвама Цркве? Ја сам већ објаснио да смо 

ми пали и немоћни и ни корака не можемо учинити на добром путу, без особите благодатне помоћи, и да се ова 
благодат прима у светим тајнама, и да примљена благодат бива у почетку слична малој искри, која се потом 

разгорева до пламена актиивним учешћем у светим чиновима свете Божије Цркве. Све ово је јасно само по себи и 
потврђује се личним опитом, и сведочанствима других. А има особа које говоре: сва та црквенеост потребна је 

простима; онима који разумеју ствар довољно је да само мислима, духовно или срцем служе Богу. Блажени сте ви 
просте душе које све без поговора примате и сваком се гласу Цркве повинујете! Ви сте сличне дрвећу посађеном 

поред извора водених, која доносе плода у своје време (Псал. 1,3). А они који на свој начин схватају спасење, 
слични су, у духовном погледу, слабим биљкама, које расту на сувом, каменитом или песковитом терену, и једва 

слабе знаке живота показују; или још горе: они су слични семенкама затрпаним у њедрима земље, још 
непроклијалим. Замислите да је напољу киша, снег, олуја и поставите на такву непогоду човека слабо обучена - 
може ли он дуго да издржи? Тачно у оваквим околностима се налази онај који се туђи од светих тајни и наше 

црквености. Жалосни су такви људи! Себичност и тврдоглавост разједају кости њихове. 

Најзад, Господ је изабрао Апостоле, а ови су дело своје предали епископима и за сатруднике им одредили 
свештенике. Сви они скупа сачињују Богом уређено пастирство у Цркви, чији је задатак да све учлањене у Цркву 
духовно подижу у човека савршена у меру узраста пуноће Христове (Ефес. 4,13), освећујући тајнама, загревајући 

свештенорадњама, а особито руководећи саветима на многораскрсном путу ка духовном савршенству. И хвала 
Господу што је тако! Ми смо слепи; па као што је слепом потребан вођа, тако је и нама нужан указатељ пута у 

Царство Божије, у веома много случајева потребно је које би нас узело за руке и извело из збрке мисли и осећања, у 
које нас понекад баца ђаво, а понекад сопствена лудост. Немојте рећи да је "свима руководитељ воља Божија, ми 

ћемо и сами прочитати и увидети шта је потребно". Реч Божија садржи општа указања за све, а шта је наиме 
потребно мени, у мојим околностима, то треба да ми објасни други, живи, искусни глас. Ако њега не би било, ја 

треба да лутам по раскршћима изложен постојаној опасности. Ето због чега нам је потребна помоћ мудрога савета 
пастирскога. Некима, чак и многима се чини да им је пастир потребан само у случају нужног свршавања какве тајне 
или свештенорадње. Такви заборављају да где нема савета, пада се као лишће, а спасење је у многим саветима 

(Приче 11,14 - у словенској Библији). 

Из свега речениг излази исти пређашњи закључак: хоћеш ли спасење - сазнај и срцем држи све што те учи света 
Црква, примај Божанске силе кроз свете тајне, подгревај их свештенорадњама и молитвама Цркве, иди 

непоколебиво путем заповести које је прописао Господ Исус Христос, под руководством законских пастира - и 
несумњиво ћеш досегнути царство Божије и бићеш спасен. Све је то битно неопходно у делу спасења, неопходно 

све у целини за све. Ко нешто од овога не усваја или не допушта, томе нема спасења, тај неће излечити своје 
немоћи нити избећи болести. Црква Божија је лечилиште које у сваком уређењу има лек за излечење сваке наше 
духовне болести. Саставни делови лекова су: православно учење, живот по заповестима Божијим, свете тајне са 

свештенорадњама Цркве и руководство пастира. Као што код телесних болести лек бива целебан само онда када је 
он састављен из свих у рецепту означених састојака тако и у случајевима наше духовне болести до исцелења може 
доћи само онда када ми примамо све елементе који улазе у састав јединственог духовног лека нашег - хришћанства 
или Цркве. Одузмите било који саставни део телесног лека - тј. оно што неизбежно улази у састав хришћанства или 

Цркве - ви сте себе лишили оздрављења вама тако неопходног, и ви ћете следствено остати у неизлеченом 
погубном стању, а то значи нећете се спасти нити видети Царства Небеског. 

IV  

Размишљајући досад о путу спасења, сазнали смо да је ономе који жели да спасе душу своју неопходно да зна и 
свето држи божанско учење свете вере, при том је неопходно да прими божанске силе и да их подгрева свим 

црквеним свештенорадњама, затим да уз њихову помоћ иде путем заповести Божијих, под руководством законитих 
пастира. Видели смо такође да је неопходно све ово држати у целини, и да ће узалуд себе варати надом на спасење 

онај који самовољно одбацује нешто од елемената који скупа свршавају спасење. 

Обраћајући се сад самима себи, у овом поретку живота који влада међу нама, шта налазимо? Налазимо да све ово 
већ делује око нас - да ми нисмо лишени Богом уређеног пастирства које свршава за нас спасоносне свете тајне са 

свима свештенорадњама, да се проповеда света вера и тумаче заповести Божије; према томе ми располажемо свима 
средствима за живот и побожност, тако рећи живимо у спасоносној атмосфери. 

Спасење нам је тако близу да га, тако рећи можемо опипати. Како ће нам бити горко ако се у часу када се решава о 
достојности свакога од анс покаже да нисмо заслужили спасење. Помишљајући о овоме поново се намеће питање: 

шта да чинимо? Шта да чинимо са овим божанским средствима спасења да бисмо се заиста спасили? 
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Ево шта треба да чинимо: 

1. Захвалимо Господу који се тако стара о нама, захвалимо Му yато што чим се родимо ступамо у спасоносну 
средину и налазимо припремљено све неопходно за спасење, и пре него дођемо свести, већ одмичемо путем 

спасења, ношени општом реком оних који се спасавају. Као што у видљивој природи најситнија бубица чим се роди 
налази око себе све потребно за своје постојање, тако и нас Господ окружава топлом бригом чим дођемо на свет и 

продужава да се брине до краја живота. Још из колевке узима нас у своје наручје мати Црква, препорађа нас за нови 
живот, храни и чува на свим нашим путевима, и не одступа од нас док нас не спусти у гроб са умирујућом, за оне 

који су остали и који су се упокојили, моћном молитвом: "у блаженој кончини (смрти) подај Господе, вечни одмор 
упокојеном слуги твоме или упокојеној слушкињи твојој." А чиме је све ово заслужио - Ничим. Има много народа 

који не знају прави пут. Они који се у тим народима рађају морају напорно да траже тај и питање је да ли ће га 
наћи? А ми ступамо на њега без икаквог напора са наше стране, налазимо га не тражећи га. Зашто је то тако? 

Једином Богу је то познато. Али у сваком случају у овом деловању Божијег промишљања види се особито Божије 
благовољење према нама. 

Захавлимо за ово Господу, који се тако брине о нама! Притом захвалимо и за само уверење у томе да ми заиста да 
ми одиста располажемо спасоносним средствима; јер у вези са овим уверењем стоји и друго - да нам је Бог веома 

близак, да је наш Бог једини истинити Бог а ми деца Његова, а од овога нема већег блага на земљи. 

2. Чувши ово, многи од вас можда ће бити готови да ускликну, као да се дотичу спасења: Господ мој и Бог мој! 
(Како је апостол Тома ускликнуо када га је васкрсли Господ позвао да опипа ране Његове и увери се да је Он 

васкрсао). Али не заборавите, браћо, речи Господа: Неће сваки који ми говори: Господе, Господе ући у Царсто 
Божје (Мат. 7,21). И опет се јавља питање: Па шта да још урадимо? Ево шта. Свим мислима својим, свим срцем 

својим и свом снагом својом предајмо себе овом божанском уређењу нашег спасења, наиме: а) чувајмо 
непоколебљиво убеђење у истинитост овог уређења неопходног за све уопште. Ах браћо победите искушења свога 

ума и празног мудровања других који допире до ваших ушију. Не подајте се сумњама и не дозвољавајте да се 
поколеба мир вере ваше дрским и гордим запиткивањима: зашто је то и зашто је оно? Боље било овако или онако. 

Одбијте од себе ове саблазни. Нисмо ми ни први ни последњи који идемо овим путем спасења. Колико њих се 
спасло идући овим путем. Ми смо болесни, нас лече. Да ли објашњава лекар зашто он тако, а не другачије лечи 

болесника. Ућутимо и смирено се предајмо Божијем уређењу. 

б) Али то није све; додајмо још симпатију према целом овом уређењу, тј. себе тако орасположимо да срце наше 
налази задовољство и у достојном примању светих тајни, и у сваком богослужењу и свештенорадњи и у слушању 

проповеди Божанских истина, и у пажњи према руководству и саветима пастира и у сваком делу уопште које 
прописује закон божији. Ко према чему осећа симпатију он тако и тежи. Ко има симпатију према делима спасења 

он к њма и стреми. Ко има према нечему другом, он томе и нагиње. Ето због чега се дешава дко једни журе у цркву 
други одлазе у позориште, на бал или шетњу... Али сами знате шта се може очекивати од ових последњих - 

биоскопа, балова, шетње? Зато преселите срце своје из ових сујетних места у сладосну област Божију, и тамо чете 
начи насладу и сву пуноћу задовољства срцу. Господ говори: Где је благо твоје тамо је и срце твоје (Матеј 6,21). 

А каква блага предлаже свет? И да ли та блага имају такву вредност да према њима управљамо срце, које је 
предодређено да буде станиште Бога? Да не помисли неко да може сместити и једно и друго. Не, не може. Срце 

наше једно је и просто тако где је оно, оно је ту сво, у другом нечем нема га, и не може га бити. Зато ко је срцем у 
свету, тај је без срца у цркви. И обрнуто: ко је срцем у цркви, тај је у свету без срца (тј. не привлачи га ништа 

светско). А какав је живот без срца? Добро је у свету бити без срца; а бити у цркви без срца-значи бити лицемер 
пред Богом који све види и све зна. 

в) Ето због чега и свему прописаном треба додати још и ревносно, неизоставиви и шисто испуњење свега што се 
тражи за спасење. Већ смо рекли: хоћеш ли да се спасеш, држи се спасоносних дела, а ако нећеш, онада како хоћеш 

' али знај да истовремено не можеш служити Богу и мамони (види Матеј 6,24) Решимо се браћо да идемо чврсто 
путем спасења, не скрећући ни лево ни десно. Одбацимо двоумљења и исправимо храмајуће своје ноге! Шта ћете 
ви рећи о болесном човеку који лежи у доброј болници, кога негују добри лекари, прима најбоље лекове против 

своје болести, а он све то пренебегне: лекара не слуша, лекове не употребљава? Исто тако ћете рећи о човеку који 
стоји пред чистим извором, осећа жеђ и инма могућност, чак му се нуди да своју жеђ утоли баш из овог чистог 

извора, а он му окреће леђа, и трчи на реку пуну блата, свакојаких гадова и смрада и пије ту воду, која није у стању 
да му утоли жеђ? Свакако нећете одобрити ни једном ни другоме. Али нећемо лли сами себи изрећи исту осуду, ако 

ми имајући своја средства за спасење, не користимо их како треба? И да ли се и на нас неће односити прекор 
Божији: Оставише мене извор живе воде и ископаше себи калденце проваљене који не могу да држе воду 
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(Јерем. 2.13)? Зато браћо нека је хвала Господу, што нам је он по својој великој милости, тако приближио наше 
спасење. Али приложимо и свој труд! Пут спасења указан је и објашњен. Он је пред нама. Али ми се ипак нећемо 
спасити ако не прођемо овим путем! Осврните се и још једном размотрите целокупно уређење овог пута. Ми смо 
говорили: сазнај и држи сво учење вере, и примајући силу кроз свете тајне иди путем заповести под руководством 

црквених пастира. Овде знање вере и заповести, тајне са свим свештенорадњама и руководством пастира, 
сачињавају уређење спасоносног пута који је изван нас. А у чему је само дело спасења? У томе да се иде овим 

путем. Па пођимо! Сад је време најбоље, сад је дан спасења (II Кор. 6,2). 

V  

Док сам размишљао шта да вам кажем на закључку наших беседа о путу спасења, пала ми је на памет повест коју 
сам прочитао у једном од древних отачника (Житја светих отаца). Она је веома блиска ономе што смо причали и ја 

сматрам да неће бити излишно да вам испричам онако како се она насликала у мојој глави. 

Један старац, годинама живећи у самоћи у пустињи, пао је у духовну малаксалост и мноштво помисли почело је да 
мучи душу његову, уливајући му сумњу да ли он иде псавим путем и да ли постоји нада да ће трудови његови 

најзад бити крунисани успехом? Старац је седео оборене главе. Срце је тиштало, а очи нису пуштале сузе. Сува 
туга мучила га. Док се он тако мучио у своме јаду, јавио му се анђео Ножији и рекао му:"Шта се плашиш и зашто 
такве помисли улазе у срце твоје? Ниси ти ни први ни последњи који иде тим путем. Многи су већ прошли њиме, 

многи иду и многи ће проћи њиме и ући у светле обитељи раја. Пођи са мном, ја ћу ти показати разне путеве којима 
иду синови људски, као и то куда одводе ови путеви. Гледај - и поучи се!" 

Старац се повинова наређењу анђела, устао је и пошао. Но, тек што је учинио неколико корака напред, он као да се 
обрео неколико корака ван себе и погружио се у посматрање чудног виђења које се открило његовим духовним 

очима. Он је видео, лево од себе, густи мрак, као непробојни зид, иза кога су се чули шум, ларма и метеж. 
Загледавши се пажљивије у мрак он је видео широку реку по којој су се ваљали таласи, напред и назад, лево и 

десно са људима у њима и кад год би се појавио неки талас пред његовим очима, до његових ушију допирао би 
неки тајанствени глас који му је објашњавао:"то је талас неверовања, безбрижности, хладноће; а то је немилосрђа, 
разврата, отимања; а то је забаве, зависти и раздора; а то је пијанства, нечистоте, лењости, неверности у браку" и 

тако даље и тако даље. Сваки талас носио је у себи мноштво људи и час их подизао увис, час их је бацау у дубину. 
У ужасу старац је завапио: Господе, да ли ће сви ови да погину, зар нема наде да ће се спасти? Анђео му је 

одговорио:"Пази даље и видећеш милост и правду Божију." 

Старац је боље погледао реку и спазио на целој њеној површини много малих лађа у којима су седели светли 
младићи са сваковрсним оруђима за спасавање утопљеника. Они су их све призивали к себи, једнима су пружали 

руке, другима су спуштали даске и летве, трећима су бацали ужад, а понекад су у дубину спуштали куке и чакље да 
би се ухватио неко за њих. Али су одзиви на њихове позиве били ретки, а још мање је било оних који су се 

користили пруженим оруђима спасења. Већина њих одбијали су их са презрењем и као са неком дивљом насладом, 
погружавали се у ову реку, која је испаравала дим , смрад и гар. Старац је подигао свој поглед даље и тамо спази 
бездан у који се река сурвавала. Многобројни младићи су пливали у лађама поред саме ивице бездана и брижно 

нудили помоћ свакоме утопљенику, али одзив је био веома слаб и хољаде несрећника сурвавало се у бездан из кога 
су се чули очајни крици и шкргут зуба. Старац је покрио лице рукама и заплакао. У Томе је зачуо глас са 

неба:"Горко, али ко је крив? Реци ми шта бих ја могао да учиним за њихово спасење, а шта нисам учинио. Али они 
са огорчењем одбијају сваку пружену им помоћ. Они ће ме одбити ако им сиђем и у најжалоснија места њихова 

страдања." 

Пошто се мало умирио старац окрене поглед на десну страну, ка светлом истоку, и био је утешен радосним 
виђењем. Они који су се одазвали позиву светих малдића, пружили им руку, или се хватали за било које оруђе 

спасења, били су извлачени на десну обалу реке. Овде су их прихватала друга лица, уводили их у невелика дивна 
здања расута у великом броју по читавој обали реке, тамо су их умивали чистом водом, облачили у чисте хаљине, 
опасивали, обували, давали штап у руке, поткрепљивали их храном и одашиљали их на пут, даље на исток, да иду 

без задржавања, пажљиво гледајући пред ноге, да успут не пропусте ући у свако здање које их сретне на путу, да се 
у сваком здању окрепе храном и саветом чувара ових здања. 

Старац је прелетео погледом по обали реке и видео како дуж ње избављени из реке иду указаним путем. На 
њиховом лицу јасно се одражавала радост и одушевљење. Видело се да су осећали особиту лакоћу и силу, и као на 

крилима журили су напред путем, посутим дивним цвећем. 

Старац је скренуо свој поглед даље на исток и ево шта је спазио. Пријатна ливада се простирала недалеко од обале. 
Даље иза ње започињао је ланац планина са брдима, од којих су нека била гола, а нека покривена већо или мањом 
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шумом, а између брда видели су се кланци и дубодолине. По свима њима били су путници. Неки су се пењали 
узбрдо, неки су седели уморни, неки су стајали колебајући се, неки су се борили са зверима и змијама. Један је 
ишао право истоку, други је околишао, а трећи је пресецао попреко путеве других. Сви су били у труду и зноју, 

борби и напрезању, и душевних и телесних сила. Ретко су били путници који су увек видели пут: често се он губио 
или делио у раскршћа; негде су били магла и мрак, негде га је пресецао амбис или стрма литица; негде су пут 

преграђивали зверови из шуме или отровни инсекти из пећина. Али гле чуда! Свуда по брдима била су расејана 
сјајна здања слична онима на обали реке, у која су прихватани утопљеници који су спасени из реке. Чим би путник 
ушао у ова здања, како му је заповеђено на почетку пута, ма како уморан био, излазио је из њих бодар и пун снаге. 
Тада ни звери ни инсекти нису могли да гледају на њега него су бежали; никаква препона није га могла задржати, и 

он је брзо и лако налазио скривени пут по указањима која је у здањима добијао. Чим би коју препону на путу 
савладао или неког непријатеља победио, он је бивао све већи, снажнији и лепши; што се више кретао ка врху, био 
је све бољи и светлији. Врх планине био је раван и сав у цвећу. Ко доспе до врха, уђе у светли облак и више се не 

види. 

Старац је подигао поглед изнад оног облака и иза њега спазио чудну светлост, неописиве лепоте, из које су до 
његових ушију допирали умилни звуци "Сват, свјат, свјат Господ Саваот!" Старац је у умиљењу пао на земљу и 

тада је изнад себе чуо реч Господњу:"Тако трчите да постигнете" (I Кор. 9,24). 

Када је устао на ноге, старац је видео како се са разних места и висина планине велики број путника враћа натраг ка 
реци, неки ћутећи, неки са криком и хулним псовкама. Свакога од њих позивао је са свих страна гласом:"Стани, 

стани!", али гоњени од неких малих тамноликих бића, они нису обраћали пажњу на опомене и поново су се 
погружавали у смрдљиву реку. Тада је старац у чуђењу узвикнуо:"Господе, шта је ово?" И чуо је одговор:" То је 

плод самовоље и не покоравање поретку које је Бог установио!" Тиме се виђење завршило. 

После завршеног виђења, анђео је запитао старца:"Јеси ли се утешио?" Уместо одговора, старац му се поклони до 
земље. 

Сматрам, браћо, нема потребе да много говорим ради објашњења овог виђења. 

Река је свет, погружени у њој су људи који живе по духу овога света, у страстима, пороцима и гресима; светли 
младићи у лађама су анђели и уопште благодат Божија која призива спасење; бездан у који се сурвава река са 

људима јесте пропаст; карсно здање на десној обали реке јесте Црква, у којој се кроз тајну крштења и покајања 
обраћени грешници умивају од греха, облаче у хаљине оправдања, опасују се силом небеском и постављају на пут 
спасења; улазак на гору са разним тешкоћама - то су разни напори за очишћење срца од страсти; звери и инсекти - 

то су непријатељи човековог спасења; равна површина на брду - то је умирење срца; светли облак који сакрива 
путнике - то је спокојна смрт; светлост повише горе - то је рај блажени; здања расејана по гори - храмови Божији. 

Ко улази у ова здања на путу, тј. прима свете тајне и учествује у црквеним богослужењима и молитвама Цркве, 
користи се саветима и руководствима пастира - тај лако савладава све препреке и брзо достиже савршенство. А ко 

ово добровољно одбацује, не подчињава се заповестима црквених пастира, тај брзо пада и дух овога света поново га 
привлачи. 

ЗАТО ВАС МОЛИМ, БРАЋО, СПАСАВАЈТЕ СЕ ОД ОВОГ ЛУКАВОГ СВЕТА!  

 

 

  ПРОРОЧАНСТВА СВЕТОГ СЕРАФИМА ВИРИЦКОГ [1] 

(1866-1949) 
  
Старац је говорио да ће доћи време (већ долази!) када ће разврат и морални пад младих достићи крајње 

границе. Буквално нико неће остати неупрљан. Видећи своју некажњеност млади ће сматрати да им је све 
дозвољено за задовољење својих хирова и похота. Почеће да се окупљају у групе и банде пљачкајући и 
развраћајући се.  

Али доћи ће време када ће се чути глас Божији, када ће млади схватити да није могуће наставити живот на 
такав начин. Доћи ће до вере на различите начине, вучени још снажније према аскетском животу. Они, који су пре 
били грешници и пијанице, испуниће цркве и имаће велику жеђ ка духовном животу. Многи од њих ће постати 
монаси. Манастири ће се отварати, цркве ће бити испуњене вернима. Тада ће омладина ићи на ходочашћа.  

Биће то славно време! Покајање оних који греше сада биће све ватреније...  
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Олуја ће проћи Руском земљом 

Господ ће опростити Руском народу његове грехе 
И у Божанској и Светој лепоти, 

Крст ће сијати јасно изнад Цркве Божије још једном. 
Звоњава звона пробудиће 

Читаву нашу Свету Русију за спасење из окова греха. 
Свети Манастири ће се опет отворити, 

И вера у Бога сјединиће све. 
  

Спасење света је из Русије. Петроград ће постати духовни центар земље. Биће још великих догађаја у Русији 
– отварање и прослављање светих Моштију у Петрограду – велике радости за читав свет. Далеки исток ће бити 
крштен у Русији. Читав небески свет се моли за просветљење Оријента.  

Доћи ће време када ће бити духовног цветања у Русији. Многе цркве и манастири ће се отворити, чак они из 
других вера ће долазити код нас бродовима, да би били крштени. Али ово неће трајати дуго – неких петнаест 
година, а тада ће доћи Антихрист... 

Доћи ће време када неће бити прогона, већ ће новац и привлачности овог света одвлачити људе од Бога и 
много више душа ће тада погинути,  него у периоду отвореног милитантног атеизма. Са једне стране, подизаће 
крстове и позлаћене куполе, а са друге стране, доћи ће царство лажи и зла. Истинска Црква ће увек бити 
прогоњена. Спасење ће бити могуће само кроз жалости и болести, прогони ће добити врло префињени и 
неочекивани карактер. Биће ужасно живети у та времена.  

Доћи ће време када ће Русија бити раскомадана. Прво ће је поделити, а онда ће почети да разносе њено 
богатство. Запад ће на сваки начин покушавати да потпомогне уништење Русије и предају њеног источног дела 
Кини. Далеки Исток ће пасти у руке Јапанцима. Сибир ће доспети у руке Кинезима, који ће почети да се насељавају 
у Русији, женити Рускиње и коначно, кроз лукавост и ветину, окупирати сав Сибир до Урала. Када Кина буде 
покушала да крене даље, Запад ће се супротставити.  

Многе земље ће кренути на Русију, али ће она преживети кроз велики губитак њених територија. Тај рат, 
проречен Светим Писмо, донеће јединство човечанства. Људи ће схватити да ће бити немогуће да се настави, јер ће 
другачије погинути свака жива твар. Изабраће једну владу – она ће бити увод за владавину Антихриста. Тада ће 
прогони Хришћана почети...  

Међу ученицима Светог Серафима биле су две старице, Пулхерија и Александра. Обе су имале дар виђења 
(прозорљивости – дар да се провиде догађаји у будућности) и исти дар пророштва као и њихов духовни отац. О 
будућем, рекле су следеће: 
  Много крви ће бити проливено у нашој земљи, током рата са народима Кавказа. Доћи ће време када ће 
оденти црвене заставе... владавина Дома Романових неће доћи одједном, постојаће прелазни период... Тада че 
Русија бити неукротива, постојаће борба за моћ у Русији. У тешко време у Русији, неко, ко је био чудесно спасен из 
Дома Романових, доћи ће на власт...  

  
[1] Желимо само да упозоримо да пророчанства Светих људи Божијих могу да остану и неиспуњена. Господ увек 
има у виду слободну вољу човека, која је за Њега неприкосновена. Подсетили би и на библијски догађај са 
Ниневљанима и Пророком Јоном. Уколико буде покајања, биће и спасења. (примедба уредништва Одговора). 

  
  

        ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ 
       АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГ 
Блажени Александар родио се петнаестог маја 1448 године у области Великог Новгорода у селу Мандери, у 
близини Островског манастира Ваведења Пресвете Богородице. Он се родио од оца Стефана и матере Василисе по 
неком јављењу Божје силе, и би освећен светим крштењем. Када стиже за школу, родитељи га дадоше да учи 
Божанско Писмо. Но док другови његови брже успеваху у учењу, он у томе беше спор. Али то би по нарочитом 
промислу Божјем, да би му разумевање било дато од Бога а не од људи, што се и догоди. Једном Александар оде у 
цркву, паде пред икону Господа нашег Исуса Христа и Пречисте Матере Његове и са сузама се мољаше да му се да 
разумевање за изучавање Светога Писма. И на његову молитву њему одмах дође одговор: он чу глас који му рече: 
"Устани, не бој се, добићеш што си молио". 
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Обрадован, дечко устаде и оде к оцу свом. Отац и мати приметише његову душевну радост, и досетише се да га је 
милост Божија посетила, и благодараху Бога за то. А блажени дечак од тога времена поче брзо напредовати у 
учењу, при чему пажљиво слушаше читање Божанских књига и у свему беше послушан својим родитељима. У то 
време он држаше и строги пост, јер једанпут дневно јеђаше само хлеб, и то под меру; при томе и врло мало спаваше 
ноћу. Томе се чуђаху родитељи. И мати, саветујући га, рече му једном: Чедо моје, зашто тако затиреш себе? Једи 
заједно с нама и спавај, као и ми. - На то он одговори: Зашто ми тако говориш, мајко, одстрањујући ме од слаткога 
уздржања? Та речено је у Светом Писму, да нас јело и пиће не постављају пред Богом (1 Кор. 8, 8). Стога ме остави 
да продужим као што сам почео. - Дивећи се тако мудром одговору његовом, а нарочито видећи његово усрђе 
према таквом подвигу, мати му рече: Ради, како ти је воља. 

Дивни дечак сав се одаваше подвизима, а видљива блага и богатство сматраше као паучину, и на све људско на 
земљи гледаше као на таште и ништавно. Када пак Александар постаде пунолетан, родитељи намислише да га 
ожене. Међутим божанствени јуноша и не помишљаше на то; напротив, он је стално желео и размишљао како да се 
удаљи из света. И ту своју жељу он и оствари. И то на овај начин: узе благослов од оца као да хоће да иде у 
оближње село, и оде од родитељске куће; и вођен Богом, или боље рећи, имајући анђела за свог сапутника, он дође 
у манастир светог Преображења Спасова, што је на Валааму  У манастиру он умоли настојатеља да га постриже у 
монаштво. У то време њему беше двадесет шест година. У манастиру он се с таким усрђем подвизаваше у 
врлинама, да га сви стадоше хвалити. Узнемирен тиме, он измоли од тамошњег настојатеља благослов, и изиђе из 
манастира ноћу, не поневши са собом ништа осим мантије на себи. И дође на место, где је хтео најпре да се настани 
по одласку из родитељске куће. То се место налазило на обали Рошчњеског Језера, на четири потркалишта од реке 
Свире. Ту преподобни направи себи малу колибу, у којој се по мало одмарао од својих подвига. 

Једном преподобни обилажаше околна места и разгледаше где би себи начинио обиталиште; и угледа дивно место, 
обасјано неком божанском светлошћу, на коме и до сада постоји манастир. Живећи на том месту, он једном, када 
беше изашао из своје келије на језеро да захвати воду, чу с неба глас који га зовну по имену и рече му: "Пошто си 
био извршилац мојих заповести, то ћу сабрати к теби безбројно мноштво људи; а ти их не одбацуј, него их прими 
раширених руку и буди им наставник ка спасењу". - Чувши ове речи, преподобни паде ничице на земљу и узнесе 
Богу благодарне молитве; затим захвати воду и врати се у своју колибу. 

Након нешто времена после тога к преподобноме дође његов рођени брат Јован, који га је тражио. Угледавши 
брата, преподобни Александар му се обрадова, и они се заједно дадоше на посао да саграде пространо обиталиште, 
пошто су хтели да живе заједно. Но после не много времена престави се брат преподобнога Јован, и блажени га 
опоја и сахрани. Потом блажени се и надаље држаше строгог испосништва, а број братије се увећаваше. 
Пребивајући у побожном молитвеном тиховању. они живљаху одвојено један од другога и подражаваху 
преподобнога сваки према својим моћима. 

Тако провођаше свој живот преподобни и достиже то, да молитвом својом прогоњаше демоне, и да анђеле имађаше 
за своје сабеседнике. Једном се он удостоји видети самога Бога, који му се јави у Три Лица, и разговарати с Њим о 
томе како да подигне цркву, сагради манастир и сабере братију. А када се затим он помоли Богу о томе на ком 
месту да подигне цркву, њему анђео Господњи показа место. Потом га братија примораше да прими свештенички 
чин. Након неког времена преподобни сагради цркву у име Свете Тројице, и освети је, а братство се множаше све 
више и више. 

Мада преподобни и прими старешинство над братијом, он ипак не измени своје правило, но и у том звању он свима 
даваше пример смирења, сећајући се речи Господње: Који хоће међу вама да буде први, нека буде од свију 
најзадњи и свима слуга (Мк. 9, 35). Стога преподобни смираваше себе, и чињаше себе мањим од свих, и служаше 
свима, и собом даваше пример свима, и пре свију одлажаше на посао. Он сваки дан рађаше својим рукама, и у кујну 
одлажаше, и тесто сам месијаше, и хлеб пецијаше, понекад и воду са језера доношаше, дрва сецијаше и у манастир 
ношаше. Каткад блажени одлажаше у воденицу, где су братија жито млели, и док братија још спаваху он би самлео 
све спремљено жито, и онда одлазио у своју келију. У цркву он долажаше пре свију и излажаше после свију. Њега 
нико никада не виде да лежи на рогожи, или да излива воду на своје тело. Његова одећа беше: мантија израђена од 
грубе тканине, и толико подерана, да је на њој било мноштво закрпа. Многи му се неразумни људи подсмеваху и 
ругаху, али он све то с радошћу примаше. 

После неког времена, по Божјем саизвољењу, преподобни сазида од камена цркву у име Пресвете Животворне 
Тројице  прошири манастир, нареди да се са све четири стране изграде келије, а у средини подиже велику цркву и 
трапезу, и устроји све остало што беше од потребе за братију. 

Тако богоугодно поживе преподобни у подвизима све дане на земљи, због чега и доби од Бога дар чудотворства 
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још за живота овога. Напослетку, осећајући да наступа време његовог одласка к Богу, он позва братију и рече им: 
"Браћо, ево већ се приближује крај мога живота, и ја одлазим из овог живота, а вас предајем у руке Божије; Он нека 
вас сачува и утврди у љубави Својој". - Рекавши то, преподобни поучи братију о међусобној љубави, и о 
међусобној снисходљивости, и о другим врлинама. Најзад им завешта да и после његове смрти нико од њих не 
држи код себе алкохолна пића. А када наступи час у који душа преподобнога имаше отићи к Богу, преподобни 
подиже руке своје к небу и сатвори молитву, завршивши је речима: "Господе, у руке Твоје предајем дух мој". 

И тако, с молитвом на устима преподобни предаде Господу чесну душу своју, у тридесети дан месеца августа 1533 
године, када му беше осамдесет пет година. Чесно тело његово би чесно погребено крај цркве Преображења, с 
десне стране олтара. Оно подаје многа исцељења онима који са вером приступају к светој раци преподобнога.  

 

 

 ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ ЕФРОСИНИЈЕ,  
    ИГУМАНИЈЕ ПОЛОЦКЕ 
  

У граду Полоцку живљаше кнез, по имену Всеслав; он имађаше сина Георгија, од кога се роди ова блажена 
Ефросинија. Пре монаштва она се звала Предислава. Од малена она се научила писмености, и усрдно је изучавала 

Свето Писмо и друге свете књиге. Помоћу тога она се научи страху Божјем и топлој љубави к Богу, Саздатељу 
своме. 

Предислава беше врло лепа. И кад напуни дванаест година стадоше је многи славни кнезови просити од њеног оца 
за своје синове . Али она нипошто не пристајаше да се уда за земаљског смртног мужа, пошто беше обручила себе 
Бесмртном Женику, Господу Исусу Христу, и сав ум свој пренела у љубав божанску. Но отац њен одлучи да је, и 

против њене воље, уда за једног дивног младића, кнежевог сина. Када сазнаде за то, Предислава оде тајно у женски 
манастир к преподобној игуманији кнегињи Романи и мољаше је да је постриже у свети монашки образ. Но 

преподобна Романа дуго не пристајаше на то, једно - што Предислава беше веома млада, а друго - бојаше се њеног 
оца. И саветоваше јој да тако млада и лепа ступи у световни живот. Затим, увидевши да Предислава има велику 

љубав према Господу Христу и непоколебљиву жељу да девство своје сачува ради Небеског Царства, преподобна 
Романа нареди свештенику своје обитељи да Предиславу обуче у свети монашки анђелски образ, и даде јој име 

Ефросинија. 

Када о томе сазнадоше Ефросинијини родитељи, велика их туга и жалост обузеше, и они одмах пожурише у 
манастир. А кад тамо угледаше своју кћер у монашком образу, стадоше силно плакати и ридати. Но блажена 

Ефросинија, не узнемирујући се родитељским сузама, саветоваше им да не плачу него да се радују што им је кћер 
заручена Небеском Цару. 

У манастиру преподобна Ефросинија са осталим црноризицама провођаше време у посту и молитвама и у свима 
манастирским пословима, потчињавајући се свима са великим смирењем. А после извесног времена преподобна 
Ефросинија моли епископа полоцког Илију да јој допусти да се настани у одаји у трему саборне цркве полоцке 

Свете Софије (поступајући на овај начин, блажена Ефросинија се угледала на древне јерусалимске девојке, међу 
којима је била и Пресвета Дјева Богородица, које су живеле при Соломоновом храму у нарочитим одајама за то 
удешеним). Епископ, видећи њено сличноангелно живљење и серафимску љубав к Богу, не успротиви се доброј 
жељи срца њеног. И обитаваше света Ефросинија, као анђео Божји, затворивши се у одаји при цркви, непрестано 
дан и ноћ молећи се и славославећи Бога. А у време слободно од молитве, она преписиваше књиге, и даваше те их 

продаваху, и што за њих добијаше, то раздаваше сиротињи. 

Пошто се блажена Ефросинија дуго времена подвизавала при цркви свете Софије, једне ноћи она виде у сну анђела 
Божјег, који је узе за руку, изведе ван града на место звано Сељце, где беше метох свете Софије и мала дрвена 

црквица, и рече јој: Ти треба да обитаваш овде, јер Бог хоће да на овом месту преко тебе упути многе на спасење. 

Ово виђење преподобној Ефросинији би не једанпут, него се понови и други пут и трећи пут. Преподобна се 
чуђаше и беше у недоумици односно виђења, и благодараше Бога што ју је удостојио таквог виђења. Но, 

повинујући се вољи Господњој, она говораше: Готово је срце моје, Боже, готово је срце моје! 

Анђео се јави и епископу у виђењу, и рече му: Води слушкињу Господњу Ефросинију к цркви Спаситељевој што је 
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у Сељцу, и настани је при тој цркви, да би тамо био манастир за девице посвећене Богу, које Бог хоће да спасе 
преко ове слушкиње своје. Њене молитве као миро узлазе к Богу, и на њој почива Дух Свети као круна на глави 

царевој; и као што сунце сија у васељени, тако живот њен засија пред анђелима Божјим. 

Пробудивши се из сна, епископ оде к преподобној Ефросинији и саопшти јој вољу Господњу. А и она исприча 
епископу о свом виђењу. И обоје заблагодарише Богу. 

Затим епископ позва кнеза Бориса, стрица Ефросинијиног, и кнеза Георгија, оца њеног, и многе бојаре и угледне 
људе, и испричавши им о виђењу, рече: Ево ја у вашем присуству дајем Ефросинији место светога Спаса у Сељцу, 
да тамо буде женски манастир. Нека јој нико не чини сметње у томе и нека јој не дира оно што јој ја дадох - и сви 

пристадоше на епископов предлог. 

После тога одведоше свету Ефросинију у Сељце, сместише је при цркви Спаситељевој, и саградише манастир за 
девојке које желе да у чистоти служе Господу Христу. И преподобна Ефросинија постаде наставница и 

предводница ка спасењу многим девојкама које се одрицаху света и узимаху на се монашки чин. Гледајући на 
врлински живот блажене Ефросиније као на образац, све се девојке веома коришћаху и потстицаху на богоугодне 

подвиге. 

После неког времена преподобна Ефросинија посла своме оцу овакву поруку: Пусти к мени сестру моју 
Градиславу, да је научим светим књигама. - Отац пусти Градиславу. Света Ефросинија научи своју млађу сестру 
читању књига и, поучивши је многим душеспасоносним разговорима, она је уневести Христу, јер је замонаши и 

даде јој име Евдокија. Пошто прође доста времена, отац Ефросинијин посла к њој овакву поруку: Пусти нам сестру 
своју. А Ефросинија му одговори: Нека остане код мене још неко време, пошто није сасвим добро изучила Свето 

Писмо. 

Али родитељи Ефросинијини убрзо сазнадоше за пострижење и друге кћери своје. То им удвостручи тугу, и они 
дођоше у манастир, и говораху светој Ефросинији са гневом и болом: О, чедо наше! шта то уради с нама? Додала си 

нам тугу, и жалост на жалост! Зар ти не беше доста што нас ти остави, па нам на превару оте и друго мило чедо 
наше? Ради тога ли вас родисмо, ради тога ли вас одгајисмо, да се пре смрти као мртве затворите у гробу, у тим 

црним ризама, да се закључате у манастирском затвору, и нас лишите утеха које смо очекивали од вас? - 
Преподобна Ефросинија им онда говори душеспасоносне речи из Божанствених Књига, и утеши их донекле. И они 

се вратише своме дому, разблажујући своју природну родитељску тугу духовном радошћу. 

Убрзо потом к преподобној Ефросинији дође њена рођака кнегиња Звенислава, кћи њеног стрица кнеза Бориса, и 
донесе све своје скупоцене хаљине и наките, спремљене за удадбу, и рече блаженој Ефросинији: Госпођо и сестро 

моја, све красоте овога света сматрам ништавним, а ове украсе спремљене за брак дајем цркви Спаситељевој, и 
сама желим обручити се с Њиме у духовни брак и подклонити главу моју под Његов благи и лаки јарам. - 

Преподобна Ефросинија прими је с радошћу, и одмах је постриже, и даде јој име Евпраксија. И подвижнице 
провођаху заједно у пошћењима и свуноћним молитвама, једнодушно служећи Господу у светости и правди. 

Видећи да се из дана у дан умножавају сестре и обитељ проширује, преподобна Ефросинија намисли да зида од 
камена цркву у име Спаситеља. Њено усрђе, уз Божју помоћ, би крунисано успехом: за годину дана би сазидана 

прекрасна црква од камена. Надзорник у томе послу беше један знаменит човек, по имену Јован. Он је много пута 
ноћу у сну чуо глас који му је говорио: Јоване, устани и иди те ради на зидању храма у част Сведржитеља! - Кад му 

тај глас додија, он се једнога дана диже и дође к преподобној игуманији: Ти ли то шаљеш за мном да ме 
приморавају на посао? А Ефросинија, схвативши да је тај глас не од људи него од Бога, одговори Јовану: Иако ја 
нисам слала да те буде и приморавају на посао, ипак послушај глас који те позива на работу, и брзо се прихвати 

посла, јер је ово дело Божје. 

Када зидање цркве беше при крају недостадоше цигле. Тада се преподобна помоли Богу, говорећи: Хвала Ти, 
Господе човекољубиви, Боже свесилни, Ти си нам даровао веће, молим се Твојој доброти, подај нам и оно што је 

мање, да бисмо довршили цркву коју зидамо у славу пресветог имена Твог. 

Сутрадан изјутра, по дејству силе Божје, зидари нађоше пећ пуну печених цигала, и већ остинулих, и то веома 
чврстих. Ове цигле беху направљене невидљивом руком, и то само за једну ноћ. И испуни се радошћу преподобна, 
и сви прославише Бога. И тако црква би довршена. После тога дође тамо ради освећења цркве епископ са клиром и 
са кнезовима, и сви грађани. Сви радосно отпразноваше освећење цркве. А преподобна Ефросинија паде ничице у 
цркви, и са сузама се мољаше Богу говорећи: Ти Господе срцезналче, Боже Сведржитељу, погледај на овај храм, 
подигнут у име Твоје, као што си некада погледао на храм Соломонов; погледај и на духовно стадо, сабрано при 
храму Твом. Буди милостив према нама које Ти служимо при овом светом храму, и пружај нам помоћ, да бисмо 
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успешно носиле јарам Твој који смо узеле на себе и ишле за Тобом, Жеником нашим. Ти сам чувај овај тор 
духовних оваца Твојих, и буди нам Пастир, и Вратар, и Стражар, да не би ни једна од нас била уграбљена вуком 
погубитељем - ђаволом. Ти, Господе, буди нам оружје и одбрана, да не дође на нас зло, и не приближи се мука 

телима нашим, и не погуби нас са безакоњима нашим. Ми сву наду положисмо у Тебе, јер си Ти Бог жалостив и 
милостив према онима који верују у Тебе; и ми ћемо Теби узносити славу до последњег даха нашег. 

Преподобна Ефросинија поучаваше сестре своје, говорећи: Ето, ја вас окупих Господа ради, као што кокош скупља 
пилиће под крила своја; окупих вас као овце Божје на божанствену пашу: напасајте дакле себе у заповестима 

Господњим, и растите кроз врлине из силе у силу, да би се и ја с радошћу а не с уздисањем трудила око спасења 
вашег и учила вас, и да бих се веселила духом видећи духовне плодове трудова ваших. Ето, старам се да помоћу 

толиких поука посејем речи Божје по срцима вашим, али њиве срца ваших као да стоје на истом - не расту у 
врлинама, а време жетве се приближује, и лопата је већ на гумну и она ће одвојити кукољ од пшенице. Бојим се, 

сестре моје, да се међу вама не нађе кукољ, и ви будете предане огњу неугасивом. Постарајте се, молим вас, 
постарајте се, сестре моје, да се сачувате од кукоља греха, да бисте избегле огањ неугасиви. Начините од себе чисту 

пшеницу Христову; самељите себе у воденици смирења подвижничким трудовима својим, чистотом, љубављу и 
молитвама, да бисте постале хлеб сладак Богу. 

Тако блажена Ефросинија, као чедољубива мати, поучаваше духовну децу своју. И благодарећи поукама њеним и 
молитвама њеним све монахиње напредоваху у подвизима духовним и постајаху изабрани сасуди Светога Духа. 

Преподобна Ефросинија подиже и другу цркву од камена у част и славу Пресвете Богородице. Украсивши је 
иконама и свим осталим благољепијем, она је предаде монасима, па им и манастир подиже поред цркве. 

Преподобна Ефросинија зажеле да види и има у својој обитељи икону Пресвете Богородице, звану Одигитрија (= 
Путеводитељка), - наиме, једну од оних икона коју свети апостол и еванђелист Лука изради још за живота Пречисте 
Богоматере. Јер преподобна беше чула да се три иконе Пресвете Богородице, израђене светим Луком, налазе: једна 
у Јерусалиму, друга у Цариграду, трећа у Ефесу. Помоливши се Богу са сузама да јој испуни жељу, она посла слугу 

своје обитељи Михаила у Цариград к благочестивом цару Мануилу  и к свјатјејшем патријарху Луки са многим 
даровима и великим молбама, молећи их да јој пошаљу једну од тих трију икона Пресвете Богородшде, и то ону 
што је у Ефесу. Цар и патријарх, осетивши велику љубав и усрђе блажене Ефросиније према Богу и Пречистој 
Мајци Божјој, решише да јој испуне молбу, и послаше у Азију, те из Ефеса донеше у Цариград чудесну икону 

Пресвете Богородице. Предавши икону слузи Михаилу, цар и патријарх му дадоше и писмо своје за преподобну 
Ефросинију, у коме хваљаху слушкињу Христову, и патријарх јој шиљаше свој благослов. Добивши жељену икону, 

блажена Ефросинија се испуни неисказане радости, и узнесе велику благодарност Господу Христу и Његовој 
Пречистој Матери, и постави је у својој обитељи у цркви светога Спаса, украсивши је златом и драгим камењем. 

Поеле смрти својих родитеља, и после многољетног монаховања свог преподобна Ефросинија зажеле да види света 
места у Јерусалиму и да се поклони живоносном гробу Христовом, а мишљаше да тамо и живот свој заврши; и о 

томе се усрдно Богу мољаше. Сазнавши за њену намеру, духовне и световне власти се веома ожалостише, и 
дошавши к њој мољаху је са сузама да не оставља отаџбину своју. Блажена их мудрим и душекорисним речима 
тешаше као матер децу своју. Између осталих дође код ње и њен љубљени брат Вјачеслав са својом супругом и 

децом. Поклонивши јој се, он јој са сузама говораше: Госпођо, сестро и мати моја, зашто хоћеш да нас напустиш, 
светлости очију мојих и управитељко душе моје? А светитељка му одговараше: Ја нећу да вас напустим, него хоћу 

да се на светим местима помолим Господу за себе и за вас. 

Када блажена Ефросинија заврши духовни разговор са братом својим, кнезом Вјачеславом, она му нареди да две 
кћери своје Киринију и Олгу, остави код сестре своје Евдокије. Јер блажена Ефросинија имађаше такав духовни 

дар, да чим на кога погледа, одмах је дознавала има ли у њему духа врлинског и може ли бити изабрани сасуд Богу. 
Тако она провиде да ће ове две девојчице, њене братанице, својим врлинским животом угодити Христу. 

Када кнез Вјачеслав оде од Ефросиније, она рече његовим кћерима: Хоћу да вас обручим Бесмртном Женику и да 
вас уведем у дворе Његовог Царства. - А девојчице, усхићене богонадахнутим речима њеним, припадоше јој к 

ногама и рекоше: Нека буде воља Господња! И нека нас твоја света молитва устроји како хоће! - А Ефросинија, 
радујући се духом због доброг настројења ових девојчица, даваше им душекорисне поуке и развијаше у срцима 

њиховим љубав Христову. 

Затим, после извесног времена, преподобна Ефросинија позва к себи свога брата Вјачеслава и рече: Хоћу децу твоју 
да пострижем у монаштво, да буду невесте Христове. - Ове речи узнемирише кнеза Вјачеслава, и он рече: Госпођо 
мати наша, шта си то намислила да урадиш са мном? Ти хоћеш два плача да дометнеш души мојој: прво, да плачем 
што нас ти остављаш и одлазиш у далеку земљу; и друго, да плачем због деце своје, јер сам лишен утехе њихове. - 
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А кнегиња Вјачеславова, мати тих девојчица, још се више кидаше него муж њен, и силно плакаше и ридаше. Али се 
ипак не могаху супротставити вољи преподобне Ефросиније, пошто њене речи сматраху као речи самога Христа, и 
знађаху тачно да је она истинита слушкиња Христова и да у њој живи Дух Свети. После тога блажена Ефросинија 

замоли тамошњег епископа Дионисија да дође у њен манастир, да девојчице уведе у Цркву и постриже их. При 
томе Киринији би дато име Агатија, а Олги Јевтимија. И благослови их епископ благословом светих отаца и матера 

који од памтивека угодише Богу. 

Затим, после кратког времена, блажена Ефросинија предаде обитељ своју сестри својој Евдокији и, целивавши све, 
она се помоли Богу, и уздајући се у Њега, она крену за Јерусалим, испраћена далеко од свих горко уплаканих. Са 
собом поведе свог другог брата Давида и рођаку Евпраксију, и дође најпре у Цариград. Ту би чесно примљена од 

цара и патријарха. И пошто се поклони светим црквама и многим моштима светих она отпутова за Јерусалим. 
Стигавши у Јерусалим, она се поклони живоносном гробу Христовом и постави на њему златно кандило. И много 

дарова подари цркви јерусалимској и патријарху. Обиђе блажена Ефросинија и сва света места у околини 
Јерусалима, са великим умилењем клањајући се свуда и молећи се. И настани се у манастиру, званом Руски, при 

цркви Пресвете Богородице. Затим дошавши поново на гроб Господњи, она се стаде са сузама и свесрдним 
уздасима молити, говорећи: Господе Исусе Христе, Сине Божји, рођени од Пресвете Приснодјеве Марије ради 

спасења нашег, Ти си рекао: Иштите, и даће вам се (Мт. 7, 7). Благодарим самилосној доброти Твојој, што ја грешна 
добих оно што исках у Тебе: удостојих се видети ова света места, која си Ти осветио пречистим ногама Твојим; 

удостојих се целивати свети гроб Твој, у коме си почивао пречистим телом Твојим, примивши смрт ради нас. Но 
још један дар, о преблаги Господе, иштем од Тебе: удостоји ме да скончам у овим светим местима; не презри 

смирену молитву моју, Саздатељу мој! прими дух мој у овом светом граду Твом, и настани ме са онима који су 
угодили Теби, у наручју Авраамовом. 

Помоливши се тако, света Ефросинија оде у гореспоменуту цркву, при којој обитаваше. Ту она паде у телесни 
недуг, и леже на одар болеснички, рекавши: Хвала Ти, Господе мој Исусе Христе, што си и у овоме послушао мене, 

недостојну слушкињу Твоју, и учинио са мном како си хтео. 

Жељаше блажена Ефросинија да буде и на Јордану, али већ не беше у стању због болести своје. Стога испрати на 
Јордан брата свог Давида и Евпраксију. Вративши се отуда, они јој донеше воде јорданске. Блажена прими ту воду 
са великом радошћу и благодарношћу. И пи од ње, и окрепи њоме цело тело своје. Затим, легавши на одар, рече: 

Благословен Бог који просвећује и освећује свакога човека који долази на свет. 

У току те болести преподобној се јави Анђео и извести је од Бога о блаженој кончини њеној, и о покоју који јој је 
припремљен. И весељаше се душом преподобна о Богу Спаситељу свом, хвалећи и благодарећи Његову доброту. 

Онда посла у лавру светог Саве Освећеног, молећи архимандрита и братију да допусте да буде сахрањена у њиховој 
обитељи. Они одговорише: Ми имамо заповест од светог оца нашег Саве, да никада не сахрањујемо жене у 

обитељи његовој. Има Теодосијев општежићни манастир Пресвете Богородице. Тамо почивају многе свете жене. 
Тамо почива и мати светога Саве, и мати светога Теодосија, и мати светих Бесребрника Теодотија, и многе друге. 

Стога доликује да тамо буде сахрањена и богоугодна Ефросинија. 

Чувши такав одговор, преподобна Ефросинија заблагодари Богу што ће тело њено бити положено заједно са 
моштима светих жена, и одмах посла молбу у обитељ светог Теодосија да јој се додели место за погреб. Монаси те 

обитељи одредише место у паперти, и ту би спремљен гроб за свету Ефросинију. 

Пошто болова двадесет и четири дана, и приближи се кончини, преподобна Ефросинија позва презвитера, причести 
се Божанским Тајнама, и молећи се предаде своју свету душу у руке Божје, 23. маја 1173. године. Свето тело њено 
би чесно положено у обитељи преподобног Теодосија у паперти цркве Пресвете Богородице. А брат њен Давид и 

сродница Евпраксија вратише се у своју земљу, у град Полоцк, и донеше вест о блаженој кончини и чесном 
погребењу преподобне Ефросиније. Оплакавши кончину блажене Ефросиније сви, установише да се њен спомен 

празнује сваке године у славу Бога Оца и Сина и Светога Духа, хваљеног и прослављеног од свеколике твари, сада 
и увек и кроза све векове, амин. 

 
  
 

СВ. БЛАЖЕНИ НИКОЛАЈ, 
Христа ради јуродив, 
Псковски чудотворац 

Блажени Николај је родом из Пскова, али подвигом је постао грађанином Небеског Јерусалима. Друге недеље 
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Великог Поста Цар Иван Грозни се сместио у селу Љубљатову, пет врста од Псковска. Згромивши Новгород, 
Грозни је исту судбину наменио и Псковску. Страх и ужас овладао је свима, свуда плач и спремање да се побегне; 
сви су ноћи проводили на молитви. Следећег јутра, 20. фебруара, на улицама се указао необичан призор. По свим 
улицама до Кремља, пред сваким домом, постављен је сто са хлебом и сољу. А пред њим сви грађани свечано 
обучени. Само је један човек, бос, безбрижно шетао од стола до стола и храбрио житеље. Када се царска пратња 
указала у даљини, сва звона достојанствено су зазвонила. Они у вратима ударили су челом у земљу пред царем. 
Намесник је принео цару хлеб и со, дубоко се клањајући. Иван га јаросно погледа и одгурну; со се расула по снегу. 
Сви су претрнули од ужаса. Цар ујаха у град. Цео град је био на коленима. Изненада се пред њим јавио Никола који 
је на штапу, као дете, дојахао до цара: Иванушка, Иванушка , кушај хлеба и соли а не људске крви.  Љутити цар 
нареди пратњи да га ухвате, али он се изгуби у маси народа. На степеништу Тројицког Сабора дочекао га је игуман 
Корнилије. Грозни је ушао у храм и одстојао молебан. На изласку га је опет срео Николај и одлучно позвао у сво-ју 
келију. У убогој келији на чистом чаршаву лежало је огромно парче крвавог меса. Узми, Иванушка, узми, с 
поклоном га понуди блажени. Ја сам хришћанин и не једем месо за време поста, рече цар. Радиш ти и много горе, 
рече Николај, храниш се телом и крвљу људском, за- борављјући не толико пост, колико Бога. У царевој души све 
је закипело. Наредио је да се скину црквена звона и отме ризница. А јуродиви му строгим гласом рече: не отимај од 
нас, пролазниче, бежи од нас. Ако оклеваш нећеш имати на чему да побегнеш одавде. Цар не поверава и нареди да 
се звоно Свете Тројице скине. Тог часа његов најбољи коњ паде под њим. Цар уплашен одмах напусти град. 

Праведни Николај представио се 28. фебруара (7084.) 1576. године. 

 

Снага молитве. Крстић на грудима 

Из поука старца схиигумана Саве Псковко-Печерског 

Молитва је – храна за душу. Као што су телу потребни сан и храна ради укрепљења наших телесних слабости, 
тако исто је и души потребна храна – а то је молитва. 

Ми смо дали завет Богу да ћемо се молити. Дан ни у ком случају не треба почињати без молитве, нити треба ићи на 
спавање без молитве. А неки људи ће ујутру устати, само се умити и брзо отићи на посао, зурећи се као да је пожар! 
И показује се да  цео њихов дан пролази у сујети и да раде све наопако. Опрости Господе! Потом долазе уморни са 
посла, растројени, смућени и опет – право у кревет и опет лежу без молитве. 

Не дај Боже да тако радимо! Треба се помолити па макар и на кратко. Ако си се успавао, онда треба да прочиташ 
молитве у ходу, на путу ка послу. 

Непријатељ бежи када читамо “Вјерују”, а Анђео-чувар нам се приближава, помаже нам и дан пролази успешно и 
добро. То не значи да ми не треба да читамо Псалтир, Јеванђеље, све јутарње и вечерње молитве. 

Кратко правило Серафима Саровског се чита само у случајевима када немамо времена због посла, због болести, 
породичне ситуације, уколико немамо могућности да се помолимо. 

Када сам био у Тројице-Сергејевој Лаври и носио послушање економа, било ми је тешко да испуњавам правило: 
није било времена за молитву због изградње, и других разних брига. Ноћима нисам спавао: лежеш ујутру у 3, а 
треба да устанеш у 5. Питао сам духовног оца: 

– Шта да радим ? 

А он – архимандрит Венијамин, надзорник Духовне Академије је био мудар и рекао ми: 

- Твоје правило је :”Господи помилуј!” на удах и издах. “Господе!” -на удах и тада у мислима направи вертикалну 
линију Крста, “помилуј” на издах и опет у мислима направи хоризонталну линију Крста. На тај начин ћеш удисати  
светлост и љубав, а издисати нечистоту из срца.  

И други тако раде. Значи повезујемо молитву са дисањем и истовремено се осењујемо Крстом у мислима. 

Епископ Теофан је видео следећи случај када је био у Шармондинском манастиру : једма монахиња прочита један 
псалам, и окрене бројаницу, а друга ју је издала. А Владика је рекао: 

– Она се кајала и Господ јој је открио тај псалам и она тако задобија благодат. 

Не треба се молити расејано, јер таква молитва гневи Господа. Расејана молитва и дремеж у Цркви се јављају због 
маловерја и слабе љубави према Богу. На молитви треба заборавити све проблеме: животне, личне, пословне, па 
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чак и невоље и болести – треба само захваљивати Богу, кајати се и молити. У Цркви треба стајати са страхом 
Божијим и смирењем, јер Црква није железничка станица, нити неки обичан друштвени дом, већ дом молитве. 
Треба осетити ту благодатну силу која је присутна у Цркви. Где год да се налазите : у кући, на путу, на послу; шта 
год радили: чистили, шили, спремали ручак или ишли на састанак – непрекидно размишљајте о Господу, и 
изговарајте Исусову молитву. И где год да доспете нико вам ништа неће моћи: ни врачари, ни магови – нико ништа 
не може да вам уради. У Светом Писму се каже:”Сићићу у ад ако си Ти Господе са мном – неће се бојати срце 
моје!”. Значи  где год да смо, нико нам не може ништа уколико смо са Господом и ако нисмо прекинули молитву. 
Разумете? А ми се понекад бојимо! А зашто се бојимо? Зато што смо заборавили да држимо молитву и у уму: 
Исусову, или Богородичину, или неку другу, или просто да размишљамо о Богу.  

Например: “Ево Господ је овде... Стојим поред машине, радим, а порес мене је Господ! Он је увек присутан...Јер 
нам је Господ ближе од кошуље!” И слично. Трудите се љубљени да принуђујете себе на непрестану молитву! 
Трудите се да испуњавате основно правило : никога не осуђујте, почињите дан са молитвом, како би цео дан био 
молитвен; с молитвом лежите на спавање. Тада нећете бити поседнути и нећете имати хулне и блудне помисли. 
Један светитељ је изговарао следећу молитву док је целивао свој кртсић: “Проли Господе кап Свете Твоје Крви у 
моје срце, исушено од страсти и грехова, и нечистота душевних и телесних”. 

А ви не знате ту молитву, па изговарајте исусову или : “Крстом твојим Господе, очисти ме!”. То је оно минимално 
што хришћанин треба да уради и за то нас Господ неће лишити Царства Небеског. 

Крст није само знак хришћана, већ је то оружје, које одбија сваку злу силу. Ево данас прилази Крсту поседнута 
жена и не може да га целива, не може да приђе моштима, јер је у њеном карактеру, савести и срцу непријатељска 
сила, која човеку не дозвољава да приђе ка светињи. А ми такође бивамо поседнути, када се гневимо, раздражујемо, 
осуђујемо – све је то поседнутост. 

Шта треба да радимо? Запамтите шта сам вам говорио, да уколико будете читали канон Крсту (освојте 15-20 
минута) и целивали свој крстић  уз Исусову молитву:”Господе Исусе Христе, Сине Божији, помилуј ме грешнога, 
освети ме светлошћу Крста Твога, удаљи од мене ту нечисту силу, која ме мучи”, онда ће та светлост проникнути у 
вашу душу и отерати злу силу која нас је запослела. И на тај начин и најпоседнутији човек уколико је упоран кроз 
два-три месеца може да постане здрав.  

На тај начин не може сачувати од поседнутости и ако би нам и 20 магова нешто врачало, они не би могли ништа да 
ураде, и нећемо бити поседнути. Ето колика је сила Крста Господњег! Верујте, љубљени, уколико будемо целивали 
крстић и кајали се, сви ћемо се спасти. Знаци светлости и љубави ће проникнути у наш карактер, у савест, у душу и 
нестаће сваке нечистоте. Ти зраци светлости и љубави ће проникнути у наш карактер, у савест, у душу и нестаће 
сваке нечистоте. Ти зраци постоје иако их ми не видимо сопственим очима, као и магнетни таласи које такође не 
видимо, али за које многи знају да постоје. То знају научници па чак и људи са средњим образовањем, који су 
изучавали физику и знају особине магнета. 

Господ ће нас Својим Крстом извести из сатанских мрежа и уврстити међу Своје пријатеље. Секташи кажу да је 
Крст-оружје срамне смрти. А хришћани поштујуј Христов Крст и сматрају га оружјем спасења. Крст нам је дат на 
Крштењу и ми никада не треба да се раздвајамо од њега и да заборављамо на њега.  

Господ је у време Својих крсних Страдања оставио на Крсту светлост и љував, и зато се од Крста излучују зраци 
благодатне светлости и Божанске љубави, зато што је Бог  Светлост и Љубав. Он је те трагове светлости и љубави 
оставио на Крсту:”Ја сам Светлост свету”, “Бог је Љубав”. Благодатна светлост која долази од Крста сазиже злобну, 
тамну силу, а љубав све обухвата – Бога и ближње. И зато када носимо крстић и целивамо га с љубављу, освећујемо 
се и споља и изнутра. А ми носимо крстић на врату као на вешалици, заборављамо на њега а неко га уопште ни не 
носи. Спаси нас Господе!Непријатељ се увек труди да нам нанесе штету, чак и ноћу када спавамо. Непријатељ не 
спава, он нам прилази и искушава нас и дању и ноћу; зато се у сну јављају свакојаке непријатности., лоши снови, 
ноћ често бива бесана. То све ради непријатељска сила. Господ то често допушта јер се нисмо увече помолили, ни 
целивали крстић. Ако имамо рођаке или ближње, који страдају од поседнутости, и ако се будемо молили за њих, и 
свакодневно целивали свој крстић за њих, олакшаћемо њихово стање, и наше срце ће постати светло од 
благодатних зрака Крста. Дешава се на пример да је муж неверујући, или син или ћерка – то се такође назива 
поседнутошћу, јер су они поседнути духом неверја. И ако почнемо да се молимо за њих, они ће несумљиво кроз 
неколико месеци постати непрепознатљиви, без обзира колико “непоправњжљив” био тај човек : пијаница, 
блудник, бесрамник – видећеш како се исправља и постаје добар. 

Колико је таквих случајева! Кажу:”Непоправљив човек, изгубио је савест, ништа му више не можеш!” - а он се 
потом препорађа. 
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Била је тако једна 18-огодишња хришћанака Јустина. Она се помолила за врача Кипријана. Тај врач је био сатанин 
пријатељ. Он је наносио штету Цркви и људима. И он је по молитвама Јустине постао Божји пријатељ: примио је 
Крштење, постао је свештеник, епископ и чак се и посветио – свештеномученик Кипријан. Ето шта чини молитва! 
Видите, срце предаје срцу. Она је целивала крстић и молила се овако: “Господе, ти видиш да је и он човек! Он није 
коњ ни крава, већ Божији лик! Иако је врач, он је ипак човек. Спаси га и он је разумно биће.” 

И благодат Божије љубави од њеног срца је дотакла тог врача, он се покајао и напустио своје нечасно дело. А 
потом је људима открио тајне зле силе, то јест какве замке прави сатана како би погубио људску душу. И постоји 
чак и молитва свештеномученика Кипријана против врачања. О како је велика снага молитве! 

Ето, љубљени, како треба да спасавамо душу и душу ближњега, а најважније оних којима су потребне наше 
молитве, јер они само не могу да се моле. Кипријан није могао да се моли за себе, а када Јустина – крхка, нежна 
девојка каже: шта је то!...- она је имала храброст и помолила се, и тиме спасла његову душу. И ми треба да следимо 
њен пример. А ми смо обично као многобожци: волимо оне који су нам пријатни: рођаци, ближњи, а посебно оне 
који нам помажу. А за пијаницу и блудника мислимо: “Е, шта да се за њега молимо! Он је изгубио савест!” - 
одустајемо и одлазимо. Спаси Господе! Ми не треба да имамо удео са њима у пијанству, разврату и њиховим 
пороцима, али је наша хришћанска обавеза да се молимо за такве људе, да се сажалимо на њихову душу, да будемо 
састрадални према њима и да им желимо спасење. Они можда упадају у грехе несвесно, ни сами то не желећи, али 
се потом исправљају... 

Љубљени! Не одвајајте се од напрсног крстића! 

 

     О аутору...Схиигуман Сава 
24/14 јула 1980 године у Псково-Печерском манастиру је завршио свој животни пут и монашки подвиг схиигуман 

Сава, познат многим православним људима. Име схиигумана Саве је нераздвојно од лика 
верног и доброг Христовог пастира, који је током десетина година служио Божјој Цркви 
вером, љубављу и благодатним даровима. Он је био образ чистоте, доброте, духовне 
мудрости. У ревносном служењу Богу и Цркви он се може упоредити са онима који су 
слично апостолу Петру полагали душу своју за паству, били у порођајним мукама, да би у 
верним чедима изобразили Христа. Али и данас духовна чеда старца Саве размењују 
сведочанства о његовом благодатном животу, о духовним даровима, које су добили у 
општењу са старцем, о снази његове молитве и после смрти. Та сведочанства су скупљена 
у једној књизи за коју се надамо да ће се допуњавати. Служење оца Саве Христовој Цркви 
и својим духовним чедима се може окарактерисати литургијским возгласом:”Горе имајмо 
срца”.Цео његов живот, од почетка до краја је био стремљење ка вишњем свету. Отац 
Сава је распламсао охладнела срца, укрепљавао слабе руке, усељавао дух вере у Бога, 
буквално “подизао” пале. “Од срца срцу” - тако се може окарактерисати његово 
подвижничко делање. Из живог извора, који је било његово чисто, Богу предано срце, 
старац је црпео снагу за своје велике трудове. Увек бодар, пун животне радости, благ, и 

он је био спреман да се одазове на било коју несрећу и да са љубављу снисходи палим грешницима. Људе не 
можеш да превариш,  они на посебан начин прихватају истинске пастире и  срцем стреме ка онима који и сами 
стреме свим срцем ка Богу. Оца Саву су волели због Христове љубави која је живела у њему, због 
самопожртвованог служења ближњем. У њему је био непресушни извор добра. Многи га памте по његовом 
испитивачком, буквално проницљивом погледу, који као да је усмерен у само срце. Тај поглед је свима ћутке 
потврђивао да благодатни старац зна твоје тајне слабости, али због своје безграничне љубави не жели да те повреди 
и спреман је да те исцели почним саветима. Лик схиигумана Саве, тог дивног старца, духовног оца кога нам је 
Господ послао, остаје и до данас у благодарном сећању његових духовних чеда. Ко може да зна унутрашњи 
скривени живот подвижника?! Ко може да искаже све његове духовне подвиге, његов непрекидни духовни 
напредак?! Све то остаје дубока тајна његовог срца која је позната Једином Богу. Ту се може само нагађати, и 
предпоставити на основу старчевог спољашњег начина живота, његових невидљивих трудова и рада, у којима не 
може а да се не примети нека доследност, непрекидни успон на све већу и већу висину. Живот  схиигумана Саве је 
био мало коме познат пре његовог одласка у манастир. Биографски подаци су веома оскудни, и скупљани су на 
основу ситних детаља. Треба рећи да старац није волео да прича о своме животу. Изрекао се само пар пута са две-
три речи и то са страхом и молитвом, како му Господ то не би узео  за похвалу. Пребивајући цео живот у покајању 
невидљивом за нечије друго око, скушености срца и у подвигу молитве, старац се веома трудио да сакрије свој 
унутрашњи живот од спољашњег сујетног света. Али и поред свега тога многим људима а посебно његовим 
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духовним чедима је било јасно да је он живео истински хришћанским животом, да је горео вером и љубављу према 
Богу и тежњом да подвигом ради спасења ближњих.Он је био истински христов војник, обучен у сво оружје Божије 
против свих људских слабости и демонских искушења. Природно надарен небеском ризницом Божије мудрости, он 
је имао искуство духовне борбе. Наоружавши се непрестаном молитвом, он се супротстављао  непријатељима 
Исусовим Именом и тако неповређен прошао свој многотрудни живот препун невоља. Господ му је по молитвама 
Мајке Божије увек и свуда био Помоћник и Заступник. Духовна мудрост, сједињена са смирењем, формирали су 
код њега духовни разум, који свети Оци називају “плодом духовног искуства”. Будући веома енергичан, он се 
никада није удаљавао од труда у помоћи ближњему на путу ка спасењу, али је увек тражио такав подвиг. Без обзира 
на слабо здравље, он је био духовни херој, прави див моралне снаге. Старац је посадио велики виноград људских 
срца и усрдно се трудио у њему. Његово чисто и састрадално срце, ослобођени од егоизма, је пламтело 
пожртвованом љубављу према  људима.Служити Богу преко ближњих, и живети тако да се служи љубави – то је 
била девиза целог његовог живота. Не умарајући се у подвизима љубави, отац Сава је окупио око себе велику 
духовну породицу. Непрекидне реке страдалних и спасења жедних људи су текле према њему. И Божија Благодат 
која је пребивала у старцу донодила је стоструке плодове: у људима се разоревао Христов дух, неверујући су 
проналазили Бога, магла неверја се разбијала, и Божија истина је за њих постала очигледна. Многа духовна чеда 
оца Саве су потом и сама задобијала плодове благочестивости, добрих дела и молитве. Старац је у потпуности 
испуњавао Господње заповести о љубави:”Љуби Господа Бога твога свим срцем твојим, и свом душом твојом, и 
свим умом својим” и  “љуби ближњега свога као самог себе”. Он је с великом радошћу храбро стављао на своја 
плећа туђу тешкоћу, према речима апостола Павла: “бремена једни других носите” (Гал.6,2). Сила благодатних 
старчевих дарова се у потпуности може објаснити речима апостола Павла: “Не живим ја,  већ живи Христос у 
мени”. “Господе, Сам живи у мени! Сам говори! Сам делај!” - често је узвикивао отац Сава и Господ је чуо Свог 
верног слугу – благодат Духа Светога није одступила од њега. Ето у чему је тајна живота и утицаја старца на људе 
– Сам Господ, који је невидљиво пребивао у Њему, као и Његова Божанска сила и благодат! А та благодат се добија 
само за дубоку веру, за истинско смирињем за светост живота. “Онај који верује у Мене, чиниће дела која и Ја 
чиним, па и већа од њих”, - рекао је Господ, јер “Ја сам с вама у све дане до свршетка века” (Мт.28.20). У живој и 
делатељној вери у близини Христа Спаситеља, старац је црпео нелицемерну љубав према свим људима, силу духа, 
ако и пламену молитву и силу исцељења различитих немоћи. Због његове непрекидне бриге – да све утеши, укрепи, 
отера духа унинија, - духовна чеда су старца називали “старцем-утешитењем”. Господ је увек био с њим, а преко 
њега и са нама. Људско срце се не може преварити без обзира колико је на њему греховних рана. Оно увек стреми 
тамо где добија олакшање својих страдања. Код стараца су ради поука и духовне користи долазили људи са свих 
крајева Русије, и он је све примао са очинском љубављу. Старац је живео ради тога да спасе и утеши све невољне, 
био је Божији милитвеник, и како је била велика снага његове молитве! 
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