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Предговоро. ЈустинаПоповића

Обзидананароднимтелом, столећимајенашанароднадушамуцалаимучиласе
тражећијезиккојимби, одзбориласвојеболове, својетуге, својечежњеисвоје
молитве. Инашлајесвојјезик, нашлауВладициНиколају. Крозњеганашамуцава
душапромениласеуридање, каконевиденашеоко, уречитемолитвекаквенечу
нашеухоОнјебогопосланиогњенијезик, којистојинаднашомдушомионасе
пламеноистрасноисповеда"ТросунчаномВладикисветова". Онјестил,
благодатно-раскошнистилнашедуше. Онговори; никадаунаснијетакоговорио
човек. Онсемоли; никадасеунаснијетакоречитомолиочовек. Онимадарречи,
јеримадарсвеосећања, даржалостивости, дарсвељубави, дармолитве.Доњега,
мисмобилиочајни: утрнулајехристочежњивостнашедушесасушиласеизамрла.
Одњега- мисмоустреперилирадошћу: христочежњивостнашедушеоживелајеу
њему, васкрслаиподмладиласе. ПламенахристочежњивостРастковауселиласеу
његаиразбукталауогроманпожар: ионгориутомпожару, горинажртву
всесоженијазавсјехивсја. Затојеонпостаонашоптимизам, нашоптимизаму
мрачнеданенашеочајнесадашњице. Миприсуствујемовеликомиреткомчуду,
дивномисветомзнакувремена: првипутсеблаженаВечностСветеТроице
укотвилауРастку, иодхристочежњивогРасткастворилахристоносногСаву;



другипутсетаистаВечностукотвилауВладициНиколају, иодхристочежњивог
НиколајананашеочистварахристоносногНиколаја.

ОниљубимциВечностизнајутајнунашеправославнедуше,знајукакосеод
бунтовнеихристоборскесловенскедушеможеизрадитидушахристолика. Од
СветогаСаветјадоданашњегаДананашеПравослављенијеималоречитијеги
моћнијегисповедникаодВладикеНиколаја. Нањемућесесмолитвеним
дивљењемзадржаватииоптимизиратинашипотомцикаоминаСв. Сави. Потомци
нашићеседивити, ижалитиштоневидештомиочимасвојимвидимо, инечују
штомиушимачујемо. Зањих, каоизамногеоднас, онћебити: огњиштенакомсе
прозеблискепсомималоверјемкравеизагревају.

ЧитамипречитавамМолитвенајезеруносвасладоснадражњиховаиспливавау
душумоју, кадаихмолитвеночитамипречитавам. Он, чудотворацмолитвених
ритмова, имавластнаддушоммојом,говоримсеби:јасамзакључанучула, ја
чулимамислим, нокадњеговачудотворнамолитвапрострујикроздушумоју
окајану, намахсечула, тишрафовидуше, одшрафљују,идушамоја, рањенаптица
моја, окриљенаизлећеипониреуслаткедубинеВечности. Араслабљеносрцемоје
говорими: онпробијачаурувременаипростора,којаобмотаваигушидушутвоју,
иизгонилептирадушетвојеуплавапространствабезграничнеВечности. У
истини, онјеканалкојимВечностизлазиудушумојуикојимдушамојаулазиу
Вечност. Онпојачаваосећањемојеличнебесмртностидоличневечности, ијасе
осећамстранцемусвету, адомаћинуВечности.

Онмолитвоммисли, молитвомфилософира. Осећаседакрозњегаговоре
светлоснедушевеликихподвижникаправославних, нарочиточаробнадушаСв.
СимеонаНовогБогослова. ОнмолитвомосећаБога, молитвомосећаисвутвар. Он
јеумолитвеномодношајупремасвему. ТомеводиПравославље, исамо
Православље. Душасесвасабираумолитву, икрозбескрајнокомпликованочудо,
званосвет, идевођенамолитвом, јерјемолитвајединиокатипутовођаума, исрца
ивоље.

ОнговориоХристузатоштоживиЊиме. Онпроширујесвојутајанственуличност
добогочовечанскихразмера: преживљаваличноопитнобоговаплоћењеирођење
Христаудушисвојој.Топотсећанаблагодатно- опитнухристологијуМакарија
СветогиВеликог. Смисаочовекаје: родитиХристаусеби, постатиБог, јерјезато
Богпостаохранаљудима.

Када, молитвомразнежену, душусвојуокренепрематвари: онузаврижалошћуи
разридасеридањемпотресним.Јерјеболесна, рањаваитужнасватвар. Заиста, у
његовимсузама"врижалостсвихстворења." Заиста, уњеговомплачу, плачусве
људскеочиисваљудскасрца. Онболујеболовимасветвари; итугујетугомсвих
твари. Гле, БогнамјепослаоЈовакојистрадастрадањимасвегачовечанстваисве
твари. Ијош: онјенашИсаијакојивидовитоинадахнутоосмишљавастрадање
уопште, иоправдавабогочовечанскострадањенапосе.



Светјеовајболесник, когајеразболеогрех, јерјегрех- болест, ипрезирање
грешникапрезирањеиболесних. Молитвомходиокотешкогболниканашлекар,
молитвомходиимолитвомлечииисцељује. Непрезиригрешнике, номолисеза
њих. Жалиисажаљевајсвакутвар, нонеосуђуј. Проширимолитвомдушусвоју, и
удуби, изаплакаћешнадтајномсветагоркоитешко. Омолитвисрцесвоје, идушу
иум, ионићепостатинепресушнавреласузасавсјахивсја. Преосвећени
молитвеникјеомолитвиосвудушусвоју, идухиум: игрехесвихгрешникаосећа
каосвоје, иболовесвихтварипреживљавакаосвоје, икајесезасвегрехекаоза
своје, плачеиуздише.

МолитвапрошириваграницечовекадоСвечовека; чиничовекаосетљивимзасве
боловеигрехе; чиничовекаспособнимдаплачеокомсвихуплаканихитугује
тугомсвихтужних. Кроздивнемолитвенашегпсалмопевцаструјидуша
Свечовека. Границевременаипростораишчезавају; молитвеодишувасељенском
душом: говоринеробвременаипростора, нечовек, већСвечовек.

ХристочежњивомдушомњеговоммисмозаљубљениуХриста, идоксеробови
временаипросторакољуотрошнабогатстваземље, нашнеустрашимиборацза
Вечностстојинамртвојстражинашедуше, клечи,метанише, јецаимолисеза
всјахивсја.

Господечовекољубиви, омолитвимемолитвеношћуПреосвећеногоцаНиколаја.

ОтацЈустин(Поповић), 1922

ЕпископНиколај

Молитвенајезеру
И

Кометогледанетремицекрозасвезвезденанебуисвествариназемљи?

Закритеочисвоје, звездеиствари; негледајтенаготумоју. Довољноместидпече
крозмојеочи.

Штаиматедавидите? Дрвоживота, којесесмањилоутрннадруму, теубадаи
себеидруге. Штадруго- негопламеннебеснизароњенублато, тенитисветли
нитисегаси?

Орачи,нијеглавновашеорањеноГосподштопосматра.

Певачи, нијеглавновашапесманоГосподштослуша.

Спавачи, нијеглавновашеспавањеноГосподштобди.



Нијеглавнонештоводеушкаљамаокојезеранојезеројеглавно.

Штајесвевремељудскодоједанталасштооквасивреопесакнаобали,пасе
покајаштооставијезеро, јерпресахну?

Озвездеиствари,негледајтеумененоуГосподасаочима. Онјединивиди. У
његагледајтеивидећетесебеудомовинисвојој.

Наштовамгледањеумене: усликуизгнанствасвога? Уогледалосвојежурне
пролазности?

Господе, лепиубрусемој,опточенизлатнимсерафимима, спустисенаменекаовео
наудовицу, ипокуписуземоје, укојимаврижалостсвихТвојихстворења.

Господе, лепотомоја, дођимиугосте. Дасенебистидеонаготесвоје. Дасемноги
жеднипогледи, штопадајунамененебивраћалидомажедни.

ИИ

Комепоставиуовајцрвињак?

Комезавалиупрашину, дабудемсуседзмијамаиручакјастребима?

Комесурвасагоревисоке, дабудемсапутниккрвницимаибезбожницима?

МојгрехиТвојаправда, Господе. Одпостањасветапротежесегрехмој, ибржије
негоправдаТвоја.

Бројимгрехесвојекрозцеоживотсвој,икрозживотоцамојегатјадопочетка
света, икажем: заиста, правдиГосподњојимејемилост.

Ранесвојихотацаносимнасеби, ранекојеисамприпремахдокуњимабејах, пасу
сесадасвеобјавиленадушимојој, каошаренакожанажирафи, каоплаштодзлих
скорпијаштомекољу.

Аман, Господе, отворибраненебеснојрециТвојеблагодати, иочистимеодгубе.
ДабибезгубесмеоизговоритиимеТвојепредосталимгубавцима, адамисеови
ненаругају.

Подигнимебарзаједнуглавуизнадтрулежногмирисаовогцрвињака. Даудахнем
небесногтамјанаидаоживим.

Подигнимебарзаједнупалмувисоко, дасеијамогунасмејатизмијама, штојуре
замојимпетама.



Господе, акоимаиједнодоброделоназемаљскомпутумоме, радињегаједног
избавимеодсапутништвакрвникаибезбожника.

Господе, надомојауочајању.

Господе, снагомојаунемоћи.

Господе, виделомојеутами.

Метнисамоједанпрстначеломојеиподићићусе. Или, акосамисувишепрљавза
прстеТвоје, вежимеједнимзракомизТвогацарстваидигниме, - дигниме,
милоштомојаизовогцрвињака.

ИИИ

Ималиданаизатвојихлеђа, човече, којебижелеодатисеповрате? Свисуте
привлачиликаосвила, иостајалиизатебекаопаучина. Каомеддочекивалисуте,
каосмрадиспраћаосиих. Свисупрепуниобманеигреха.

Гле, свебареподмесечиномличенаогледала. Исвидани, обасјанитвојим
лакоумом, личенаогледала. Нокадсикорачаосједногдананадруги, лажна
огледаласусеразбијалакаотанаклед,итисигацаоповлазииблату.

Можелидан, комесујутроивечекапије, битидан?

Господесветлоносни, заједнимданомчезнемојадуша, растрзанаобманама: за
даномбезкапија, изкогајепотонулаусменусени. ЗаданомТвојим, штоназивах
даномсвојим, кадбејахједносТобом.

Ималисреће, човече, изатвојихлеђа, којубижелеодасеповрати? Оддвазалогаја
истесластидругијеотужнији. Одјучошњесреће, изнетенаданашњутрпезу, ти
окрећешглавусдосадом.

Датисутисамотренуцисреће, датеожалостесећањемнаправусрећу, унедрима
неизменљивоСрећнога, ивековинесреће,датепробудеизбуновнесамсаре
обмана.

Господе, Господе, јединасрећомоја, спремашликонакзаугруваногпаломника
Твога?

Господе, младостимојанестарива, уТебићесеокупатиочимојеизасјатисјајем
надсунчаним.

СузеправедникаТибрижљивозбираш, ињимасветовеподмлађујеш.

ИВ



Учишеместарији, докбејахотрок, даседржимнебаиземље, данепосрнем. Дуго
остадохдете, идугосенаслањахнапоштапачштомигададоше.

Нокадвечностпрострујакрозамеиосетихсестранцемусвету, небоиземљасе
преломишеурукамамојимкаослабатрска.

Господе, снагомоја, какосунемоћнинебоиземља! Изгледајукаодворовиод
олова, аиспаравајукаоводанадланууТвомеприсуству. Самосвојимрогушењем
кријунемоћсвоју,иплашенеукудецу.

Уклонитемисесочијусунцаизвезде. Одбитесеодземље.Немамитеме, женеи
пријатељи. Штамиможетепомоћиви, штобеспомоћностаритеипониретеугроб?

Свисувашидаровијабукасацрвомусрцу. Свисувашинапитципрошлимного
путакрознечијуутробу. Одеждевашесупаучина, којојсеруганаготамоја.
Осмејциваши- навештајжалости, укојојћетевикатименеупомоћ, немоћни
немоћнога.

Господе, снагомоја, какосунемоћнинебоиземља! Исвезло, штољудичинепод
небом, исповестсунемоћии- немоћи.

Самомоћанусуђујесечинитидобро. Самоонај, штосеТобомхраниипоји, снаго
моја, пунисеснагомзадобро.

СамоспавачнасрцуТвомеосећаодмор. Самоонај, штоорепредногамаТвојим,
сладићесеплодомтрудасвога.

Минулоједетињствомоје, храњенострахоминезнањем, иишчезлајенадамојау
небоиземљу. СадасамоуТебегледамиТвогсепогледадржим, колевкомојаи
васкрсењемоје.

В

Јошмало,малоипутћесемојкончити. Јошмало, малопридржиме, Победниче
смрти, настрменомпутукТеби. ЈерштосевишекТебипењем, свевишемељуди
затежунаниже, усвојбездан.

Штојебезданпунијитоједебљаињихованада, даћеТебесавладати. Заиста, што
јепунијибезданТисидаљеодбездана.

Какосуглупеслугедрветапознања! СвојумоћнемереТобомносвојимбројем.
ЗаконправденеосвештавајуТвојимименомносвојимбројем. Путвећинезањих
јепутистинеиправде. Дрвопознањапосталоједрвозлочина, иглупости, и
леденогмрака.



Ваистину, зналциовогасветазнајусвеосимдасуслугеСатане. Кадсване
последњидан, Сатанаћесезарадоватибројусвојежетве. Свештурокласје! Нопо
глупостисвојојиСатанарачунасабројеманесапуноћом. ЈеданТвојкласвредиће
засвужетвуСатанину. ЈерТинапуноћухлебаживотнограчунаш, Победниче
смрти, аненаброј.

Узалудговоримбезбожним: упутитесеДрветуЖивотаизнаћетевишенегошто
желитезнати. ОддрветапознањаСатанавамправискалузаподземнисвет.

Ругајумисебезбожни: тихоћешкрозДрвоЖивотаданасобратиштвомеБогу,
когаминевидимо.

Заиста, нећетеГаникаданивидети. Светлост, штозасењујеочиисерафимима,
сагорећевашезеницезанавек.

ОдсвегашторастеугнилиниземљинојнајређисуоништоуБогаверују. Ојезеро
ипланине, помозитемидасевеселим, штоијапутујемсаовимнајређим,
најнечујнијим, најпрезренијим.

Јошмало,мало, браћо, ипутћесенашкончити.

Јошмало,малопридржинас,Победничесмрти.

ВИ

Наколена,племенаинароди, предвеличанствомБожјим.Падатехитронаколена
предсвојимхарамбашама, аоклеватепастипредногеСвемогућега!

Велите: зарћенасовакомаленеказнитиГоспод? Данасјествориовећими
снажнијим, паданасикажњава! Аовако,гле, једвасмонештовишиодтрновог
жбуњаукрајдрумапремахучнојвасиониоконас, атинампретишказном
несразмерноВећегоднас?

Безумници! Кадвасвашехарамбашепозивајуназло, одкогасеивасионазатресе,
онданеговорите, дастесувишемалени. Самосезасветладелаизговарате
маленкошћуислабошћу.

Мадастемаленинаочи,подвеликимстеименомзаписаниукњизисудбе. Праотац
вашимађашеархангелскувеличинуиблисташеархангелскимликом. Затојеивама
одређенаархангелсканаградаилиархангелскаказна.

Кадсенечујноувучеусрцепраоцавашегжеља, дапознаствариванТворца, његов
ликархангелскипотамникаоземља, ињеговавеличинаразбисеуситнице, - увас,
семењегово. Јерпожели, дапознаситнице, пасеразбиуситнице, дабимогаоући
уситнице, иокуситиих,ииспитатиих.



Свеситнице, свиситнипреситни, морајусездружитииокренутилицемодземље
каТворцу. Дабисевашархангелскипраотацпонововаспоставио, идабилице
његовопоновозасјалосјајемогледалаокренутогкасунцу.

ГосподемојиТворчемој, васпоставичовека,каквогаТипрвоствори. Овакавкакав
јечовекниједелоТвоје. Овакавкакавјечовекјетворацсамогасебе. Имемује
болест, - одкудбибилаболестурукамаТвојим? Имемујестрах- одкудбистрах
могаодоћиодНеустрашивог? Имемујезлоба, -одкудбизлобамогладоћиод
Незлобивог?

ИспунимеСобом,здрављемоје; испунимеСвојомвечномјутарњомсветлошћу, и
испарићеизменеболест, страхизлоба. Каоштопредсунцеммочвариспарава, и
претварасеуњивуплодовиту!

ВИИ

Дамогуодкамењадастворимсвираче, иодпескајезерскогиграче, иодлишћа
свихгорапеваче, дамипомогнуславитиГоспода. Тедасеигласземљечујемеђу
хоровимаангелским.

СиновичовечјинаклопилисенатрпезуодсутногДомаћина, тенепевајуникомедо
себиисвојимзалогајима,којећенајзадморатиповратитиземљи.

ПрежалоснојеслепилосиновачовечјихштоневидесилуиславуГосподњу. Тица
живиугори, иневидигору. Рибапливауводи, иневидиводу. Кртицаровипод
земљом, иневидиземљу. Уистини, прежалоснајеједнакостчовекасатицама, и
рибама, икртицама.

Људи, каоиживина, необраћајупажњунаоночегаимасувише, ноуздижу
трепавицесвојесамопредреткостима, предизузетцима.

СувишеТеима,Господе, дисањемоје, затоТељудиневиде. Сувишесиочигледан,
Господе, уздисањемоје, затојепажњаљудиокренутаодТебеиуправљенана
поларнемедведе, нареткостиудаљини.

Сувишеслужишслугамасвојим, верностимојаслатка, затосиизложенпрезрењу.
Сувишераноустајеш, даупалишсунценадјезером, затотеспаваланатрпе.
Сувишесиревностанузажигањуноћнихкандиланасводунебесном, ревности
мојаненадмашна, алењосрцељудимноговишеговорионехатномслузиноо
ревносном.

Ољубавимоја, дамијесвестановникеземље, водеиваздухапокренутидазабрује
химнуТеби. Дамије, дасескинелепрасаочијуземље, идараспутницаопет
постанедевојком, каквомсијестворио.



Ваистину, великиси, Божемој, истоибезсвета. ПодједнакосивеликиикадТе
светславиикадТесветхули.НокадТесветхули, већиизгледашуочима
светитељаТвојих.

ВИИИ

СветовисеројеокоТебе, Господе, каопчелеокоцветалетрешње. Једансвет
потискуједруги; једандругомоспораваочевину; једангледанадругогкаонауљеза
усвојдом. СвиполажувећеправонаТебеодТебесамог.

ОдпреливањаТвојепуноћеројевисехране, СладостиНеисцрпна. Свисепреједају,
исвиодлазегладни.

Одсвихројеваројљудиодлазинајгладнији. Незато, Домаћине, штоТинемашјела
заљуденегозатоштоонинепознајусвојухрану, пасеотимајусгусеницамао
истибрст.

Пресвихстворења, ипревременаижалости, Тиси, Господе, уобличиочовекау
срцусвоме. Првосичовекасмислио, мадасигапоследњегобјавионабројаницама
стварања.Каоштовртарсвевремемислиоцветуружедоккопаисадисуве
шипове. Каоштозидарпланирајућихрамнајпреуживаукубетима, мадаове
последњезида.

Првосиродиочовекаусрцусвоме, пренегосипочеостварање.

Помозимомесмртномјезикуименоватитогачовека, тајсјајТвојеславе,итупесму
Твогаблаженства. ДагаименујемСвечовеком? Јеркаоштосеонсадржаоусрцу
Твоме, такосеуњеговомумусадржаосавобјављенисвет, сачовекомивесницима
човека.

ИниконезнадеОцаосимСин, нитикознадеСинаосимОтац.КаоНирванабиоси,
Господе, доксеСинуТебинезаче; безбројаибезименабиоси.

КакодаТевеличамизсредројагладнихгусеница,штоједанветардоносина
цветалутрешњуадругиодноси, ичијијесаввекизмеђудваветра?

ОГосподе, снумојданоноћни, помозими, даТевеличам. Даништанебипостало
великосрцумомеосимТебе.

НекаТевеличајусвастворења,Господе, недабиучинилавеликимТебеносебе.

Заиста, превеликисиТи, Господе, дабиТесвенашехимнемоглеучинитивећим.

Икадсесвиројевиинсекатаодувајуодцветалетрешње, трешњаостајеистау
величиниипролећнојлепотисвојој.



ИX

Господе, премилатајнодушемоје, какојелаковајсвет, кадагамеримнакантарус
Тобом!

Наједнојстраникантарајезерорастопљеногзлатаанадругојоблакдима.

Свебригемоје, сателоммојимињеговимлудимгрчевимаодсластиигорчине,
штасунегодим, исподкогадушамојапливапозлатномјезеру?

Какодаисповедимљудиматајну, којугледамкрозкруговеархангелаТвојих? Како
деловимадаговоримоцелини? Какоћеноктинапрстимаразуметикрвотоктела?
Заистаонемеломодчудамучнојеговоритиоглувелимодларме.

Првојебилорађањепаондастварање. Каоштосечудеснамисаоучовекунечујно
итајанственорађа, парођенамисаопотомствара, такосенечујноитајанственоу
тебиродиоСвечовек, Јединородни, којијелотомствориосвештоБогможе
створити.

УТвомнеузнемиреномдевичанству, дејствомДухаСвесветог, родиосеСин. Тоје
рађањеБогаодозго.

Какогоре, такодоле, - говоришестари. Оноштоседесилонанебу, десилосеина
земљи. Оноштоседесилоувечности, десилосеиувремену.

Миосими, љубавимоја, затоштосимитајна. Исвакаљубавгориинесагорева
доктајнатраје. Откривенатајнасагоренаљубав. КунемТисевечномљубављукао
штосеТименикунешвечномтајном.

Обукаосисеуседморанебеса; скриосисепредубокоодсвихочију. Дасесва
сунцаслијууједнооко, небипрогорелисвезавесетвоје. Нисисескрионамерно,
ВеликиГосподе, нонесавршенствомнашим. Разложеноииситњеностворењене
видиТе. Самозаоноганисискривен,којепостаоједносТобом. Заоноганиси
скривен, закогајепорушензидизмеђуЈаиТи.

Господе, премилатајнодушемоје, какојелаковајсвет, кадгамеримнакантарус
Тобом.

Наједнојстраникантарајезерорастопљеназлата, анадругојоблакдима.

X

ЋутљивомјезикуизамишљеномумуТисеприближујеш, женичедушемоје, Душе
Свесвети. Одговорљивогјезикасекријешкаолабудодбурнајезера. Каолабуд
пливашпотишинисрцамога,ичинишгаплодним.



Суседимоји, престанитесвашомземаљскоммудрошћу. Мудростсерађаане
ствара. КаоштосеМудрострађауБогу,такосеонарађаиуземљи. Рођенамудрост
ствара, нонестварасе.

Памећулисехвалите, хвалисавци! Штајевашапаметдомногопамћење? Пакад
многопамтите, каконезапамтистетренуткечудеснограђањамудростиувама?
Понекадвасчујемгдеговоритеовеликиммислима, штосекодвасизненадноибез
вашегтрудароде. Коихроди,многопаметни? Какосеродишебезоца, кад
признајете, даимвинистеродитељ?

Заиставамкажем: отацимјеДухСвесвети, амајкапреосталидевичанскикутић
душеваше, укојиДухСвесветијошсмедауђе.

Такосерађасвакамудростинанебуиназемљи: одДевојкеиДухаСвесветог. Над
девичанствомпрвеиспостасизалебдеојеДухСвесвети,тесеродиоСвечовек,
МудростБожја.

ШтоједевичанствоОцананебу, тоједевичанствоМајкеназемљи. Штоједејство
ДухаСветогунебу, тоједејствоЊеговоиуземљи. Штојерађањемудростиу
небу, тојерађањемудростииуземљи.

Одушомоја,вечитоизненађењемоје! Гле,оноштосезбилоједномнанебуи
једномназемљи, имадасезбудеиутеби. Морашпостатидевојком, дабимогла
зачетиМудростБожју. Девојкомбитимораш, дабитеДухБожјизамиловао.Сва
чудананебуиназемљипроизашласуодДевојкеиДуха.

Девојкарађастваралачкумудрост. Распуснаженастварајаловознање. Само
Девојкаможедавидиистину, араспуснаженаможесамодапознаствари.

Господетриипостасни, очистиогледалодушемоје, инаднесилицеТвојенадањ.
ДабидушамојазасјалаславомГосподарасвога. Дабисепречуднаисторијанебаи
земљеотпечатилауњој. Дабисеиспунилаблескомкаојезеромоје, кадасунце
висинадњимуподне.

XИ

КадсамсевезаозаТебе, љубавимоја, сведругевезесупопуцале.

Гледамластукакојезбуњенанадразоренимгнездом, ивелим: јанисамвезанза
гнездосвоје.

Гледамсинакакосежалостизародитељемсвојим, ивелим: јанисамвезанза
родитељесвоје.

Гледамрибукакоиздишечимсеизвадиизводе, ивелим: такавсамја! Акоме
извадеиззагрљајаТвога, тренутноћуиздахнутикаорибабаченанапесак.



НокакосаммогаотакобезповратнопоронутиуТебеиживети, аконикадпре
нисамбиоуТеби? ВаистинубиосамуТебиодпрвогпробуђењаТвога, збогчегасе
иосећамуТебикаоудомусвоме.

Постојивечностувечностикаоштопостојитрајањеувремену. Уједнојвечности,
Господе, Тисибиоунеисказивојбезразличностиивечерњемблаженствусвоме.
ТадасуипостасиТвојеистинабилеуТеби, јернисумогленебитиуТеби. Нонису
сесозерцалеједнаудругој, јернисусезналеусвојојразличности. Удругој
вечностиТисибиоујутарњемблаженствуСвоме,итриипостасисазналесусеи
созерцалекаотакве.

НиОтацнијепреСина, ниСиннијепреОца, ниДухСвесветинијепренипосле
ОцаиСина. Каочовекприбуђењуштоодједномиистовременоотвориобаока,
такосусеодједномиистовременоотворилетриипостасиуТеби. НемаОцабез
СинаниСинабезДухаСветога.

Кадалегнемкрајмогајезераиспимсномбезсањања, таданеумиреуменинимоћ
сазнања, нижељаниакција, носвесесливауједноблажено, нирванско,
безразличнојединство.

Кадсунцепроспесвојезлатопојезеру, јасебудимнекаонирванскојединствоно
каотројединство, одсазнања,жељеиакције.

ТојеТвојаисторијаумојојдуши, Господе, тумачеживотамога. Нијелиисторија
моједушетумачисторијесвегастворенога, свегаиситњеногисвегауједињеног? И
Тебе,домовиномоја, иТебеје-опрости-тумачдушамоја.

Домовиномоја, спасимеоднавалетуђинацанамене.

Животемој, сагорисвеупљувкесмртинадушимојојинателумоме.

XИИ

ПомажисрцемојејелејеммилостиТвоје, премилостивиГосподемој.

Даникаднебукнеусрцумоменигневпротивмоћнихнипрезрењенемоћних. Гле
свејенемоћнијеодросејутарње!

Дамржњаникаднесавијегнездоусрцумомепротивоних, којимизлоснују. Дасе
сетимкрајањихова, идабудемспокојан.

Милостотварапутксрцусвихстворења, идоносирадост. Немилостнавлачимаглу
начело, истваратескобнуосаму.

Помилујмилостивога, НајнежнијаРуко, иоткримутајнумудростиТвоје.



СвечовекјечедомилостиОцаисветлостиДуха.

СавстворенисветсамојепричаоЊему. Моћнасунцананебесимаинајмањекапи
водеујезерупричајусобомједандеопричеоЊему. Свизидаринебаиземље,од
премоћнихсерафимадоВладатељаинајмањеггруменапрашине, причајуисту
истоветнупричуоЊему, прасуштинисвојојипраизворусвоме.

Штасусвествариназемљиимесецуносунцеупричама? Заиста, такојесва
видљиваиневидљиватварСвечовекупричама.Суштинајеједноставна, но
причамаосуштининеманикрајаниброја.

Суседимоји, какодавамговоримосуштини, кадниприченеразумете?

Одазнате, каквајесладост, иширина, иснага, кадсепотонеудносвихприча;
тамо,гдепричепочињуигдесесвршавају. Тамо, гдејезикзанеми, игдејесве
казаноодједанпут!

Какодосаднеондапостанусведугеиспорепричестворења. Заиста, онакоисто
досаднекаоштоједосаднослушатипричуогромовимаономе, којенавикао
гледатигромове.

ПримимеуСебе,СинеЈединородни, дабудемуједињенсТобомкаоштобејахпре
створењаипада.

НекасесвршидугаизаморнапричамојаоТебитренутнимвиђењемТебе. Нека
умресамообманамојакаодасамјанештопоредТебе, нештодругоизванТебе.

Препуњенесуушимојеприча. Зеницемојенетражевишедагледајуизложбу
оделаноТебе, суштиномоја, претоваренапричамаиоделима.

XИИИ

Тинетражишмногоодмене, љубавимоја.Гле, људитражевише.

Обмотансамудебелиобмотачнебића, штозаклапаочидушемоје. Тисамо
тражиш, дадушамојаскинесасебемагловитиобмотачиотвориочипремаТеби,
силомојаиистиномоја. Људитраже, даседушамојаобмотавасвегушћимисве
тежимобмотачима.

Опомозими, помозими!Помозидушимојојдадођедослободеилакоће; дадође
долакоћеиваздушнихкрила; дадођедоваздушнихкрилаиогњенихкола.

Дугесуприче, предуге; кратакјеморал- једнослово. Причесепреливајууприче,
каоглатколицемогајезераизбојеубоју. Гдејекрајбојаномпреливањуводепод
сунцем, гделикрајпреливањупричауприче?



Дугесуприче, предуге; кратакјеморал- једнослово. Тиситослово, словесни
Боже. Тиситајморалсвихприча.

Штозвездепишупонебу, тотравашапћепоземљи. Штоводаструјинамору, то
огањбурлаподморем. Штоангелзбориочима, тоимамвиченакули.Што
прошлостречеиутече, тоСадавелиибежи.

Једнајесуштностсвихствари; једанјеморалсвихприча. Стварисубајкеонебу.
СмисаоТисисвихбајки. ПричесуТвојадужина, ширина.КраткоћаТисисвих
прича. Груменсизлатаубрегукамена.

КадимеТвојеизречем, свесамизрекао, ивише

негосве:

Љубавимоја,помилујме!СилоиИстиномоја, помилујме!

XИВ

Штавредиодело, аконемателадасеодене? Штавредитело, акодушањимније
огрнута? Штавредидуша,акоТиуњојнебдиш, Огњеупепелу?

Оделојемојепепеоидим, акомутеломојенедајецене.

Језеромојелепослепојеблато, акосеокатаводаоцедиизњега.

Душајемојапепеоидим, акосеТиизњеоцедиш, Росојутарња.

УпепелусвихствариТиисписујешТвојеиме, идимомсвихстваризасењаваш
пламенТвогасјаја.

Твојпламенјеросазажедне, којисесавијајуТвомезагрљају. НоТвојпламенје
сажижућиогањзаоне, којибежеодњега.

ЗаистаТисирајчистимипакаонечистим.

КададођеПоследњиДан- кадсеПрвииПоследњиДаноткријуљудимакаоЈедан
Дан- тадћесечистирадоватианечистижалостити. Ивапићенечисти: авај,
једосмопепеоназемљи,асадморамодаједемоогањнанебу!

ПророциТвоји, Мајконебесна, бехуоткривачиогњаисподпепела, ронциу
вулканскагротла. ПобескрајнојмилостиСвојојсвакомесидаладаоткрије
варницу, закојомјеронио, доксесвеварниценеслишеупламенипожарСина
Твог, Мајконебесна.



Господе, подизаосипастиресвакоместаду, апастирисуложилиогњевезасвоја
стада, дасестаданезамрзнунаврлетномдрумуисторије. ДокСвечовек, Син
Јединородни, неразбуктаогањвеликиинепозвасвастададасегреју.

Гле, какоседубококријусвиплеменитиметали, очидубинеземаљске! Каколиси
текТискривенподпепеломземље, најплеменитијикамене!

Сиромахоресвојуњивуиодмахујеглавомкадмуговорим: богаташе, дубоко
исподтвојејаловењивепочивајезерорастопљеногзлата.

Неодмахујтеглавом,осиротелицаревићи, кадвамговорим, дајетелодрагоценије
ододела, идушаодтела, иПламениЦароддуше.

XВ

Белигалебовилетенадмојимплавимјезером, каобелиангелинадплавимнебом.
Нитибигалебовибилибелинијезероплаво, давеликосунценијеотворилосвоје
оконадњима.

Мајкомојанебесна, отвориТвојеокоудушимојој, давидимштајешта.Давидим,
кообитаваудушимојој, икаквиплодовирастууњој.

БезТвогаокајатумарамбезнадеждноподушисвојојкаопутникпопоноћи, по
поноћнојбезразличности. Ипада, идижесепоноћнипутник, ионоштосретана
путуназивадогађајима.

Тисијединидогађајживотамога,светилодушемоје. Кададетејуримајцисвојоју
наручја, зањеганепостоједогађаји. Каданевестатрчисвомеженикуусретање,
онаневидицвећеуливади, нитичујебрујањеолује, нитиосећамирискипарисани
вољузверова, -онавидисамолицеженика; чујесамомузикусаусанањегових;
миришесамодушуњегову. Кадљубављубавиходиусусрет, ништајојсене
догађа.Времеипросторизмичусеспутаљубави.

БесциљнипутницииБезљубавниимајудогађаје,иимајуисторију. Љубавнема
историје, нитиисторијаљубави.

Кадсенекокотрљанизгоруилипужеузгорунезнајућикудаиде, догађајимусе
намећукаоциљњеговогпута. Заиста, догађајисуциљбесциљномеиисторија
беспутноме.

Затосебесциљниибеспутнизаустављајукоддогађаја, ипрепирусдогађајима. Аја
семолчаљивожуримкТеби, иузгоруинизгору, ипрезренидогађајисрдитосе
уклањајуиспредмојихстопа.

Кадбихјабиокаменикотрљаосенизгору, јанебихмислиоокамењу, окојесе
лупамноопонорунаднустрмени.



Кадбихјабиопотокпланински, небихмислиоосвомнеравномпутуноојезеру,
којемечека.

Страшанјеуистинипонороних, којисузаљубљениудогађаје, штоихвуку
наниже.

Мајконебесна, љубавимојаједина, ослободимеробовањадогађајима, иучиниме
својимробом.

НајбељиДане, сваниудушимојој, давидимциљзамршеногпутасвога.

Сунценадсунцима, јединидогађајувасиони, штопривлачисрцемоје,обасјај
унутрашњостмоју, давидим, косеусудиообитаватиуњојосимТебе. Да
искоренимизњесвеплодове, штосладеспоља, асрцеиммиришегнилином.

XВИ

УстајтесиновиСинаБожјега! Устајте, усталојеимилостивосунцеипочело
нештеднолитисвојусветлостпотамнимпољимаземље. Усталоје, давасослободи
тмореистрахасановног.

Насунцунисуисписанивашијучошњигреси; сунценепамти, незлопамтиништа.
Нањеговомлицунемаборасавашегачела, нижалости, низависти, нитуге.
Његовајерадостудавању, његовамладост- његовоподмлађивање- услужењу.
Благоонимакојислуже, јернећеостарити.

Шта- кадбисесунцеугледалонавас, суседимоји? Какобималосветлостислало
наземљу, овитврдице. Какобикрвавабилањеговасветлост, овикрвници. Како
бипозеленелогледајућивећасунцаодсебе, овизавидљивци. Какобипоцрвенело
слушајућихулеодоздо, овигневљивци.Какобипожутелооджудњезалепотом
звезда, овипохотљивци. Какобипобледелоодстраха, дамунеконезаградипут, о
вистрашљивци. Какобипотамнелоодбриге,овибрижнимногобрижни. Какоби
сенаборалоиостарелохранећисејучошњимзлом, овизлопамтила. Какобисе
охладилоиумрло, исвувасионуокружилосвојомсмрћу, овипроповедници
смрти.

Окаквасрећазасвет, штосесунценикаднећеугледатинавас, синовиикћери
земље.

Гле, сунценезнамногостварикаови, ализнавечитодвествари: дајеслугаидаје
знак. ДајеслугаОнога, когајеужегао; идајезнакОнога, когајепоставиосебина
службу.

БудитеивислугеОнога, ковасосветљавасунцемспољаиСобомизнутра, и
окусићетесластвечитемладости.



БудитеивизнакОнога, ковасјепоставиомеђузверињеземаљско, инадмашићете
сјајсунца. Заиста, свезверињеоковаспливаћеусрећиподзрацимавашедоброте,
каоштомесеципливајуокосунаца.

Ноштајесунце, исвезвезде, дохумкепепела, крозкојеблисташТи, СинеБожји?
Хумкепепела, штоублажавајусјајТвојипросејавајугакрозсебекаокрозгусто
сито? Јергле, уТвомепуномсјајуништасенебивиделодоТебе, каоштосеу
потпуноммракуништаневидидомрака.

Господе, Господе, неопалинасТвојимсјајем, неподношљивимзанашеочи, ине
оставинасуполумраку, укомесестариитруне.

Тијединизнашмерунашихпотреба, Господе, славаТеби!

XВИИ

Отужнисумисаветиљудскихстарешинаимудраца, -окакосумиотужни- од
кадаТвојамудростзатресемојесрцеимозак, СветиБоже.

НеверујууТвојусветлостони, којемрачнипрохтевисрцавукуупропаст. Камену
штосекотрљанизбрдонемапрепона. Штовећастрменинижапропаст, тојеи
котрљањекаменасвебржеисвенезадржаније.

Једанмрачнипрохтевсвојимуспехомизмамљуједруги, другитрећи, доксвештоје
доброучовекунеусахне, исвештојезлонепотекнетокомбујице. Доксесасвим
необронизградаДухаСветогаиспољаиизнутра.

Докпрезирачисветињенепочнупрезиратисамисебеиучитељесвоје.

Докнајслађесластинепочнуихгушитисвојимсмрадом.

Доксесваблага, закојасуонисуседеубијалииградоверушили, непочнуругати
њиховојругоби.

Тадаоникрадљивопридижуочисвојекнебу, икрозгнојсвогабића, обесвећеноги
усмрделог, вапију: СветиБоже!

Какомевређакаоврућастреларазметљивостљудисвојоммоћиодкадсазнадохза
Твојумоћнуруку, СветиКрепки!

Зидајукулеодкамена, иговоре: бољисмозидариодтвогБога. Ајаихпитам: дали
ви, илиоциваши, сазидастезвезде?

Проналазесветлостуземљи, ихвалесе: знамовишенеготвојБог. Ајаихпитам:
козакопасветлостподземљу, дајевипронађете?



Летеповаздуху, инадменоговоре: самисебистворисмокрила, гдејетвојБог? Аја
ихпитам: ковасподсетинакрилаилетењеаконетице, којенествористеви?

Но, гле, кадимТиотворишочизанемоћњиховукадбесловеснестварипокажуим
својугрдоснумоћ; кадсеумњиховнапуничуђењемзвезданимкулама, штосебез
стубоваитемељадржеупространству; кадсесрцењиховоиспунистрахомод
немоћиибезумљањихова, - тадаониустидуискрушеностипружајурукекТебии
вичу: СветиКрепки!

КакомежалостичовечјепрецењивањеовогаживотаодкадокусихсластТвоје
бесмртности, СветиБесмртни!

Кратковидивидесамоовајживот, иговоре: овојејединиживот, иделимасвојим
учинићемогабесмртниммеђуљудима. Ајаимвелим: акојевашпочетаккаорека,
ондамораиматисвојизвор; акојекаодрво, мораиматисвојкорен; акојекаозрак
светлости, морадолазитиоднекогсунца.Ијошимвелим: међусмртнимали
засниватесвојубесмртност? Ложитеогањуводи.

Нокадугледајусмрт, изгубеаваз, имукаимстегнесрце. Кадомиришумесосвојих
мртвихневеста; кадспустеуракубеззрачналицасвојихпријатеља; кадставеруке
наохладнелегрудисвојихсинова; кадсазнаду, дасеникраљевисвојимкрунама
нисумоглиоткупитиодсмрти, нијунацисвојиммишицама, нимудрацисвојом
мудрошћу, - тадаосетестуденветарсмртигдеинањихдува, ипадајунаколена, и
обарајуглавенадобореномгордошћусвојом,имолесеТеби: СветиБесмртни,
помилујнас!

XВИИИ

Покајтесеодсвојихпутева,становнициземље. Гле, окоДомаћинасветабди
дубокоувама. Неверујтезаводљивимочимасвојим, пуститеОкодавамосветли
пут. ВашеочисузавесанаОкуБожијем.

Покајањејепризнањепогрешногпута.Покајањепросецановпут. Покајникусе
отварајуочизадвапута: заонај,којимиде, изаонај, којимтребадаиде.

Вишејеоних, којисекају, нооних, којискрећусвојеколесниценановпут. Кажем
вам: двехрабростипотребнесупокајнику- једномхраброшћудасезаплаченад
старимпутем, идругомдасеобрадујеновом.

Штавамвредикајатисеасталнотапкатипостаромпуту? Каконазиватечовека,
којиседавиивичезапомоћ, акадмусепомоћукаженехватасезаконоп
спасења? Такоијаназивамвас.

Покајтесеоджељезаовимсветомисвимштојеуовомсвету. Јерсветјеовај
гробљевашихпредака, којестојиотвореноичекавас. Јошмаломалоивићете
битипрециижелећетечутиречпокајање,нонећетејечути.



Каоштоветардухнеиоднесемаглуиспредсунца, такоћесмртоднетивасиспред
лицаБожја.

Покајањеподмлађујесрцеипродужујевек. Сузепокајникаперутамусаочијуи
дајудетињисјајочима. Умогајезераокојекаоусрне, ваздавлажноидијамантски
сјајно. Заиста,влагауочимаисушујегневусрцу.

Каоновмесецтакваједушаупокајника.Пунмесецморадаопада, новмесецмора
дарасте.

Покајниккрчињивусвоједушеодкорова, исемедобрапочињедарасте.

Заиста, нијепокајниконајкотугујезбогједногучињеногзланоонај, котугујезбог
свихзала, којејеустањуучинити. Мудардомаћиннесечесамоонајтрнштогаје
убоноисвакитрннањивишточекадаубоде.

Господемој, похитајипокажиновпутпокајнику, кадапрезресвојстарипут.

Мајконебесна, НевестоСвесветогДуха,пригнисексрцунашем, кадсекајемо.
Отвориисточниксузаунама, дасеоперемоодтешкеиловаче, штонамочи
помути.

ДушеСвесвети, духнииразагнајнечистизадахиздушепокајника, штогајегушио
ипокајањупривео.

МолимоТисеипоклонимо, ЖивотворнииМоћниДуше!

XИX

УсредграјеипоругељудскеуздижесемолитвамојакТеби, ЦаремојиЦаревино
моја. Молитвајетамјан, штобезпрестанкакадидушумојуиуздижејекТеби,и
пригибаТебекњој.

Сагнисе,Царемој, датишапнемнајмилијутајну, најтајнијумолитву,
најмолитвенијужељу. Тисипредметсвихмолитавамојих, свегаискањамога.
НиштаодТебенеиштем, ваистину, самоТебе.

ШтадатражимодТебе, штоменебиодвојилоодТебе? Дабудемгосподарнад
неколикозвезда? НећулисТобомгосподаритинадсвимазвездама?

Дабудемпрвимеђуљудима? Какавстидзамене, кадмеТизатрпезомСвојом
будешставионапоследњеместо!

Дамеславемилиониљудскихуста? Какавужасзамене, кадсесватаустанапуне
земљом!



Дасеокружимнајдрагоценијимстваримаизцелогасвета? Какопонижењезамене,
даметестваринаџиве, идасијајуиондакадземљанатамаиспуниочимоје!

Даменерастављашодпријатељамојих? Ах, раставиме, Господе, раставимешто
преодпријатељамојих, јеронисунајдебљизидизмеђуТебеимене.

Заштодасемолимо, говоресуседимоји, каднамБогнеуслишавамолитве? Ајаим
велим: вашамолитванијемолитваноторбарење. ВисенемолитеБогудавамда
Боганођавола. ЗатоМудростнебеснанепримамолитвесајезикавашег.

Заштодасемолимо, ропћусуседимоји, кадБогзнаунапредштанаматреба? Аја
сажалошћуодговарам: заиста, Богзна, давамаништанетребадоЊегајединога.
НавратимадушевашеОнчекадауђе. Молитвомсеотварајувратазаулазак
величанственогаЦара. Неговорителииједандругоменавратима: молимо, уђите?

НетражиБогславуСебиновама. Његовојслависвисветовинемогудодати
ништа, камолићетеви. МолитвавашапрослављавасанеБога. УЊегајепуноћаи
милост. Сведобреречи, којеумолитвиупутитеЊему, враћајуседвогубонавас.

СветлосниЦаремојиБожемој, Тебисејединоммолимипоклоним. Излисеу
менекаобујанпотокужеданпесак. СамосеТиизли, животворнаводо, лакоће
ондатраварастипопескуибелијагањципастипотрави.

СамосеТиизлиусухотнудушумоју, ЖивотемојиСпасењемоје.

XX

Посматрајсебекаоумрла, говоримсамомсеби, панећешниосетитидолазак
смрти. Утупижаокусмртизаживота, икаддођенећетеиматичимубости.

Посматрајсебесвакојутрокаоноворођеночудо, инећешосетитистарости.

Неишчекујдолазаксмрти.Јергле, смртјевећдошлаинеизбијаизтебе. Зуби
њенисунепрекидноутвомемесу. Оноштојеживелопретвогарођења, иштоће
наџиветитвојусмрт, онојеисадаживоутеби.

Једненоћиодсукаангелпантљикувремена, којојникрајнемогахсагледатии
показаминапантљицидветачкеједнууздругу. "Растојање,вели, измеђутедве
тачкетоједужинатвогавека".

- Мојвекје, значи, већпрошао, узвикнух, итребадасамспреманзапут. Требада
самкаовреднадомаћица, којаданашњиданпроводичистећидомиспремајући
даровезасутрашњуславу.

Заиста, данашњидансвијусиноваљудскихиспуњенјевећимделомбригомзадан
сутрашњи. Номалојеоних, којиверујууТвојеобећањеибрину, штаћебити



сутраданпослесмрти. Некабудемојасмрт,Господе, последњиуздахнезаовим
светомнозаблаженимивечитимСутра.

Међуугашенимсвећамамојихпријатељаимојасвећадогорева. Нелудуј, карах
самасебе, инежалиштосвећадогорева. Зартакомалољубишпријатељесвоје,да
себојишпоћизањима, замногимодшедшим? Нежалиштосвећадогореваношто
нејаснуидимнусветлостостављазасобом.

Душамојапривиклајеизлазитиизтелапосведневноипосвеноћно,иопружатисе
дограницавасељене.Такопораслаонаосећа, какосунцаимесеципливајупоњој
каолабудипојезерумоме. Оназрачикрозсунцаиподржаваживотназемљама.
Онадржипланинеимора; онауправљагромовимаиветровима. Онаиспуњава
свуколикоЈуче, ДанасиСутра. Ивраћасенаконакуједнотескобноитрошно
обиталиштенаједнојодземаља. Враћасеутело, којеонајошминут- дваназива
својим, икојесекаоњенасенкалелујамеђухумкамагробова, међупештерама
зверова, међујауцимапреваренихнада.

Нежалимсенасмрт, ЖивиБоже, онаминечиниништанажао. Тојестрашило,
којејечовексамомесебистворио. Јачеодсвеганаземљисмртмегураусусрет
Теби.

Једанорахимадохпредкућом, исмртмигаузе. Бимижаонасмртиклехје
говорећи: заштонеуземене, ненаситазвери, ноњегабезгрешнога?

Носадаисебесматрамумрлим, иблизуорахамога.

БесмртниБожемој, погледајмилостивонаједнудогоревајућусвећу. Иочисти
пламенњен. ЈерсамочистпламендижесеклицуТвоме,иулазиуокоТвоје, којим
гледашсавсвет.

XXИ

Мајконебесна, примимеуславуТвоју. Јерславасветскагдеомркненеосване. И
круна, којуљудидају, увекјетрноввенацзаразумнеилудачкакапазабезумне.
Докјезлатоподземљомсвакгаволиитражи. Кадсепопненаглавуједнога
човека, мракзавистиимржњеослепимусјај.

УчинимескривенимзлатомунајскривенијојризнициТвојој: даниконезназа
менеосимТебе. ЈердоклемеТизнашјасамзнан; доклемесамољудизнају, моје
јеиме- сумња.

Сакримеодзлихочијусвета, јерзеленимодњих.Чувајмекаотајну, којузавистне
моженаслутити. Будимудријаодмене, инеобјављујменикоме. Гле, јаимадох
Тебекаонајмилијутајну, иобјавихТесвету, исветмисенаруга. Јерзавистсе
руга, каднеможедаотме.



Пријатељимоји, штаиматеодславељудскедопијанства, којесепочињепесмома
завршавалежањемублату?

Пријатељимоји, сваусташтовампевајухвалу, знајујошзаједнусупротнупесму,
којућетевичутидоцније.

Бежитеодславештоличинакулусазидануналеђимакита, давамсененасмејуса
обалеинепријатељиипријатељи.

Аједнодушнаславаштоодљудидолазинајбезславнијаје, јерјеравнодушна.

Аколијевашаславанаградаоднарода, ондастевиисплаћенинадничар, и
сутрашњиданможедавасизбациизсвојењиве.

Заиста, ниједанновиданнепризнајевашуговорспрошлимданом. Свакиотвара
новуњивуичининовупогодбу.

Акојевашаславаделовашемишице,вашиданибићегнев, авашеноћистрах.

Акојевашаславаделовашемудрости, оваћебитиујаловљенаодславевашеи
нећесемоћикретати.

Аколиславусвојузоветеславомсвојом, Небоћевасказнитизалажиотмицу.

Прошетајтесасвојомславомпогробљуивидите, далићевасмртвиславити.

Заиста, вивећнепрестаношетатепогробљу, иодпокретнихгробовапримате
славу.Коћевасславити, кадпокретнигробовипостанунепокретни?

Ожалостићетесевеомаудругомсвету, кадбудетечулиискреномишљењеосеби
одоних, којисувасуовомсветуславили.

Мајконебесна, сакримедубокоодочијуљудскихиодјезикаљудскогтамо, куда
самоТвојеокопрозиреигдесесамоТвојареччује.

МолимТисе, ВечнаЛепотомоја!

XXИИ

СинеБожјиЈедини, примимеумудростТвоју.Тисиглавасвихсиноваљудских,
Тињиховнебесниразум, обасјањеирадовање.

ТисиОнајштоистодобромислиусвимаљудима: истамисаоисветлостиста.
Тобомчовекчовекапознаје, Тобомчовекчовекупророкује. Твојимгласомљудисе
чују. Твојимјезикомразумеју. Ваистину, ТисиСвечовек, Јерсвиљудисупо
суштаствууТебииТиусвимаиусвему.



Тизидашумљудски, аТвојасенкаразиђује.

Тисиуобличиосвеоблике, инасвењихудариопечатСвојемудрости. Тиси
саздаосвесудовеодземљеисвеихналиопесмомирадошћуСветогЈединичног
Тројства, асенкаТвојаканулајеусвакисудкапжалости, којомжалоснипишу
жалбенаТебе.

ГосподеВеличанствени, штоиграшукрилуМатереСвоје, оживотвореномДухом
Свесветим, исправиуммојумомТвојим, иочистигасјајемТвојимоджалосних
мисли, оджалоснихслутњи,оджалоснихпланова.ГосподеВеличанственимој.

ТииспуњавашсвудушуМатереСвоје, свадевичансканедраЊена; иништанемау
душиМатереосимТебе. ТисиЊенсјајињенглас, заиста- окоЊеноипесма
Њена.

ТисипоносГосподаДухаСветог, дејствоЊеговоиплодЊегов,- Његовозанимање
иЊеговодивљење! ГосподеВеличанствени, штоиграшукрилуМатереСвоје,
оживотвореномДухомСветим!

ТисихрабростСветеТројице, ЊенхероизамиЊенаисторија. Једантројичанзрак
Тисисеусудиопуститиухаосимрак, исветјепостао, - чудо,когасеоконеможе
нагледатиниухонаслушати, Творчеиокаиуха.

ИсвеовочудосамојебледасликаТвоја,самоумножениповређенликТвоју
комадимаполузрачногогледала.

СрцемојежудизацелимобразомТвојим, СинеБожји.Јергорчинајебитидео
образаТвога, штосенесигурнолелујанаокеанутаме.

Раширитескобудушемоје, ширинотросунчаногБожанства.

Осветлиуммој, светлостиангелаиствари.Ословесиживотмој, ПремудроСлово
Божје. Учинидушумојудевојком, ибудињенооко, ипесмањена.

XXИИИ

Одајадушемојенијеизветрена, аТикуцашнаврата, СтрашниДушеСвети.Само
једантренутак, докизветримодајусвојуоднечистихдухова, паћуТиотворити.
Јеровакоидаотворим,Тинебиушаоуодајупунуружназадаха, иудаљиобисеод
мојихвратазанавек. Самоједантренутак, молимТисе, највећигостемој!

Ахстидемојижалостимоја,какосеотежеовајједантренутак! Јошмаломало, и
целимојвекназемљисместићесеуовајтренутак.АТистрпљивочекашпред
вратима,иослушкујешмојдах.



Дрскисунезванигостиумени, дрскиивеоманамножени. Пођемлидаотворим
прозор, онимизатежурукеназад.Пођемликвратима, даосетимТвојеживотворно
присуство, онимисеспутавајуоконогу. Везашеменавикомнањиховгаданзадах,
пастрепимодсвежинеидрхтимодновине. Ах,самоданеодоцнимдаТебиврата
отворим!

Ноевоипоценусмртиовогропскогживотајаћуотворитисвепрозорешироми
именомПречистеДевојкеиСинаЊеногкадуђеш, оживећешмојулешинуТвојим
животворнимдахом, Твојоммладалачкомснагом, Твојомљубавномросом.

Душемушкеснаге,јутарњеједрине, вечерњетишине; лакшиодсна, бржиодветра,
свежијиодросе, слађиодматерњеггласа, светлијиодпламена, светијиодсвих
жртвеника, снажнијиодвасионе,живљиодживота, - Тебисемолимипоклоним,
удружисесамномнаврлетномпутукавечномблаженствуТројичногБожанства.

Душеогњени,штосеникаднеодвајашодВечногДевичанства,пронзимојудушу,
иочистије, иосветлије, инамиришијенебеснимтамјаном, иуселисеуњу, и
учинијеСвојомневестом, дабисеуњојзачелапесмамудростиБожје; дабисеу
њојотворилоОковечности.

Тиштораноранишиникаднеспаваш, научи, медабдимбудноичекамстрпљиво.

XXИВ

ТиштодолевашодСвогасветогауљаузвезде, иодбезумнихпожараправиш
кандилапредСлавомНебесном, долијСебеиумојудушу, иодстрасногпожара
направикандилопреднебесима.

Тиштонечујноходишпоцветнимпољима, икропишцвећеСвојомблагодаћуда
крозањунегледакрвземљенокрасотаБожја, покропиипољемоједушесвојом
благодаћу, дасезањнебирекло: набујалоодкрвиземљине, - него: украшено
красотомБожјом.

Тиштопосвакомпепелумешашиусипашживот, успиживотаиупепеомогатела,
даживимиславимделаТвоја.

Тиштоукроћавашогањиветар, иодбесоваправишслугеВишњега, укроти
гордостмојуиучинимеслугомВишњега.

Тиштомилујешзверовеудубравама, помилујименеозвереногнезнањем.

Тиштосвакосемеживотаоплођаваш; штолебдишусвакојутроби; штоујајету
птичијеггнездаседишимајсторишешновочудоодживота, оплоди, молимТисе, и
невидљивосемедобраумениибдинадњимдокнеузрасте.



ДушеСтрашнииСвемоћни, штоодразбојничкихпећинаСвојимприсуством
правишсклоништеНебуиодстрашљивевасионехрамБогу, сиђиумене, молим
Тисе, иначиниодшакепепелаоно, штоТиможешиумеш.

XXВ

Душемртвих, придружитесемомслављењуНебеснеТриаде. Каквадругог
занимањавииматенегоилидасегрчитеодстрахадалекоодБогаилидасе
ширитеодрадостиублизиниБога?

Оставилистетелеснипепео, својуомиљенубригуисадаиматедасебринетесамо
освојојнаготи. Далибарсадаувиђате, данијетелодаваломирисдушивашојно
душателу?

Какојетешкогрешнојдуши,кадостанесамасасвојимпуниммирисом,
неразређенимпотелуинескривенимтелом! Заиста, точакнеидесамублато, ако
гавозарненаведе. Неувиђателисада, дајесеточакупрљаовољомвозара? Точак
јепримиосвојуплату,ивозарћепримитисвоју.

Грешнедуше, нежудитевишедасевратитеутело, дабитобожпобеглеодзлог
мириса, штовастамогуши. Иститајмирисвибиопетдонелесобом, иумножиле
гауновомтелу.

Грешнедуше, нежудитевишедауђетеутело, дабикаоизбеглеогањштоваспече
идимштовасгуши! Иогањидимвиноситесобом; ителобибилонеспасилац
вашножртваваша.

НоустремитесвупажњусвојуувечноДевичанствоБожје, којеможеразагнатизао
мирисизвас; иуСинаДевојачког, којибивасосветлиопламеноммудрости
тројичне; иуДухаСвесветога, којибивамдодаоснагеихрабрости, дасеузвисите
кангелскимкруговима.

Очишћенедуше, штомиришетезаноснијеодсвихбалсамаземаљских, неодвајајте
сеоднасземаљских,штојошчас-дватумарамопострадалнимпутевимавашими
попепелувашем. Свичистиназемљибићечистиинанебу, ибићедруговиваши,
намирисанирајскимбалсамомиобучениудевичанскубелину.

Усилитељубавсвојупреманамаимолитвусвојузанас. Јеризмеђувасинаснема
другепреградедонемоћнезавесетеланашег.Јеракостевииизмаклиами
заостали, путјеисти, играднакрајупутаисти.

Душеправедне, имисемолимоГосподузавас, давашходкЊемуолакшаиубрза.
МаданемоћнијиодвасмисеипакмолимоБогузавас. Молимосеизљубави, којом
горисрценашезавас, каоштомлађиинемоћнијибратпружарукесвоједа
помогнестаријемимоћнијем.



Јеркаоштосумлађаистаријабраћаједнотелоуочимаљубавикојаихјеродила,
такосмомиивиједнотелоуочимапремудреипремоћнељубавиВишњега.

Безбројнајатадушаумрлих, неделитесеинезбуњујтесе, инеобзиритесевише
нахладноострвоземаљскогживота, узкојесмомималобројнијошзачас- два
припијенидоксеиминепридружимовамаулетузатоплијеисветлијепределе.

Засвевас, иправеднеигрешне, молимосемиполумртвиполуживи, Небесној
Милости: дасенезбуњујете, дасенестрашитеинеобзиретеназад, нопуним
летомдасеустремитесвенапредисвенавише, -

касветлостиирадости

камируипуноћи.

XXВИ

УстанитесвастворењаипослужитеГосподу, живомеибрижномезавас.
ПоклонитеМусеипослужитеМу, јерниковасвећиодЊеганепосетиуовој
долинистрахаиплача.

Слугедолазеиправесегосподарима. Господардођеинаправисеслугом.
Слугарскигосподарипаштеседазагосподаренадштовишељудииствари, а
господарскиСлугапаштиседапослужиштовећембројуљудииствари.

Устанителилијепољскеизамиришите, јервашеимепоменушеЊеговасветауста.

УстаникамењеипоклониМусе, јерпотебисуходилесветеногеЊегове.

Устанипустињоизарадујсе, јертебејеОносветионајдужиминајтајанственијим
молитвама.

Устанипшеницоилозо,јерОнвасјеблагословиомимосвествари. Устанитеи
благословитеГа.

УстанитерибеипрославитеГоспода, јербешегладанинахранистеГа.

УстаниводоиваздушеипослужитеМу, јерОнвасјеСвојомсиломчистиои
умиривао.

Устанидудеиобуцисеусвилу, јернатебиОнугледагрешникаиспасе.

Устанитеовцеиволовиииспунитесестрахом, јерувашемхудомобиталиштуОн
сероди.

Устанитетицеизапојте, јервасОнуздижезапримерљудима.



УстаниуљеиразгорисепредпрестоломЊеговим, јертобомпомазанОнсе
зарадоваиспасегрешницу.

Устанитетрњеитрскоизастидитесе, јервиМуболзададосте.

Устанитегвожђеидрвоипокајтесе,јерибезвољнонанестеМумукенакрсту.

Устанитежитељиградоваизаридајте, јервиМуневеровасте.

Устанитестарешиненароднеипоспитесепепелом, јервиГаосудисте.

УстанитесиромасиипригрлитеГа, јерОнјебогатствоваше.

УстанитекраљевииположитекрунепредЊим, јерОнвасјеједининаучиоправој
мудростиопрвенствуистарешинству.

УстанитегрешнициизајецајтепредЊим, јерјединоЊеговаруканебацасе
каменомнавас.

Устанитеправеднициибдите, јерВођвашдолазивам.

Устанитесвезвездеизаиграјте, јерСветлодавацвашидевамупосету.

УстанивасионоизабрујипесмуГосподњу, јерГосподживиибрижнизатебе,
ушаојеутебе.

XXВИИ

ТицемеТвојебудеизјутра, ашумјезерауспављујеувече.Небудеметице, нитиме
успављујејезероноТи, ГласодршчеГосподе.

ТипозајмљујештицамагласСвојијезерушуморпоноћни. СвакомегрлуТи
позајмиглас, иусвакутварзатвориаваз. ОкруженсамгласоношамаТвојим, као
ученикмногимучитељима, ислушамихнеуморноодзоредомесеца.

ГласодршчеГосподе,говоријаснијекрозгласоношеТвоје.

СунцемиговориосјајулицаТвога, азвездеохармонијибићаТвога. Инимјезиком
говорисунце, аинимјезицимаговорезвезде, носвијезициналевајусеизистих
гласница. УТебесугласнице,иТипустипрвигласштозадрхтауглувилуи
безобличјуничега, иразбисеубезбројнегласовеигласоношекаогромовниоблак
укапљекише.

ГласодршчеГосподе,говоријаснијекрозгласоношеТвоје!



ЈеданускликотесеизгрудиБогоневестекадспазиСинаСвога- једанглас
препуњенељубави,којасенијемоглазадржатиућутању.Итајускликодјекнуу
срцуСина, иодјектај-тајодговорМајцинаљубав-растуриДухСветиснажним
рукамаповасцеломпростору. ОтудајесавпросториспуњенгласоношамаТвојим,
Песмомојаиљубавимоја.

ГласодршчеГосподе,говоријаснијекрозгласоношеТвоје!

ЗатосиТииговориоупричама, СинеБожји, итумачиоречимаиоживљавао
речима, јерсипознаваотајнуљубави. Атајнаљубавитајнајеречи. Крозсвабића,
каокрозтрубетананеипламене, излилесусеречиакрозречиЉубавНеба.

ГласодршчеГосподе, научимеЉубавиТвојојкрозасвегласоношеТвоје.

XXВИИИ

Неминемуштосећамсе, Раскошимоја, кадхоћудаизразимпостојанствоТвоје, и
свупуноћуТвоју. Затоимолимсвувасиону, даклекнесамномиговориместо
мене, немогинемуштог.

ЗидамТикаменеолтаре,камениТемељунадањамог.Агордељивисиновисвета,
штосеправеближисуседиТебеодсветитељаТвојих, ругајусе: гленезнабошца,
какосерадијеклањакаменунегоГосподу!

Заиста, неклањамсејакаменунегозаједноскаменомГосподуЖивоме. Јери
каменсеудаљиодГосподаитребаспасења. Грехмеучининечистијимодкамена
предлицемНеба. Некасеикаменспасезаједносамном, икаооличено
постојанствонекапомогнемојимслабимречимаизразитипостојанствоправде
Божје. Затогрлимкаменкаосабратаупропастиикаосабратаумолитвииспасењу.

Палимуљеивосакнакаменомолтару, СветлостиНеугасива. Агордељивцисе
надимајуивичу: глемужасујеверна, којинезна, дајеБогдух!

ЗнаслугаТвој, Господе, дасиТидух, нознаиТвојумилостпремасвакојплоти. Па
кадвидимблиставоуљеимириснивосак, јаговоримсеби: штаситибољиодуља
ивоска? Каоштосунцеуподнетакоуљеивосакупоноћијаснијепредстављају
светлостГосподаславенеготвојјезик. Некатибудупомоћумолитви. Некати
будусабраћаумолитвииспасењу.

КрасимолтарТвојдрвенимиконама, излатнимкрстовима, исребрнимрипидама, и
свиленимтканинама, икњигамаспасења, кожомобвијеним. Ичинимдубоке
поклонепредокићенимолтаримаТвојим.Агордељивцисесмејуиговоре: гле
идолопоклоника, којисенеклањаГосподунонемуштимстварима!

АТизнаш, јединиИдолемој, дасејасамоТебиклањам. Ноданебигордост
савладаламојесрцеиодложиласпасењемоје, јапризивамидрвоитраву, исмоле



иживотиње, дазаједносамномвапијукТеби, свакосвојимјезиком. Гле, сва
створењапотребујуспасења, затосваитребадасездруженамолитвисачовеком,
вођомгрехаивођомспасења.

ОсвећујемхлебивинонаолтаруТвоме, ихранимњимадушусвоју.Некасеругају
гордељивцидокрајавремена,јасенећупостидетижеље, дасеТобомхраними
појим, ЖивотворнаХраномоја.

Клањамсепредолтаромкаменим, дабихсенаучиосматратисвештоједемТвојим
светимтелом, исвештопијемТвојомсветомкрвљу.

Молимсесасвимастворењимаизасвастворења,дабихсенаучиосмирењупред
Тобом, идабихисказаосвутајнумојељубавиТеби, ЉубавиСвеобухватна.

XXИX

ЗасвегрехељудскекајемсепредТобом, Многомилостиви.Гле, семесвихгрехова
налазисеукрвимојој! СвојимнапоромиТвојоммилошћујаугушујемтајзлиусев
даниноћ. ДаненичекукољночистапшеницанањивиГосподњој.

Кајемсезасвебрижне, штоклецајуподтеретомбригаинезнајудаположесве
бригенаТебе. Заслабачовеканеподношљивајеинајмањабрига, азаТебеје
планинабригакаогрудваснегабаченауогњенупећ.

Кајемсезасвеболесне, јерболестјеплодгреха. Кадсекајањемочистидуша,
болестишчезавасагрехом, иТисеусељавашудушу, ВечитоЗдрављемоје.

Кајемсезаневернике, штоневеровањемсвојимгомилајубригеиболестиинасебе
инапријатељесвоје.

Засвебогохулникекајемсе, штохуленаТебенезнајућидахуленаДомаћина, који
иходеваихрани.

Кајемсезасвечовекоубице, штоубијајутуђживот, дабисвојсачували. Опрости
им, Многомилостиви, јернезнајуштараде. Јернезнају, данемадваживотау
васиониноједан,иданемадвачовеканоједан. Ах, какосумртвиони, којиодсеку
поласрца!

Кајемсезакривоклетнике, јерзаистаионисучовекоубице, себеубице.

Засвепљачкашебраћесвојеигомиларенепотребногбогатстваплачемиуздишем,
јердушусвојусахранише, инемајусчимпредаТеизићи.

Засвегордељивеипоноситеплачемиуздишем, јерсупредТобомкаопросјацис
празномторбом.



Засвепјанеипрождрљивеплачемиуздишем, јерпосташеслугеслугусвојих.

Засвебраколомнекајемсе, јерпроневеришеповерењеДухаСветога, којиих
изабра, дакрозњихновиживотзида. Аонислужбуживотуокретошенарушење
живота.

Засвемногоглагољивекајемсе, Господе, јернајдрагоценијидарТвој, дарречи,
обратишеујевтинпесак.

Засверушиоцесуседногогњиштаисуседногмиракајемсеиуздишем, јер
проклетствонавукошенасебеинасвојнарод.

Засвалажнауста, засвемутнеочи, засвагоропаднасрца, засвененаситеутробе,
засвемрачнеумове, засвузлувољу, засверужнепомисли, засваубитачна
сећања, -кајемсе, плачемиуздишем.

ЗасвуисторијуљудиодАдамадоменегрешногакајемсе,јерсвајеисторијау
крвимојој. ЈерсамјауАдамуиАдамумени.

Засвесветове, крупнеиситне, штонедрхтепредстрашнимприсуствомТвојим,
плачемивапијем:

ВладикоМногомилостиви, помилујиспасиме.

XXX

Избриши, Господе, свасећањамоја- осимједног. Јерсећањамечинестарими
немоћним.Сећањамиупропашћујуданашњидан. Онамипритискујуданашњидан
прошлошћуислабеминадунабудућност, јермиулегионимашапћунаухо: биће
самооноштојебило.

Ајанежелим, дабудесамооноштојебило. Јанежелим,иТинежелиш, Господе,
дабудућностбудеповторенапрошлост. Некабуденебивало, оноштосеникадне
појави. Сувишејескупосунце, дабигледалосамоповторења.

Утрвенестазезаводепутника. Дугојеземљаходилапоземљи. Досаднесупостале
ходаџијеземаљске,јерсепонављајусколенанаколенокрозсвевреме. Избриши,
Господе, свасећањамојаосимједног.

Једнојединосећањенеизбришинопојачајумени. Неизбришинопојачајусвести
мојојсећањенаонуславу, штоимадохкадбејахсавсТобомисавуТеби,пре
временаивременихобмана.

КадијабејаххармоничнотројичанусветомјединствукаоштосиТиодвечностиу
вечност.



Кадиуменибешедушаупријатељствусасвешћуиживотом.

Кадимојадушабешедевичанскаутроба, имојасвестмудростудевичанству, имој
животдуховнасилаисветост.

Кадијабејахсавсветлост, икадтамеуменинебеше.

Кадијабејахблаженствоимир, имукеоднеравнотежекадуменинеби.

КадијазнадохТебекаоштоТизнашмене, икаднебехпомешансатамом.

Кадијанеимадохграница, нитикомшија, нитидеобенајаити.

Овосећањенеизбриши, Родитељумој,нопојачај.

Мадамионооткривапонор, покомесадаупониженостииништавилупутујем.

Мадамеоноделиодпријатељаипријатности. ИрушисвепреградеизмеђуЈуче,
ДанасиСутра.

Мадамеоноизводивансебе, ичинимелудимуочимасапутникамојих.

Заиста, немиломијесвакодруштвосемТвога, исвакосећањесемсећањанаТебе.

МилостивиРодитељумој, избришисвасећањамојасемједногјединог.

XXXИ

Просуосисветлостпомраку, Господе, ипроизашлесубојеиоблици. Наднеосисе
лицемСвојимнадбездан, комејеимеНишта, ибездансемучи, даусенкамаизрази
лепотулицаТвога. КакоТебездансањаонакоТесвествариказују.

Лепојеијезеромоједокмирнолицесунчевостојинаднетонадњим.Исви
пролазницихвалелепотујезерамога. Ночимсунцесклонилицесвоје, језеромоје
постајемракибездан. Иникоодпролазниканедајехвалујезеруосимуприсуству
сунцаисунчевихсјајнихпратилаца.

Лицебезданапјанионе, којиневиденаднетосунценадбезданом. Лепотаствари
почињеодонда, кадгледалацнаднеселицесвојенадњих. Немаогледала, аконема
лицапредогледалом. Ноузалудјеилицепредогледалом,акосветлостинема.

УсветлостилицаТвогајасенеогледамнасвакојствари. БезТебејаистваринеби
билиогледалаједнодругомномракибездан, имутнајеза.

ИзвраћајуствариТвојелепотукаоштосанизвраћајаву.Каоштомесновимуче
такомемучеиствари. ЈерштасустваридосновиТвојенеизрецивеЈаве?



Суседимојиговоре: сањалисмолепеснове. Васионамијесведок, дастевилепши
одвашихснова. Ивасионасања, инеможедасенасањалепотесвоје. Васиономоја
сањива: доксансањасанплашесеједандругог, мадатражитумачаиутешитеља
једанудругом. Којекомепророк: санјавиилијавасну?

Васиономојалепа: сањајЈавуиЈаваћетирећисве. ПризнајЈаву, којеситисан, и
пробудићешсе, инећешвишегататиолепотинобићешЛепота. ЈеднајеЈаваи
једнајеЛепота,ионајеузроктвогасна.

Неговоритеми, децо,олепотизвезда.АкоГосподизвучесебеиззвезда, вамаће
устазамукнути. Станитеугустоммракукрајмогајезераипокушајтедамупевате.
Заистазамукнућетеимучаћетедосунчанезоре, доксунценеполијејезеросвојом
лепотоминеучинивашебезгласногрлогласним.

ОдТвогалицаполивајуселепотомсвествари. ПоТвојојлепотипливавасионакао
шајкапомору.

ИнадхладанпепеокадсеТинаднесеш, пепеосепреображаваидобијалице.

Уразумисрцемоје, Господемој,дасенезаносисмртномлепотомноТобом,
БесмртнаЛепотомоја.

ЈединаЛепотомоја!

ДајмиЛицаТвога; самојошвише,ивише- ЛицаТвога.

XXXИИ

ВераТемојавиди, Господе.Онајесветлостидаљновидочијумојих.

ВерајемојаосећањесвеприсустваТвога. Онамипривијаколенакземљииуздиже
рукекнебу.

ВерајемојадодирдушемојесТобом. Онапокрећесрцемојенаигруигрломоје
напесму.

Кадселастаприближује, ластавчићисеузнемиреугнезду. Јеринадаљиниосећају
долазакмајке.

Верајемојаузнемиреностмоја, јерТидолазиш,Мајкомоја.

Кадмипријатељпишеписмоудалекомградумислећинаменеијанапуштам
другемислиимислимнапријатељасвога.

ВерајемојамисаооТеби, штопокрећеТебе, Најеластичнијега, дамислиомени.



Кадсеодвојилаводлавице, замутесеочилавуодтугезалавицом.

ВерајемојатугамојазаТобом, кадсидалекоодмене, Красотомоја.

Кадсунцанема, најстрашнијебурешибајуморе.

Верајемојаутишаностбуреудушимојој,јерсветлостТвојаполивамеиумирује.

Очимојеговоришеми: невидимоГа.Ајаихумирихречима: заиста,винистени
створене, давидитеЊеганоЊегово.

Ушимојеговоришеми: нечујемоГа. Ајаихуразумихречима: заиста, винистени
створене, дачујетеЊеганоЊегово.

НиштаодсвегаштојестворенонеможевидетиичутиЊеганоЊегово. Створено
видиичујестворено. СаморођеноодЊегаможевидетиЊега. Исаморођеноод
ЊегаможечутиЊега. Неможесликавидетисликара, алисинсликаревможе
видетисликара. Неможезвоночутизвоноливца, аликћизвоноливцачујеоца
свога.

ОкоГанеможевидети, јерзатојестворено- даГаневиди.Ухоганеможечути,
јерзатојестворенодаГанечује. АлиГавидможевидети,ислухГаможечути.

ВераТемојавиди, Господе,каошторођеновидиродитељасвога.ВераТемоја
чује, Господе, каошторођеночујеродитељасвога.

БогуменивидиичујеБогауТеби. АБогсенестваранорађа.

ВерајемојагњурањеубездандушемојеииспливавањесТобом.

Верајемојајединоозбиљнознањемоје. Сведругоједечјесабирањешареног
шљунканајезеру.

Верајемојајединоозбиљнозанимањеживотамога. Заиста, свеједругокомедија
чула.

Кадкажем: додајмивере, јамислим: додајмиСебе, ОчемојиБожемој.

XXXИИИ

НадаТемојачека, Господе.

ИшчекивањеТебејединајесадржинаијединисмисаомогаСутраиПрекосутра.



Траваишчекујеросу, иневарасе. Планинаишчекујегромове, иневарасе. Кртица
подземљомишчекујесвојоброк, иневарасе. ИшчекивањасвихбићаТи
задовољаваш.

ЈаишчекујемТебе, иТимиходишусусрет. ПремабрзинимогаходакТебииТи
прилазишкмени.

ШтајеСутра, децоземље, неговашанада? Искоренителисвунадусвоју, умрећеи
жељаваша, даосванеСутра.

НеропћитенаНебо, штовамнеиспуњавасвенаде, негоропћитенасебе, штоне
уметедасенадате. Небонеиспуњаванаденонаду. Најузвишенијуинајјачунаду
Небоувекиспуњава. НеропћитенаНебо, штоОноневидивашерођачкеи
партијскеплодовеиштонеулазиувашезавереједнихпротивдругих. Оноје
видовитоимилостиво.Видовитојезасвакодоброусвакојпартији, имилостивоје
преманемоћивашој, акоовупратидобравоља.

Мојанаданијеслутњаноизвесност, даћешТидоћи.Тисиобећао, ипечатТвога
обећањајаносимудушисвојој. Акојошнедолазиш, нијеТвојакривицаномоја.
Тисинежанисажаљив, панебихтео, дамезастидишмојомнеприправношћу.
Затолаганоходиш, инепрестаноминаговештавашдолазак.

Безнадежностседизалудна. Амојанадачистииперенепрестано; ипроветраваи
кадиодаје, укојимаћеТебедочекати. Ибринеданиноћ, данезаборавиштогод,
штобиТебибилоугодно. Ипризиванепрестаноангелеисветитеље-тајновидце-
дајеупуте, какосвојупећинудаучинисличномНебу.

Мојанаданемадруганиортака. Сведругенадејасамизјуриоизсебекаодоказане
варалице. Инањиховомместусадабујнорастесамонада,штоТебечека.

КадТидођеш, донећешмидаровепребогате. СТобом, Победниче, доћићемии
победанадсвимадосадамаибригама.СТобомћедоћисветлост, издравље,и
снага, имудрост, исвапуноћасвихљудскихочекивањаодпочеткадокраја
времена.

Заиста, људисмногимнадама, изванТебе, седенапланиниичекајуизлазаксунца
саЗапада.

АјастојимокренутИстоку, изнампоуздано,даћесесунцеускорородити.Јер
видимзорукакосерумени.

Другисадесувештаповеуземљу, инадајусезеленилуиплоду.Апомојојњиви
посејанојеживосеме, којесезелениидоносиплода.

МојанадауТебинијегатњаноизвесностистоонаквакаоштосесунцемора
родитисаИстокаикаоштодобросеме, посејаноудобруземљу, моранићи.



Твојајењива,иТисиисејачисеме.

Дођи, Господе, мојаТенадачека!

XXXИВ

ЉубавмечиниБогом, аТебе,Боже, човеком.

Гдејеједан, тунемаљубави. Гдеједвојеуједињено, тујесамопризракљубави.
Гдејетројеуједињено, тујељубав. ТебијеимеЉубавзатоштоТијеиме
ЈединственоТројство.

Дасиједан, Тинебибиониљубавнимржња.

Дасидвојство,Тибибионеизменичностљубавиимржње. АлиТиситројство,
затосиљубав, иуТебинематаменинаизменичности.

Љубавнезназавремеипростор. Онајеванвременаиванпростора. Зањујеједан
данкаохиљадагодинаихиљадагодинакаоједандан.

КадсамспојенсТобомљубављу, онданепостојинебоиземља, - постојисамоБог.
Нитипостојиондајаити, -постојисамоБог.

Љубавиматриипостаси: девичанство, познавањеисветост. Бездевичанстваљубав
нијемилостноземаљскасебичностистраст. Безпознањаљубавнијемудростно
лудост. Безсветостиљубавнијемоћнослабост. Кадсеуједине: страст, лудости
слабост, ондапостајепакао, којиђавоназивасвојомљубављу.

Кадједушамојапречистадевојка, исвестмојајасновиднамудрост, идухмој
животворнасветост, ондасамјаљубав,којасепоклапасТвојомљубављу. Кроз
љубавјавидимТебекаосебе, иТивидишменекаоСебе.

КрозљубавјанегледамсебеносамоТебе. КрозљубавТинегледашсебеносамо
мене.

Љубавсежртвује, инеосећажртвукаодавањенокаодобијање.

Децоземаљска: речјенајдужамолитва.

Постојилиземаљскаљубав, питајумесуседи? Оноликоистоколикоиземаљски
Бог!Земаљскаљубав, каоисвеземаљско, самојесанигаткаљубави. Колико
идолиличенаБога, толикоземаљскаљубавличинаЉубав. Коликодимличина
пламен, толиковашаљубавличинабожанскуљубав.



Кадразменитезлатникугрошеве, виненазиватегрошевезлатникомно
грошевима. Заштоондаљубавбожанску, уситњенуисамлевенуупепеовременом
ипростором, називатељубављуанепепелом?

Господе, удостојмељубави, којомТиживишиживотдајеш.

УдостојмељубавиТвоје, Господе, ибићуслободанодсвихзакона.

УселиљубавТвојуумене, иљубавћемеуселитиуТебе.

XXXВ

Мученициправевере, молитесеБогузанас. Вашавераприближилавасјесјајном
престолуславе, окићеномзрачнимсерафимимаипремоћнимхерувимима.Ближи
стебесмртностиоднас, имолитвавашачистијајеичујнија.

Поменитеумолитвисвојојинас, дабисеивијошвишеразгласилипонебу.
Понеситеинаснасеби, паћетебржеилакшелететикапрестолуславе. Косамо
себеноси, тајлаганијеходи, ивишесеспотиче. Штовећитеретсвојебраће
теглите, свебржелетите.

Рекохљудима: свистевимученицинонесвиједногмучеништва. Мученициза
правуверунисуистоштоимученицизакривуверу. Заиста, икостиимсе
разликујуанесамодуша. Јердушапреносисвојумоћинемоћинакости.

Виштострадатезаправуверу, страдатезаоноштовашдуховнивидвиди. Вишто
страдатезакривуверу, страдатезаоноштовашетелеснеочивиде. Випрви
страдатезаверуујавуиистину; видругистрадатезасанипризрак.

Својезнањедуховнивидназваојескромнимименом- вера. Својуверутелеснеочи
назвалесугордимименом- знање. Иједноидругојевиђење; прво: виђењемирне
иблештећесуштинествари; друго: виђењетреперењатесуштинепотами.

Одсвихстваринајнеизбежнијејевашемучеништво,синовинебаисиновиземље.
Мучењевашесастојисеубежањувашем.Илибежитеодтамекасветлости, илиод
светлостикатами. Акобежитеодтамекасветлости, узбунићетесветпротивсебе.
Акобежитеодсветлостикатами, Небоћесеудаљитиодвашихгрчеваиваше
пропасти.

Укрштајусепутевисиноваљудских, исукобјенеизбежан. Јерједниходека
ИстокуадругикаЗападу. Господјемилостив, ишаљеангелесвојесвима.

Пунаједушамојамученикакаоплоднањивапшеницеикукоља. Једнисуокренути
каИстокуадругикаЗападу.



Шапћемдушисвојојупоноћи: доклећешсераспињатиизмеђурајаипакла?
Саберисе,икренитамокудасумученициправевереходили.

Шапћемсуседусвомеузору: неударајсувишеутрвенимпутем, јермногелешине
смрдеокоњега. Хајмостазомузпланину, којајеврлетнанокојанезаудара
лешинама.

Шапћемјутромивечеромвама, мученицимаправевере: молитесеБогузанас.

XXXВИ

Мученицидобренаде, молитесеБогузанас.

Виштозакопастесвенаде, дабисједномбилибогати.

Шточекастекрајмногихљудскихнадања, ивидестепепео.

Штовидестемногеуплаканеочигдесевраћајусагробљасвојихнада.

Шточустемногеисповестиозломмирисусвакеземаљскенадесдругогкраја.

Иштоседадостераспетизаједнуизабранунаду, штосенесвршавапепелом, ни
гробљем, низлиммирисом.

Вамасемолимоипоклонимо: молитесеБогузанас.

Видехдетегдедугојурашезатицомшаренаперјаизеленакљуна, пакадјеухвати,
тицагаукљува, ионопочеплакати.

Рекох: таквистевисвашимнадама, децољудска,итакавјекрајваш.

Видехопетдетегдедуготрчашезајатомпролећнихлептирова, текадмуједан
лептирбешенадомакуонгаоставииотрчазадругим, којимусеучинилепши.

Рекох: таквисусиновиљудски, итаквојењиховотрчањекрозцеоживотза
многимжељама.

Заиста, тркавашајезаморнаибескорисна. Кадвамдођесамртничас, нећетеумети
рећи, зачимстетрчали. Иућићетеудругисветпразнихрукуизбуњенасрца.

Исиновинебаимајузаморнутркунонеибескорисну. Икадимдођесамртничас,
онићеуметирећи, зачимсутрчали. Иудругомсветуимаћепунерукеиодморно
срце.

Ораоисподоблакавидијагњеупољу, испуштасекњему, ипитаврапцештостоје
налеђимајагњета: невидителијагње? -аонимуодговарају: не, невидимо. Такоје



исмученицимадобренаде. Увеликојдаљиниониопазесвојухрану, ијурекњој,
доксуседитехранеходепоњојиневидеје.

Дугајетрказадобромнадом. Нојунаксерешаванатрку, ибацасвеварљивенаде
подногеигазипоњимакаопосухулишћу. Многесупремногепрепонедоњегове
наде; - исмртјеједнаодпрепона. Ноонихсвепрескаче, прескачеисмрт, ијуриза
својомнадом.

Мученицидобренаде, штосекаојатобелихголубовавијетеуколуокоНебесне
Светлости, молитесеБогузанас.

XXXВИИ

Мученицивеликељубави, молитесеБогузанас.

Виштопознастељубавјачуодсмрти, молитесеЉубавизанас.

Штосесрећноизвукостеуовомживотуизмрежепролазнељубави, којајекао
малобојенастени, штокишаспира.

Штопроповедасте, дајељубавтајанственијаодтела, ивечнијаодзвездананебу.

Штокрозљубавразумедостеидрвоикамен, извериугориирибууводи.Јер
љубавломипечатсвијутајни,исвестварисепоказујунагељубавникусвоме.

Штољубављуиспунистесвепророке,задовољистесверелигије, ипокристесве
законе.

Највећиосвајачи, којејачиодвас?

Највећимудраци, којемудријиодвас?

Најређидрагуљи, којемалобројнијиодвас?

Богови, штовидестесебеуБогуиБогаусеби.

Штоиматевећучастодангела, јерангелипосташеангелимабезмукеи
мучеништва.

Вамасемолимоипоклонимо, молитесеБогузанас.

Дасеимиочистимоодпризрачнељубави, којасезавршујемржњом.

Даимикрунишемонашуверуинадукруном, укојојсунцапредстављајумалу
вредност.



Даимипрогледамо, ипознамо, изарадујемосерадошћукојомсесамоангелимогу
радовати.

Даинашживотпостанетросунчаносијање, сличноономе, одкогадолазисве
сијањенепомешаностамом.

Даимисагледамоусебивечитудевојку, ипревечногсинадевојачког, идуха
голубињег.

Мученицивеликељубави, самојестрадањевашемањеодљубавиваше. Свака
љубавземаљскадоносистрадање, већеодтељубави. Авистезаљубилионоштоје
дужеодвременаиширеодпростора.

Чујућизавашастрадањавашасмртнабраћадржеихзаневероватнаи
неподношљива. Самозато, штосеониистинамогупренетиувашастрадањаноне
иуљубаввашу, усмисаовашихстрадања. 6кадбисемоглипренетииуљубав
вашу!Свавашастрадањабилабизањихиграчкакаоштосубилаизавас. Каошто
јехладнакишаидувањеветрауноћииграчказамајкуштохитадететусвомена
дому.

Ономе, коимациљвећиодсвета, светнеможеништа.

Онога, кохитадомуширемодпростора, просторнеможезадржати.

Онога, коимаљубавскупљуодвременихтворевина, временеможениспречити
нипрегазити.

КрозсвекршевеиолујинеЉубавводисвојељубимцеивучеихксеби.

Мученицивеликељубави, молитесеБогузанас.

XXXВИИИ

Крозстваричинишчуда, Господе, кадљудиизгубедарчудотворства.

Водуиогањузимашзаслугесвоје, кадсељудиодрекнуслужбеТеби.

ДрветуиметалудајешСвојумоћ, којасе- презренаодљуди- вратилаТеби.

КрозземљуитравудодељујешмилостизбранимТвојим, кадљудиучинесебе
нечистимзаканалемилости.

КрозтканинуипапирзрачиТвојасила, кадтелесностљудскапреовлададухом.

КостисветитељагласеимеТвојеиприсуствоТвоје, кадјезикљудизамукнеод
неверовања.



КадгенерализаборавепобеђиватиТиредовечинишпобедницима.

Напуниосиогњеммртвествари, даонесветлекадмракзатвориочизвездама.

Каднемасунца, папратиглогпреузимајудужностсветлења.

Кадслепипостанувођеслепима, Тиуступашвођствокоњимаипсима.

Кадсеболеснинаметнуболеснимзалекаре, Тичинишмртвекостииблато
лекарима.

Кадтвојликудушиљудскојишчезне, ТидајешсилуимоћТвомеликунадрвету.

Смејусеони, којићенакрајукрајеваљутоплакати, иговоре: какомогумртве
стваричинитичуда, којаминеможемочинити?

Нисулиствариживе, кадихТиоживиш? Инисулиљудимртви, кадихти
напустиш, ГосподеСтрашни?

АнгелиТвојизнају, аљудинезнају, дасусвемоћиТвоје, уТебииодТебе, идаих
Типоказујешсветукрозчистеканале.Шта- акојекаменчистачовекнечист?
НећелисилаГосподњапоказатисепрекрозкаменнегокрозчовека?

Смехомрадостисмејесесамоправедник.Смехнеправедникајепакост.

Смејесенеправедникмоштимасветитеља, иизедесеодсмехапакоснога. Окадби
муседалознатидамртвемоштисветитељакријувишеживотанегоњеговакрви
месо!

Заиста, пакостједалекоодГосподаСвемилостивога, каоштојеувекпакостдалеко
оддевичанства, словесностиисветости.

Гле, СловесниГосподувекјеготовдаљудимачинидоброкрозљуде. Нокадсе
људионечисте, обесловесеиобесвете, Свемилоснихитаупомоћљудимакроз
мртвествари.

ГосподеСвемилостивииМноготрпељиви, неостависветбезканалаТвојемоћии
милости.

XXXИX

Знашли, детемоје, заштосезатварајуоблационда, кадсупољажеднакише, а
отварајуонда, кадпољакишунежеле?

Одзлочинаљудизбунисеприрода, инапустиредсвој.



Знашли, детемоје, заштоњивепонесутешкиплодупролеће, аулетодајујалову
жетву?

Затоштоикћериљудскеомрзошенаплодутробесвоје, иубијајугауцвету.

Знашли, детемојезаштоизворипресушују, иплодовиземаљскизаштонемају
вишеонесласти, којуимадоше?

Збоггрехаљудског, одкогауђенемоћусвуприроду.

Знашли, детемоје, заштопобедоноснинародтрпипоразеодсвојенеслогеи
раздора, иједехлебзагорчансузамаипакошћу?

Затоштопобедикрвникеокосебе, анепобедиихусеби.

Знашли, детемоје, заштомајкахраниинеможеданахранидецусвоју?

Затоштодојећиихнепеваимпесмуљубавинопесмумржњепремасуседу.

Знашли, детемојезаштољудипосташеружнииизгубишелепотусвојихпредака?

ЗатоштоодбацишеликБожји, штоизнутраиздушедељалепотулика, инавукоше
образинуземље.

Знашли, детемоје, заштосеболестиумножишеипомористрашни?

Затоштољудипочешесматрати, дајездрављеотмицаодприродеанедародБога.
Аштосеотимасмуком,сдвојноммукомморасебранити.

Знашли, детемоје, заштосељудиборезаземљу, инестидесесвогаравенствас
кртицама?

Затоштоимземљапрорастекрозсрце, теочивидесамооноштоусрцурасте. И
зато, детемоје, штоихгрехсувишеонемоћазаборбузанебо.

Неплачи, детемоје, скороћеГосподдоћииуредитисве.

XЛ

Молитвомчистимвидверемоје, даТенеизгубиумагли, НајсјајнијаЗвездомоја.

НаштоћеБогутвојамолитва? питајуметамниаргатиземље.

Правокажете, синовиземље. Наштоћеполарнојзвездидурбинморепловца, кад
онавидиморепловцаибездурбина? Нонепитајтеме, кадвећзнате, наштоће
дурбинморепловцу.



Молитвајепотребнамени, данеизгубимспасоноснуЗвездуизвидаанеЗвездида
неизгубимене.

Штабибилоодмогунутрашњегвида, кадбипрестаовежбатигамолитвом?

Невежбајулисевојнициземаљски, дугоинапорно, давидедаљнепредмете?

Невежбајулисеткачисвиле, дугоинапорно, даразликујунајфинијавлакна?

Какојаданевежбамвидверемоје, даштојаснијевидијединоблагомоје?

Ухваћенумрежуилузија, јасамједвасагледаоједанотворван, пазардага
изгубимизвида?

Узмитесенаум, сапутницимоји, нијејевтинастварвиђењеБога. Виштожртвујете
богатство, дабивиделираскошполутараиполарнусветлостсевера, будите
спремни, даскупљеплатитевиђењеОнога, премакомејераскошполутара
сиромаштина,иполарнасветлост- лојанасвећа.

КададатеицеосвојживотзавиђењеЊега, далистеједваједнупотуру. НоОнје
племенитидобросрдачан, паинетражиодвасвишенотолико.

Ви, вежбатељитела, штонезаборављатениједнојутродавежбатесвојерукеи
ноге, иглавуиврат, далистевиуистинимисаонабићави, самураји? Далистеви
уистинимисаонабића, акодржите, даћеверавашауБогапостатииостати
видовитомбезвежбања? СвезвезданоНебо, штојошгледаискуствоотацаваших,
сведокмије, даћеверавашаослепити, акоуопштеикадипрогледа. Инаместо
изгубљеногдобраостаћесамоједнолицемерноназвање.

Држитесвојеочисамотриданаповезане, иосетићетепотом, даихвређасветлост
сунца. ПрекинитесвојувезусБогомсамотрисата, иосетићете, давамјеболно
гледањеуЊеговусветлост.

Питатеме, коликотрајемолитвамоја? Далимеможетеразумети, кадвамкажем:
дужајеодданамојих? Јермолитвомсвојомморамдавежбамивашуверу,и
отварамјојвид, ипоказујемвиђењеиВиђеног. Ваистину, молитвомсвојом
испуњавамисвојеивашедане.

Непрестанокадиммолитвомверусвоју, дајенезаслепемирисиземље.

Непрестанопризивамсвенебеснекругове, дамеподржеумолитвисвојомвечитом
молитвеношћу, дабисеијаудостојиозретионуСлавуиКрасоту, којајеширом
отворенањиховомзрењу.

Осапутницимоји,какојевеличанственовиђењевере! Кунемвамсе,кадбиви
знали, молитвавашанебиималаниодмораникраја.



XЛИ

ПостомрадостимнадумојууТебе, ГрјадушчиГосподемој.

ПостубрзавамојуприпремузадолазакТвој, јединочекањемојихданаиноћи.

Постотањавателомоје, дабионоштоостанемогаолакшеосветлитидухом.

ЧекајућиТебенежелим, дасехранимкрвљунитиживотдаодузимам. Даби
радостмогачекањаиживотињеосетиле.

Нозаиста, нећемеуздржавањеодјеласпасти. Масехраниопескомизјезера, Ти
минећешдоћи, акопостнеуђедубљеудушумоју.

Сазнадохкрозмолитвусвоју, дајетелеснипоствишесимволправогпоста, врло
користанзапочетникаунадиуТебе, ноиврлотегобанзаонога, косамоприњему
остане.

Затоунесохпостиудушусвоју, дајеочистимодмногихдрскихвереникаикао
девојкуспремимјезаТебе.

Иунесохпостумојум, даодагнамизњегамаштањаосветскимстваримаи
разоримсвеваздушнекуле, сазиданеодтихмаштања.

Дабиуммојбиоиспражњенодсветаиспреман, дапримиМудростТвоју.

Иунесохпостусрцесвоје, дабињимеумориосвестрастиипристрасности
светске.

Дабинебеснимирнеисказановладаосрцеммојим, кадабурниДухТвојнаиђе.

Иналожихпостнајезиксвој, дасеодучиодбескориснихпричаидауздржано
говорисамоонеречи, којекрчепутдоласкуТвоме.

Иударихпостнабригесвоје, дабиихсвеодуваоиспредсебекаоветарштомаглу
одува. ДанестојекаомутнамаглаизмеђуменеиТебе, иневраћајупогледемојека
свету.

Ипостунесеудушумојусмирењепреднестворенимистворенимсветовима, и
кротостпремаљудимаистварима. Иулиуменехраброст, закојунезнадохдок
бејахнаоружансвимсветскиморужјем.

Штајебиламојанадабезпостадосамоједнатуђаприча,штојеишлаодустадо
уста, докнијестиглаинамојауста?

Лажанпостпратилажнунаду, каоштоникакавпостпратибезнадежност.



Акаоштоточакидезаточком, такоистинитпостидезаистинитомнадом.

Помозими, дарадоснопостимирадосносенадам, НајрадоснијиПразничемој,
штомисеприближујешсасунчанимосмејком.

XЛИИ

Љубавмојабди, ибдењемсенезамара. Онај, когаволимикогаишчекујем, долази
миокруженсвитомнебесном.Какодаспавам, икакобдењедамезамара?

Бдимнадпричамаљудиинадпричамаствари, небилидокучионекутајнупоруку
Љубавимоје.Ничијамепричанезанимапричерадинипричаларади, ноТебе
ради.

Каочовек, којиизгубисвојглас, папођедаослушкујесвачијиглас, небилисвој
познао. Исвуданалазинекунотусличнусвомегласу, нонигдепуноћусвогагласа.

Каочовек, којиразбијестакленоогледало, папођедаогледасвојелиценалицима
људским, илицимаживотињским, илицимасвихствари. Исвугденалазинеку
цртусличнусвомелицу, нонигдецелинулицасвога.

Такоијабдимнадбезбројнимгласовимацелевасионе, небилипознаоглассвоје
Љубави. Ибдимнадбезбројнимлицимаувасиони,одлицабелогшљунканајезеру
долицасунчанихкола, небилипознаолицесвојеЉубави.Иникоменеобмањује,
носвакоказујеоТебиономалоштознаиможе.

Кадљудимастављампитања, одТебеочекујемодговоре. Кадствариговоре, ја
Тебеприслушкујем. Кадприродугледам,јаТебетражим.

Кадмељудивидезамишљена, онидрже, дајаоњимамислим, докјамислимо
Теби. Кадмевидетрудољубива, онимисле, дасезаљудетрудим, ајасетрудимза
Тебе.

Кадприродачујесвојеименауснамамојим, онамисли, даоњојпевам, ајапевамо
Теби. Кадголубахраним, јаТебинудим. Кадјагњемилујем, јаТебемилујем. Кад
сенасунцеосмехнем, мојосмејакпродирекрозсвасунцадоксенесретнесТвојим
осмејком. Кадспустимсвојпољубацнабеликрин,јагакрозседамсветова
спуштамнаподножјеногуТвојих.

Бдењељубавимојеидеупоредосамолитвомверемојеипостомнадемоје.И
ниједнобездругогдвоганеустајеинележе.

Сваделатностумамогаслуживеримојој.

Сваделатностсрцамогаслужинадимојој.



Сваделатностдушемојеслужиљубавимојој.

Кадголубахраним, јаТебинудим, Љубавимоја.

XЛИИИ

Никаквомизлољудинемогуучинити, акоуменинемарањавогместа.

Видехдвепећине, одкојихједнаодавашеехо, адругабешенема. Ипрву
посећивахумногарадозналадецаинесташносенадвикивахуспећином. Аиздруге
сепосетиоцибрзовраћаху,јеримнеодговарашеехом.

Акоједушамојарањава, свакозлосветскоодјекиваћеуњој. Иљудићемисе
смејати, инаваљиваћесвејачесасвојомвиком.

Азаистанећеминахудитизлорециљуди, акојејезикмојзаборавиоизговаратизле
речи.

Нитићемеожалоститипакостспоља, аконемапакостиусрцумом, даодјекујекао
козјибубањ.

Нитићумоћигневомодговоритинагнев, акојегнездогневауменииспражњено,
тенемаштадасебуди.

Нитићеместрастиљудскезаголицати, акосустрастиуменипретворенеупепео.

Нитићемеожалоститиневерствопријатеља, акосамјаТебеизабраозасвог
пријатеља.

Нитићеменеправдасветскамоћисрушити, акојенеправдаистеранаизмисли
мојих.

Нитићемезамамитипреварнидуховисветскесласти, частиивласти, акоједуша
мојакаопречиста, невеста, којасамоСветогДухаприма.

Никогаљудинемогуупакаоотиснути, акосесамнеотисне. Нитиљудимогу
некогадићинараменимасвојимдопрестолаБожјег, акосесамнедигне.

Акодушамојанемаотворенихпрозора, никаквосеблатоуњунеможеубацити.

Некаустанесваприродапротивмене, ништаминеможеучинитидојединошто
препостатигробомтеламога.

Свакисветскиусевзасипасеђубретом, даштопреникнеибољерасте. Акоједуша
моја, авај, напустиладевичанствосвојеипримиласемеовогасветаусебе,ондаће
моратипримитииђубре,штосветбацанасвојуњиву.



АлијаТебепризивамданиноћ: настанисеудушимојојизатворисвеулазеза
непријатељемоје. Учинипећинудушемојепразноминемом, даникоодсветане
пожелиућиуњу.

Душомоја, јединабригомоја, будинастражииразликујгласове, штоударајуо
тебе. ПакадпознашгласГосподарасвога, напустинемилоиодјекнисвомснагом.

Душомоја, пећиновечности, недопустивременомразбојницимадауђуутебеи
наложесвојогањутеби. Будинема, кадтевичу. Будинепокретна, кадударајуо
тебе. ИстрпљивочекајДомаћинасвога. Заистадоћиће.

XЛИВ

Слазимдубокоусрцесвоје, давидим, котоуњемуобитавасемменеиТебе, Вечни
Боже?

Исастрахомналазиммногобројнестранце, какосебореокоподелесрцамога.
НађохихоноликоусрцумомеколиковремеодАдамасадржиљудскихи
нељудскихдуша.

Паразумех,заштојесрцемојеизнемоћало, тенеможедаприминиТебенименеу
одајесвоје, негонасгуракрају, - сопственикенаивицуимањањихова.

Пренегоизађохизутробематересвоје, светсасвојимжељамауселисеумене.

Свакуласкусветаскупосамипрескупоплаћао, ваздаодвајајућиидајућидеосрца
мога. Докнепредадохсветуцелосрцесвоје, идокмиласкенепосташеотужне.

Жалемисестарцинагодинеговорећи: одмногихгодинаостарисрценаше.

Заиста, старци, неостарисрцевашеодмногихгодинаноодмногихжеља.

Пасаветујемсрцесвојеусамоћи: оцеписеодјучошњегдана,јерионсевећ
оцепиоодтебе. Свионипредмети, закојетејежељавезивала, данаснепостоје:
једнисусеизменили, другејеболестонаказила, трећисуумрли. Нитипостоје
предметитвојихсутрашњихжеља. Својимбичемвремешибасвојестадо, иовосе
знојиикрвавиодудараца. Апредметиданашњегаданаубацујуутебе, већ
препуњеносенкамамртваца,новежеље, којећесутраисамебитисенкемртваца.

Непонављајпрошлеосећаје, јерћетеовионоликопутавезатизастубвремена,
коликоихпутабудешпонављало,срцемоје. Ибићешробвремену,иостарићеши
умрећешпресмрти.

Кидајштобржечворовестрасти, којисезавезашеодудруженихичесто
поновљенихжељаиосећаја. Лакшејеискидатипојединачнеконцежељаиконце



осећајанегојакечворовестрасти. Ноиовеморашискидатимасераскрвавило, ако
желишноводетињство, иновумладост, лепшуивечнијуодпрошлетимладости.

Избацисветизсебе, срцемоје, пагапосматрајонда, какојенемоћан. Ипосматрај
тадасебе, иосетићешнеслућенумоћ. Светнамсечинимоћансамодотле, док
робујемосвету.

Ибићешпространокаовечност, ивечностћесеуселитиутебе.

ТројединиБоже, којиимашсрценеобузетотамомислободноодсвета, очистисрце
мојеоднезависнихстранаца, штогатамомпрошараше. Некасрцемојебудесветло,
итаманеканемоћнокружиокоњега, нонекаганеобузима.

Некасрцемојебудесрцесинаигосподараанесрцеслугеилопова.

ДајмисрцеИсусово, ококогајетамаузалудтапкала? дауђе, инијемоглаући.

Цариценебеснекрасоте, оградисрцемојематеринскомбригом.

Душесветиисвемоћни, оплодисрцемојенебесномљубављу. Дасвеоно,штосеу
њемуродиипорасте, небудеодплотиикрвиноодТебе, ДушеСветииГосподе
мој.

XЛВ

Слазимдубокоусвојум, иналазимуњемуЈевреје, штоспречавајуулазакТеби,
СветлоносниЦаремој, иштоиспунишесавсветпричамаосвомебекствуиз
фараонскогцарства,којенепобежеодњих.

Иразгледахсвештостановашеуумумомеиочајноузвикнух: светонисамнија,
ниБогмој, нитицарствоБогамојега.

Свесутоодјециисликеземље, штомојаисувишевредначулаунешеспољаи
нагомилашеуумумоме.

Пагдесамја? ГдејеЦармојиГосподмој? ГдејецарствоЦарамојега? Заруземљу
обећанупревукостесвоцарствоегипатско? ИуградЦарамојегазарунестесво
блатонилско?

Злехудајехранаумамога, доклесегодхранисамоонимштомичулапостављају.
Спољашњиотисциипредставе, сенкесенки, повећанедострашнихразмера, као
штосенкеувекстрашилновеликепорастутамогдејесветлостимало-зарјетоум
мој? Свемишљењеумамога, нађох, ниједругодозидањанемоћнихграђевинаод
немоћнихсенки.



Ијошједномразмотрихнеизмернопољеумамога, гдесесахитриноммногих
пауковазидахуирушахучитавиградовиодсенки, немоћнијиодпаучине, - и
ожалостихсе, исаветовахсесасамимсобом:

Начемумогусенкедаиграјуаконенасветлости? Нијелитасветлостуммој? Не
билисесенкесмањивалепоступноуколикобисесветлостумаповећавала? Нода
лиимојумнијесамоједнанемоћнасенкаумаБожјега?

Тешкомени, акомојум, кадсераставиодтела, крозкојемусеидајеовонаслеђе,
останесамувечностисаовимстрашилнимткањем!

Иусамоћипонављахумумоме: садакаданевидимништа, нечујемништа, не
миришемништа, некушамништа, недодирујемништа- штасадаиспуњаватебе,
аконесамосеновитесликеисећањанаоноштосичуо, видео, мирисао,окушао,
додирнуо, штојесвеотишлоупрошлост, изменилосе, онаказило, распало, умрло?
Заштоједномнесахранишмртвеинеоставишихмртвима, инебежиш, него
стојишкаогробље, покомесенимртвихиграју, којечекановемртваце?

КакосевишњиЈерусалим, градЦарамојега, претвориоуцарствомртвихиу
сметлиштесветско!

Царемој, чујемтајанственишапатТвој, иразумем; видимсветлостТвоју, и
појимам.

Икадразумемипојмим, радостминатерасузенаочи, икличем: спасењејемојеу
Господумојему!

Онјесветлостмогаума,комесамјабиодремљивстражар, тесусестранциувукли
ипотамнелисветлостцарску.

ПомоћићемениГосподмој, -кадпризнамдадругогпомоћниканемаусвима
световима, - даистерамтамуитамнестранцеизумамога.

Некатаме, некакружиокоумамога,нонеканеулазиуградЦараСветлости.

XЛВИ

Слазимдубокоудушусвоју, давидим, косеуњојрађаикоизњеисходи?

Какојестраховитадубинадушечовекове,НевестоНебесна, кадсечовекосмелида
пониреуњу!Крозсветикрозадпониресмеочовектјадобелихкаомлеко
ангелскиххорова, штостојеокоТебекаоспољашњаодеждаТвоја.

Запрепастихсе, кадпрегледахсавмногочисленипороддушемоје, којисеуплаши
одменеипрнуустранукаопреплашенигавранисастрвине.



Адушамојалежашеразвраћенакаодевојчурасапијацававилонских, којазаборави
свогавереника.

Иугневунемоћногаипообичајукривогапочесеправдатидушамоја,ипре
оптужбепочесеправдатиговорећи: нерађамлитисинове? нешаљемлити
духове?

Ајасепокрихстидомирекох: заиста, утомеијестеимојаитвојапропаст, штоми
рађашсиновекадјатребамСина, иштомишаљешдухове, кадјатребамДуха.

Родиласиминесиновенослугеиразбојнике. Послаласиминедуховенопрљаве
становникеада.

Каодевојкадатасиминачување, сродникутвоме,даодСветогДухазачињеши
Синамирађаш. Атинесрећнице, заченеодБоганоодсвета, иродаминеБогано
свет.

ЗаштонесачекаДухаБожјегаудевичанству, негопримидуховетаме, којисе
намножишеутеби,изаробишесрцемоје?

Подигнутаси, дабудешхрамБогу, атисепревратиупутнукрчму, гдеразбојници
свраћајуилеже.

ЗаштонеродиСинаМудрости, којибиитебидаваосветлостиглас, негомироди
синовезла, којиседочепашеумамога, иплатишеитебитамомибесловесношћу?

Гле, какавплодрађаш, онаквимсеплодомихраниш. Исвештоизтебеизлази, к
тебисевраћаумножено.

Окадбизнала, душомоја, кадбисамозналакрасотуневеснеДевојке, чијиобраз
тиситребаладабудешумени!КакоједиванимоћанДух, којињуосењује! Како
јепрекрасанивеличанственСин, којисеуЊојрађа!Уверавамте, тибикрвљу
проплакала, ругобомоја, штопечатсвојеругобеударашчакинателомоје.

Иодреклабисепрљавихдухова, душомоја, иусвињебиихнајурила. Иизјурила
биизкућепородсвој, штосвињскомхраномхраниитебеисебе.

Иокадилабинајмириснијомизмирномдомсвој, иосветлилагаолтарскимсвећама.
Иокитилабигацвећемизвездама. Иангели, штостојекаомлечнобелаодежда
НебеснеГосподарицетвоје, долазилибитислободноупосетуидоносили
благовест,одкојебитреперилаутробатвоја. Треперилабиутробатвојакао
јутарњаросанапланиниподнежнимударимасунчанихзрака.

Изарадовалабисети, душомоја, међубледућимдушамаземаљским. Иродилаби
сина, којибисветлошћусвојомизагнаонестварнесенкеизумамогаиогњем



својимсагореожељесветаусрцумоме. Иослободиобицеоживотмојодвласти
злихдухова,обвиогацелогауплаштсилеиславеДухаБожјега.

Видимсуземестогневауочиматвојимирадујемсе, душопокајна.

Опажамћутањетвоје, укомесерађабунтпротивсебесаме.

Покајсеиобновисе, душомоја, покајседокјошимашрока. Обуцисеу
девичанствобрзо; брже, доктвојапрљававременостнијепосталапрљавом
вечношћу.

XЛВИИ

Приђимиближе, ијошближе, величанствениДушеИстине. Приђи, иуђиумене
дубљенегоштосветлостиваздухулазе. Гле, безсветлостимогуцелуноћ
провести, абезТебенемогуниупостељулећи.Ибезваздухамогудесеткорака
корачати, абезТебенемогуниједан.

УселисеудушумојудубљенегоштоТимисаомојаможеследити.Свавасионане
можедушумојуохрабритидаистрајеудевичанству, акојеТинеохрабриш.

Светнепрестанопросидушумоју, дасесњомвенча. Светнудидушимојојсва
благасвоја, самоданапустичекањеТебе. Свесвојегробовекречисветбело,само
дабизамамиодушумоју. Савсвојпепеоизносисветнасунцеипреливагаласком
ивеличањем, самодабизавеодушумоју.

Покажи, ДушеСвети, савсвојсјај, дабидушамојапознала, чијајеонаневеста.

Приђимиближе, ијошближе, СилоТројицеСвета. Уђидубљеусвестмојунего
штомислиипредставесветскемогуући. Каоштомудрамајка, кадзатрудни,
спремиикитиколевкусинусвоме,такоиТи, КрасотоиЧистото, спремаји
украшујуммојзаоноштоћесеуњемуизТеберодити.

Многезлемисликаозмија, кријусеококолевкесинаТвога. Имногеопакежеље
дижусеизсрцамогитражеколевкуцаревићаТвог, дагасвојимстреламазатрују.

Одбраниколевкуумамога, инаучидушумоју, какосерађаикакосемладенац
негује.

Завиудубокупомрчинупутовањесвихзломисленихпосетилацарођеногамога. И
дигнинајсјајнијузвездунадпутмудрацасаИстока, мудрацапрвих, штосатрајним
даровима-вере, надеиљубави-ходеупосетунајмилијеммоме.

Приђимиближе, ијошближе, величанствениСинеБожји. Спустиседубљеусрце
мојенегоштоиједаносећај, илижеља, илистрастовогасветаможесићиуњ.
Сачувајсрцемојеодбезбројнихтрговаца, одмногихкупацаипродаваца, штосе



увекулегионимаројеокомладаинеискуснасрца. Инаучисрцемоједанелудује
зашаренимобманамаљудииствари.

Наднусрцамоганастанисе,каодомаћинудомусвоме,Синемојљубљени,ибуди
мунеумитнисудијаимудрисаветник.

Кадачистотадушеимудростиумазаузмесрцемоје, заистазлидуховићеузалуд
обиграватидазакорачеуњ.

Исрцећесемојеиспунитинеисказаниммиромнебесним, иславићеБогаухоруса
херувимимаисерафимима. Ивратићебогатозајамдушииуму,јерћеихкаоравно
њимаравноммеромнаградити.

ИнапунићесесрцемојеслаткомљубављупремаГосподусвоме, исажаљењеми
добромвољомпремамучећимседушамаусветуиуаду.

Приђимиближе, ијошближе, величанствениГосподарумој.

XЛВИИИ

Свипророциодпостанкавапијудушимојој,дасестворидевојкомиспремиза
пријемСинаБожанскогупречистуутробусвоју.

Дапостанелествица,низкојућеБогсићиусвет, ичовекузићикБогу.

Даисушиусебицрвеноморекрвнихстрасти, тедачовек- робможепрећиуземљу
обећану, земљуслободе.

Китајскимудрацопомињедушумоју, дабудемирнаинепокретнаидачека, даТао
дејствујеуњој. СлаванекајеЛао- Цеу, учитељуипророкународасвог!

Индијскимудрацучидушумоју, дасенеплашистрадања, нодасекрозтешкои
истрајновежбање, крозчишћењеимолитву, дижеВишњему, којићејојизићина
сусретипоказатијојлицеСвојеисилуСвоју. СлаванекајеКришни, учитељуи
пророкународасвог!

ЦарскисинИндијеучидушумоју, дасеиспразнипотпуноодсвегасеменаиусева
света, иотпаднеодсвихзмијскихпрелестинемоћнеисеновитематерије, падакао
празна, мирна, чистаиблаженаНирваначека. СлаванекајеБуди, царскомсинуи
неумитномучитељународасвог!

Громовитиперсијскимудрацговоридушимојој, даусвимасветовиманеманишта
осимсветлостиитаме, идаседушамораоцепитиодтамекаоданодноћи.Јер
синовисветлостизачињусеодсветлости, асиновитамезачињусеодтаме.Слава
некајеЗороастру, великомпророкународасвог!



Израиљскипророквапиједушимојој: гле, девојкаћезачетииродити, сина, комеће
имебити- Богочовек. СлаванекајеИсаији, видовитомпророкудушемоје!

Господенебесни, отворислухдушимојој,дасенеоглушиосаветепосланика
Твојих.

Неубијајпророкесвоје,душомоја, јеругробовимањиховимнележеониноубице
њихове.

Умијсеиоперисе; осветлисеиусветлостиобуци. Смирисенасредусталасаног
морасветског, ичувајусебисаветепророкасвојих. ПредајсебесвуВишњему, и
рецисвету: немамништазатебе.

Инајправеднијиодсиноваљудских, верникатвојих,самосунемоћнесенке, које,
каоправедниЈосиф, усенцитвојојходе.Јерсмртнострађасмртностанеживот.
Заистатикажем: варајусемужевиземаљскикадговоредаонидајуживот. Онине
дајунокваре;исурвавајуитопеживотуцрвеноморе, иунапредгаувијајуутамуи
чинеобманомђаволском. Немаживота, душо, докодСветогДуханедође.Нити
имастварностиуовомсвету, докснебанесиђе.

Неубијајпророкесвоје,душомоја, јерубиствојесамообманасенки. Неубијај, јер
никогаубитинеможешдосебе.

Будидевојка, душомоја, јердевичанскадушајејединаполустварностусвету
сенки.Полустварност- доксеБогуњојнероди. Тададушапостајепунастварност.

Будимудра, девојкомоја, исрдачнопримидрагоценедаровемудрацасаИстока,
намењенесинутвоме.НеобзирисенаЗапад, гдесунцезалазиинелакомисена
даровепризрачнеилажне.

XЛИX

Склони,Боже, одзлихочијудушумоју, кадарађамудростТвоју. Осамијеизмеђу
људи, упећинучобанску.Некајеникоодсмртнихнепратиосимсенкаједног
праведника. Упећинувитлејемску, упећинуодкамена, штоникаднепохулиимена
Твога,тунекасесклонибременитадушамоја.

Некајојдруштвоправеневинајагњадителад, штосуодрођењанамењенизајело
нечистијимодсебе.

Неканадпећиномтихогореогњевинебесни, исастрахомнекагледајунаскромни
угаовасионе, нацрнуземљу, инанајскупоценијидеотогаугла, напећину
богородну.

Некасеодмакнуцаревиземаљскиимудрујућипрепирачиварошкинекасене
приближују. Скромнипастиријагњадиителадистајаћеокопећинемоје,игледаће



Небокакосеотвара,ипеваћесангелиманебесним, кададушамојародиспаситеља
мога. Некасеудаљесвиостали, којиживеодтренутнихспасиоцаиспасења.

Води, Господе, светлошћуСвојомисточнемудраце, ипророке, исветитеље, ка
пећинидушемоје.Дајојдонесутринајдрагоценијадараисточногчовечанства.

ПрвидарјевидовитознањеоТеби, штопревазилазисваосталазнања. Нека
носилацтогадаракадидрагоценитоварсвојмолитвамасвихпророкаИстока,и
свихолтараисточнихпророка.

ДругидарјевидовитоишчекивањерођењаТвогаучистотидевичанској: нека
носилацтогадарадржипостцелимпутем, дамусеоконезамутиодземљине
масноће, тенеизгубиизвидазвездуводиљу.

ТрећидарјевидовитаљубавпремаТеби.

Неканосилацтогадарабдинадсвојимдаромупутовањусвоме. Дасенеспотакне
срцењеговоонекуземаљскупрелест, тенезадоцнинапоклоњењеноворођеноме.

Заистаједногаодњихпратићесавуммој, исвасвесностумамога. Другогаодњих
пратићесвесрцемоје, исвежељесрцамога.Трећегаодњихишчекиваћедуша
моја, испуњенаблагодаћуиљубављу.

Носвештенипутницићеопрезнопутовати, изастајкиваћенапутовањусвоме, и
питаћезапут,идовешћеуопасностдушумојуипрвенцадушемоје.Наивникао
голубови, питаћезапут!

АлиТисибезграничномилосрданибезграничномудар. КрозпедесетстолећаТи
слажешскупоценедаровенаИстоку. Инећешдати, даносиоцитихдаровападнуу
рукеразбојника.

ОдпревечностиТиспремашрођењеСинаудевојачкојдуши. Тенећешдопустити,
дагаубијеИрод, неко, когајеземљародилаиземљакрунисалаупоегипћеном
градуЈерусалиму.

Склони,Боже, душумојуодмногихзлихочију.

Л

Натромимточковимателапутуједушамојапоовомсветуобмана, којисетруди,
дасвојомтромошћуимасивношћудокажебитностсвоју.

ГосподеСветлоносни, какосестрашљивоприпиладушамојаузтрошнеточкове! У
слепилусвомемисли, даакостихточковаспадне, јошћемоћинижепасти. Каода
нестојенаистомпепелуионајнадрветуионајподдрветом!



Усвоместрахуинезнањусваседушамојапредалателу, самодабијетелошто
споријеиштодуженосилонапутукакобномкрају.

Својегосподарство, својустварност- јединустварностуовомесвету- уступилаје
душателуизстрахаинезнања. Уступилајеогледалослепоме, ислепигаразбијау
комаде.

Сетисесвогапочетка, душо,кадсибилакаосунчевзрак, ителотвојекао
месечина. Тадсибилаоштраипрозрачнакаосветлостсунчана, аточковитвоји
хитрикаомесечина.

Тадсизнала, дајебитностутеби, идасуточковитвојисамосенкатвојаи
позајмицатвоја. Инисузнализастрах, јерсивидималаивиделасисебена
крилимамоћиибесмртности.

Трометочкове, накојимасесадавозиш, самасихтелапосвојојвољи, посвоме
страху, посвоменезнању, исамасиихстворила. Нитебекаквасисад, нитело
твојекаквојесаднијежелеоБогстворити. Дабисеспаслаређегмрака, укојитеје
бацилажељатвоја, тисисеспушталаусвегушћиигушћимрак, доксениси
сасвимпомрачила, иодебљала, ипремасебиихаљинускројила. Идокнисинајзад
предаласвесвоједостојанстводебелојхаљинисвојој, дабисесамоспасластраха.

Даласисвојубитностономе, конеможедајеноси, итакосијеизгубиланаобе
стране, ипосталасинебитнаистрашилнасенкакаоителотвоје.Јербитностје
светиња, течимсеизнесенапазар, дасепродајеикупује, онаостављаикупцаи
продавцаиудаљавасеподједнакоодобојих.

Затотије, душо, ивеликимудрациндијскиодрицаобитност- тебинемањенего
телеснојодећитвојој.НоакоБогсиђеутебе, иродисеутеби, тићешобрадовати
ожалошћеногмудрацаиндијског,штоналотосуседиимисли, јерћешповратити
изгубљенубитност. Заиста, свајебитностуБогу, иванБоганемабитностини
коликозрногорушично.

Гле, видимутебиједанкутић,каоједнусвећомосветљенупећинууголемој
планини, притиснутојмраком. Штодужегледамутускривенусветлостутеби, све
вишемионаличинадевојачкукрасоту, натвојупрвобитнукрасоту, душомоја. Од
гледањамогарастемаленасветлост, исвесејаснијераспознајеуњојчудно
девојачколице. Каоједансунчанизракобученумесечину.

Тујеспасењетвоје, душоустрашена. Тујеживоттвој, - свеосталојегроб. Кадби
самомогларазбуктатитумаленусветлост,икаобуктињувеликуунетијеууммој
иусрцемоје.

Воспрени, душомоја, иприкујпогледтвојнамаленупећину,гдемаленадевојка
обитава. Гле, изтепећинедоћићетиизбављење. Уњојтиисадалежисва
преосталамоћ, иненаруженакрасота, инепродатабесмртност.



Ванпећине, вандушемоје,гдедевојкарађаБога, свејесенипепео, заједноса
тромимточковиматела.

ЛИ

ДушеСвети, гле, какојеподладушамоја!

КакострашљивокријеплодТвојусеби,страхарадијудејскога, страхаради
безбројнедецемрака, штоихонанамножиусебиизбракасвогасасветом.

Народилајебезбројневуковеилисице, иставилаихуцарскеодајесвоје, докСин
Твојнемагдеглавудаприклони. ИсвитражедаубијуоноштосеодДухароди.
Ах,Иродовисаучесници! Јерсебојемоћииправесветлости!Истрепезакруне
својенајвишеони, којисуихотелиисамисебикрвавенаглавуставили.

Бежи, душомоја, сасвојимновимплодом, сасвојимјединороднимплодом, бежиу
Египат, уземљујошмрачнијуодИзраиља. Гле, безбројниробови, којеси
произвелаусебиодсеменасветскога, дижухајкунасинатвогјединог,итражеда
гаубију.

Ноочизликовацатамнијесуодкрунењихове, теуслепилусвоменераспознају
младенцаБожјега. Затоћепоклатимногемладенце,дабиитвогмладенцазаклали.

Видехпастираозеблакрајмаленеватре. Очисвојенескидашеонсаватре, каода
хоћашепомоћијојогњемочијусвојихдагори.Изаклањашеватрурукамаод
студенихветрова, идувашеједахомсвојим, дасејачеразгори, дапорастеиодоле
ветровима, ињегадазагреје.

Такоизсрцамогабесневетровизлихжељапретећибожанскојсвећиутеби, даје
угасе. Итакоизумамогабеснезлепомисли, данапљујунајединусветлостутеби,
штоимприпремапропаст.

Свештосити, душонамножилаумомеумуиусрцумоме, сматратебенезамајку
нозамаћеху, иникоганемауодвратномпородутвоме, датиставипрстнагорећи
језикидатерасхлади. Садсипрвипутпосталамајка, јерсиродиласина, који
растеупослушностипрематебииДухуСветом, иунежнојродитељскојљубави.

Ненамећиму, робињо, ропскебригеовогасветанаглаву. Онморарастиусили
духовнојибитиуономештојеОцањеговог. Гле, ондолазикаопламен, штоће
сажећинепријатељетвоје, иосветитиизагрејатитебе.

Каопосланикондолазиизједногацарства, гдеситицаровалаудевојачкојчистоти
икрасоти. Зарнепознајешсинасвога, душобезумна?



Каовесникондолазиизцарствасветлости, гдесисеитиблисталаблистањем
многихсунаца, датепозовепоновоутоцарство.Зарнераспознајешгласасина
својега, оглувеладушо?

Каовитезслободеондолазиизједногцарстваслободе, гдесиитинегдаживела,
непознавајућистраханигладиробова, - долази, датеослободиоддебелихверига,
укојетејеспуталадебелостсветска. Зарјошоклеваш, дапоздравишклицањем
ослободиоцасвога, онемеладушо?

ДушеСвемогући, ојачајспасоносногмладенцауколевцидушемоје. Исачувајга
одсвихотровнихстрела, којелетенањодозгоизИзраиљаиодоздоизЕгипта.

ЛИИ

Ликуј, душомоја, узрастемладенацтвој, иопасасеснагом, јачомодземље.
Рушилацсвихтвојихкулаоддимаузрастеусвету,исветганеприметиинепозна.

Пустињамубешедруштво, амисаоимолитвавезасанебом, домовиномњеговом.

Евогагдеслободнокрећесадаупосетумрачномпородутвоме. Уочимамусија
вечност; иналицумусечитавечност; иурукамамуборавивечност. Јачиодсвета,
ево,излазиуборбусасветом, -сасвимасеновитимсветовиматвојим, душо
заробљена.Ликуј, душомоја, глемладенцатвогагдеузрасте, нечујноодсвета,и
опасасеснагом, јачомодсвета.

Миранкаосвакијунак, свестансвојенепобедивемоћииунапредпобеђененемоћи
противника, корачаљубљенимојизмеђузверова, изверовимусесклањајуспута,
страхомиспуњени.

Ваистину, природагаупознапрељуди, ипредадемусекаоправислугаправом
господарусвоме.

Аодљудипознадегасамоједан, изавика, ивикњеговостагласвапијућиу
пустињи, когаљудиубрзоугушишенасиљемикрвљу. Јернасиљејеоруђе
немоћнога, икрвјепутнемоћи, одКаинадоИрода.

Отацсвихнасилникаодпочеткасветасретегаипонудимусваблагаовогасвета,
самодапоштедиинезгазињеговусевусвету.

Видевластодржацовогасветамогамиљеника, каоштоноћнасенкаизјутрагледа
долазаксунцаигледајућиумире.

КаопосланикживеивечитеТројицестајашемојмиљеникпредвластодршцем
светаобмана. Ицартамепокуша, даунеседисхармонијуидапомутиоличено
тројствоујединству. Папообичајусвоме, поопробаномнаљудскомеродузанату



своме, онпрвополаскастомакувитезамога.Дабипрвоуловиостомакидаому
старешинствонадсрцемиумом, иовеучиниосенкомислугамастомака.

Нодоњичовекостауненарушенојхармонијисасредњимигорњимчовеком.
Стомаквитезамогаоставеранјединичномтројству, укомесутројеједнакии
једно.

Тадавластодржацтамеизлаудариласкаманасрцемиљеникамога. Носрцеовога,
светлијеодсветлости, непримитамуусебе, но, каоистомак, оставернотроичној
хармонији.

Најзадвластодржацтамесасвиматамнимсилама, навалинаумспаситељамога, да
биганавеодасушаБогабезумнимивратоломнимчудима.

Ноумјединородногамогабејашекаосунчанабуктиња, штосвакунечистоћу
сагорипаодбациизсебе. Тетакониумнеизиђеизслаткехармонијесветог
тројединства.

Такомојпобедникоднесепрвупобедунадцаремдимаипепела, који. изиђеда
преговарасвојводоммојим, нудећимусве- осимвластинадсветом.

ЛИИИ

Некасеспустинебоипридигнеземља, кадотвараустасвојаУмпревечни,рођену
пећинидушемојеодДухаСветогаиПречистеДевојке.

Речињеговекапљунагробља, ипепеосепочињезеленитиицветати.

Одбачениодсвета, икојиодбацишесвет, трчемуусусрет, амиљеницисветаса
ужасомбежеодњега.

- ЈаиОтацједносмо. Пречовекајајесам. ТакоговориМудрост, рођенау
девојаштвутвоме, душомоја. Слушајиразумивечностсвоју, изгубљенуупепелу
времена.

Свакадуша, којатворивољуОцанебеснога, можесеназватимајкомМудрости
Божје. -

ОвакоговориМудростБожја, рођенаодДухаСветогутеби, душомоја:

Јасамживотиваскрсењемртвих.Копрекиневезусамном, прекидавезуса
животомипостајекаооблакдима, укоменеманисветлостинивлаге.

Виштомислите, дастеживи, аустваристемртавоблакдима,штосекреће
случајнимветром, приђитекмени, ијаћуваснапунитисветлошћуиводом,
светлошћуистинитомиводомживом,ибићетеживиуистини.



Виштодраговољноприлазитекмениипуните, семојимживотом,губитесебе,
каквевассветсазда, ипостајетеједносамномкаоштосамјаједносОцем
небесним.

Заистанећетесеплашитивремена, јервремејебичсвета,иприпадасветуане
мени.

Нитићевасзбунитиколебањаувременуипростору, јерсваколебањасу
уображенозвиждањебичапоигралишту, иприпадајусветуанемени.

Дајемваммојмир, когавременеможенагристи, нипросторстеснити, нитисва
колебањасветапоколебати.

Испуњенисветом, испражњенисуодживота, иробовисусвета. Испуњени
животомиспражњенисуодсвета, исиновисуживота.

Јасампунживота, исмртинемаделаумениниколиковрходигле. Затоменесвет
непознаје, јерсветанемаумени. Светпознајесамосвоје, каоштоживотпознаје
своје.

Изаиста, јасамнајнепознатијигостусвету. Дошаосамдапонудим, анедаузмем.
Одсвојепуноћенудим; одништасенемаштаузети. Мојапуноћа- пуноћајеБога,
којимепослаусвет, дадамсебесвету,иоживимгробља, падасеопетвратиму
царствоживота. Јаиживотједносмо. ИпреАдамајајесам, ипослеАдамајајесам.
-

Душомоја, васкрсавај! Докјеваскрситељтвојутеби, васкрсавај! Кадонодеиз
тебе, тинећешмоћиништачинитидорађатимртвеисахрањиватимртве.

Претворисеуслухиупослушност, неживотнипородедушемоје, иваскрсавајиз
гроба.

ЛИВ

Синеживота, испуниземљутелаидушемојеживотомсвојим, дасеимамсчим
појавитимеђуживимангелима.

БезТвогаживотајанећумоћидисативаздухштоангелидишу, нитијестихлебшто
ангелиједу. Ибићуопетизгнанзавратацарстванебесног,испредкојихисадакао
раслабљенлежим.

Намамимесветнасвојхлеб, изасудушумојукамењем. Намамименарибуизасу
срцемојекамењем.

Намамименасветлост,иобучеуммојмраком.



Немрзимсиромаха, алимиомрзесветштосекаосиромахправибогатим. Нити
мрзимсебичнога, алимиомрзесветштосекаосебичанправидарежљивим. Нити
мрзимбезумнога,алимиомрзесветштосекаобезуманправиумником. Нити
мрзимболеснога, алимиомрзесветштокаојехтичавнамернотрујеводуздравима.
Варалицуипретварачамрзим, Господе, штоживотмојзатрпаземљомговорећими
свевремеонебу.

Бешебогаттрговац, паумре, идућанмубиразграбљенодсуседаистајашепразан
јошувексаименомпокојниканадвратимаиисписимадрагоценеробеудућану.

Такавсамијакаоовајдућан, рекохсебиустиду. Јошносимимеживота, аживотје
мојсавразграбљенодсуседамојих.

СинеБожји,СинеЖивота, испуниземљумојуживотом.

Првоизбацикамењеиздушемоје, инахранијеправимхлебом. Иочистисрцемоје
одзмијаииспунигаСобом. Иразагнајтамуизумамога, инапунигасветлошћу
неба.

Јерзаистанећуоживети, акосамодушамојаоживиасрцемојеостанеиспуњено
смртнимжељама. Нитићуваскрснути, Господе, уцарствутвоме, акосесамосрце
мојеочистиауммојостанеидаљеиспуњенмраком.

Заиста, доксесватриизворауменинеизбистре, нећебитиживотаживотумоме.
Избистрилисеједан, другаћегадвамутити.

Избистрелиседва, трећићебитидовољан, дазамутиобапрва. Свакијеодтатри
извораумениилитровачилиспаситељдругих.

СинеЖивота, испуниземљумојуживотом. Тисимудростмоја,јерјеуТебине
самоумбожански, ноидевичанствобожанско, исветостбожанска. Јерданиси
рођенизбожанскогдевичанстваибожанскесветости, небибиомудростно
ограниченосветскознањеивештина.

СинеБожји,Тисијединихранљивихлебживотамога. МолимТисе,неодврати
лицеТвојеодменегрешнога. Тисијединаживавода, штоможенапојитижедну
пустињуживотамога.

МолимТисе, неодвратилицеТвојеодменегрешнога. Тисијединиздравваздух,
штоможеисцелитираслабљеностживотамога.

МолимТисе, неодвратилицеТвојеодменегрешнога. Нопомилујмеиспаси!

ЛВ

Косити? питајудецасветаСина, девичанскадушомоја.



Јергавидегдеходимеђуњимакаоцармеђуробовима. Ислушајуњеговемоћне
речи, инеразумеју. ИгледајуЊеговамоћнадела, ипунесестрахом. Иосећају
силугдеизлазиизЊега, избуњујусе.

АСинтвој, најлепшимеђусиновимаљудским, сачистимочимавола, имирноћом
јагњета, иснагомлава, изамахоморла,илицемангела, одговара:

ЈасамИстина. Дошаосамодистине, доносимвамдародИстине, ивраћамсена
Истини.

Кадбиувамабилоистине, вибимепознали, инебипитали: косити?

Заиста, винеуметерећиникостеви; какоћетеондаразумети,кадвамкажем- ко
самја?

Гле, вистесамипосебиништа, каосанодвојенодсањача. Инистениудва
секундаувременунитинадвакоракаупространству. Каокадседим, носинад
језером, памусенкаиграповоди,такојеиживотвашпразноинебитноиграње
сенки.

Јошсамонистезаборавилидаизговоритереч"истина", итојесвештовампреоста
одИстине. Светлуцањествариназиватеистином. Каокадбивечититамничар, који
јесамочуозасунце, назваобубу-светлића- сунцем.

Копознајеистину, истинасеусељавауњега, ионпостајеједносаистином, иније
полованноцеочовек. Истинауцељује, ичиницелим, докобманаситниукомадеи
мељечовекаупепео.

Каоштојеразвејаномпепелуоддрветанемогућевишепознатизеленодрво, такоје
ваманемогућепознатимене.

ЗаистајасамИстина, истајуче, данасисутра. ДухИстине, којијесамном, Он
говорикрозаме, Онживиумени. Безњегајабихбиоништакаоиви. Нозбогњега
уменијасамОнајкојијесте.

Сависинесамсишао, каоплахакиша, данапунимисушеноречнокорито, којеви
увекјошназиватереком.

Другисудоносилизаконе,ајадоносимИстину.Другисучистиликоритоод
осушеногблатаиспремалигазаводу, нонисумоглидативоду. Јадајемводу, и
пунимкорито, иоправдавамимереке.

Нисамдошаоувашусухоту, давасучимкакосеископававодаизземље, негосам
дошао-водажива- дамепијужедни.



Нитисамдошао, давасучимкакосеправихлеб, негодабудемхлебсвима
гладним.

Нитисамсишаоувашмрак, давасучимкакосестварасветлост, негодавам
светлим. Гле, нисунце- мањасветлостодмене- неучикакосесветли, носветли.

Нитисамсеспустиоубезумнотреперењесенки, давасучимштајестварност,но
дабудемстварност, упределимапразнинеиничега.

Заиста, нисамдошао, давамбудемучитељмудростиносамамудрост.

Комененеприма, неједе,непије, недише, итименепостајеједносамном, тај
остајеванмене,штозначи, даостајеванживотаиистине.

ЛВИ

Заистиномтрчидушомоја, СинеИстине, итрчањуњеномнемакраја, нитиимена
њеномумору.

Боље, умирисе, душомоја, имиромсвојимпривуциистину. Какобитиназвала
онога, кобиупоноћирекао: немогубезсветлости, морамтрчатинасунце, да
донесемнеколикозракова?

Наштопочињатитркодхиљадегодина, кадјесветлостбржаодтебеиможети
пастиукрилозанеколикотренутака.

Отворисе, душосветлости, исветлостћедоћиутебе.

Зидови, штостојеизмеђутебеиистине, иизгледајутикаочудовишнепланине,
којепокушавашзаморнимтрчањемдапређеш, јесутвојатворевина, ислабијисуод
белепененајезеру. Самокадбитимоглаотворитиочидовољнодаихневидиш.
Заиста, бићетихзидовазависиодтвогавиђења. Акоихтинебихтелавидети, они
небипостојали.

Гледахпиленацрнојтаблигдетрчиукругу, обележеномбеломкредом. Гледахга
дугокакотрчиинеусуђујесепрескочитибелулинију, којамуваљдаизгледаше
иликаоживаствариликаовисокзид.

Такваје, рекохужалости, идушамоја, кадмисли, дајеодњенеслободеделиили
некимоћнидивовиилистрашновисокизидови.Уствариизмеђуњенетамницеи
слободепостојисамоједнауображеналинија, тањаоддлаке.

Свизидовитвојетамнице, душомоја, састојесеизтвогастрахаодсвета, изтвоје
жељезасветомиизтвојихмислиосвету. Свеовезидоветисисамасазидалапо
упутствутвојихчулаодматеријала, штосутионадала, ваистинуслабијегодпене.



Упочеткутинисиималачула,иистинасениједелилаодтебе. Кадситиослепила,
послаласичула, датрчезаистином. Ихртовитрчеихватајунајближиинајлакши
лов, идоносевуковеслепомгосподару, иовајихједекаојелене.

Нетрчи, душомоја, јерсвојствојечула, датрче. Слугетрчеиробови, агосподар
мирује.

Гле, уједномуглудубокогмираидевичанскечистотеутебиотворилосе
предвечноокотвоје. Тооконевидизидоветвојетамнице, затоинетрчиуз
планине, којенепостоје. ТојеСинИстине,једанодТројицештодржесвенебесно
царство, одкогасисетиоградила, пожелевшидабудешЧетврта. Заистатикажем,
четвртинепостојинигдеунакрстпостојећег. Његовојеиме- Непостојећи.

Твојимиграњемизаигравањемпотамитисиме, душо, учинилачетвртим. Савтвој
народизсветачетвртихбацићесекаменомнаСинаИстине. Бежи, душобедна, од
светачетвртих. Одрешисеодсвега, бацисве, омрзнисве, и- поклонисеИстини
Тројичној,којатисекрозСинаИстинедаје.

ГосподеИстинеиЖивота, помозидушимојој, дасебаципредаТеизајеца: Тиси
мојебиће, мојживотимојаистина, премилиСинеСветеТројице. Тисимојесве, и
јатисепредајемнагаисиромашна. Немамштадаодбацимнитидапрезрем, нити
даомрзнем,јерсемТебеништаинепостоји.Смилујсе, ипримимеусвојенаручје.

ЛВИИИ

Нисилитионајштоћедоћи? питајусиновиземљеРођеногаодДевојкетвоје, душо
моја.

АРођениодДевојкеблистајутарњомсветлошћумеђусиновимаземље, којису
мрачникаоугашенидани.

ПламенисерафимисијајууЊеговимочима; премудрихерувимиседенањеговим
уснама; господственипрестолидржеставЊегов. ВидећиГасама, вођабез
земаљскевојскесвакиумничовекповерује, датоможебитивођастрашнеи
безбројневојскеневидљивихсила.

Иево, окруженангелскимвојскаматвојвођ, душо, отвараустаиодговара:

- Заиста,јасамонај, когаочекујетеидругомесененадајте. Акотражитепут, јасам
Пут.

ЈасамвашеСутраодданасдокрајавремена. Свакодобро, штовиочекујетеод
свихсутрашњихдана, уменије. Данасјевашесутрауменииспуњено.Иниједан
дан, допоследњегдана, нећевамдонетионоштовамјадоносим.Гле, јасамдан
безпочеткаибезкраја.



Јасамризницасвеколикебудућностиипуткатојризници. Свабудућностнеможе
вамдатиниједнозрнодобра,докодмененепозајми.

Свипророципоказивалисупуткмени. Уменисезавршујуигубесвипророчки
путеви. Одсадасамсамојапут, иванменесубеспутице. Каомногипотоци, штосе
уливајууједнуреку, ипритомгубесвојпут. Такосусесвипророциулилиумене,
иодсадјаодређујемтокживота. Коинадаљепродужуједаидепутевимапророка,
тајћеићипутевиманепостојећим, иугруваћесе.

Пророцисудолазили, дапокажупут; јасамдошао, дабудемпут.

Кохоћезамномдаиде, тајнеможеићизамномсамоногама, ноисвомдушом, и
свимсрцем, исвимумомсвојим.

Дугјемојпут, ипашћеодуморакосесамоусвојеногеузда.

Кададецажеледаидуупоредосдивовима, морајусеотказатиходасвојимногама,
исестиналеђадивовима.

Кохоћедаидеупоредосамном, морасеотказатисвојихногу, исвоједуше, исвога
срца, исвогаума. Онога, косеоткажесвегатога, јаћуузетинасвојеноге, усвоју
душу, усвојесрце, усвојум. Инећемионбититежак, нитијањемузаморан. Онај
пак, косенеоткажесвега, нитиможемененапутустизатинитизадржавати.

Јасампут,ионајкоидемојимпутем, неидесамносамном. Пророцису
показивалипутовудаилитудаилионуда, јерсаминисубилипут. Јанемогу
показиватипут: овуда,туда, илионуда,нитипуститиикогаодмојих, даидебез
мене. Кохоћедаидемојимпутем, тогаћујаноситинасеби.

Јошвамједномкажем: јасамжељеносутраипуткасутра. Безмененитиможете
наћипуткасвомежељеномсутра, нитигадочекати.

БогоносниСине, помилујнасиповединассобом.

ЛИX

Питатемезапут, заморенитркачи?

Кчемујурите, синовичовечји? Кадбизнали,кчемуходите, зналибиипут.

Безбројнесуметеваше, затосувамипутевибезбројни.

Сударитесеипроклињетеједандругог, затоштовамсепутевисударају.

Некавасјеколикотравеназемљи, нећетесесударити, акоиматеједнуметуиједан
пут. Иуставашаосушићесеодпроклињања.



Оништотражеживотиистину, имајуједнуметуиједанпут. Метаимпоказујепут,
каоштосесунцепоказујесветлошћу.Заиста, косескријеодсунца, изгубићеи
метуипут, иузалудћесебацатипомракутамоиовамо.

Непуштајтесенапутевесвојихмисли, јероневасводеједнадругој, иизвансебе
незнајуниметенипута.

Неверујтесвојојдушидокгодвамонауказујенамесо, укојесеобукла, каона
метуипут. Далијеикогадосадодећаводилапутем?

Путцарствублаженстваненалазисе,инепоказујесе, инепресецасе. Онсерађау
душионда, кадсеуњојрађајуживотиистина. Роделисеживотиистинаудуши
вашој, радујтесеивеселитесе, јерјеипутрођен.

Каоштосеживотнеможеодвојитиодистине, такосенипутнеможеодвојитиод
животаиистине.

Доксесветројенеобјави, ниједнонијеобјављено.

Неполажитенадусвојунасутрашњидан, давамјачусветлостбацинавашкриви
пут. Јерсутрашњиданјесамоједнановакривинавашегпута, иновазагонетка.

Неполажитенадуудане, јерданисурукосадмаштеваше. Негоположитесвусвоју
надууДан, којикадосваненесмркава.

Господе, Господемој; тросунчаноБожанствомоје, коћедоспетидоТебе?

Путевисуљудскикаомрежа, покојојтркачицеодантрче, иувечесенађуна
истомместу. Збуњујумеизмрежанипутевиљудски, ипитамсе, коћедоспетидо
одмориштаГосподамојега?

Копознаменекаометусвогаидења, томећујабитипуткадворовимамојим.

Господе, Господемој, тросунчаноБожанствомоје,коћесметиућиусветлост
Твоју?

Којепривикаогледатисветлостмојуусеби, тајћесметиућиусветлостмоју. И
нећебитиспржен.

Душо, душомоја, троноћнатамомоја, кадћешскинутиобразинусвојуиобратити
сеутросунчанидан?

Спасавајседокбожанскалучагоринадтобом. Јеркадодеодтебе, нестаћетекао
штонеста, гле, ииграјућегмесецанаднујезера.

ЛX



Коликосииколикопутајецала, душомоја, заоним, кобизнаопут, ивидеоистину
иимаоживот.

Даваласисежедномногимтрчизналцима, којисутеповодилинасвакипут
донекле, иповраћалитеназад.

Слушаласимногапричалаоистини, душомоја. Нокадсиимтистављалаважна
питања, одкојетиутробагори, њимасеречзагрцавалаугрлу. Атиси
ожалошћенаишладругимпричалима, ислушалаизноваиступричу, којакаоисве
осталеидусамодонекле, каозатегнутагума.

Аони, којисусестарали, датипокажуживот, отворилисутисамоочизасмрт.

Ноевоваскрситељдолази, исвестрашећасмртизмичеустрахуиспредњега. Ево
ти, душо, причеоживоту, којисмртнескраћујеночинидужим.

Евотиживепричеоистини, штодајеодговоранасватвојапитањапренегоихи
поставиш.

Евотипутовође, чијемпутукрајанемаикојикадтеповеде, невраћасе.

Евопастирадоброг,којивишецениживотједнеовценегосвесуботејеврејске. И
лекараево, комеједрагоценијиживотпокајаноггрешниканегохрамСоломонов.

Небрини, душомоја, низаједнуовцуусвометору, - ниједнапогинутинеће. Нити
жализавуковимаокооваца, - ниједанумаћинеће. Јерпастиртвојимамачоштарс
обестране.

Свесуовцеутеби, исвисувуковиутеби- породизтвогабракасанебоми
земљом- иево, миљеникмојулазисмачемоштримсобестране.

Некукај, акотезаболиодњеговогмача. Онјелекардобри, исецаизтебесамооно
штонисити. Некукајзатуђинцима, штотидонешеболест,исрам, иранетешке.

Неплашисеогњанеугасивог, штоонуносиутебе. Одавнојенагомиланастареж
потребовалапожарутеби. Дугоћетрајатитајпожар, јерјегниластарежутеби.

Оноштотебудеболело, тонисити, душомоја, нотвојдругибраки- незаконита
деца.

Неропћи,акотеодвојиодоцаимајке,ибраћеисестара. Одсвегаштојенебесно
онтенећеодвојити.Иниједнутвојунебеснувезуоннемислипресећи. Гле,онте
самоодвајаичистиодземље, ипресецавезетвојесаземљом.



Кадбитибиладевојкомчистом, душомоја,игледаланезамућенимокомнебесне
невиности, тибисеисамалакоодрешилаодтихвеза, јербивидела, даонеу
истиниинепостоје.

Журидушомоја,иујединисесаСиномБогаЖивога, јерменисенечека. Кадсе
ујединиш, гле,нињеговмачнињеговогањнећетибитистрашни, нослаткикао
мед.

ЛXИ

Топесеснеговинапланини, кадсунцеобасја; ипотоцисесливају, даоперуземљу.
Којећесунцеотопитиснегсврховавашедуше, синовиљудски, иопратиземљу
вашу?

Каољутимразтакојестегнутадушавашаодгреха. Каолањскиснег, накојипада
новиснег, таконепомичанлеживашлањскиипреклањскигрех, постељагреху
данашњемисутрашњем.

Небиималигреха, данематегрешности; грешневољеданемате, небигреха
имали. Небисезадржаваоснегнапланини, кадбиземљабилатопла; кадбитопла
земљабилаикадбисехладнамагла, штокријесунце, уклонила, небисезадржавао
снегнинапланининиудолини.

Хладнапочва, ихладнамаглаизмеђувасисунцавашег, гомилајуснегнаснег, и
ледналед.

Коћеотпуститигрехеваше, изамрзлоствашукоћеоткравити?

Залудувисамисебиопраштатегрехе. Опраштањемсвојихгреховавиодснега
правителед, јошглађупостељузановиснег.

СветлосттросунчаногБожанствајединаможеотпуститигрехеваше, каоштосунце
јединоможеотопитиснегнапланини,отопитиснегилед,иизмамитицвећеиз
црнеземље.

Опраштајутисегреси, устани! Човече, познајешлионога, коимавласт, дате
поздравиовимслаткимречима? Кунемтисе, нећешганаћинисрестиназемљи, ма
свуземљуунакрстразрио. Маразриоисвеземље, штокружеокосунца, нећешга
наћи.Јеронодземљеније, иземљаганехрани.

Тојенебесничовек,спаситељдушетвоје, далекоодоногакосамсебигрехе
опрашта, аблизу, врлоблизуонога, коомрзнегрехесвојеизавапијенебу, даих
истреби.



Његовумјечистијиодсунца,иречјењеговаврелијаодсунца. Тетописнегса
душечовекове, иизмамљујецвећедарасте.Свенаслаганеспратовеснегаиледа
можеонотопитиисвуземљуопрати.Његапризовиизднадушесвоје, идоћиће.

Кадонвикне: опраштајутисегреси, - душатвоја,садаукоченаподтеретомгреха,
постаћелакаипокретна, инестаћераслабљеностителатвога.

Гресидушеранесудуше. Какоћебитителоздравоурањаведуше?

Безумникговори: глемогасуседа, окорелоггрешника, какомутелоцвета
здрављем! Заистагрехдушенештетитело, говорибезумник.

Очекај, безумниче, очекајјошмало, докгнојдушенепробијекрозтело. Тадћеш
закључатиустасвојаибежатиодгрехакаоштобежишодсмраднетрулежи. Очекај
докцрвнеразједејабукуизнутра, иожалостићешсеодњенеспољашњеувелостии
бледила.

Тадћешитистатисгубавимаукрајдрумаисамртничкивикати: СинеБожји,
помилујме!

Итадћешчути- иразуметиспасоноснеречи: опраштајутисегреси, идисмиром!

ЛXИИ

Чујемгласиздубинегдеговори: безгрешанћеходитимеђуболесницимаинећесе
уболестити.Јербезгрешностјездрављеиснага,пуноћаздрављаиснаге.

Безгрешаннеумире.Иакоумребезгрешникзбогтуђихгреха, оживеће.Каоисве
болести- исмртјеболест, којунаносигрех. Икаоштониједнаболестнемавласти
надбезгрешним, таконисмртнемавластинадњим. Заиста, синовиземље, исмрт
ниједругодоболест.

Некаустанеонај, којегосподарнадгрехом, ибићегосподарнадболестима. И
лечићеболесне,иваскрсаваћемртве.

Гле, безгрешностзначимногоживота,агрешност- маложивота.Бацајтеврело
угљевљеузеленутраву,инећетејезапалити. Атравуисушенуодсокаживотног
запалићеврелоугљевље. Јошсунемоћнијеболестипремабезгрешноменегоогањ
премазеленојтрави.

Безгрешанимамногоживота,идаје; грешанимамаложивота, иотима. Коима
многоживота, томесејошдаје, каоводапуномемору.Коимамаложивота, одтога
сеодузима. Иштовишебудеотимао, свећемањеимати.Заиста, животјепоклон, и
самоседапоклонити, ипоклањањемумножавасе. Аотмичарћесесвевише
смањивати,докнеишчезне.



Попланинскојтравиходислух: грехиболестнемогунагристииразјестиживот;
самогамогупотиснутиизаузетиместоживота.

Позеленомјезеружуборислух: многоживотајачејеодмногогреха; имного
животапрогонигрехизаузимаместогреха.

Крозсвуземљускрозходи, ходислух: животиболестодносесекаопостојећеи
непостојеће; царствоједноганезназацарстводругога.

Крозсвузвезданувасионускрозшумори, шуморислух: додирсБогомчистиод
греха; додирсБогомлечиодболести; додирсБогомизбављаодсмрти.

Пророциимудрацивичуоноштоангелишапћу: коседотакнеживота,живеће; ко
седотакнегреха, умреће. Кознаживот, тогаиживотзна; кознасмрт, тогаисмрт
зна. Животнемаочизасмрт, нитисмртимаочизаживот.

Погле, какоприсуствоСишавшегснебалечионе, којиисповедишеживот, и
умртвљујеоне, којиисповедишесмрт!

ПоглекакојеСинДевојачкипрепунживота, икакогадајеонимсиновима
женским, којисеповратишедевојачкомстидуизапросишеживотуЖивотодавца!

Погле, какојелакоПрепуномеодливати, иБезгрешномеотпуштатигрехе,и
Здравомелечити, иЖивотоносномемртвеваскрсавати!

Душомоја, устанииходи. Евоопраштајутисегреси. Еволечишсеоднемоћи, и
смртјеготовадапобегне.

Намаленомпољашцу, штотигрехиболестјошнеуграбише, усправисе, душо
моја. Исвабившатвојапоља, отетанепостојећим, бићеопеттвоја.

Господемилиипремили, верујемиисповедам, даситиживот.

Самомиотпустигрехе, Славомоја, исвеосталодаћемисесамособом.

ЛXИИИ

Војнициживота, војујтекрепкоинесустанитевероватиупобеду. Победаседаје
оном, чијеоконеуморногледауњу. Копомислинапораз,победамусегубииз
вида,ионјененалазивише. Маленазвездаудаљини, штоодистрајногпогледа
растеиприближујесе!

Животјепобеда, децомоја. ВојнициЖивотавојницисупобеде.



Стражаритебудно, даниједаннепријатељнеускочипрекозидаувашград. Ускочи
лиједан, градјеизгубљен. СамоједназмијаувукласеуРај, иРајсепретвориоу
Пакао.

Гле, једнакапотроваупунотелокрви, илекарипроричусмрт!

Нијеважноубитинепријатељаванградаколиконепуститигауград.

ВојнициЖивота, војујтекрепко, инесустанитевероватиупобеду.

Штавамвреди, акосветосвојите, исветвамзаузмеместодуше? Заиста, светће
остати, алидушевашенећебити. Плашљивајетицадуша, иакомало, малопепела
бацитенању,онапрнеиотимаседапобегне.

Скупљаједушаодсвета, - боље, дакле, освојитедушунегосвет.Вернијије
савезникдушанегосвет, -боље, вежитесавезсдушом.Богатијаједушаодсвета, -
боље, остављајтесвојеблагоуњу. Моћнијаједушаодсвета, -боље, тражите
здрављауњој. Лепшаједушаодсвета, - боље, узмитењузаневесту. Плоднијаје
њивадушенегосвет, - боље, трудитесеокоње.

ВојнициЖивота, војујтекрепко, инесустанитевероватиупобеду.

Неизгонитеђаволађаволом. Јерувекћетеиматиђаволаукући. Негоизгоните
ђаволаБогом.Иђавоћепобећи, аБогћеостати.

Невојујтеогњемпротивогња. Јерћетеучинитиогањсувишевеликим,исагорећеи
вашакућа, поредкућевашегнепријатеља. Неговодомвојујтепротивогња, и
угасићетега.

Недижитесмртпротивсмрти, јерћетеповећатињивусмрти. Негодижитеживот
противсмрти,исмртћеузмаћикаосенкапредсунцем.

ВојнициЖивота, војујтекрепко, инесустанитевероватиупобеду.

Вашциљвашејеиоружје. АкозаЖивотвојујете, одЖивотаиочекујтевенац
славе.

Немојтеиматидвациља, нитидвојакогоружја. Кадајециљживот, животјеи
оружје. Кадајециљсмрт, смртјеиоружје.Гдегодсепомешајуживотисмрт, смрт
јепобедилац.

Нититражитенаградусдвестране. Јердругајестранасмрт.

Нитислужитедвагосподара. Јердругомегосподаруимејесмрт.

СвежртвујтезаЖивот, исвеочекујтеодЖивота. ИЖивотћевамдатисве.



КоосвојиЖивот,ваистинуосвојиојенајбогатијиградусвимасветовима. Инаћи
ћеутомградувишеблаганегоштоокоможепрегледати, исрцепожелети,исан
сањати.

ВојнициЖивота, војујтекрепко, инесустанитевероватиупобеду.

ЛИВ

Коунесегрехусвет,Господе, тесесавсветуболести,ипостадехранасмрти?

Умјекапија, крозкојугрехуђе. Крозумканукапотроваусрцеиудушу.

Одвојеноддевичанстваисветлости,нетроичаннегојединичан, умсеодвајаод
светеТриаде, истојикаочетврти, -непостојећи.Имислионоштојеземаљско, ане
оноштојебожанско.

ОдвојеноддевичанствадушеисветостисрцаумјесецкаСинаБожјега, наличје
Мудрости. Овамрачнасенкапростиресвојмракинадушуинасрце. Икадсесве
тројеобавијумракомиубуђаве, ондасеобразујенесветаТриада, сенкаСвете
Триаде, каоштојенепостојећетреперавасенкапостојећег.

Штајепрвигрехума, Господе, којимсеунесемукаистрадањеусавродчовечји?

Првигрехумајестесамообмана, другигордост. Прикованчулимазанепостојеће,
умузиманепостојећекаопостојеће.

Самообманагледаусликумесецанајезерукаонаправимесец, ијуридагаухвати
уводи.

Самообманавидиконопацкаозмију, ибежиодњега.

Самообманапсавидипсауводи, инагониправогпсадалајенасвојусопствену
сенку.

Самообманаопокретномпепелуовогасветанагониум, дапридајебитностовом
свету, изастирегазаборавомистинскибитногсвета.

Заиста, самообманаумајепрвигрех. Овајпрвигрехступаубраксгордошћу,из
когабракарађајусесвигресиисвазла, одкојихдолазимукаистрадање.

Какогордостдасепојавиодмахпослесамообмане, Господемој?

Откривачиновогаидотленезнаногаувексепунегордошћу.

Самообманутиумоткривазасебенештоновоидотленезнано; ах, кадбизнао, да
откривагробсеби! Откривамусамообманасветнебитникаобитни. Ах, какому



овооткривањепостајепагубнозакривење! Откривајућимусветнебитникаобитни,
самообманамузакривасветбитниипредстављагакаонебитни.

Господемој, јединипостојећи, спасимојумодовадвапакленагреха.

Истиномоја, спасимеодзлочестесамообманеумамога.

ГосподаруиДародавчесвегаштојесамиимам, избавимеодгордости, погибије
безумнихиглупих.

ЛXВ

КакоједиванправиСинБожји! Онајштонијеодсенкенегоодсветлости. Онај
штопредстављабитнуТриадуаненебитну.

Какојенаслониомудростсвојунаблаженодевичанствоимоћнусветлост, каокубе
храманамермернезидове!

Господства, СилеиВластинескидајуочијусЊега. Начела,АрхангелииАнгели
слугесуЊегове.

Икаомедимлекоштотекууземљиобећаној, такомудросттечесаусанањегових.

Гдејеблаговаше, ондејеисрцеваше. Непитамвас,штавииматенегоштави
јесте. Акојестедецасветлости, такоданиуједномудутелавашегнематаме, онда
јевашеимањеОтацСветлости.

Благовама,акојесвевашеимањеуОцусветлости. Кажемвам, ибићевашебићеу
Њему.Виштоиматеголемоимањеуземљи, чувајтесе, данепостанетеимовина
свогаимања.

Чувајтесе, даоноштовијестеодпочетканепостанеонимштовииматеодјуче.
Заиставамкажем, постаћетеробовитаме, исветлостћевасзаборавити.

Имањеисроднициглавнисунепријатељиваши. Онивасвежузаовајсвет, иони
вамзатварајувратанеба.

Незатрпавајтесрцесвојеуимањеземаљско, јерћеподземљомиструлити.
ПоклонитесрцесвојеБогу, - дардародавцу, ивашеимањебићевамбезопаснироб
уместоопасноггосподара.

Недајитецелосрцесвојесродницима, јеровићегапојести, - иостаћегладни.

НегоподајтесрцесвојДухуСветом, иОнћенахранитисродникевашебогатијом
храном. Такоћесродницивашибитисродниваманесамодоклеваскрвитело
вежу,негодоклевасДухСветивеже. АДухнемадругихвезадовечних.



Душомојаокајана, бирај. Иливолишбитиилиимати. Аковолишбити, твоје
имањенећеизноситимањеодБожјег. Аковолишимати, твојебићенећебитивеће
одмесецанаднујезера.

СинеБожји,помозидушимојој, дасенепревари,инеизберепропаст.

ЛXВИ

Одаклеизлазенечистидухови, ПречистаМајкоБожја?

Изнечистежене; изнечистогјојбракасасиномсвојим. Нечистумпрљадушу,
мајкусвоју, иизнечистедушеизлазедуховинечисти, чијајеглавнатврђавасрце.

Изглавнетврђаве, потом, злидуховинападајунечистомстрашћуродитељесвоје, и
множесеиудушииууму.

Коликијебројнечистихдухова, ПречистаМајкоБожја?

Вишеихје,многовишејенечистихдухованегочистих. Јерсуонинемоћникао
сенкапремачистимдуховима. Иудружујусеулегионепротивједногчистогдуха,
противједногдевичанскогдуха.

Највишесемножеутрулежи,анајсилнијенападајунадевојку, - насвеоношто
представљадевичанствоутелуилиудуши, умушкомилиженском, уумуилиу
срцу.

Коликопогрешнихжељаусрцу, иотровнихсласти, иосећајастраха, иосећаја
мржњепремасвемунебесном, - толикојенечистихдуховаусрцу.

Коликојесамообманаосветуууму, билоупредставамаипојмовима, билоу
маштањимаиречима, - толикојенечистихдуховаууму.

Исвинечистидуховиизсрцасејусвојесемепоуму. Исвинечистидуховиизума
сејусвојесемепосрцу. Асвизаједно,изједнеидругетврђаве,сејусвојенечисто
семепоњививоље. Аудуши, највећојтврђави,имаихколикосенкиусвету.

Имножесеједаноддругога, безредаизакона.Заклетинепријатељисвакогредаи
закона! Игледајусвојуснагуипобедунеукаквоћинегоуброју. Иуситњенису
заистакаопесак, исвесевишеситне.

Немножесеониизмеђусобнељубавиноизпакленесебичности. Нитиониосећају
макаквоблаженствоодсвогапостојања. Борбазаправоипрвенствоиспуњавасве
њихововреме. Тешкочовеку, којипостанењиховимбојиштем.

Штајерезултатделањанечистихдуховаучовеку, ПречистаМајкоБожја?



Произвођењеболестиуунутрашњемчовекуи, следствено, иуспољашњем. Грехје
семеболести. Семегрехарастебујнокаокоров.

Свеболестипоследицасугреха. Заиста, ислепило, иглувило, инемило, исве
остало. Имакакодајечуднорећи- исмртјеболест, последицаистогаузрока,
трулежодистогацрва.

ПречистаиСветлоноснаМајкоБожја, ослободинасоднечистихдухова; оперинас
одсвакогагреха; исцелинасодсвакеболести, милошћуСинаТвогаисиломДуха
ТвогаСветога.

ИзсредтрулењаклечећивапијемокТеби: Твојимсјајемсагорисвутрулежштонас
дави, МајкоБожја.

ЛXВИИ

Молимвамсе, Серафими, копрвиосетиприсуствоСинаДевојачкогусвету?

НечистидуховипрвиГаосетише, истрахомсеиспунише.Гдејестрах, тујеи
пузење; гдепузење, туидрскост. Заистанајвећикривцинајвећмасебојесудије, и
кадсудијанаиђе, онигапрвипознаду.

Праведникнепознајесудију, јернемислиоњему, нитигаишчекује. Грехгане
тера, дастрижеушимаипогледа,скојећесестранесудијапојавити.

Молимвамсе, Херувими,каконечистидуховиосетишеприсуствоСина
Девојачкогусвету?

Каоштоитамаосетисветлост. Штајеосетљивијепремасветлостинеготама? И
каменибиљкаиживотињајошспавајупредзоруинеслутедан,доктамавећосећа
долазакпрождирачасвога, иусколебанаспремасенабегство.

ТакоидемониосетишедолазакСинаДевојачкогпресвегаземаљскогнарода,
чистијегодњих.

Молимовамсе, Престоли, какосавладаСинДевојачкинечистедухове?

Нечистидуховипредстављајунекумоћсамопремаземљи. Небонањихгледакао
наунапредсавладанезломсвојим. Кадседомаћинпојавиусвојојњиви, лопови
бежекаоградиитражеотвордаизиђу.

Молимвамсе, ГосподстваиСиле, којесучетирипобеде, којеоднесеСин
Девојачкиусвету?

Четирипобедејесупобеденадчетиризла, којаистичуједноиздругогкаомутна
рекаизмутногизвора.



Првајепобеданаднечистимдуховима, одкојихдолазигрех.

Другајепобеданадгрехом,одкогадолазиболест.

Трећајепобеданадболестима, којесезавршавајусмрћу.

Четвртајепобеданадсмрћу.

Молимвамсе, ВластииНачела, којајенајвећапобедаСинаДевојачког?

Ниједнанијенивећанимања. Самојепрва-прваапоследња-последња. Друганије
моглабитибезпрве, нитрећабездругеипрве, нитичетвртабезтреће, другеи
прве.

Свечетирипредстављајуједнучетворострукупобеду, штообасјаисток, запад,
северијугсвегапостојећегсвета.

Молимвамсе, ВластииНачела, којајенајвећапобедаСинаДевојачког?

Онај, коможедајеразуме, осетииусвоји.

Којеразуме, тајсеклањаСинуДевојачкомданиноћ.

Којеосети, тајплачеодрадости, штојујеосетио, иодстида, штојујетакодоцкан
осетио.

Којеусвоји, тајгубисинажениногусебиипостајеисамсиномдевојачким.

Вамасемолимипоклоним, круговисветитељаимученика, којиразуместе,
осетистеиусвојистепобедуСинаДевојачког. Сасвиманебеснимсиламамолитесе
СинуДевојачкомзанас, којистојимојошнабојишту.

ЛXВИИИ

Маћехајеземља, МајкаНебесна, икаомаћехапоступаснама. Каонапасторчад
гледананас, каонатуђинцеиздаљине; каонапосвојчад- докнаснеучини
робовимасвојим.

Аргатујемојојданиноћ,изатонамисплаћујенадницезлехудомимовиномсвојом:
грехом, болешћуисмрћу. Косамоодњенахлебаживи, тајнезназаситост. Него
штовишеједе, свевећугладосећа. Иштовишеигра, помузицињеној,свегавећа
жалостспопада.

Каозверштопаднеудубокујаму, пакопаземљусвенижеидубље, дабисе
спасла. Иудаљујућисеодспасењамисли, дајеспасењеблизу. Ваистину, таквису



исиновичовечји, штосемноготрудеокоземље, ипрематрудусвомеценеблизину
спасења.

Наштовашероњењеупепео, сведубљеидубље? Синовичовечји, спасењејеваше
осталозалеђимавашим.

Велите: јошмаломалодубљедакопамо, паћемоизићинасветлост. Ајавам
велим: јошмалодубљеуземљу, ибићетедаљеодсветлости.

Велите: јошсамосутраипрекосутрадасвршимонекепослове, ицарстводобра
бићесаграђено. Ајавамвелим: свевашеграђевинеодземље, срушићевамсена
главу, ивашесутраипрекосутрабићеопетсамоболнодизањеглавеиспод
рушевина.

Оцивашиговорашеистуутехусамисеби, ипомрешеурушевинамаиу
недовршенимоправкама.

Лествицевамтребају, иништадругодолествице. Дасепењетеизрупе, укојусте
запали. Дабежитеизхладногзагрљајамаћехе.

Девојкајелествица. Онапалинебеснусвећуувашојтами, ипоказујепут. Онаје
видовита,изнаоно,штостевизаборавили. Завађенасаземљом, онаје
спријатељенаснебом. Обнаженаодтаме, онајеобученаусветлост. КрозњуНебо
гледаувас.Крозњувиможетевидетинебо.

Онајеопрезнапремавашимсаветима; правотајеуњеномуму; небеснамудросту
њенојутроби; свештенипламенусрцуњеном.

Изњеизлазилекарилек. Одњенихбедараустајепутовођипут.

Онанијемаћеханомајка, инеобећавасинусвомевишенегоштоможедати. Њено
давањењенојеобећање. Докмаћехинодавањејеуобећањима.

Маћехајеземља, МајкоНебесна, икаомаћехапоступаснама. Црнимвелом
сакрилајеТебеодочијунаших, даТеневидимо, идамислимо, дасиТимртва.
Затопоколењезапоколењемприпијасеузмаћеху,ицеливатврдурукуњену.

Блесни, Мајко, лицемСвојим, имаћехаћепобећи, иробовићепостатисинови.

ЛXИX

Индијанацпроклињекарму. Муслиманпроклињекисмет. Хришћанинпроклиње
грех.

Свипроклињупроклетствосвоје; заиста, свапроклетствајесунеслобода.



Свипроклињунеслободусвоју, -јединаблагословенаклетва. Свисебунепротив
пепела, штоихпостепенозавија, усебе, сигуранпобедесвоје. Заиста, играчине
волеонога, чијајепобедаосигуранауигриснемоћнијим.

НепроклињеИндијанацнеслободунегоробовањегоремодсебе. НитиМуслиман
проклињенеслободунегоробовањегоремодсебе. НитиХришћанинпроклиње
неслободунегоробовањегоремодсебе.Ниједансеодњихнебунипротив
господаракаогосподаранегокаогосподаранижегодсебе.

Светтражигосподара. Пробајућигосподарепадаподпетеслугу, ихранећисе
пепеломпоказујејединобунтомдостојанствосвоје.

Јасесаветовахсасобомипитахсе: можешлитизбацитислеђасвојихкарму, -
планинупревисоку, старукаосвет, итешкукаосвет- можешлијезбацитислеђа
својих?

Зарнеможекапводенаћипутдаизиђеисподпланиненасветлост? Зарнеможе
огањусрцупланинепропутитисебипутиизбитинаврх,гдегасунцечека?

Опетсесаветовахсасобомипитахсебе: можешлитипостатикисметкисмету?
Можеликамиларспастиисебеикамилуодсамума,вратившисеблаговременос
путабезоаза?

Зарнеможесинућиуочевинусвојусапуномоћиоца?

Зарнеможезаконоизвршилацпостатизаконодавцем?

Опетсесаветовахсасобомипитахсебе: можешлитиизићиизњивегреха, укојој
једносемедајестотинужетава?

Зарнеможеонај, конађебољуњиву,оставитигору?

Зарнеможеонај, коусвомесапутникупозназлотвора, окренутисеипобећиод
њега?

Нострахумениодговара: алиаконемадругењиве? Алиаконемадругог
сапутника?

Одговарамојехрабријеја: КадговоримоБрами,неговоримлиодругојњиви? Кад
говоримоАлаху, неговоримлиодругомсапутнику? КадговоримоХристу,не
говоримлиоспасењу?

ГосподаруНебесни, примидушумојузасвојуслушкињу. Гле,јединајеслобода
моја, даслужимбољемодсебе.

ЛXX



Бескориснеслуге! ОвакоговориГосподарЖивотаиПобедилацсмрти:

Можетелипродужитисвојрастзаједанлакат? Можетелиједнудлакуучинити
беломилицрном? Пакаднеможетенајмање, штосебринетезаостало?

Домаћин, којинајимаслуге, дајеимињивуиалатихрану. КаколитекОтацваш
небесниснабдевасвојеслуге!

Бескориснеслуге, Богвамдајеснагудаслужите;

тенеслужитевиноБогслужикрозвас.

КадбивимоглиједнујединудобруслужбусвршитибезБога, вибибилибогови, и
Боганебибило.

Кадбивимоглиједанјединиживотубити, иједногјединогмртвогваскрснути, без
Божјегприсуства, вибибилибогови, иБоганебибило.

Кадсвусвојуслужбусвршите, тојеБогсвршиосвојуслужбуивистебескорисне
слуге.

Рекохсвојимногама: винеходитесвојомснагом;

ирукама: винестваратесвојомснагом; инервимасвојим: винеосећатесвојом
снагом; иумусвомерекох: тинеумујешсвојомснагом.

Нитимесваопрезностмојаможепровестиживакрозједнуциглуноћ. Нитимисав
мојтрудзаживотаможедатиједаноброк.

Ихлебурекох: нехранишметиноОнај, котеучинихранљивим. Иводи: непојиш
метиноОнај, коневидљивостобомулазиумене. Исветлости: несветлишмити
ноОнај, одкогаитипозајимаш.

Синовичовечји,свистевибескориснеслуге.

Елементиприродни, свистевибескориснеслуге.

Сунце, звездеимесеци, свистевибескориснеслуге.

Сваслужбавашаузалуднаје, аконекојачиодваснеслужи.

Сваобећањавашаобманасу, акоихнекобогатијинеиспуни.

Свебригевашекаотрњесу, штосејетепопутусвоме. Онененизводекишуно
чинесушујошсушнијом. Недодајуживотаногомилајунемоћи.



Бескориснеслуге, обратитебригеумолитве, каоштоселедобраћаутекућуводу, и
пожњећетенеочекиванужетву. Молитесегосподаружетве, иразумећетеонда,
коликосуузалуднеиубитачнебилебригеваше.

Штавредисвиралибринути, какоћесвирати? Свењенебригенећепроизвести
ниједанзвукдоксвирачнестависвојаустауњу.

Сматрајтесебезаништа; нетражитеникаквоправо, - исвећевамседати.

Икадтакобудетечинилиосетићете, дапрестајетебитибескориснеслугеида
постајетесиновиипосланициоца. ИОтацћевасобућиузлатоискерлетсвоје
славе.

ЛXXИ

Помозимидасепоновородим, Тројицеједнобитна.

Узалудсемучим, дасеизбистримублатњавомкориту, којимтечеживотмој. Не
могудасеодбранимодмутнихпритока, штоседолиномсручујуурекумоју.

Подигнименагорувисоку, иучинимепоновобистримизвором.Тебисе
заветујем: тећићукрозсувикамен, инећусевишезамутити. Тићешогледатилице
Твојеумениипознаћешга. АнгелиТвојиспуштаћесеумене, инећеосетити
спуштање.

Ниједнаврбанећебацатисенкунаводумоју, иниједназмијанећесеусудитиућиу
студеневировемоје.

Помозимисамо, дапочнемиспочетка. Тебисезаветујем: ткаћуновухаљинуод
новихконаца. Достасамсемучиосасуседимасвојимпришивајућиновезакрпена
старехаљине.Закрпеотпадају, старежсеосипа, инашапрљаванаготаударанас
стидомполицу.

МудриришиисподХималајаговореоновимрођењима, којихјеброј, веле, већиод
пескаумору. Нонаштомисватарођењакојамислужекаокапијаизједнетамнице
удругу?

Заједнотисерођењемолим, зарођењеодДуха. Рођенсамодводеикрштенсам
водом, игмижемпоземљикаомутнавода.

Гле, рођењеодводесамојепророчанстворођењаодДуха. Икрштењеводомсамо
јепророчанствокрштењаогњем.

Водомсерегрутујувојници, аДухомсечинепобедници.



Недопусти, Господемој, датвојвојникдоживотновојујеизавршивојевање
поразом. Некасепобедникродиумени, којинизатренутакнећепосумњати, даје
рођензапобеду.

Водарађавојскупораза,аДухрађавојскупобеде. Помозими, дасепоновородим,
Тројицеједнобитна. Дасепојавиуменичовек, какавјеуТвомеумупревремена.
ОпасанТвојомснагом; окићенТвојоммудрошћу; обасјанТвојомчистотом!

ДабикрозочимојеулазилаТи,анесвет. ДабисрцемојежуделосамозаТобом. И
душамојадабибилатруднасамоодсеменаТвога.

Неоставиме, ТројицеСвета, даиздахнемкаостаричовек; дасеисцепамкао
овешталахаљина, узалудкрпљенаинеокрпљена.

Светунесестаростудушумоју. Свујеиспечатииоставипечатесвојеуњој, даод
њихболује, страхујеи- умре.

Кадсепоновородидушаукостимамојим, икостићесемојеподмладити.Ибићеу
душимојојсамоједанпечат- печатдараДухаСветога.Узалудћесветпокушавати,
даударисвојпечатнамене, дамеровашикаосвојуовцу, - нећенаћиместазасвој
печат.ЈерноворођенибићеиспуњенТвојимпечатом, иТвојимживотом, Тројице
Животворна.

ЛXXИИ

Испуниосисемиром, Славогорњихсветова, игневсвихземаљанеможе
усколебатимирТвој.

Међусмртнимајемаленмир, затосегневосилио.

Унедримаохолостигневсвијагнездосвоје, аунедримагневаубиствосележе.

Свигресиводеубиству, нониједаннестанујетакоблизуубиствакаогнев.

Једноокизакониземаљскинекажњавајугнев, јерневиде, дагневубија. А
видовитизаконТвој, Славогорњихсветова, именујегневубиством.

Паштимсе,присунцуинамесечини, дапроникнемутајнуТвогазакона. Иодкад
овопаштењеомршасвемојеземаљскенаде, почехосећати, какомеубијагнев
мојихсуседа.

Робовисудецагнева, асиновисудецамира. ЗатоПремудростТвојаиговори
људима, ипонављаговорећи: будитесинови!



Јерсингледаулицеоцасвога, исвојелицеуправљапремалицуоцасвога. Икад
видимирналицуочевом, какоможеонсвојелиценагрдитигневом, адасене
окренеодоцасвога?

Удвојицугневуносинемоћ: уонога, косегневи, иуонога, накогасегневизлива.
Анемоћјепретходницасмрти.

Чудотворацнечиничудамеђудецомгнева, јердецагневауносенемоћуњега.

Суседимоји: заштосеосећатемоћнимеђуонима, којивасволе, анемоћнимеђу
онима, којегневиприсуствоваше? Нијелизато, штоонипрвиљубављудодају
животувашем, аовидругигневомодузимајуодживотавашег?

Затомиомиле, дабудемсталносТобом, Славогорњихсветова. ЈерсамоуТвом
присуствунитиубијам, нитимеубијају.

Каоштокаппокапводеразједаинајтврђустену,такогневразједаживотдвојице.

Каокрвниксножемузаседи, такогневчекаугордомесрцу.

Заиста, охолостзна, дајекрива; затојеипоставилагневнавратима, дајој
стражари.

Охолостзна, дајегрешна; затојенашласебиадвокатаудругомегреху.

Смирењемиспунисрцемоје,Славогорњихсветова, смирењемангелапред
престоломТвојим. Јерсмирењенеманиконаканиобданказагнев.

Дајмисиновскосмирење, ибићеместидгневитисенаробовеиубијатиробове.
ОклопимемиромТвојим, штогневдецегневанећемоћиусколебати.

ЛXXИИИ

Избавимидушумојуодсамообмане, Божемој, дабисеителомојеизбавилоод
телесноггреха.

Избавимидушуодсулудеохолостиигорућеггнева, ителомојенећенилудовати
нигорети.

Душајесачинилателокаосликусвоју, каооргансвогаговора. Немојетелои
непокретно, инадоброиназло, акодушанећедаговори.

Незнателозапрељубу, акомудушанекаже. Усрцусепрељубасвршава; тело
самопонављанасвојгломазниначиноноштосеутајанственимодајамасрца
тананимнитимаизатка.



Суседимоји, гледајунаженуонакокакоженанасебегледа,исамообманаћекао
крљуштспастисаочијуваших. Гледајтенасвакобићеизнутратогабића, и
гледаћетеганесажељомносасажаљењем. Тиси, Боже,осветиобрак, иТиси
осветиобезбрачност.

Оне, којиимајумудростимоћ, дасавживот, штојеуњиходТебесишао, употребе
наслужбуТеби, тисиблагословио.

Ионе, којинисуустању, дасавдатиимживотдржеусеби, Тисиблагословио,да
гамогуподелитиипренетинановабића, крозжену.

Заистасамообманајечовекаумисли, дагаженапривлачи.Гле, неупотребљени
животучовеку, - онгоничовекакжени, јернежелидаостаненеупотребљен. Ти
сиживот, Божемој, иживотјесветлост. Тисисветлост, Божемој, инежелиш, да
будешскривенутамииданесветлиш.

Благочовеку, којиТепознаусеби,идаТимаха, дасветлишудушињеговојиу
телуњеговом.

Нијеважно, далићештисветлитиуједнометелу, илиутелуподељеноме, - Ти
самохоћешдасветлишиобасјавашземљуипунишјеСвојимживотомиСвојом
снагом.

Благожени, којојспаднесамообманасочијуипозначовекакаошточовекпознаје
себе, иодбацижељу, ииспунисесажаљењем. Идржиживотусебисастрахоми
поносом,каоданебодржиусеби.

Благосвакоме, копознаудобровреме, дајепрељубапрљањеиубиствоживота.

СБогомсенијешалити, синовиземаљскиБезопаснијејешалитисесогњемнегос
Богом

Нитијеживот, штоодБогадолази,опијумзатренутнапијанства, послекојихсе
самообманаобелодањује; астидипонижењепадајукаотешкастенанасрце,
испражњеноодједнебезумнежеље.

Избавимидушуодсамообмане, Божемојдабисеителомојеизбавилоод
телесноггреха.

ЛXXИВ

Управијезикмој,БлаженаМудрости, данеодступаодистинедокрајаживота
мога. ОпоменимеприсуствомТвојим, дабихстраховаоизговоритилаж.Охрабри
гаприсуствомТвојим, дабислободноговориоистину.

Заклетвајесведоклажиусвету. Уцарствуистиненезнасезазаклетву.



Каоштоиздубокејамеизлаземногазлаиспарења, такоизсамообманепроизлазе
свигреси, свакипремасвојојбојиисвомемирису.

Изсамообманепроизашлајеохолост; изсамообмане- гнев; изсамообмане-
телеснигрех; изсамообмане- обмана. Обманасенаоружалазаклетвом.

Лажсекунеистином,итимепризнајеистинузабитност, асебезасен. Лажсене
кунелажју, јерништасененаслањананишта. Усвојојнемоћилажтражинаслон
наистину. Штораспрострањенијалаж, распрострањенијаизаклетва.

Заклетвапонижаваистинитамужа, иубијамужалажљива. Гдесеумножизаклетва,
умножисеилаж. Погрешанумувекимаспремнузаклетвунајезику. Лажљивеочи
бранесејезиком, алисенемогуодбранити. Коспремаобману,спремаизаклетву.

Синовипрељубенајхитријисуковачилажиизаклетви. Јерјепрељубасамасобом
лаж, илажназаклетва.

КћерипрељубепризивајуБогазасведока, иБогсеповлачисасудоваљудских, и
одсуствомсвојимугонисвеулаж.

Управисрцемоје, БлаженаМудрости, ијезикћесемојуправити.

Управиуммој, БлаженаМудрости, ијезикћесемојуправити.

ПрисуствомТвојимуправидушумоју, ијезикћемојзаборавитисвезаклетве.

Штавреди, Божемој, дасеоправдампредљудима, апредТобомдасеокривим?

Успорићујезикмој, иодвратићугаодзаклетве, маостаоикривпредљудима.

ПравотапредТобомиспуњавасрцерадошћу. Правотапредљудимаиспуњавасрце
тугом. Божемој, јасамживазаклетваТвоја, даћешбитисамномдокраја. Боље, да
самумирусТобомнегосасветом. ЗаистајелакширатсасветомнегосТобом.

Божемој, Божемој, јасамживазаклетваТвоја, даћешбитисамномдокраја.

ЛXXВ

ПогледаОтацсНебесаивидемесвауранамаоднеправдељудске, ирече: несвети
се.

КомедасесветимГосподе? Поворцистада,штоиденазаклање?

Светилиселекарболесницима, штогасасамртничкепостељеруже?



Комедасесветим? Снегу, штокопни, итравиштосесуши? Светилисегробар
онима, штосеспуштајуугроб?

Комедасесветим? Незналицама, штомисле, дамогујошнекомеусветунанети
злоосимсеби. Светилисеучитељнеписменојдеци, штонезнајучитати?

Вечностмијесведок, дасвиоништосубрзинаосветуспорисуучитањуи
разумевањуњенихтајни.

Времемијесведок, дасвиоништосусесветили, гомилалисуотровусебе, и
отровомизбрисалисебеизкњигеживих.

Чимесехвалите, осветници, предпротивницимасвојим, аконетиме, штови
можетепоновитињиховозло? Неказујетелитиме: иминисмобољиодвас?

Богмијесведок: ивиивашипротивнициподједнакостебезбрижнииподједнако
немоћнизадобро.

Видехтрешњу, којојдецаогулишекоруиспалише, какодавашесвојзреоплодтој
истојдеци.

Ивидех, краве, којељудимучахувеликимтеретом, какострпљиводајумлекотим
истимљудима.

Исуземиударишенаочи: заштоприродадабудемилостивијапремаљудиманего
човекпремачовеку?

Природамијесведок,осветници, - самојеонајмоћнијиодсвојихзлотвора, које
немоћанпоновитиделаових.

Осветинемакраја, ипотомцинастављајуделосвојихотаца, иодлазеостављајући
ганесвршена.

Поширокомдрумујуризло, иодсвакогновогмегданадобијаснагеимала, и
умножавасвојусвиту.

Мударсесклањасдрума, иостављазлодајури.

Лајавапсабржеумириједанкомадхлебанегохрпакамења.

Онајкојеучиољуде: окозаоко,- учиоихје,какоћесвиостатислепи.

Комедасесветим, Очемојнебески? Поворцистадаштоиденазаклање?

Ах,какосужалоснисвизлотвориисвиосветници! Заиста, каостадоштоидена
заклање, анезнакудаиде, пасебодеистваракланицупрекланице.



Нетражимосвету, Очемој, нетражимосветунотражим, дамидашморесуза, да
могуоплакатижалостоних,штоидуназаклање,анезнајукудаиду.

ЛXXВИ

Благословинепријатељемоје, Господе.Ијаихблагосиљаминекунем.

НепријатељисумевишегурнулиТебиунаручјенегопријатељи.Пријатељисуме
везивализаземљу, непријатељисумедрешилиодземље,ирушилисвамојанадања
уземљу.

Овисумеучинилистранцемуземаљскимцарствима, инепотребнимстановником
земље. Каоштогоњеназвернађесигурнијесклоништенеголинегоњена, такосам
ија, гоњеннепријатељима, нашаонајсигурнијесклониште, сакрившисеподТвој
шатор, гденипријатељининепријатељинемогупогубитидушумоју. Благослови
непријатељемоје, Господе. Ијаихблагосиљам, инекунем.

Онисуместоменеисповедилигрехемојепредсветом.

Онисумешибали, кадсамсејаустезаошибатисамасебе.

Онисумемучилионда, кадсамјабежаоодмука. Онисумеружилионда, кадасам
јасамсебиласкао.

Онисумепљувалионда, кадасамсејагордиособом.

Благословинепријатељемоје, Господе.Ијаихблагосиљам, инекунем.

Кадсамсејаправиомудрим, онисуменазивалилудим.

Кадсамсеправиомоћним,онисумисесмејаликаокепецу.

Кадсамхтеоводитиљуде, онисумегуралиупозадину.

Кадсамжуриодасеобогатим, онисуместукалигвозденомруком.

Кадсаммислиомирноспавати, онисумебудилиизасна.

Кадсамзидаодомзадугиспокојанживот, онисугарушилииизгонилимеван.

Заиста, непријатељисумеодрешилиодсветаипродужилирукемоједоТвога
скута.

Благословинепријатељемоје, Господе.Ијаихблагосиљам, инекунем.

Благословиихиумножиих; умножиихијошвишеихогорчипротивмене-



дабимојебегствокТебибилобесповратно;

дабисенадауљудеискидаласвакаопаучина;

дабисесмирењепотпунозацарилоудушимојој;

дабисрцемојепосталогробоммојадвазлаблизанца: гордостиигнева;

дабисвесвојеблагосабраонанебу;

ах, дабисеједномослободиосамообмане, којамејеизаплелаустрашнумрежу
варљиваживота. Непријатељисуменаучилидазнам, -штомалокозна-дачовек
неманепријатељаусветуизвансебе.

Самоонајмрзинепријатеље, конезна, данепријатељинисунепријатељино
суровипријатељи.

Заистатешкомијерећи,комијеучиниовишедобраиковишезлауовомесвету:
пријатељиилинепријатељи.

Затоблагослови, Господе, ипријатељеинепријатељемоје.

Робкуненепријатеље, јернезна. Асинихблагосиља, јерзна.

Јерзнасин, дамусенепријатељинемогудотаћиживота. Затослободнокорача
измеђуњихимолисеБогузањих;

Благословинепријатељемоје, Господе.Ијаихблагосиљам, инекунем.

ЛXXВИИ

Узорукадсепробудим, првемислимојелетекТеби; првипокретидушепружају
сеТвомеосмејку; првимијешапат- Твојеиме, првоизненађење- Ти, крајмене.

Каомладенац, послестрашногасна, штогрлимајкусвојуирадујесе, штогасан
нијераздвојиоодмајке, такоија: будећисегрлимТебеирадујемсе,штопутовање
уснунијемеудаљилоодТвојеруке.

КакосамнељубазанпремаТеби, Љубавимоја! Стидмеједе, штосамтако
нељубазанпремаТеби. ДоксеТиодмененизатренутнеодвајаш, јасеодТебеу
снуодвајампочитавесате. Затопроклињемсаниспавањемоје, идивимсе
небеснимсиламаштопогледсвојнескидајусТебенидањуниноћу.

Санмезамара, аТимеодмараш. НемаодморауморномебезгледањауТебе, ни
насладеогорченомебезразговорасТобом, низдрављаболесномебездодираруке
Твоје, ниочишћењанечистомебезкупањауТвојојсветлости.



ХитамхрамуТвојемукрозпустеулице, хитаминесретамникогаупустим
улицама. СвиспавајуиусновимасвојиммучесеудалекостиодТебе, аТиседиш
насвакојпостељиичекашповратакдушаиздаљине.

Стидмеједе, Љубавимоја, какосуљудскедушенељубазнепремаТеби, икакосе
надугоодвајајуодЖивотасвога.

Изверовигорскипробудилисусеузору, иТистојишкрајњихичобанујеш. О
хранимислезверови

горски,охранимислераноизјутракаоија.Гле, ијамислимзоромохранисвојој,
изнам, дасесамоТобомгладмојаможеутолити.

Крозпустеулицехитам,Славомоја, датражимславуТвоју. Ичујеммујезинагде
виченакули, ичујемзвоногдезовецркви.Идижемсеумислимасвојими
разгледамсваместаназемљи, давидим, коликосесиноваљудскихрасталоодсвог
безумногпутовањауснуисасталосаОним, којиЈесте, икојиједалекоод
безумностисна.

Усталисусветииспосниципопештеримаикелијама, иодавновећразговарајус
Тобом. Усталисуони, чијадушаникадинележе, нокаосвећауправогорипред
Тобомданиноћ.

Благослови, Господе, светеиспосникеимолитвенике, којиживотомсвојимкао
тамјаномкадеуспавануземљу.

Хиљадеихиљадедушарастајусеодтелаузору. Икадсесунцероди, горећеоно
каопосмртнасвећанадхиљадамамртвих.

ИгледамТебе, Љубавимоја, какобдишкрајмногиххиљадаумирућихичекаш,да
призовуимеТвоје. Игле, некеодњихкајусезасавсанживотаивапијукТебиза
помоћ.

Благослови, Господе, свепокајникенасмрти, иодазовисењиховомвапају.

Крозпустеулицехитам,Славомоја, иулазимухрам, дапевамивеличамславу
Твоју.Исамстојимухраму, препуномТебеиангелаТвојих. Ипадам, наколенаи
молимТисесасузама: .

ПробудикСебисвеуспаванедуше, Господе, Небодржни,свеуспаванедушебраће
мојеинародамога!

Отежалесуиомлитавиледушегрешника, испустилеседоблизуАда. Вечито
буднаЉубави, пробудиихпренегоштоихсмртгурнеједанјошкорак

дубљеусан, увечитисан- усанстрашни, крајкогаТинебдиш.



ЛXXВИИИ

Уподнедецасескупљајунајезеро, дасекупајуусунцуиуводи.

Господе, какоседивисваприроданевиности! Мучниинамучениаргатиу
присуствугрешника- језероисунцепреображавајусеуприсуствудеце. Како
величанственхрамГосподњипостајејезеро, кадасудецанањему, икакоје
узбуђенпрвосвештениксунце,кадсезрацињеговиукрстесазрацимадушедетиње.

Пуститедецунекаприђукмени, шапћесваприрода, иразумећете, дасамијадете.
Премаразбојницимаијасеправимразбојником, премадециијасамдете.
Бездушницимаијасечинимбездушним, светитељимајасамолтар. Котражизвера
умени, послаћумузвераусретање; котражиБогаумени, показаћумуГа.
Грешницимеименујукланицом, праведницижртвеником.Самоневиности
откривамсекаоневиност, идециБожјојкаодетеБожје.

Пуститедецунекаприђукмени, вичегласноСинДевојачки, идецаМуједино
прилазе. Паклуогњембићеодговорниони, којибранедециприступСинуБожјем.
Јернитисамиприлазенитидадудругимадаприђу.

Заштодецу, Господе, заштодецуиштеш? питајустворениинерођениРођеногаи
Нестворенога. Каокиповикаменитаквисустворениинерођени, ипокрећусе
ветровимасветским. АРођенииНестворенипокрећесеживотомизнутра, и
ветровисветскибежеодЊега.

Затоштосамијадете, затоиштемдецу. ВаралицевидеуМениваралицу,
безбожницибезбожника,ивластодршцаотмичаравласти. Фарисејипитају: које
овај? инемогудаседосете, амудрациовогасветаловеМенасвојуземаљску
мудрост.

СамоМедецапознају, јерсамиЈадете. Каодетенисамсвој, икаодетенетражим
славузасебе. Каодетенемислимништаодсебе, инеговоримништаодсебе, ине
делимништаодсебе. Негокаодетемислимоно,чемумеОтацмојучи, иговорим
оношточујем, иделамоноштовидим.

Децапрестајубитидецом, аЈаникаднепрестајембитидете. Децапрестајубити
децомзбогзлихвођасвојих, којиимзабрањујусталанбораваксамном,иучеих
старачкојмудростисвета. Ајанепрестајембитидететом, јерсехранимвечно
младоммудрошћунеба.

Благоонима, којисеустаростиотресусвојихзлихвођаињиховемудрости,штоих
чинистарим,иболесним, имртвим. КосеобратикМени, акојеиостареоодсвета,
учинићугадететомикаовечитодетецареваћеуцарствуМоме, укојестарци
светскинемајуприступа.

Кажемвам,царствоМојецарствоједеце.



Заиста, створенинећевидетисветлостицарстваБожјега,негосаморођени. Оно
штојеМоје, штојекаоЈа, оноћебитисаМном.

Излупаћесекаменикипови, штоихсветскиветровипокрећу, ињиховпепеобиће
играветрова. Адеца, штосепокрећуживотомизнутра, ућићеувечитиживот.

ГосподеЛучезарни, иВечитоДетеукрилуСветеТриаде,помозиминевиношћу
својом, највећомснагомусвимасветовима, дасеродимодДухаСветога.

Данебикаокаменикип, створеновимсветом, биоразлупаниуветарразвејан.

НодабикаорођенимладенацбионераздвојенодТебеувечности, Кнеже
невиностиисвихневиних.

ЛXXИX

Увечесезасијазвезданапрашинанадглавоммојом, ијаосећампонор,надкојим
висиживотмој. ИстрепетомдушепружамрукекТебиивичем: Господе, склопио
мејестрашнисветсасвихстрана, каопешчанапустињамаленупремаленуоазу.

Нећусемоћиодржати, акомеТинеподупрешТвојомснагом. Потаванићепесак
зеленуливадумоју, загушићеизворуливади, иповрхпалмидизаћесепешчана
брда. Иподпескомупепелићесеједносрце, којеТејељубило, ипепеоћесе
хвататизакопитекамила. Изапушићепесакуста, којасузналасамозаједну
песму, песмуТебиСвемоћноме. Иизмилионгодинаживотабићезбрисанједандан
живота, каодаганикаднијенибило. Итешкаколавасионелупараћеидаљене
жалећи, штосуједанданживотапретворилауједнозрнопеска.

НоТисимоћнијиодсвета,ГосподеБожемој, ипозајмићешслугисвоме
херувимскимачодпламена, којимћуодбијатинавалусветанаживотмој.

Нећусеспасти, акосамчакиравномоћансасветом, ајошмање, акосамнемоћнији
одсвета. Равансветунеодолевасвету, нитигасесветбоји; анемоћнијегаодсебе
светодмаленаучи, даспремасебигроб. Негоћусеспастисамоакосамјачиод
света, тепобедимсвет.

Самообманамојапредстављамисветкаострашнумоћ. Кадумресамообманау
мениигранеистина, јавидимизнам, дајеједнакапТвогживотногогњајачаод
васионепепела. Нитисвавасионаимаснагеданахраниједнутравку, акоодТебе
неприми.

ОнајштојерођенодИстинеипосланодИстинелакопобеђујесвет. Измичесесвет
испредЊегакаосениспредсунца.



Страходсветаданоноћнајехранаоних, којисеодИстинеодвојише. Створениод
светапосташелуткесвета, скојимасесветигракаодетесасвојимигранкама. Деца
ИстинерођенасуодИстинеинебојесемртвостворених.

Помозими, Божемој, дапобедимсветумени, илакоћупобедитисветизванмене.

Нећусепогордитипобедомнадсветом, јерТвојајепобедаанемоја.

ПустићуТебедарастеш, ајаћусесмањивати, икаодетедржаћусескутаТвога.

ПустићуТвојуРеч, дасеуселиутеломоје, ипротераћуизсебесвенемоћнеречи,
наученеодсвета. ТвојаРечјеневиност, имудрост, исила. Онаћеуништити
створењеумени, ипомоћићерођењумоме.

Тело, укојесеуселиРечБожја,нијевишетелоодсветастворено, ноодДуха
Светогазачетоипочето. Заробљенаодсветадушамиизаткаиропскотело.Затоу
страхуодсветадрхтиидушамојаителомоје.

Осветлидушумоју, СветлобитниБожемој, ионаћесеохрабритииослободитиод
света. Ибићесиновскадуша, којаћеуметиизаткатисиновскотело, храмСина
Божјега.

Кадзасијазвезданапрашинанадглавоммојом, јапризивамТебеупомоћ, Пресвети
Божемој, инебојимсесвијусветова, каоштосесиннебојислугуудомуоца
својега.

ЛXXX

Олошашељуди, паговоре: штанамдајеГоспод?

Господдајеживотсвакомтелу; Господдајелицесвакојствари. Каодетемилостив
јеГоспод, исебичностјењемунепознатакаоитама.

Господдајесвакомоноштокоодњегатражи. СвојувечностГосподиспуњава
давањем, авивелите: штанамдајеГоспод? Небимоглинитопитањепоставити,
давамГосподнедајеснагезато.

Господкуписузежалоснихусвојеруке. Господпосећујесужне. Господседина
постељиболесничкој.

Господбдинаопаснимпутевима, инаддубинамаморскимстражари, авивелите:
штанамчиниГоспод?

ОноштотражитеодГоспода,оновамдаје. Нозатоштостепочеливишетражити
одсветанегоодГоспода,затосеосећатеобманутиунадамасвојим, теговорите:
штанамчиниГоспод?



КаодобардомаћинГосподјепоставиотрпезуичекагосте. ПажљивјеГосподна
куцање,ибрздаотворивратасвакомгосту.НаЊеговојтрпезинагомиланису
несањанидворови; заЊеговомтрпезоммногојеседишта. КопогодиЊеговавратаи
закуца, нећебитивраћен, авивелите, заштонамГосподнеотворикадкуцасмо?
ЗатоштосумњомкуцастеувратаГосподња, аверомувратасвета.

НавратимавашедушестојиГосподсаметлом, готовданапозивпочистивам
душуодсилненечистоће,исакадилимаимирисимадајепочишћенунамирише, и
садевојачкимнакитимадајеукраси,- стојиГосподичеканапозивваш.

ИнаивицисрцавашегстојиГосподсасвећомвеликом, штогорибездимаи
испарења,стојиГосподичеканапозивваш, даунесесвећуусрцевашеиосветли
га, исагориусрцувашемсавстрах, исвестрастиисверугобнежеље, иизгнаиз
његасавдимизаомирис.

ИнаивициумавашегстојиГосподсасвојоммудрошћуисвојимјезиком, готовда
напозиввашуђеунутраиразагнасвелудемисли, свепрљавеутиске, свепогрешне
појмове, иизбришеизумавашегсвенепостојанеслике, -стојиГосподичекада
унесесвојразум, исвојепечате, исвојеречи.

Авивелите: гдејеГоспод? Наивицивашегживота. Затовамјеживотпогрбљен.
ДајеГосподусредини, гдејеОнбиоупочеткуигдеМујеместо, животвашбиоби
усправан, ивибивиделиГоспода, инебипитали: гдејеГоспод?

Олошасте, затопитате; гдејеГоспод? ПредобарјеГоспод, затоГалошинепознају.
ПрепрозрачанјеГоспод, затоГапрашљивиневиде.

ПресветјеГоспод, затоГанесветинеосећају.

Аконемадовољнољуди, којићеисповедитиимеГоспода, Господћесепоказати
крозствари.

АколиизвезденебеснезаборавеимеГосподње,нећегазаборавитибезбројне
војскенебеснихангела.

ШтослабијаисповестименаГосподњегуједномцарству, тојачаудругом. Нитисе
можесмањитибрујањеименаБожјега, нитисеможеповећати.Акоједанпоток
пресуши, другићенадоћи, итако- мореседржинаистојвисини.

ЛXXXИ

Зеленисекипарисилетиизими. Миришебосиљакилетиизими.

Кољусејагањциилетиизими.



Чувајтесеодвукова, кадваснападају,једанслицадругислеђа. Новишесе
чувајтеоддвагреха, одстрахаодгрешникаипрезрењагрешника. Јерћезеленило
вашеишчезнутикаозелениловрбе. Имирисвашпретворићесеунемирис. И
смиреноствашапостаћегордост. Игрешницићевасназватиимењацима.

Праведници, грехјенемоћ,истраходгрешникастрахјеоднемоћи. Грешниксе
страшиодмртвогправедникаусеби, адвапутвишеодживогправедникаузасебе.

Нестрашитесеонога,косевасдвогубостраши.

НијелиГосподхрабростправедника? НијелиСвемоћниГосподгенералвојске
праведничке? Заистајемалаправдаоних, којистојеузСвемоћногаистрашесе
свенемоћних.

АкојеправдавашаправдаБожја, моћвашајемоћбожанска. Упочеткумоћ
божанскагрешницимасечинислабост,јерјесувишеблага,имилокрвна, и
многотрпљива. Нонакрају, кададођепобедабожанска, грешницивидесужасом,
дајекућањиховапролоканаодподземневоде,идасесурвавабесповратно.

КаотраваспороинечујнорастеБожјапобеда. Нокадузрасте, неможесевишени
погазитинипокосити.

Грешницисустадобезпастира; винисте. Икадваспастиростави, неостављавас
давасоставинодаваспросејеначестосито. Вратићесевашпастирускоро, иви
ћетеумиратиодстидазбогиздајства.

Праведници, грехјеболест, ипрезирањегрешникапрезирањејеболесних. Коод
свогаздрављадајеболеснима, тајумножавасвојездравље. Презрењеболесних
поткопаваздрављездравога.

Грехседизатрпезомоних, којисебојесестизатрпезугрешничку. Грехулазиу
домоних, којисебојеућиудомгрешнички. Косеспутавраћанатраг, данесретне
грешника, враћаседомунатоваренгрехом.

Насвакукапијувашедушепоставитепоједногстражара, дагордостнеуђеуваш
храм. Јеракоуђе, погасићеодједномсвећесвихвашихврлина.Ибићетекаомех
напуњенвином, кадсеигломпробуши.

Кратакјеовајданживота, ноправиживотнезназаноћ.

Коумреодгреханаовомедану, умрећесмрћуштонезназадан.

Праведници, учитеједнупоједнушколубезумора. Косвршиједнушколуправде,
Господгашаљеувишуитежу. Грешниксемучиоднеукости, праведниксемучи
одучења. Нозаистаслађајемукаправедниканегомукагрешника, каоштојеслађе
враћањеудомовинуодседењау- туђојземљи.



МилосрднаБогородицеНебесна, сачувајсвеоне, којисусеупутилипутемправде,
дасенеустрашеодгрешника, иданепрезругрешнике.

Даихстрахнебиучиниобогоиздајницима, идаихпрезрењегрешниканеби
учинилочовекоубицама.

Даполуправдањихованебибиласамоједнаузвишица, одаклећедубљепастиу
пропаст.

ЛXXXИИ

Бејахпастировцама, иТимеуздижезапастираљудима.

Налазиховцамазеленупашу,ибехузадовољне. НудимТебезахрануљудима, и
многиТенеокушају.

Згрчилосесрцеумениодтуге, Господемој,иочимојенепрестајувлажитисе
сузама, јерТемногинеокушају, неготражесебихранунањивамаглади.

Нетуда, браћо, моја, нетуда. Тосуњивеглади, кудавигредете; повећаћетеглад
вашу.Иубесомучнојгладијурнућетеједаннадругог, ијешћетесеузајамно, иглад
нећетеутолити.

ОвцесехранеонимштојеодБога, авистезатољуди, дасехранитеБогом. Акоће
сељудихранитихраномовчијом, штобиондаБогствараоиљудеиовце?

Штајеовцадругонеготрава, - хранакојомсехрани.Авистепозвати,дабудете
богови. затовамсеБогнудизахрану.

Господарумој, клечимпредТобомипросиммилост. Охладиласеверау
свештеникаТвојих, затогемногиљудинеокушају. ИбогатапашаТвојастојиједва
начета. Добарпастировцаманиједобарпастирљудима. Заштоменеостави, да
будемдобарумалом, негомепоставидабудемлошувеликом?

Икадабејахпастироваца, бејахТисвештеник. Чобанскимштапомпревртахсваки
каменисвакутравку, илежахназемљипотрбушкеиослушкивахдисањеземље, и
лежахналеђимаипосматрахстраховитеватренебесне.Идодиривахчеломросно
лишћеугори, игрлихвисокејеле, запаранегромом,сасажаљењем. Ичитахиме
Твоје, исписаноогњемпоцелојземљи, иосетих,дасвакастопаподамномгории
говори: јасамолтарВишњега. Ииспунихсвеливаде, исведубраве, исвепутеве
своједивљењемвеличанствуТвоме. Акадпорастохпознадох,сајезом
неисказивом, дасимиТијошближинегоштоислутихупољимадетињствамога.
Познадох, Господе, дасамијаземља, укојојтигоришиговориш. Познадох,
Владикомој, дасамјастранацусебисамом, аТидомаћинигосподар.



Итопознањедоведемедоужаса, којимипроледисржукостима. Рекохсеби: пати
нисипрљаосвојукућунеготуђу? Инисинавлачиосрамнасебенегонадругога? И
нисивређаосебенегодомаћина, учијемсидомугост? Инисисебациоблатомна
својусвећунегонанекосунцеутеби?

КаквокрштењеможеопратимојстидодТебе? КаквопокајањемојгрехпремаТеби
изгладити? Помозими, дасеуништим, даменема,идасепоновородом, као
младенацбезпрошлости. Помозими, Родитељумој.

Незнабожачкиидолитражеодсвојихсвештеникаизвеснумерумудрости. Колико
лијетекмудростипотребносвештеникуБогаЖивота!

Идолитражеизвеснумеручистоте. Коликолијетексунчанечистотепотребно
ономе, кослужиБогунадбоговима.

Идолитражеизвеснумеруснагеодсвојихслужилаца. Коликомлитекснагоммора
битиопасанслужилацСвемоћногаСведржитеља?

СвевишњиРодитељумој,очистиживотмојиучинигажртвомнажртвенику
Твоме. Кадбејахчобанјагањцима, плаках, кадхоћахузаклатиједнојагње. Учини
меневинимкаојагњеисагорименаолтаруТвоме.КунемТисе, нећузаплакати,
ГосподемојиБожемој.

ЛXXXИИИ

ПодигошеневернициратпротивГосподанебаиземље, - сухолишћепротивветра
планинског!Доклеветаршуми, чујесешуштањелишћа. Нокадсеветарзахукти,
развејаћеселишћепоритовимаидрумовима, иостављенилистполистизгубиће
авазислепићесесблатом.

Јерневерниксеугомилиосећајакиодајеглас.Усамоћигаједеистрахинемоћ.А
верниккадјеугомилиделинемоћгомиле,аусамоћиделимоћсТобом; затоје
самоћањеговаснагаињеговапесма.

Противкогадижетерат, безумници? ПротивОногали, којипомишљусвојомпали
сунца, истадасунацаизвездагонисвојимштапом? Заиста, мањејесмешанрат,
штогаврбеогласегромовима, ичиковиводенистрашнимкондорима.

Сковалистеоружје, којимсатиретеједандругог, пастеустали, даистиморужјем
војујетепротивЊега. Ногле, онможеходитипомачевимавашимкаопомекој
маховини. Нитисеонплашивашихтврђававишенеговашихгробова.

Изумелистеситнеречи, којимаружитеипонижаватеједандругог, памислите, да
ћетевашимситнимречимапонизитиОнога, којијединизнаштајеречиоткудаје?
Гле, Онвамјествориогласницеугрлу, ирашириоплућаисподгласница, и



просекаоуста, ивезаојезикуустима. Заиста, мањејесмешанустанаксвиралау
дућанупротивмајсторасвога, ижицанахарфи, противруке, штоударауњих.

ОбјавилистератнеБогуносеби, иБогсасажаљењемгледанавашесамоубиство.
Сухолишћеоглашујератгвозденимточковима!

УколиковидужератујетепротивЊега, утоликосеОнсвенезадржанијеизвлачи
извас. ИзвлачиГосподсвојуснагуизвас, својукрасоту, својездравље, своју
мудростисвојеблаженство. ТојеначинратовањаГосподаВишњегасасвојим
противницима.

Штаостајеодвас, убојитиборци,кадГосподизвучеизвасоноштојеЊегово? Не
остајелинемоћ, иругоба, иболест, ибезумље,инесрећа? НиштавамГосподнеће
одузетиодонога, штојеваше. Авашајенемоћ. ИкадОнузмесвојумоћ, којуви
злоупотребљавате, остаћевамвашагробнанемоћ, којанијенизаупотребунитиза
злоупотребу.

ТргнућеГосподсвојукрасотуизвас, ижабећебежатистрмоглавоодвашеругобе.

ТргнућеГосподсвојездрављеизвасикрвћесевашаугнојпретворити, ибићете
мирисугоданзацрве, мирис, одкогаћеградовизатваратисвојекапије.

ВратићеГосподсвојумудростксеби,ивићетеубезумљусвомејуритипо
дубравама, исвађатисесапештерама.

БлаженствосвојеимирсвојопозваћеГосподксеби, иодвашегнемирауплашиће
сеизвориипобећиће; иоднесрећевашеусахнућелозаубрду, иземљаупољу
вратићесвојплоднатрагземљи.

ТакавјеначинратовањаГосподаСвевишњегасасвојимпротивницима.

КаодетеОнјенемоћандаучинизло.Иневраћазлозлом, јерјепресиромашану
злу. Носамосабирасвоједобредаровеиодходисњимаодонога, кошкргуће
зубиманањ. ИостављаГосподневерникесамимасеби. Ионисераспадајукао
дрвоцрвоточно, | изкогајеизишласировина, ипочијојгњилостицрвитумарајуза
храном, каопонапуштеномдому.

Такобиваиснародом, којиобјавиратЖивотодавцу.

Рекохсвоменароду- запамти: таквајепобедаЖивотодавца, итакавјепораз
безбожника.

ЛXXXИВ

ЛудеразговореводељудичимсеудаљеодТвогаприсуства, Мудростимоја.
Безвернициговореоделима, безделнициговореовери.



Исвакподништаваоноштонема, аоноштоимателалипопазару.

ДоклеТи, Господе,пунишдоммојсвојимдахомживотворним, јаувекзаборавим
дапитам: штајепретежније-вераилидела? ЧимТеувредим,иосетимсеостављен
одТебе, јасагневомулазимуразговорељуди, иподржавамовустрануилиону.

ЈербезТебесамкаоветроказнадимњаку, шточегртапремаветру. Кадседигне
ветарвереудушимојој, јастојимсонима, којиоставишеделаисташезаверу; кад
седигневетарделатностиудушимојој,јадржимстранусонима,штооставише
веруисташезадела.

Ноутвомесвеумирујућемприсуствунемаветра, немаколебања, инемаделења
ствари. Неосећамниверунитивидимдела, носамоТебеЖивогаосећамивидим.
ЗаистаТинисимојавераномојевиђење. Итинисимоједелање,нојасамтвоје
делање. Иопетговорим: ТинисимојаверанојасамТвојавера, иТвојеповерење.

Паучимразговорџијеокосебе: коимаправуверууЖивогаБога, тајрадијећути. И
коделаправоделоБожје, тајрадијећути. Акосвојимумомсклапасвојуверу, тај
серадопрепиреовери. ИкорадисвоједелоанеБожје, тајсерадохвалиделима.

Учовекаодвередубокајетишинаудуши, дубљаодтишиненаднуморскоме. Јер
МудростБожјарађасеиобитаваудубокојтишини.

УделатељаделаБожјегдубокајетишинанајезику, дубљаодтишинегвожђау
срцупланине. Јеркоделатуђедело, тајослушкујенаредбеиизвршујеих, иопет
ослушкује, инемакаддаговори.

Говоримверујућимудела: нијелимолитвамојаделањеипределавањемене
самога? Нијелиуменисавсветодпостанкадокраја, исвасиромаштинаи
нечистотасвета? Заистанисамбезпомагањасиромахаудушимојој, - лечењу
болеснихиизгоњењунечистихиздушесвоје.

Говоримверујућимуверу: небудимливеруусуседасвојихделимадобрим, која
делам?

Нијелимоједелоусветупесмамојевере, псаламспасеногамеђунеспасеним? Ко
ћезауставитипесмуугрлупрепунедуше? Коћезагушитипрепунизвордане
отиче? Препирулисевиле, шточувајуизвор, савиламаупотокуизворскомоко
тога, којајеводакориснија? Заиста, данијеизвора, небибилонипотока.

Господемој, неудаљујсеодмене, данесвиснедушамојаодпразнихпрепирања.
ЋутањеуТвомприсуствугојидушумоју; разговориуТвомеодсуствумршавејеи
трошејеупоздер.

Ослушнухипоследњипутпрепирањаљуди, имахнурукама, иудаљисе. Гле, тосе
непрепируистинскиверујућисаистинскимделатељимаТвогадела. Нотојезавада



слугу, смаловереисмногозлевоље. Тосемаловернисвађајусапотркушама
светским. Тосеусахлиизворсвађасапресушенимпотоком.

Доксубилипуни, обадвасупевалиједнуиступесмурадости, иурадости
довикивалисе.

Тосезловерниксвађасазлоделаоцем. Каквајемојазаједницасњима? Штаме
вежезањихосимсажаљења,штоутекошеодТвогасијања?

Испунидомдушемоје, ЖивотворниДуше, дабихослепиоиневидеогневналица
препирача, идабихоглувиозањиховелудеразговоре.

УтеклисуодТебе, Радостимоја, затоводелудеразговоре.

МолимТисеипоклоним, вежидушумојукрозхиљадесунчанихзраковаузТебе,
данеутекнеодТебе, инесурвасеухладнупропаст.

ЛXXXВ

Оништопросвећују, непросвећујунегозаслепљују, - штаћешчинитисњима,
Господе?

ОниодвраћајудецуТвојуодТебе, ибранејој, даприђукТвојојМудрости, јер
говоре: Господјеједнастараречвашихмртвихђедова. Тојестараамајлија, коју
ђедовивашиносишесобомипомреше. Мићемоваснаучити, какосеријеземља, и
гојитело, икујезлато, штојачесијаодмртвогГоспода. Штаћешчинитиса
саблазнитељимадецеТвоје,Господе?

Ништаимјанећуучинити,јеронисуучинилисвезапроклетствосвогасеменаи
племена. Заиста, горусусудбуспремилисебиисвоменародунегокњижевниции
садукејиизЈудеје. Јеримадошепримерових,иненаучишесе.

Устаростисвојојслушаћеклепетмачеванапрагусвоме, иумираћеодглади,
ћелавиидрљави, анећесметиизвиритисекрозврата,даопоменуученикесвоје.
Чимећеихопоменути, кадјеимемојеизбаченоизхајдучкогсрцањиховог? Што
ћеихиопомињати, кадсуихонинатоспремали, побезданојглупостисвојој, која
пратисвакога, когаЈанепратим. Штаћеимбити, Господе?

БићеимгоренегоВавилоњанима, кадсеусилисвојојклањахукрвиизлату, идецу
својуучише, дасетомеклањају.

Првоћедоћиглад, каквуниВавилоннијезапамтио. Парат, радипљачкехлеба, из
когаћесевратитипобеђени. Памеђусобноклањеипаљењеградоваисела.Па
болести, докојихсерукалекаранећесметидохватити.Иучитељићебитишибани
бичевимаигоњенидабудугробарисвојихученика,одкојихћесвидрумови
смрдети.



Они, којиводенарод, неводенегогазаводе, - штаћешчинитисњима, Господе
мој? Завађајународрадисвојекористи, икадсенародзбунииузбуни, онисе
измичусавластииумируједуизлаганудобит. Кривесвојепротивнике, аиду
стазамањиховим. Одњиховегаламемудрацнедолазидоречи.

Ласкајуглупакуинасилникусамодадођудопрвихместа. Посведневнопишу
књигеиобјављујузлосвојихсродника, дабискрилисвојезло.

Неученародистини, негогахранелажјуокруглугодину.

Немоћнису, даучинеправдународу, негогазастрашавајуплашећигагором
неправдомпрошлихвремена.

Харајузасебеизапријатељесвоје, јерзнају, данећедуго.

Штаћешчинитисњима, праведниГосподе?

Учинилисуонисве, ијанемамштадачиним, негодаихоставимсеби. Заиста,
нећејестисвојудобитумиру, негоћејепотрошитинадаћесвојихрођака.

Осиромашиће, имишевићеимпролетатикрозпродртукошуљу. Сневаћебуне
преваренихипохараних, идизаћесеупоноћи, престрашенииознојени. Бићеим
дугживот, дабиимказнабиладужа.

Доживећедавидесвојдомузгаришту, ибежаћеизсвојеземље, гладнииболесни,
инећесметиизговоритисвојеименипредким.

Гледаћетуђинцеусвојојземљи, ипросићекомадхлебаодњих.

Горећебитидржавињиховојнегоримској. ЈеримадошеРимзапример, ине
поучишесе.

Горећебитинародуњиховом, којиихјеродио, негонародујеврејском. Јер
имадошепримернародајеврејског, инепоучишесе.

Слушаћеклетвесвогаимена, инећесметипровиритинапрозор.

Гледаћесвојнародгдегавезанеуповоркамаводе, ибојаћесезасебе.

Ислушаће, иуснуинајави, проклињањасвогаимена,идрхтаће, - дрхтаћеанеће
моћиумрети.

ГосподеВеликииСтрашни, свисуТвојипутевимилостиистина. Штаћешчинити
сазаслепљеним, заведеним, слаганимипохараним?

АкосекосетиименаМога, сетићусеијањега, испашћуга.



Чекам, даМековикне, -иодазваћусе.

Доклеимавикањаназемљи, имаћеиехананебу.

Јасамонај, којијенајближисвимаисвему. Дајемсеономе, коМежели; повлачим
сеодонога, коМенепознаје.БезМенесветјепухорпепела.ИбезМенељудису
немоћнијиодпухора.

ЛXXXВИ

Гдејецар, тамојеицарство. Царбезцарстванијецар, нитијеудовоцарство
царство.

Унутраувамајецарствонебесно, речеЦарскиСин, ирадостобасјасвеоне
путникепогробљима, којиразумешеовунебеснупоруку.

Муслиманневерује, дасеТидотичешпрљавеземље. НезнабожацТевидисвегау
земљи. ЦарскиСинзназацарскипут, иуказујеТеуземљипречистој. Упречисту
земљуиОнсеобукаоисишао, дадимуземаљскомдонесесветлостиибитности.

Царемој, ближисимиоддихањамога, идубљестанујешумениодмислимојих.

Штаједихањемојенонештоштоспољаулазиуменеиизлази? Ипредихања
плућамојихТисибиоумени. Знаосизаменејошубедримаоцамојега. Ипре
створењасветамислиосиомени.

Штасумислимоједопечатиспољашњихствари, штоулазеумојумкаоконциу
разбој, иткајусе, ислажусе,иразлажусе, игубесе? Свесуствариванумамога, и
умојумнеулазестваринопечатињихови.

НоТисијединастварностумамога, скојомсеуммојироди. Ипресвакогапечата
Тибешеумени; удодирусисамномпредодирамогамаскојомствари.

Одкадчухцарскублаговест, разастиремдушумојукаопокривачнајдрагоценијих
блага, итражимТебеиТвојецарствоуњој. Разастиремјеиневидимјојкрајани
дна. Нитимогудадосегнемсвевисовењене, нитидасеспустимусвемајдане
њене.

Откривамсветлезраке, штонаговештавајудалекосунценеко. Откривамзлатне
стубовехрама, нонигденевидимкрајахраму.

Осећамблаговонимирискадила, нонемогудавидимцарскипресто.

Штосевишетрудимиоткривам, свевишевидимзакривенога.



Неслућенетајнесместиосиумене, Господенадбезбројнимвојскама. Насваком
војникублистасецарскисјајТвој.

Каоштосунценебивабезсветлихзрака,такониЦарнијебезангеласвојих,
светлихзракасвојих.

Безграничностносишсобом,Царемој, ибезграничностуносишудушумоју.

Вечношћусисеогрнуокаоплаштом, Царемој, итимплаштомогрћешдушумоју.

ДухстварасебиГдеиКада, инезависиодсвојихтворевина.

ГосподеПребогати, изумљавамсеодчудагледајућиудушусвоју. Каквосисве
богаствонагомилаоуоскуднисудземаљски!

Заиста, мојајекривица,акосеосетимсиромашан. Мојајекривица, акосеосетим
смртан.

Мојејесамоубиство, акосеосетимробземљеиземљинесамообмане.

ГдесиТи,тујеицарствонебесно; игдејенебесноцарство, тусиити.

БесмртниЦаре, чујтепањејезикамога; чујпесмумоју, јединужртвујезикамога:

БлагословеноцарствоОцаиСинаиСветогаДуха, ТросунчаногЖивотаи
Блаженства! Амин.

ЛXXXВИИ

Доброћебитисправедником.

Коикадтражигробнеправедника? Наштоћему? Агробправедниковсвитраже, и
ограђујуга, иподижуспоменик.

Наштоћеим? Тојеисповестсвета, даправедникживиипослесмрти, а
неправедникдасегубикаобразданаморскојводи!

Тисиправдаправедника, ЖивиБоже. Његоваправданијеузаконимаљудским,
којељудихитропишуиленоиспуњавају.Твојеприсуствоњеговајеправда, и
свакиТвојдах- његовновзакон.

Великиправедникнемастарихзакона, нитимаризазаконеписаненапапиру.
ЈутросодзореоносећадаТипишешпоњеговомсрцуиуму, ичита.

Стотиненасилникаитрчилажадижусепротивправедникаирадујусе, кадму
стегнугрло, данеговори. Алинасилнициитрчилажепризнајуусеби, дабисепо



њимасвиточковисветаполомилиодјутрадомрака. Усамоћи, којајетешка
кривоумнимикривопутнимкаострашнисуд, насилнициитрчилажепризнају, дау
коликојошсветпостоји, постојијединозбогправедника- збогправоумнихи
правопутних.

Којеправедникизванбогоносаца? Нико, Господе.

ОнајкоТебедоносиусвет, доносиживотуљуштуруживота, доносиводуупразне
бунаре, ипесмуузанемелагрла.

Каооблакодсухадима, безгромаидажда,когависинскиветровисвемоћно
расипајууништа, заиста, такавјеисавовајсветбезбогоносаца. Савсветјесухи
дим,комесамобогоносацможедатигромидажд, иучинитигаистинским
облаком.

Облакличинаоблак, ичовекличиначовека, исветличинасвет.

Ноједаноблакјеварљивисухидим, другијепунгромаидажда.

Једанјечовекпостојећи, другинепостојећи, премдаличеједаннадругог. Један
светјесте, адругиније, мадаизгледа,даобајесу.

ПренегосеТиродишназемљи, Господе, земљајенепостојећасен; исвабићана
земљинепостојећесусени.

Твојерођењејеулазакелектринеусухоблак.

Твојеречисудажд, штооблакчиниоблаком.

Твојачудаствориласуодвампираљуде.

Твојакрв, исузе, изнојиспунилесупразнусенсветастварношћу.

Доброћеувекбитисправедником. Гробњеговувекћесетражити. Гле, гроб
праведниковвишесадржиснагенегоживинеправедници. Јерсунеправедници
сенисухогадима.

Благонародусправедницима!

ЛXXXВИИИ

Богоносци, вистесоземљиисветлостсвету. Акоивиобљутавитеипотамните,
светћебитиљуштураживота,свлакштозмијаоставиутрњу.

Видржитенебесниогањупепелу. Акосеивиугасите, светћебитигомилапепела
завратимаживота.



Смртоносципричајуовашемживоту,јерсвоганемају.

КривоклетницисекунуувашегаБога, јерсвоганемају.

Лажовсеправдавашомистином, јерсвојенема.

Неправедниксезаклањаподвашуправду, јерсвојенема.

Очајниксетешинадом, јерсвојенема.

Мудрациземаљскиобилазнимпутемтражемудростивраћајусевашојмудрости,
јердругуненалазе.

Слабићивасгоне, јерсебојевашеснаге, асамијенемогудапонесу.

Страшљивцивамзавиденахрабрости,јерњихнемаштадаохрабри.

Богаташи, гле, свиодваспросе, аниковамништанеможедати. Богаташисте, јер
Богаимате.Богатисте, јерстеБогоносци.

ДушавашајеколевкаБогаЖивота. СрцавашепрестојеЊегов. Умвашгора
Синајска, гдеОнјединискрижалииговори.

ПутујтеслободносБогомусеби; нећетеизгубитипут, инећетеостатибезконака.
УђитесЊимслободнонакапијудана, иданћебитиваш.УђитесЊимслободно
накапијуноћи, иноћћестукнутисасвојимстрашилима, ипоказаћевамсвојачуда.

Непродајитесвојеблаго, јергасветнеможеплатити.

Нетрампљавајтесесавасионом, јервасионавамнеможедатиништаосимсебе.А
онајесвакаопапирпремазлату. Изгорећеионаједногадана, ибићешакапепела.
Умреће? Онајевећмртва,инемаје, безвашегаблагадуховнога.

Пространствоскрајаукрајнеможесместитивашеблаго.

Времескрајаукрајнеможеизбројативашеблаго.

Светвасгони, јервииматемир, аоннема.

Светвамзавиди, јервииматебогатство,аонјесиромашан.

Светвассебоји, јервииматемоћ, аонјенемоћан.

Светвасмрзи, јервииматеблаженство, аонјенесрећан.

Незлобитесвету, инедодајитеуљанаогањ. Јерсветсавгориогњемзлобе.



Осамљенисте, велите? Зарсугробовинекодруштво? Једанживнагробљумањеје
осамљеннегоцелогробљемртвих.

Маловасје, велите? Алистенаоружани. Вашипротивницисувезаноробље.

Светјебезживотанбезвас. Вистеканали, крозкојеседоливаживотсвету.

Светјебезрадостанбезвас.Крозвасулазиосмејакуробијашницу.

Негојтевашетело, јергојењејегнојење. Нетрпајтеблатанасвојекости, јерћевам
костиотромити,идушасевашастеснити.

Држитеревноснобожанскогмладенцаусеби, ичувајтесе, даганепоплашите.
Заистаплашљивјекаотица, иненамећесе.Одједнеружнепомислибежиизума.
Одједнепрљавежељебежиизсрца.

Запамтите: акоОннапустивас, својупоследњуземуницу, светћебитиљуштура
живота, свлакштозмијаоставиутрњу.

ЛXXXИX

ДижемрукекТеби, Пастирумој,норукемојенедосежудалеко.

Залудсеовцаурупипропињекврху; акосепастирнесагнекњој, нећесеспасти.

БлагодатТвојадосежедаљеодсунчанихзрака. Дохватисерукемоје, иизведиме
изтамнице. СамоједанзракТвојеблагодати- идићусенакрилаорловска.

Подкаменоммучисетравкадаузрасте, погрбљенаодтражењасветлости,
бледоликабезсветлости.

Великајерадостменисмртном, кададигнемкаменигледамтравку, какосе
усправљаизазелени.

НијелиТвојарадостјошвећа, Бесмртни, кададигнешкамен, наваљенодсветана
душумоју, погрбљенуибледолику?

Залудујасабирамдрванагомилу, даогрејемдушумоју,акоТинепустишнебесни
огањ.

Залудујатрчим; акосампогрешиопут, узалуднојетрчањемоје.

Савтрудмој,изнојмој, жртвајеТеби. АкојеТинеблаговолишпримити, бићукао
пењачузпланину, затрпанснегомнаврхпланине.

Јернегледашнамножинутрудованегонажудњусрца.



Зачимимашдажуриш, срцамоје? Кудаокопогледа, видисмрт. Чегагодсерука
дохвати, осећагроб.

Штогодобретеш, обретешистрах, датонеизгубиш. Штогодзаволишиспуњава
тежалошћугубитка.

Немирнемислимоје, гуратесепоумумомекаопијанипосајму,ипадатеи
умиретекаоскакавциподруму. Умрећесвеоно, штовасјепослалоумене, ини
једнаодваснећесеспастиизмогагроба, осимоне, штосевезалазаБезгробног,
Неумирућег.

Заиста, ушлестеугроб, ушавшиумене, икаогробариспрематеменигроб.

Аликадзатрубитруба, многоцевнаимногогласнатруба, удушимојој, иобјави
долазакСинаБожјега! Тадаћесесвесмртнежудњесрцамога, исвесмртнемисли
моје, издвојитиналево, иочистићепољесрцаиума.

ИСинБожјиућићеусвојепоље, изаравнаћесвегробове, штостемиспремали,
каокртичњаке. ИумићемеиокупаћемеСинБожји, инамирисатимиром. Неза
смртнозаживот.

Самсамсезазидао, Господе, одТвојеблагодати. Инесмемдапровиримван, јерси
каострашниветар.

Сазидаосамкућеркеиколибицеудушисвојојпасебојим, даихнеразориш. АТи
разоравашнедабимеоставиобескућниканегодабимеувеоупалату, шируи
зрачнијуодзвезданевасионе.

ОдбацишељудиТвојкрајеуголникамен, јеримјесувишепревеликзањихове
кућеркеиколибе. Одбацишегабезумнизидари, јернезнаду,штадапочнузидати
нањему. Немогудаседосетезаборавни, дасиТизидар,идајесавпосаоњихов,да
Тебинесметајуураду.

СувишејевеликТвојкрајуголник, идивовисеплаше, дамусепримакну. Говоре:
акопочнемонањему, кадћемодовршити?

Сиротани, какоихсмртплашиодсвакогдоброгпочетка!

Какоихвремепримораванаједнодневнеграђевине!

ПружимиблагодатТвоју, дужуодсунчанихзрака, Богаташумој,ијаћусе
осмелитидастанемкрајодбаченогкамена.

Гле, Тисиблагодат. Спустисеидигниме.



Одагнајсмртивремеодмене, ијаћузидатисТобомоноштоземаљскидивовине
смеју.

XЦ

ПророковаСинБожјиохрамуморејском, -далипогрешнопророкова? Остадели
каменнакамену, иулазелисадбогомољциуњ? Далипогрешнопророкова?

Сручинародсвусвојудушуузидинеједногахрама, иостадепразанибездуше. Ко
својудушуповерикаменуначување, исамнестражаривишенадњом, заистаће
битинесталанусветукаојасиковасенка.

СазидалисмоБогухрам, говоренестали, иплатилисвојдуг. Одсадасмосамо
дужницисебисамима. ДалисмоБогуБожје, садћемодадајемосебисвоје.

Јадници,штаћеБогухрам, аковаманетреба? ШтаћевашхрамОноме, коменије
сувишетеснониуједномзрнупесканитисувишепространоузвезданојвасиони?
ЗармогубескућницисазидатикућуУчитељусвихзидара?

НаучиЗидарпреткеваше, ивассаме, дазидатехрамовеЊему, јерсувамана
потребуанеЊему.

ЗидајућиЊему, визидатеЊимеизсебе. ЈернеможеземљаништаучинитизаЊега
безЊега.

ЗидајућинајбољеЊемувипоказујетепримердушисвојој, штаонатребаусебида
зида.

ЗидајућиЊемубољенегосвометелувипоказујетепримердуши,даионазида
себитврђеузвишенијеисветлијеобиталиштенегоштотелутреба, инего- тело.

ЗидајућиЊемудоказујете, дадушавашанијесвезаборавила, нитисепомирилас
колибаматела.

СкупеграђевинезидатеЊему, дабиподсетилидушу, дајеоназацарскупалату
намењена, анезаиловачнечерге.

НезидатедомЊему, носликудушисвојој, икњигу, исећањедушисвојој.

Господјепрепунмилости, исилазиукаменехрамовеваше, дасесретнесдушама
вашим.

Али,јадници, штаћебитиодхрамоваваших,акодушавашанесагледаине
послушапример? Акокубетахрамовавашихбудузаваздавишаоддушаваших?
Акоширинахрамовавашихбудезаваздашираодускостидушаваших? Штаће
битиодхрамоваваших?



Акосвећеукаменимхрамовимавашимбудузаваздасветлијеодмислиума
вашега? Акоизмирнаиливанбудузаваздамириснијиодмирисасрцавашега? Шта
ћебитиодхрамоваваших?

Акоолтаривашибудузаваздасветлијиодсвихсветињадушаваших? Акораскош
литургијавашихбудезаваздавећаодраскошидушаваших? Акојекамолитавау
храмовимавашимбуденалазилавишеодјекаузидовимакаменимнегоудушама
вашим? Штаћебитиодхрамоваваших?

Постаћемртвиспоменицимртвихдуша. Акадпостануто, -кадпрестанубити
примерзидарствадушевногипостанугордост- заистаникаменнакаменунеће
остати. Авићете, јадници, лутатикаосенкеоних,којисуградилизнајућиштаи
заштограде; ииграћетепосветунесталникаојасиковасенка.

XЦИ

ПосрнућемногиусветуипашћезбогСинаТвога, Господедужиодвременаи
благословенијиодвременихпокољења.

КнезовинародниудружићесеисхајдуцимапротивХристаПресветога,
свештеницислажнимсведоцима, имудрацисбезумнима.

ОкакојеОнвеличанственусвојојосамљеностииучистотисвогапута!

Законици,штосупровеливекутумачењузаконаБожјега, усталисусадсви
сложнонедасуденегодаубијучовека.

Првацинародни, штонизнедраинапојасимаиназаушницаманосенаписанзакон
саСинаја, заборавилисунеколикохиљадагодинасвогавежбањауправди, икао
гладнивуцијурнулисузаЧовекоммираидобра, даГарастргну.

Трговцисузатворилисвоједућанеипотрглисвојеножеве, даубијају.

Старци, урешениспољамногобројнимспоменицимаБожјихчуданањиховом
народу, нобезиједнеунутра,извлачесеисподсвојихоџака, дапомогнуубити.

Младићи, којисевеселе, кадихстаријиохрабреназлочин, изишлисусмоткамаи
камењем, даизвршеубиствопренегоседнузаПасхуипочнуславитиБога.

Диглесусеижененакрв,иповелесудецусвоју, даидецапомогнууједном
народномделу.

Крвнициинасилници, којиседругихданасастрахомпровлачекрозмраки
тескобу, садасупосталивођевођамаикнезовикнезовима.



Злочинцимаутамницидошаоједанслободе,јеронисупосталипотребнинароду,
даганаучесвомепослу, даганаучекакосеубијачовек.

Свипосетиоци, штосудошлиуградзапразник, дасепоклонеНебуипотраже
Бога, окренулисулеђахраму, исасвојимдомаћинимаиконакџијамапојурилису,
датражекрвправедникову.

Свештеницисузаборавилихраминагнулисажртвенимножевима, данарод
спасавајуодБога.

Хромиикљастипружајусвојештакеаслеписвојеслепачкечанке- својеједино
оружје, дасепомогнеубитиисцелитељ.

Такоједаннародгрешникаустајеједнодушнокаотрава, даубијеБога. Иомачему
сенож, замахнутпротивБога, теударисамсебеусрце.

Недајмидападнем, Господепремили!

Отворимиочидуше, давидиминаучимсеодсудбегрешника. Данепођенога
мојанизаким, коидепротивТебе.

ДакаконедигнемкаменнаТебе, инеубијемсебезанавек.

XЦИИ

Крвправедникајединојеписмоназемљи, штосенедаизбрисати.

УбистелиХриста, очајници, каоштосенадасте? ИликрвЊеговаиданасгорина
главамавашим?

Објави,море, хукомсвојомсвимапределиманаземљи: крвправедникагорина
главиистотогколена.

Изукрштајтесегромовиодистокадозападаинапишитејасноизаслепце: никакво
злољудинемогу

учинитиправеднику, адасетозлонесручидвоструконаглавуњихову.

Јеркаменбаченнаправедника, баченјеувисину, ипадајућисависинедобијау
тежини.

Камењејерусалимско, штостојишданасразбацано, завичиирециродуљудском,
родузаборавном, штаседесисаубијенимправедникомаштасаонима, штога
убише!



Видехпсагдесеопружиједномнаврелојкаши, инедођевишенинахладну. А
људегледамизданаудангдесепрженакрвиправедника, иникаддасеокану.

Обезумнијиодбезумних, зарсенестидитеповтораватилекцију, којуипси
одједномнауче?

Бољедаишчезнеједанкрвничкинароднегоједанјединиправедник. Јернебоне
пита: коликојекрвипросутенего: чијајекрвпросута?

Дасвинародиустанупротивједногправедника, нећемумоћиништанахудити.
Могусамодамубудупратњадогроба. Ноонћењихпратитипослегроба.

Заистаправедниккажњавасвојоммилошћудогробаиправдомпослегроба.

Неосигуравајтеимањесвојојдеци, виштоуђостеукрвправедника.Гле, свеимање
ћеимпропастиосимкрви, којупролисте.

Инећеправедникбацитиклетвунаваснодецаваша, кадбудујелагоракхлеб
робова.

УдроњамаправедникакријесеБог. Тешковама, аковасдроњесаблазне,те
презретеионогаштојеудроњама.

Накрстсидигнут, ХристеБоже, недапокажешсвојунемоћпремасветунонемоћ
светапремаТеби.

Каосенкештосенамесечинибијуостену, такосунемоћнинародиштоударајуна
Тебе.

Утехоправедникаихрабростимученика, помилујнасиспаси.

XЦИИИ

ВаскрситељјеГосподмој. Васкрсавамртвеодјутрадомрака, иодмракадозоре.

Оноштојутросахрани, увечеГосподоживи, ионоштовечесахрани, ујутру
Господоживи.

КаквоједелодостојнијеБогаживоганеговаскрсаватимртвеуживот?

НекадругиверујууБога, којисепарбиисудисљудима.

ЈаћуседржатиБога, којиваскрсавамртве.

НекадругиверујууБога, којисенеприближујениживим, кадгазову.



ЈаћусеклањатиБогу, којидржинаслоњеноухоСвојеинагробљуислуша, дали
неконевапијезаваскрсењемиваскрситељем.

Гробаризакопавајуићуте. Господоткопаваивиче.

Мајкаћеркузакопава, Господоткопава; бољајемајкаГоспододмајке.

Отацсиназагрће, Господодгрће. БољијеотацГоспододоца.

Братбратасахрањује, Господваскрсава. БољијебратГоспододбрата.

Господнеманисузаниосмејказамртве. Његовојесвесрцезаживима.

Светкуказасвојимугробљу,Господпесмомтражисвоје,ибудиих.

Васкрсни, Господе, духмој, дабиваскрслоителомоје. Настанисеудухумоме,и
теломојебићехрамТвој.

Говоресуседимојиубризи: далићеовонашетеловаскрснути.

Акостесеједномодреклисебе, инеживитевишесеби, ондајевашетелокао
васкрсло.

АкојетеловашехрамБогаСвевишњега, ондајеВаскрситељувама, иваскрсењесе
вашедовршује.

Телосенашемења, многасмотеладосадзвалисвојим. Којећеодњих
васкрснути?

Можданиједно. Носигурнооно,- акостегаимали- којеизражавајасноРечБожју.

Васкрситељмој, смртневаскрсава, јерсмртникаднијенибилажива.

ТисиваскрситељиТисиваскрсли, јерТисиЖивот.

Самооносемеваскрсава, укомесеТискриваш, итооноодњега, штосиТи.

Самоћешонајдухоживети, којиисадаживиТобоманесветом.

Самоћешонотелосачувати, којејесеСветимДухомпочелоиспуњаватиуовоме
времену.

ОноштојеГосподЖивиугробовима, оноћеваскрснутиуживот.

НиконеможеваскрснутимртвенегоГоспод, иниконеможеустатиизмртвих
осимГоспода.



ЈерОнјеусветимсвојим. ЗаистаОнјеуживимсвојим, иугробуинадгробом.

XЦИВ

Жељениједолазио, идоћићеопет, авиговорите: коћенамдоказати, дајеОнБог?

Питамвас, тамнабраћо, иодговоритеми, штоваспитам. КадбивипоручилиБогу
дадођеназемљу,каквогбивижелелидаГавидите?

КаочовекажелелибиГавидети, лепшегодсвихсиновачовечјих, моћнијегодсвих
синовачовечјихнаречиимоћнијегодсвихсиновачовечјихнаделу. ЖелелибиГа
видетипрекраснакаоцаревића; неохоланегосмиренакаојагње; којибиулазио
поднашекровове, снамајеоипио, иделиоснамасвесемнемоћинашеигреха.

Ондавамкажем: вистесамидоказали, дајеБогбиомеђунама. -

Желелибигавидетикаочовека, премдасеОнможепојавитиусвакомтелу.Кад
говоридаговоримоћнокаконикадчовекнијеговорио. Кадходипоовомесвету,да
неходикаонајамникиробнегокаогосподар. ВодаиветровидаГаслушају, људи
даМуследују, злидуховидабежеодЊега. Дабудеодпомоћиљудимасвакога
дана: жалоснедатеши, болеснедалечи, мртведаваскрсава. Таквогабимижелели
Богамеђунама. -

Желелиби, данамдођенекаоцар, сабогатством, штопропада,ивојском, која
ишчезава, иблеском, штотамни, -некаоцарнегокаовећиодцарева. Ижелелиби,
данамдођенекаообичанпророк, негопророкованиодпочеткавремена, којиби
смеорећи, дајестаријиодвремена; икојибинампрорекао, штаћебитинакрајуи
послекрајавремена. Ижелелиби,данамдођенекаосвештеник, негокао
првосвештеник, укомесеогледасветројеуједном: иБог, исвештеникижртва.
ТаквогабимижелелиБога, дасепојавимеђунама.-

Ондавамкажем: вистесамидоказали, дајеБогмеђунама. -

Желелиби, дабрзодођеидаоде,јерГанебимоглииздржатинадуго. Ноикад
оде, желелиби, даЊеговаречјечикрозвремеипростор, безкрајаиуставе, идаод
Његовихстопагориземљанебеснимогњемдоклеземљатраје. -

Ондавамкажем: самистедоказали, дајеБогбиомеђунама.

Жељениједолазиомеђуљудебашкаквогљудимогупожелети, ијошбољи, ијош
јачи, ијошлепши, пасуљуди, ах, итадаговорили: коћенамдоказатидајетоБог?

Жељенићеопетдоћи, душомоја. Каоогњенизмајдолетеће, и, акоГанепознаш,
одлетеће, ивишеГазаиставидетинећеш, Устани, душомоја, инеспавајнобди. И
утврдиусебисликуЖељенога, какавјесте, дабиГапознала,кададође.



Некасликесвихсветоваизиђуизтебе, инекатеЊеговасликаиспунисву, од
истокадозапада, иодсеверадојуга. ДабиГапознала, кададође.

Јерћекаоогњенизмајдоћииотићи, атићешкуњатииговорити: коћеми
доказати?

Акотисамасебинедокажеш, никотинећедоказати.

АкотиГанедокажетвојвечитиживот, доказаћетиГатвојавечитасмрт.

XЦВ

Удолиниплачевнојоживеосимртвекости,СинеБожански.

Некасерадујепророк, јерсиобистиниоречињегове.

Сваснага, илепота, имудрост,закојомцелочовечанствоодпочеткажуди, уТеби
је,Свечовече.

Свахранаживота,исвепићеживота, којомживиживеодкрајадокрајавремена, у
Тебије, Свечовече.

КрозТебесеТросунчанизракусудиобацитиутамусмртнуисеннебића. Милост
јебилаутомезраку, икаосвакамилостињазлоупотребљена. ЗатосеЗракповукао,
итамасмртнаисеннебићапреовладалаје.

СадасидошаосновимЗраком, иновоммилошћу. Иони, којиТепримише,
засијашекаоновозапаљенасунца.

АкојиТенепримише, осташеинадаљемртвекостиудолини.

Отвориосихлебарницузагладнеипивницузажедне, ипризивашсвегладнеи
жедне, даједуипијуиживибуду.

Кожелиживота, животомсеморахранити. Косесмртипреда,смрћусехрани, и
немагамеђуживима.

ДонесенамБогаудолумучевну; донесенамБога, некаосликудаГапокажеш, -
играњесликапоједенамдушу-негокаохлеб, дагаједемоиоживимо. Сликамасе
хранисмоипомресмо. Заиста, свествари, штосмртниједуипију, сликесу, којене
хранеинепојеинедајуживота, акоБогуњихнеуђе.

НекадушамојаједеБога, ивенчаћесевечнимживотом.

НекауммојједеБога, ивенчаћесевечноммудрошћу.



НекасрцемојеједеБога, ивенчаћесевечномрадошћу.

НекателомојеједеБога, иваскрснућеизмртвих.

НекасвиљудиједуБога, ивратићеседому, вратићесеуСвечовека.

Твогагробанемамеђунама. Земљадржисамоземљу. Гробовисесахрањујуу
гробове, иостајууњима.

ЦаревићуСветеТриадеицаресвихбића,којасуодТвојеречипродихалаи
прогледала, нахранимеТвојимлебом, инапојмеТвојимпићем.

Данеиструхнетеломоје, идушамојадасенебијепоАдукаобезтелеснасен,
испуњеналудимсећањима, испуњенателеснимжељама,испуњенастрахоми
страшилнимсликама.

Данеизгубим,Господе, обатела: земаљско, којејеближепропастиодјесење
траве, инебеско, којеједуходоцниодаизаткаиспремизавечност.

Данеизгубим,Господе, обадуха: земаљски, који, јеобрекаонасмртвенчањемса
земљом, инебески,коганисампримаоусебе, даунесесвојувечностумене.

Данеизгубим,Господе, обаживота: земаљски, којисечиниживотом, инебески,
којијестеживот.

Приђимиближе, ијошближе, НебесниХлебу, инемојсебранитиодмојихуста.

Приђимиближе, ијошближе, Небеснопиће, инемојсеизмицатиодмојихусана.

ТројицеПресвета, спустиТвојжижакумојуноћипоплашистранца, којиме
заклањаодТебе.

XЦВИ

ДецаисветитељидржеТе, Господе, осталисебунтујупротивТебе.

Децаисветитељиграницасуизмеђуцарствабићаисенинебића.

СтараоцисеназивајуродитељимаибацајуТвојудецусвисокестенеупонор.

Стараоциуображавају, дасуониродитељи, пауправљајудецомТвојомкаосвојом
-имовином.Заиста, неуправљајунегокривеиломе.

Туђасудеца, стараоци, којустеприсвојили, иодговараћетезакрађуи
разбојништво.



Нијевашживотнионајштојеувама, нитионај, коместевипослужиликаоканал.
Туђејесве, осимзлаувама, иодговараћетезакрађуиразбојништво.

Одговараћетезакрађу, јерстетуђеназвалисвојим; изаразбојништво, јерстетуђе
осакатилиипорушили.

Немародитељаназемљи. РодитељјенаНебу.Наземљисусамостараоци. Они,
штосебеназивајуродитељиманаземљи, лоповисуиразбојници.

Наземљисусамостараоци; итојепревеликачаст.

Датовамјенастарањенајдрагоценијеблаго, штоБогима. Итојепревеликачаст.

Блаженијијеонај, косеникаднијеродио, икоменикадништанијеповереноу
старањенегови, акојевашестарањесаблазаниумртвљењедуша.

Заштосерадујетедеци, аконемислитебдитинадњимакаонадангелима
небесним? Заштокукатезањима, кадвасранооставеипобегнукангелима?
Туђемустесерадовали, изатуђимкукате.

Нестарајтесесамооосигурањутелавашедеце, јертоилисицечинеса
лисичићима. НегосестарајтеоБогуудецивашој. СастараниБогпостараћесеза
свеостало. Ионоштосмукомсабиратедецисвојој, Онћеимбезмукесабрати,
брзоилако.

НеизгонитеБогаиздецеваше, јерћетеимотератимир, исрећу, издравље, и
благостање.

ИакосвуземљуоставитеостављениодБога, оставилистепрегладним, којићесве
појестиипомретиодглади.

Неосигуравајатедецисвојојкомадхлебанокомаддушеисавести. Ибићедеца
вашаосигурана, авиблагословениудвасвета.

Старајтесеотуђојимовинибољенегоосвојој, инаградавашабићенеизмерна.

Царскадецадатасувамнастарање. Заиста, Царнећедатималунаградуонима,
којиМусачувајуцаревиће, инеизбришуимеРодитељаизпаметињихове.

КроздецугледаЦарзачуђеноувас, ичекавашеодговоре. Акоодговорибуду
смртоносни, Царћесеповућииздецеваше, ивићетесестаратиолешевима.

ДецаисветитељидржеТе, Господемој, осталисебунтујупротивТебе. Децаи
светитељисуТвојекушањесвета.

Пази, душомоја, пазиинепогреши.



XЦВИИ

Свакаствармеплашиладокбејахдете, свакустварсажаљевамодкадодрастох.

Свакастварчиниламисеснажнијаодменедокбејахдете. Садсеосећамснажнији
одсвега,исажаљевамсве.

ЈернаучихсестајатиузаТе, Господемој, којисиокруженбесмртнимвојскамакао
боровомпланином. ИрастемизТебекаодрвоизпланине.

Узехсвакустварзаучитеља,докбејахдете, иидохдонеклесасваком. Инаучихсе
немоћиисмртиивапајукТеби.

Тражихнајјачуствар, дасеухватимзању, дабихсеспасаоодпроменеиколебања.
Иочимојеневидешеје, нитијеушимојечуше, нитијеногемојенагазише. Сву
децусвојувремеподиже, дасехрвесњима, идаихизшалесавија, ломиичупаиз
корена, смејућисестрахуиужасусамртника.

Ухватихсезацвећеирекох: онојелепотоммоћнијеодмене. Нокаддођејесен,
цвећеумирашенамојеочи, ијамунемогохпомоћи, носасузамаокретохсе, и
ухватихсезависокодрвеће.

Нокаддођерок, извалиседрвећеизкорена, иполежепоземљикаопобеђена
војска, ијасеокретохсасузама, иухватихсезакамен.Онјејачиодмене, рекох, уз
његасамсигуран.

Нокаддођерок, каменсеистрошиупепеонамојеочи, иветаргаоднесе, ијасе
окретохсасузама, иухватихсезазвезде.Звездесујачеодсвега,рекох, њихћусе
држати, нећупасти.

Нокадзагрлихзвездеиуђохутајнишапатсањима, чухјецањаумирућих, и
окретохсесасузама, иухватихсезаљуде. Људиусправноислободнокорачају,
рекох,уњихјеснага, њихћуседржати, данепаднем.

Нокаддођерок, видехинајснажнијемеђуљудимагдесебеспомоћноклизајуниз
ледвременаубезгласнипонор, иостављајумесама.

Обазрехсеузнојпоцелојвасиониирекох: тисијачаодсвега, тебећуседржати,
сачувајмеодклизањаубезгласнипонор. Идобиходговор: довечеијатонему
безгласнипонор, исутраћебитидругавасионаместомене. Узалудсевежешза
мене, немоћногсапутникасвога.

Опетсеокретохљудима, најмудријиммеђусиновимаљудским, иупитахзасавет.
Ноонисезавадишедајућимиодговоре, доксмртнемахнурукоминеунесе
тишинумеђупрепираче.



Опетсеокретохљудима, највеселијиммеђусиновимаљудским, иупитахза
мишљење. Каодамимогудатинекомишљењеони, којимесоммисле! Ониме
узешезашалуизавесељесвоје, доксмртнедижесвојштапинепревучебуђом
језикњихов.

Опетсеокретохљудима, онимакојимеродишеидонешемеђуствари, иупитах
њих. Њиховасмежураналицапозеленеше; очиимзаводнише; ионипромуцаше: у
незнањусеродисмоими, унезнањуродисмотебе, инезнањесвојеподелисмос
тобом.

Опетсеокретохљудима, пријатељимасвојимирекох: пријатељимоји, шта
мислитеви? Аониоћуташедуго, докстидљивонеподигошеочиипрозборише: ми
сеодавноспремамодапитамотебе: штамислишти?

Окадзакуцахинапоследњаврата, дапитам, вратасеотворишеивидехмртваца
гдеизносе.

Каднебејашевишевратадакуцам, нестадеисуза,исухистрахзабодесвојеканџе
укостимоје.

Јошједнасузанађесеискотрљасеуднодушемоје. Игле, неканепознатаврата, у
којеударипоследњасуза, отворишесе, иТисепојави, ЦаремојиОчемој, сав
окруженбесмртнимвојскамакаоборовомпланиномунеопалномпламену.

Исветлостзаигракаомногогласнахарфа, ијачухгдеговори: Јасамонајкога
тражиш. ДржисеМене. Имемије: Јесам.

XЦВИИИ

Твојапосета,Снагомоја, доносиснагесвакојтвари.

Каоупразнелампеналевашуљаусвакуодњих,ипочињугорети.

Благооном, коТебепримиусвојупразнину; напунићесеигореће.

Кадуљанема, ондафитиљгорисадимомирђавиммирисом.

ГорелисуљудиипреТвојепосете, нотонисигореоТинофитиљсадимоми
рђавиммирисом.

КадсиТидошаоупосетуземљи, налиосисвелампеуљем, иуљејепочелогорети,
бездимаирђавогмириса.

Аконеукиневидеразлику, ноговоре: ипрејебилогорење, исадјегорење.

Невиденеукиразликуизмеђугорењапразнелампеигорењапунелампе.



Онеуки,кадгориземљасвојимогњем, тофитиљгорианеуље,игорењејеса
димомирђавиммирисом.

Кадсеземљанисудовинапуненебеснимуљем, ондауљегори, игорењејеса
пламеномисветлошћу, нобездимаирђавамириса.

Гле, Тинисикаообичнипосетиоци, којидолазедаузму. Дошаосинедадођеши
одешкаообичнипосетиоци, инедадођешиузмеш, негосидошаодаоставиш.
Ваистину, данапунишисвепунооставиш!

Свакастварсепунисиломиснагом, Господепрепунидобара,кадаТидођешу
посету.

Вода, штојесамомогладаперетело, добилајесилу, дакрштавадушу. УТвојеиме
Господе!

Уље, штојесамомоглоблистатиназдравомлицу, добилојесилу,даболнимдаје
крепост. УТвојеиме, Господе!

Хлеб, штојесамомогаогомилатиучовекупепеонапепео, добиојесилу, да
Твојимживотомхраниживот. УТвојеиме, Господе!

Изворисусеналилиснегом, итравепољскенаједралеживотом. УТвојеиме,
Господе!

Речисупосталелеком, изнацисупосталиодбраном. УТвојеиме, Господе!

Мртвисупочелиузиматинемоћиживихнасебеиживисепочелиразговаратиса
мртвимакаосаживима. УТвојеиме, Господе!

Гробови, изкојихјесамосмрадтекао, почелисуизливатимиро, изверскепештере
посталесупокајницама. УТвојеиме, Господе!

ПреТвојепосете, Господе, свејебилодимљивијеодгорећегфитиља, исве
немоћнијеодпауковогткања.

Далићенеукиотворитиочиивидетиразлику? Засвенеукеклечимимолимсе
предТобом, ГосподеСвемоћни: отвориимочи, дабивиделиразлику.

Дабивиделиразликуиотворилисвојепразнелампе, даихТинапуниш.

Дасенебивечитогушилиудимуирђавоммирису, Небесноуљелампемоје.

ЗасвенеукеклечимимолимсепредТобом, ДушеСвети, Животворни. Духникао
олујаизатресидушунеуких, дабисепробудилииосетиличасТвојепосете.



Дабисепокајали, изаједносамномклекнулииузвикнули: какоземљапостаје
нова, кадјеТипосетиш. ВеличанственииСтрашниБоже!

XЦИX

Књигасамисписанаиспољаиизнутра, изапечаћенасаседампечата.

Сричукомшијемојеинемогуимедамисрекну.

Комшијемоје, какоћетеондапрочитатиимеГоспода, којимеодблатаиспере, кад
мојеименеможетедасрекнете!

Твојасамкњига, ГосподеЦаремој, Твојесамписмоиспољаиизнутра. Самосвет
мезамрљасвојомнеписменомруком, тепостахнејасанинечитљив.

Твојасамкњига, ГосподеЦаремој, иТвојисупечати, којимасимезапечатиокао
светињусвоју.

ПодсвакимпечатомскривасепоједандарДухаСветога,поједандарбесмртног
животаНебеснеТриаде. Коћеотпечатитионо, штојеБогзапечатио, -коможе
другиосимБогајединога?

Говоремикомшијемоје: тисикњигасвета, исавсиисписанрукомсвета, исви
даровиутебисударовисвета?

Такомечитајунеписмени, ијаосећам, даминезнајуимена.

Заиста, светјемногоисписаонезграпномрукомпосрцумоме. Многеинетражене
даровеутрпаојесветусрцемоје.

Ногле, икадизбришемсвеписањесветскоизсрцамога, избацимсведарове
светскеизсрцамога, неизбацујемсрцесвојеизсебе, инеостављамгапразним.

Игле, кадизбришемсвеписањесветапоумумоме, исведаровесветскеизбацим
изумамога, неизбацујемсвојумизмене, нитигаостављампразним.

Изнам, дајепотелумомеписаодухмој, иподухумометеломоје. Гле, кад
избришемсвеписањедухамогпотелумоме, ителамогаподухумоме, ипакне
остајемкњиганеисписана.

Кадизбацимсавсветизсебе, опетвидимусебикњигузапечаћенусаседампечата.
ТојеТвојакњига, Господе. ТојеписањеГосподамога. Коможеотпечатитикњигу
БожјуосимБогајединог?

КоТебепризназаОца, признајешиТињегазасина, исинуотварашкњигуи
читаштајне. Печатпопечатломиш, ичиташмутајне.



Узалудмечитајуљуди, нећемепрочитати. Прочитаћесамооно, штојесвет
написаопоменииумени. Ноочињиховенемогучитатиподпечатима.

Немамногоречиутојкњизи, носвакаречјекаопламеноштра,икаобесмртност
дуга, аслађајеодсвихсластиовогасвета.

Седамречи, - седамдуховаиседамживота, тригорњаитридоња, везаниу
средининераздвојноуједаннеумирућипламен.

Светамужанственостнебаидевичанскаженственостземље, опасаннепорочним
појасом, окићенимсаседамзвезда.

Нокосмепросипатибисерпредоне, којисехранетрулимјабукама? Космечитати
тајнеТвојеонима, којисуписменисамозадебеласловасвета?

Невидљиварукастарасе, дапишесвудапосвету, носветсеотимаимучидапише
својоммртвомруком- мртваслова.

ГосподеСвемилосни, погледајуоне, којигледајууТебе, иуправирукуњихову, да
кадпишупосебипишуТвојеимеиспољаиизнутра.

СвемудриБожемој, управиочиизабранихТвојихупечатекњигеТвоје, дас
молитвомчекајуисразумевањемчитају,кадТибудешнечујноилаганоломио
печатетајни?

ИXЦ

Малојепослушних, Господе, аверујућихима.

Малојеоних, којинетремицегледајууГосподасвогаиидузаЊеговимпогледом.

Тражимпослушне, Господемој, иделимрадостсњима. Казујемњимаопутевима
ТвојимимудростиТвојој, ионипотврђујумојеказивање. Ирадостсвојумножимо
и- делимо.

Слушампричупослушних, какосиуклониоспотицањаиспредногуњихових, и
додајемсвојупричу, исобасенашаиспуњаванебом.

Сведогађаје, штонамседогодише, сејемоначестоситозаконаТвога, иплевушто
испаднезовемосвојом, ачистозрноштоостанезовемоТвојим.

Рачунамосвемуке, свесузе, исвастрадањасвојарадиименаТвога, дасмоу
добитку.

Штанамвредивераоднедељедонедеље, говоримо, аконасонаневежесвакидан
сапогледомГосподинанашега?



Имаверујућих, ГосподеБоженаш, алијемалопослушних.

Комећубитипослушан,аконећуНајмоћнијем? Зарћемезаваљенидићи, и
самртницизарћемеукрепити?

Комећубитипослушан,аконећуНајмудријем? Зарћеменеукинаучити, и
незналицезарћемиказатиистину?

Комећубитипослушан,аконећуНајсветијем? Зарћемегрешницисачувати, и
крвницизарћемидушуспасти?

Какобисеназваозалуталичовек, којибиспазиоогањутамнојноћи, инеби
срачунаосвојепутевепрематомогњу?

Илађаркакобисеназваоонај, којибивидеосветлоступристаништу, иокренуо
лађуустрану?

Истимименоммоглибисеназватииверујућианепослушни.

Осетиосижаокунепослушностимоје, Љубавимоја; опрости!

ОдкадмераниљубавТвоја, стидмеиспечеодсећањанебрижљивостимоје.

ЗакитиосамсебиоверомуТебе, каоцвећем, ходиосамсвојимпутевима, не
осећајућикакомељубавТвојаузастоппрати.

СадасумисеотворилеочизаљубавТвоју. Раниосимељуто, иранамепечекао
огањ.

Садвидим, дамејељубавТвојапратиланасвимаобронцимаираскршћима
живота. Гледамупрошлостивидимсамодвоје: љубавТвојуинепослушностмоју.
Раниосимељуто, иранамепечекаоогањ.

КомедаисповедимгрехмојноТеби, комеисагреших?

Штодасеисповедамнепослушнима, којићерећи: нисимногозгрешио,јерими
такочинисмо? Својимгрехомправдаћемојгрех, инећемидатиутехе.

УчинићесвојгрехмериломправдеизмеђуменеиТебе, идосудићеправду
грешнику.

РаниосимељутољубављуТвојом, иранамепечекаоогањ.

ОпетјемилостТвојабезмерна, темиотвориочипренегоумрех.

Опрости, Господе, изаповедајслузиТвоме!



Какоисадкроткогледашизаповедаш, каодаТинигданесагреших!

Заповедај, Господару, ишибајбичем, ипомозисавестимојојшибатиме.

Раниосимељуто, иранамепечекаоогањ.

Нека. Некамепечекаотриогња, доксененавикнембитипослушанкаоангел
небесни.

ДокмипослушностТвојојвољи, Господе, непостанејединасластмојихданаи
ноћи, докрајавека.

Ц

Примижртвуречимоје, Очемој, - тепањедететапокајаногприми, Очемој!

ИсправиречмојуистиномТвојом, ипримијенаподножјуногуТвојих.

Окадижртвумојублагомиромсветитељскемолитве, инеодбације,Тросунчани
Владикосветова.

РечитијуТижртвуприносеангелскикругови, ноњиховаречструјикњимаод
Тебе,ивраћасекТеби, непомешанаснемиломтамеинезагрцнутаугрлугрехом.

Убогсам,иништадругонемамдаизнесемнажртвеникТвојосимречиове.

ОкадбихТиствариприносио, приносиобихречи.Јерштасустваридругодо
речи? Свусивасионуиспуниојезицима, којисупламеновикадаТебихвалу
уздижу,вода- кадасебиТвојехвалешапћу.

ИкадбихТијагњепринео, принеобихТиједнуреч.

ИкадбихТитицупринео, принеобихТиједнуреч.

ЗаштодаприносимтуђуречГосподумоме, заштотуђуанесвоју?

Комеучинигосподаромтуђегживотаитуђепесме, туђегпламенаитуђежртве;
ко?

Мојаречјемојживотимојапесма, мојпламенимојажртва. ОдТвогаузехиТеби
приносим, - примиинеодбаци, Мајкопрепунамилоште.

Одабрахшакушеницесањивекукоља, примимаиједнозрноизмојешаке, и
учинићешмесрећним.

ОдједногзрнаТиможешумеситихлеб, довољнозанароде.



Примилептумоју, СинеВаскрситељу,примиинеодбацилептусиромашка.

Примижртвумојунезамененегозанекога, којејошсиромашнијиодмене; има
литаквога?

Конеманитоликоколикоја, зањегапримижртвумоју; постојилитакав?

Каохармоникузгњечиомесвет; једвасамузеодаха,ијекнуо.НекаангелиТвоји
дадублагозвучностимомејеку,иизнесугапредаТе, љубавимоја.

Опомињемсесвијудобара, штосимиучиниозаживотанеуморниПратиочемој, и
приносимТиједноуздарјеодсебе.

НеприносимТицелогасебе,јерцеонисамдостојансагоретинаТвомпречистом
жртвенику. Оноштојенамењеносмртиитрулежи, немогупринетиБесмртномена
жртву.

Примижртвуречимоје, ТројединаКитоЦвећа; тепањедететановорођеногприми.

КадзапевајухоровиангелскиокопрестолаТвога, кадзатрештетрубеархангелске,
кадмученициТвојизаридајуодрадости, непрезрижртвуречимоје, ГосподеБоже
мој.

Непречуј, ночуј.

МолимТисеипоклонимТисе, садаикрозсвевреме,икрозсвувечност. Амин.
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