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4 ЧЕЖЊА ВЕКОВА



 

ПРЕДГОВОР 

У ср цу сва ког чо ве ка по сто ји че жња за не чим што не по се-
ду је. Ми ло сти ви Бог уса дио је ову че жњу у човекову при ро ду. 
За то чо век че сто ни је за до во љан сво јим жи вот ним усло ви ма 
ни до стиг ну ћи ма, ма ка кви они би ли. Бог же ли да чо век тра га 
за нај у зви ше ни јим до бром и да у то ме от кри је веч ну сре ћу.

Со то на је сво јим лу ка вим пла ном и пре ва ром из ме нио ову 
че жњу људ ског ср ца. На вео је љу де да ве ру ју да се она мо же 
ута жи ти за до вољ стви ма, бо гат ством, удоб но шћу, сла вом или 
мо ћи, иако ми ли јар де оних ко је је за вео, уви ђа ју да све то гу би 
сво ју драж и оста вља ду шу исто та ко пра зном и не за до вољ ном 
као што је ра ни је би ла.

Бог је за ми слио да ова че жња људ ског ср ца те жи Оно ме ко ји 
је је ди но у ста њу да је за до во љи. Ње го ва је же ља да се она окре-
не Ње му, свом целовитом и пот пу ном ис пуње њу. Та пу ни на на-
ла зи се у Ису су Хри сту, Си ну веч ног Бо га. »Јер би во ља Очи на 
да се у Њ усе ли сва пу ни на.« »Јер у Ње му жи ви сва ка пу ни на 
Бо жан ства те ле сно.« Исто је та ко тач но да је »у Ње му ис пу ње-
на« сва ка же ља ко ју је веч ни Бог уса дио и ко ју смо при род но 
сле ди ли.

Циљ је ове књи ге да ука же на Ису са Хри ста као на Оно га у 
ко ме све на ше че жње мо гу на ћи сво је ис пу ње ње. Иа ко има мно-
го књи га са на сло вом »Живот Ису сов« у ко ји ма се мо же на ћи 
мно штво по да та ка о до га ђа ји ма и оби ча ји ма из исто ри је бо га-
тог и ра зно вр сног жи во та Ису са из На за ре та, мо же се ре ћи да 
»ни по ла ни је ка за но«.

На ме ра ове књи ге ни је да при ка же хар мо ни ју Је ван ђе ља 
или пру жи хро но ло шки ре до след ва жних до га ђа ја и по у ка из 
Ису со вог жи во та. Она при ка зу је ка ко се Бож ја љу бав от кри ла 
у Ње го вом Си ну, уз ди же бо жан ску ле по ту Ње го вог жи во та и 
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то на та кав на чин да сви мо гу уче ство ва ти у њој, а не са мо да 
за до во љи ра до зна лост по до зри вих кри ти ча ра. Као што је при-
вла чио уче ни ке до бро том свог ка рак те ра, сво јим до ди ром пу-
ним са у че шћа и не се бич но шћу сво је по жр тво ва но сти, као што 
је пре о бра жа вао њи хо в ка рак те р сво јим стал ним дру же њем са 
њи ма, и од се бич них ства рао по жр тво ва не љу де, од уско гру-
дих не зна ли ца пу них пред ра су да, љу де са нај ши рим зна њем и 
ду бо ком љу ба вљу за све на ро де и ра се, же ља је ове књи ге да 
ми ло сти вог Из ба ви те ља при ка же та ко да по мог не чи та о цу да 
до ђе к Ње му ли цем к ли цу, ср цем к ср цу и да у Ње му на ђе, као 
и апо сто ли из дав них вре ме на, сил ног Ису са »ко ји мо же ва-
век спа сти« и пре о бра зи ти у сво је бо жан ско об лич је све »ко ји 
кроза Њ до ла зе Бо гу«. Па ипак, те шко је опи са ти Ње гов жи вот! 
То је слич но по ку ша ју да се на плат ну на сли ка жи ва ду га, да се 
цр но–бе лим зна ци ма за пи ше нај у мил ни ја му зи ка.

На стра ни ца ма ове књи ге, пи сац, на дах ну та лич ност, ду-
бо ког и ду гог ис ку ства, от кри ла је и приказала но ве ле по те из 
Ису со вог жи во та. Ис та кла је мно ге но ве дра гу ље из те ри зни-
це дра го це но сти. Учи ни ла је до ступ ним бо гат ства о ко ји ма се 
не мо же ни са ња ти. Из мно гих по зна тих тек сто ва, чи ју је ду-
би ну чи та лац већ ра ни је на слу тио, сја ји но ва и ве ли чан стве-
на све тлост. Нај са же ти је ре че но: Исус Хри стос је от кри вен као 
пу ни на Бо жан ства, бес крај но ми ло сти ви Спа си тељ гре шни ка, 
Сун це прав де, ми ло сти ви Пр во све ште ник, Ис це ли тељ свих 
људ ских бо ле сти, не жни При ја тељ пун са у че шћа, по сто ја ни, 
до след ни Друг ко ји је увек спре ман да по мог не, Кнез до ма Да-
ви до ва, За клон за свој на ро д, Кнез ми ра, Цар ко ји ће до ћи, веч-
ни Отац, Вр ху нац и ис пу ње ње че жњи и На да свих ве ко ва.

Као на ро чи ти Бож ји бла го слов ова књи га пре да та је чи-
таоци ма са мо ли твом да Го спод сво јим Ду хом учи ни да ње не 
ре чи по ста ну ре чи жи во та мно ги ма чи је че жње ни су ис пу ње не, 
да би мо гли да »по зна ју Ње га и си лу вас кр се ња Ње го ва и за јед-
ни цу Ње го вих му ка«, и то ком це ле веч но сти са Ње го ве де сне 
стра не до жи вља ва ју »пу ни ну ра до сти« ко ја ће би ти да ро ва на 
они ма ко ји су у Ње му на шли све, »За став ни ка из ме ђу де сет ти-
су ћа« и Оно га ко ји је »сав љу бак«.

Из да вач ки од бор



Глава 1

»С НАМА БОГ«

»На де ну ће му име Ема ну и ло ... С на ма Бог.« »Све тлост по-
зна ња сла ве Бож је« ви де ла се »у ли цу Ису са Хри ста«. 

(2. Ко рин ћа ни ма 4,6) Го спод Исус Хри стос био је Јед но са Оцем 
од веч них вре ме на; Он је био »об лич је Бо га«, об лич је Ње го ве 
ве ли чи не и ве ли чан ства, »сјај ност сла ве«. (Је вре ји ма 1,3) Он је 
до шао на наш свет да об ја ви ову сла ву. Он је до шао на ову гре-
хом по мра че ну Зе мљу да от кри је све тлост Бож је љу ба ви, да бу-
де »С на ма Бог«. За то је за Ње га би ло про ро ко ва но: »На де ну ће 
му име Ема ну и ло.«

До шав ши да пре би ва ме ђу на ма, Исус је желео да от кри је 
Бо га и љу ди ма и ан ђе ли ма. Он је био Реч Бож ја – Бож ја ми сао 
ко ја се мо гла чу ти. У сво јој мо ли тви за сво је уче ни ке Он је ка-
зао: »И по ка зах им име Тво је«, (Јо ван 17,26) – »ми ло стив, жа ло-
стив, спор на гнев и оби лан ми ло ср ђем и исти ном« – »да љу бав 
ко јом си Ме не љу био у њи ма бу де, и Ја у њи ма.« Ме ђу тим, ово 
от кри ве ње ни је да то са мо Ње го вој де ци на Зе мљи. Наш ма ли 
свет је уџ бе ник за ва си о ну. Бож ја див на на ме ра ми ло сти, тај на 
спа со но сне љу ба ви – те ма је у ко ју »ан ђе ли же ле за ви ри ти« и 
ко ја ће бити про у ча вана кроз бес крај не ве ко ве. Из ба вље на и 
без гре шна би ћа у Хри сто вом кр сту на ћи ће сво ју на у ку и сво ју 
пе сму. Тако ће постати јасно да је сла ва ко ја бли ста са Хри сто-
вог ли ца сла ва са мо по жр тво в не љу ба ви. У све тло сти са Гол го-
те ви де ће се да је за кон те љу ба ви пу не са мо о дри ца ња, за кон 
жи во та за Зе мљу и Не бо; да љу бав ко ја »не тра жи сво је« има 
свој из вор у Бож јем ср цу; да се у Оно ме ко ји је био кро так и 
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по ни зан от крио ка рак тер Оно га ко ји пре би ва у све тло сти ко јој 
ни је дан чо век не мо же при сту пи ти.

У по чет ку Бог се от крио у свим де ли ма ства ра ња. То је био 
Хри стос ко ји је ра за стро не бе са и по ло жио те ме ље Зе мљи. То је 
би ла Ње го ва ру ка ко ја је по ста ви ла све то ве у про сто ру и об ли-
ко ва ла пољ ско цве ће. »По ста вио је го ре сво јом си лом.« »Ње го-
во је мо ре и Он га је ство рио.« (Пса лам 65,6; 95,5) Он је ис пу нио 
Зе мљу ле по том и ва здух пе смом. Он је ис пи сао по ру ку Оче ве 
љу ба ви на свим де ли ма на Зе мљи, у ва зду ху и на не бу.

Иа ко је грех са да оште тио са вр ше но де ло, ипак оста је оно 
што је ис пи са но. Чак и да нас све што је ство ре но об ја в љу је сла-
ву Ње го вог са вр шен ства. Не по сто ји ни шта – осим се бич ног 
чо ве ко вог ср ца – што жи ви са мо за се бе. Не ма пти це ко ја се че 
ва здух, ни жи во ти ње ко ја се кре ће по зе мљи, а да не слу жи не-
ком дру гом жи во ту! Не ма ни јед ног ли ста у шу ми или скром не 
вла ти тра ве, који немају сво ју слу жбу. Сва ко др во, грм и лист 
из ли ва ју жи вот ни са сто јак без ко га ни чо век ни жи во ти ња не 
би мо гли жи ве ти, а опет и чо век и жи во ти ња слу же жи во ту 
др ве та, гр ма и ли ста. Цве ће оди ше мирисом и от кри ва сво ју ле-
по ту као бла го слов овом све ту. Сун це ра си па сво ју све тлост да 
раз ве се ли хи ља де све то ва. Оке ан, иа ко из вор свих на ших вре ла 
и сту де на ца – при ма ре ке из сва ке зе мље, али узи ма да би дао. 
Ма гле ко је из ла зе из ње го вих не да ра па да ју као ки ше и на та па ју 
Зе мљу, да би из ње све мо гло да ни че и пу пи.

Ан ђе ли сла ве на ла зе сво ју ра дост у да ва њу – дељењу љу ба ви 
и не у мор ног бде ња ду ша ма ко је су па ле и из гу би ле сво ју све-
тост. Не бе ска би ћа по ку ша ва ју да за до би ју људ ска ср ца; она 
овом мрач ном све ту до но се све тлост из не бе ских дво ро ва. Љу-
ба зном и стр пљи вом слу жбом де лу ју на људ ски дух та ко да из-
гу бље не до во де у за јед ни цу са Хри стом, ко ји им је мно го бли жи 
не го што они мо гу да замисле.

Ме ђу тим, ка да се окре не мо од свих ма ње ва жних от кри ве-
ња, он да гле да мо Бо га у Ису су. По сма тра ју ћи Ису са ви ди мо да 
је сла ва на ше га Бо га у да ва њу. Ја »ни шта сам од Се бе не чи ним«, 
ре као је Хри стос; »као што Ме по сла жи ви Отац, и Ја жи вим 
Оца ра ди«. »Ја не тра жим сла ве сво је«, већ сла ву Оно га ко ји Ме 
је по слао. (Јо ван 8,28; 6,57; 8,50; 7,18) Овим ре чи ма из ло же но 
је ве ли ко на че ло ко је је за кон жи во та за све мир. Хри стос је све 
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при мио од Бо га, али је узео да би дао. Та ко се у не бе ским дво ро-
ви ма, у слу жби за сва ство ре на би ћа: кроз љу бље ног Си на Очев 
жи вот из ли ва на све; а пре ко Си на жи вот се вра ћа, у хва ли и 
ра до сној слу жби, као пли ма љу ба ви, ве ли ком Из во ру све га. И 
та ко кроз Хри ста круг до бро чин става се за тва ра, и пред ста вља 
ка рак тер ве ли ког Да ро дав ца – за кон жи во та.

Овај за кон је пре кр шен на са мом Не бу. Грех је по те као из 
се бич но сти. Лу ци фер, хе ру вим за кла њач, же лео је да бу де пр ви 
на Не бу. Он је те жио да за вла да не бе ским би ћи ма, да их одво-
ји од њи хо вог Ство ри те ља и њи хо ву вер ност при до би је за се-
бе. Из тог раз ло га он је не тач но при ка зи вао Бо га, при пи су ју ћи 
Му же љу за са мо у зви ше њем. Желео је да Твор цу пу ном љу ба ви 
при пи ше сво је рђа ве осо би не. Та ко је об ма нуо ан ђе ле. Та ко је 
пре ва рио љу де. Он их је на вео да по сум ња ју у Бож ју реч, и из-
гу бе по ве ре ње у Ње го ву до бро ту. За то што је Бог, Бог прав де 
и не у по ре ди вог ве ли чан ства, со то на их је на вео да Га сма тра ју 
стро гим и не ми ло сти вим. Та ко је на вео љу де да му се при дру же 
у по бу ни про тив Бо га и ноћ про клет ства спу сти ла се на свет.

Зе мљу је оба вио мрак јер је Бог по гре шно схва ћен. Да би 
мрач не сен ке биле рас те ране, да би се свет мо гао вра ти ти Бо гу, 
со то ни на си ла пре ва ре мо ра ла је би ти сло мље на. То ни је било 
мо гуће оства ри ти си лом. При ме њи ва ње си ле су про ти се на че-
ли ма Бож је вла да ви не. Он же ли слу жбу је ди но из љу ба ви, а љу-
бав се не мо же на ре ди ти; она се не мо же за до би ти си лом или 
вла шћу. Са мо љу бав мо же да про бу ди љу бав. По зна ва ти Бо га 
зна чи волети Га. Ње гов ка рак тер мо ра да се ис по љи у су прот но-
сти пре ма со то ни ном ка рак те ру. Са мо јед но Би ће у це лој ва си-
о ни мо же да оства ри ово де ло. Са мо Онај ко ји по зна је ви си ну 
и ду би ну Бож је љу ба ви мо же да је об зна ни. Над мрач ном но ћи 
све та мо ра да гра не Сун це Прав де са здра в љем »на зра ци ма ње-
го вим«. (Ма ла хи ја 4,2)

План за на ше спа се ње ни је би ла на кнад на ми сао, план на-
чи њен по сле Ада мо вог па да. Он је био от кри ве ње »тај не ко ја је 
би ла са кри ве на од по ста ња све та«. (Ри мља ни ма 16,25) Он је От-
кри ве ње на че ла ко ја су од веч но сти би ла те мељ Бож јег пре сто ла. 
Бог и Хри стос од са мог по чет ка зна ли су за со то нин от пад и чо-
ве ков пад иза зван де ло ва њем пре вар не си ле от пад ни ка. Бог ни је 
узроч ник по сто ја ња гре ха, али је уна пред ви део ње го во по сто ја-
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ње и ство рио сред ство ко јим ће се су прот ста ви ти овој стра шној 
мо гућ но сти. Ње го ва љу бав пре ма све ту би ла је та ко ве ли ка да се 
за ве то вао да ће да ти сво га Је ди но род ног Си на »да ни је дан ко ји Га 
ве ру је не по ги не не го да има жи вот веч ни«. (Јо ван 3,16)

Лу ци фер је ре као: »Ви ше зве зда Бож јих по диг ну ћу пре сто 
сво ј; ... из јед на чи ћу се с Ви шњим.« (Иса и ја 14, 13, 14) Ме ђу тим, 
Хри стов »ко ји, ако је и био у об лич ју Бож је му, ни је се оти мао да 
се ис по ре ди с Бо гом; не го је по ни зно сам Се бе узев ши об лич је 
слу ге, по став ши као и дру ги љу ди и на очи на ђе се као чо век«. 
(Фи ли бља ни ма 2,5.7)

То је би ла до бро вољ на жр тва. Исус је мо гао оста ти по ред 
сво га Оца. Он је мо гао да за др жи сла ву Не ба и по што ва ње ан-
ђе ла. Ме ђу тим, иза брао је да вра ти скип тар у Оче ве ру ке и си ђе 
са свемирског пре сто ла да би мо гао да до не се све тлост они ма 
ко ји су у мра ку и жи вот они ма ко ји ги ну.

Пре ско ро две хи ља де го ди на са Не ба, са Бож јег пре сто ла, 
чуо се глас та јан стве ног зна че ња: »Ево до ђох.« »Жрта ва и да ро-
ва ни си хтео, али си ми те ло при пра вио ... Ево до ђох (у по чет ку 
књи ге пи са но је за Ме не) да учи ним во љу тво ју, Бо же.« (Је вре-
ји ма 10,5–7) У овим ре чи ма об ја вље но је ис пу ње ње ци ља ко ји је 
био са кри вен од веч них вре ме на. Хри стос је био спре ман да по-
се ти наш свет и да се уте ло ви. Он ка же: »Али си Ми те ло при-
пра вио«. Да се по ја вио у сла ви ко ју је имао за јед но са Оцем пре 
по ста ња све та, ми не би смо мо гли под не ти све тлост Ње го ве 
при сут но сти. Да би смо је мо гли по сма тра ти а да не по ги не мо, 
от кри ве ње Ње го ве сла ве би ло је при гу ше но. Ње го ва бо жан ска 
при ро да би ла је оба ви је на људ ском при ро дом – не ви дљи ва сла-
ва налазила се у ви дљи вом људ ском об ли ку.

Овај ве ли ки циљ био је на го ве штен у сли ка ма и сим бо ли ма. 
Жбун ко ји је го рео, у ко ме се Хри стос ја вио Мој си ју, от кри вао 
је Бо га. Сим бол иза бран да при ка же Бо жан ство био је ни ски 
жбун, при вид но непривлачан. Он је са кри вао Без гра нич ног. 
Све ми ло сти ви Бог са кри вао је сво ју сла ву нај јед но став ни јом 
сли ком, да би Га Мој си је мо гао по сма тра ти и жи ве ти. Та ко је 
и у сту бу од об ла ка да њу и у сту бу од ог ња но ћу, Бог одр жа вао 
ве зу са Изра и љем, от кри ва ју ћи љу ди ма сво ју во љу и пру жа ју ћи 
им сво ју ми лост, Бож ја сла ва би ла је при гу ше на, а Ње го во ве-
ли чан ство оба ви је но ве лом, да би сла би вид огра ни че них љу ди 
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мо гао то да гле да. Та ко је Хри стос тре ба ло да до ђе у »по ни же-
ном те лу« (Фи ли бља ни ма 3,21) »као дру ги љу ди«. (Фи ли бља-
ни ма 2,7) У очи ма све та Он ни је имао ле по те због ко је би Га 
по же ле ли, ипак, био је уте ло вље ни Бог, све тлост Не ба и Зе мље. 
Ње го ва сла ва би ла је оба ви је на ве лом. Ње го ва ве ли чи на и ве-
ли чан ство би ло је са кри ве но, да би се мо гао при бли жи ти ту-
жним љу ди ма из ло же ним ис ку ше њу.

Бог је на ре дио Мој си ју за Изра иљ: »Не ка Ми на чи не све ти-
њу, да ме ђу њи ма на ста вам« (2. Мој си је ва 25,8); и Он је пре-
би вао у Све ти њи, усред сво га на ро да. У то ку чи та вог њи хо вог 
за мор ног лу та ња кроз пу сти њу, сим бол Ње го вог при су ства био 
је са њи ма. Та ко је Хри стос по ста вио свој ша тор усред на шег 
људ ског та бо ра. Он је ра за пео свој ша тор по ред на ших ша то ра, 
да би мо гао пре би ва ти ме ђу на ма и да би нас упо знао са сво јим 
бо жан ским ка рак те ром и жи во том. »И Реч по ста де те ло и усе-
ли се у нас пу но бла го да ти и исти не и ви де смо сла ву Ње го ву, 
сла ву, као Је ди но род но га од Оца.« (Јо ван 1,14)

От ка ко је Исус до шао да пре би ва ме ђу на ма, зна мо да Бог 
по зна је на ша ис ку ше ња и са о се ћа са на ма у на шим жа ло сти-
ма. Сва ки Ада мов син и кћер мо же схва ти ти да је наш Тво рац 
При ја тељ гре шни ци ма. Јер, у сва кој на у ци о ми ло сти, у сва ком 
обе ћа њу ра до сти, у сва ком де лу љу ба ви, у сва кој бо жан ској 
при влач ној си ли, ко ја се ис по љи ла у Спа си те ље вом жи во ту на 
Зе мљи, ми ви ди мо да је »С на ма Бог«.

Со то на пред ста вља Бож ји за кон љу ба ви као за кон се бич-
но сти. Он об ја вљу је да је на ма не мо гу ће да по слу ша мо ње го ва 
пра ви ла. Он окри вљу је Твор ца за пад на ших пра ро ди те ља и све 
пат ње ко је су на ста ле, на во де ћи љу де да Бо га сма тра ју за чет-
ни ком гре ха, пат њи и смр ти. Исус је тре ба ло да раз от кри је ову 
пре ва ру. Као је дан од нас, Он је тре ба ло да пру жи при мер по-
слу шно сти. За то је узео на се бе на шу при ро ду и про шао кроз 
на ша ис ку ства. »Бе ше ду жан у све му да бу де као бра ћа.« (Је вре-
ји ма 2,17) Ако би смо мо ра ли да сно си мо би ло шта што Исус 
ни је под нео, со то на би том по је ди но сти Бож ју си лу при ка зао 
као не до вољ ну за нас. Због то га је Хри стос био »у сва че му ис-
ку шан као и ми«. (Је вре ји ма 4,15) Он је под нео сва ко ис ку ше ње 
ко ме смо ми из ло же ни. У сво ју ко рист ни је упо тре био ни ка кву 
си лу ко ја ни је да ре жљи во по ну ђе на и на ма. Као чо век, су о чио 
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се са ис ку ше њем и са вла дао га у си ли ко ја Му је да та од Бо га. Он 
ка же: »Хо ћу чи ни ти во љу тво ју, Бо же мој, и за кон је Твој Ме ни 
у ср цу.« (Пса лам 40,8) Док је чи нио до бро и ле чио све оне ко је је 
со то на уцве лио, Он је ја сно ука зи вао љу ди ма на ка рак тер Бож-
јег за ко на и при ро ду сво је слу жбе. Ње гов жи вот све до чи да је и 
на ма мо гу ће да исто та ко по слу ша мо Бож ји за кон.

Хри стос је сво јом људ ском при ро дом до дир нуо чо ве чан ство: 
сво јом бо жан ском при ро дом био је по ве зан са Бож јим пре сто-
лом. Као Син чо веч ји, дао нам је при мер по слу шно сти; као Син 
Бож ји да је нам си лу да по слу ша мо. Хри стос се из гр ма на бр ду 
Хо рив обратио Мој си ју го во ре ћи: »ЈА САМ ОНАЈ ШТО ЈЕСТ... 
та ко ћеш ка за ти си но ви ма Изра и ље вим ко ји ЈЕСТ, Он ме по сла 
к ва ма.« (2. Мој си је ва 3,14) То је би ла за ло га Изра и ље вог осло-
бо ђе ња. Та ко ка да је до шао »као дру ги љу ди« (Фи ли бља ни ма 
2,7), Он се пред ста вио као ЈА САМ. Де те из Ви тле је ма, крот ки 
и по ни зни Спа си тељ, је Бог ко ји се »ја ви у те лу«. (1. Ти мо ти ју 
3,16) А на ма ка же: »ЈА САМ ПА СТИР ДО БРИ.« »ЈА САМ Хлеб 
жи ви.« »ЈА САМ Пут, Исти на и Жи вот.« »Да де Ми се сва ка 
власт на Не бу и на Зе мљи.« (Јо ван 10,11; 6,51; 14,6: Ма теј 28,18) 
ЈА САМ си гур ност сва ког обе ћа ња. ЈА САМ; не пла ши те се. »С 
на ма Бог« је јем ство на шег осло бо ђе ња од гре ха, си гур ност на-
ше си ле да по слу ша мо за кон Не ба.

По ни зив ши се да би узео на Се бе људ ску при ро ду, Хри стос 
је от крио ка рак тер су про тан со то ни ном ка рак те ру. Ме ђу тим, 
Он је си шао још ни же на ста зи по ни же ња. »По ни зио сам Се бе 
по став ши по слу шан до са ме смр ти, а смр ти кр сто ве.« (Фи ли-
бља ни ма 2,8) Као што је пр во све ште ник од ла гао сво је пре кра-
сне пр во све ште нич ке ха љи не и вр шио слу жбу у оде ћи од бе лог 
ла на обич ног све ште ни ка, та ко је и Хри стос узео об лич је слу ге 
и при нео жр тву – сам све ште ник, сам жр тва. »Он би ра њен за 
на ше пре сту пе, из би јен за на ша бе за ко ња; кар бе ше на Ње му 
на ше га ми ра ра ди.« (Иса и ја 53,5)

Са Хри стом се по сту па ло она ко ка ко ми за слу жу је мо, да би 
се са на ма по сту па ло ка ко Он за слу жу је. Он је био осу ђен због 
на ших гре ха, у ко ји ма ни је имао уде ла, да би смо ми мо гли би ти 
оправ да ни Ње го вом прав дом, у ко јој не ма мо уде ла. Пре тр пео 
је смрт ко ја је би ла на ша, да би смо мо гли при ми ти жи вот ко ји 
је био Ње гов. »Ра ном Ње го вом ми се ис це ли смо.«
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Сво јим жи во том и смр ћу, Хри стос је по сти гао ви ше не го што 
је само об но вље ње оно га што је гре хом би ло ра зо ре но. Со то ни на 
на ме ра је би ла да про у зро ку је веч ну раз дво је ност из ме ђу Бо га и 
чо ве ка; али у Хри сту смо се мно го при сни је сје ди ни ли са Бо гом, 
не го што би то би ло да ни ка да ни смо па ли. Ти ме што је узео на-
шу при ро ду, Спа си тељ се по ве зао са чо ве чан ством ве зом ко ја се 
ника да не ће рас ки ну ти. Он је по ве зан са на ма кроз сву веч ност. 
»Бо гу та ко оми ле свет да је и Си на сво је га Је ди но род но га дао.« 
(Јо ван 3,16) Он Га је дао не са мо да по не се на ше гре хе и умре као 
на ша жр тва; Он Га је дао па лом ро ду. Да би нас уве рио у не про-
мен љи вост сво је од лу ке о ми ру, Бог је дао сво га Је ди но род ног 
Си на да по ста не члан људ ске по ро ди це, да за у век за др жи сво ју 
људ ску при ро ду. То је за ло га да ће Бог ис пу ни ти сво ју реч. »Јер 
нам се ро ди Де те, Син нам се да де, ко је му је власт на ра ме ну.« 
(Иса и ја 9,6) Бог је усво јио људ ску при ро ду у лич но сти сво га Си-
на и пре нео је у нај ви ше Не бо. »Син чо веч ји« је тај ко ји де ли 
пре сто све ми ра. »Син чо веч ји« је тај чи је ће име би ти »Див ни, 
Са вет ник, Бог сил ни, Отац веч ни, Кнез мир ни«. (Иса и ја 9,6) ЈА 
САМ је По сред ник из ме ђу Бо га и чо ве чан ства, по ла жу ћи сво је 
ру ке на обо је. Он ко ји је »свет, бе за злен, чист, одво јен од гре-
шни ка« не сти ди се на зва ти нас бра ћом (Је вре ји ма 7,26; 2,11). У 
Хри сту су ме ђу соб но по ве за не зе маљ ска и не бе ска по ро ди ца. 
Про сла вље ни Хри стос је наш Брат. Не бо је оба ви је но људ ском 
при ро дом, а људ ско је при ви је но на гру ди Без гра нич не љу ба ви.

Бог о сво ме на ро ду ка же: »Ка ме ње у вен цу ће се по диг ну ти 
у зе мљи ње го вој. Јер ко ли ко ће би ти до бро ње го во и ко ли ка ле-
по та ње го ва!« (За ха ри ја 9,16.17) Уз ди за ње спа се них би ће веч но 
све до чан ство о Бож јој ми ло сти. »У ве ко ви ма ко ји иду«. Он ће 
по ка за ти »пре ве ли ко бо гат ство бла го да ти сво је до бро том на 
на ма у Хри сту Ису су«. »Да се... об зна ни по гла вар стви ма и вла-
сти ма на не бу мно го ра злич на пре му дрост Бож ја, по на ред би 
ве ко ва, ко ју учи ни у Хри сту Ису су Го спо ду на ше му.« (Ефе сци-
ма 2,7; 3,10.11)

Хри сто вим де лом от ку пље ња оправ да на је Бож ја вла да ви на. 
Све мо гу ћи је об зна њен као Бог љу ба ви. Со то ни не оп ту жбе су 
опо врг ну те, а ње гов ка рак тер раз от кри вен. По бу на се не мо же 
по но во по ди ћи. Ни ка да ви ше грех не мо же до спе ти у све мир. 
Кроз веч на вре ме на сви ће би ти за шти ће ни од от па да. Са мо по-
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жр тво в но шћу Љу ба  ви ста нов ни ци Не ба и Зе мље по ве за ни су 
не рас ки ди вим ве за ма са сво јим Твор цем.

Де ло от ку пље ња би ће до вр ше но. На ме сту на ко ме је грех 
оби ло вао, Бож ја ми лост се још ви ше умно жила. Са ма Зе мља, то 
по ље за ко је со то на ка же да при па да ње му, не са мо да ће би ти 
из ба вље на, већ ће би ти и уз ви ше на. Наш ма ли свет, под про-
клет ством гре ха је ди на там на мр ља у Ње го вом ве ли чан стве-
ном ства ра њу, би ће по што ван ви ше од свих оста лих све то ва 
у Бож јем све ми ру. Ов де, где је Бож ји Син пре би вао у људ ској 
при ро ди, где је Цар сла ве жи вео, па тио и умро – ов де, ка да ће 
све учи ни ти но вим, Бож ја ски ни ја би ће са љу ди ма »и жи ве ће с 
њи ма, и они ће би ти на род Ње гов, и сам Бог би ће с њи ма Бог 
њи хов«. (От кри ве ње 21,3) И кроз бес крај не ве ко ве, док бу ду хо-
да ли у све тло сти са мо га Бо га, спасени ће Га хва ли ти за Ње гов 
не из ре ци ви Дар – Ема ну и ла, »С на ма Бог«.



Глава 2

ИЗАБРАНИ НАРОД

Ви ше од хи ља ду го ди на је вреј ски на род оче ки вао је Спа си те-
љев до ла зак. На овај до га ђај он је по ла гао нај све тли је на де. 

У пе сми и про ро чан ству, у цр кве ном об ре ду, у до ма ћој мо ли-
тви, он је као дра го це ност чу вао Ње го во име. А ипак, при ли-
ком Ње го вог до ла ска, ни је Га пре по знао. Љу бље ни на Не бу за 
ње га је био »као ко рен из су хе зе мље«. У Ње га »не би об лич ја« 
и он ни је ви део на Ње му ни ка кву ле по ту да би Га по же лео. »К 
сво ји ма до ђе, и сво ји Га не при ми ше.« (Иса и ја 53,2; Јо ван 1,11)

Ипак, Бог је иза брао Изра и љ. Он га је по звао да ме ђу љу ди ма 
са чу ва по зна ње Ње го вог за ко на, сим бо ла и про ро чан ства ко ји 
су ука зи ва ли на Спа си те ља. Он је же лео да овај на род бу де као 
вре ло спа се ња овоме свету. То што је био Аврам у зе мљи сво га 
пре би ва ња, Јо сиф у Егип ту, а Да ни ло на ва ви лон ском дво ру, то 
је је вреј ски на род тре ба ло да бу де ме ђу на ро ди ма. Он је тре ба-
ло да от кри је Бо га љу ди ма.

Ка да је по звао Авра ма, Го спод је ре као: »Бла го сло ви ћу те . . . 
и ти ћеш би ти бла го сло вен . . . и у те би ће би ти бла го сло ве на сва 
пле ме на на зе мљи.« (1. Мој си је ва 12,2.3) Исто уче ње по на вља-
ли су и про ро ци. Иа ко је Изра иљ био опу сто шен ра том и роп-
ством, ипак је оста ло обе ћа ње ко је му је би ло да то: »Оста так ће 
Ја ко вљев би ти усред мно гих на ро да као ро са од Го спо да и као 
си тан дажд по тра ви, ко ја не че ка чо ве ка ни ти се узда у си но ве 
чо ве чи је.« (Ми хеј 5,7) У ве зи са Хра мом у Је ру са ли му, Го спод 
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је пре ко Иса и је из ја вио: »Јер ће се дом Мој зва ти Дом мо ли тве 
свим на ро ди ма.« (Иса и ја 56,7)

Ме ђу тим, Изра иљ ци су сво је на де усред сре ди ли према све-
тов ној ве ли чи ни. Од вре ме на ула ска у Ха нан ску зе мљу, они су 
се уда љи ли од Бож јих за по ве сти и по шли пу тем не зна бо жа ца. 
Бог им је уза луд слао опо ме не пре ко сво јих про ро ка. Уза луд су 
под но си ли ка зне не зна бо жач ког угње та ва ња. Сва ка ре фор ма је 
би ла пра ће на још ду бљим от па дом.

Да је Изра иљ био ве ран Бо гу, Он би мо гао да по стиг не свој 
циљ њи хо вим ува жа ва њем и уз ди за њем. Да су хо ди ли пу те-
ви ма по слу шно сти, Он би их уз ди гао »над све на ро де, ко је је 
ство рио хва лом, име ном и сла вом«. »И ви де ће сви на ро ди на 
зе мљи«, ре као је Мој си је, »да се име Го спод ње при зва на те бе, и 
бо ја ће се те бе.« »На ро ди кад чу ју све ове уред бе«, ре ћи ће, »са-
мо је овај ве ли ки на род му дар и ра зу ман.« (5. Мој си је ва 26,19; 
28,10; 4,6) Ме ђу тим, због њи хо вог не вер ства, Бож ја на ме ра мо-
гла се оства ри ти са мо кроз не пре кид не пат ње и по ни же ња.

Они су од ве де ни у ва ви лон ско роп ство и ра се ја ни по зе мља-
ма не зна бо жа ца. У не сре ћи мно ги су об но ви ли сво ју вер ност 
Ње го вом за ве ту. Док су ве ша ли сво је хар фе о вр бе и пла ка ли за 
све тим али опустелим Хра мом, све тлост исти не бли ста ла је из 
њих и са зна ње о Бо гу ши ри ло се ме ђу на ро ди ма. Не зна бо жач ки 
жртвени си сте ми би ли су из о па че ње оног си сте ма ко ји је Бог 
уста но вио; мно ги ис кре ни по сма трач не зна бо жач ких об ре да 
учио је од Је вре ја зна че ње бо жан ски ус по ста вље не слу жбе и у 
ве ри усва јао обе ћа ње о Ис ку пи те љу.

Мно ги из гна ни ци тр пе ли су про гон ство. Ни је био ма ли број 
оних ко ји су из гу би ли свој жи вот за то што су од би ли да по га зе 
Су бо ту и по шту ју не зна бо жач ке пра зни ке. Ка да су се идо ло по-
кло ни ци ди гли да уни ште исти ну, Го спод је до вео сво је слу ге пред 
ли це ца ре ва и вла да ра, да би они и њи хов на род мо гли при ми ти 
све тлост. Мно го пу та нај ве ћи вла да ри морали су да признају над-
моћ ност Бо га ко га су обо жа ва ли њи хо ви је вреј ски ро бо ви.

Ва ви лон ским роп ством Изра иљ ци су де ло твор но ле че ни од 
слу жбе ра зним ли ко ви ма. У то ку ве ко ва ко ји су сле ди ли они су 
трпели угње та ва ња не зна бо жач ких не при ја те ља, све док ни су 
сте кли чвр сто уве ре ње да њи хов на пре дак за ви си од по слу шно-
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сти Бож јем за ко ну. Ме ђу тим, код мно гих по слу шност ни је по-
те кла из љу ба ви. По бу да је би ла се бич на. Они су слу жи ли Бо гу 
са мо спо ља шњим зна ци ма као сред стви ма за по сти за ње на ци о-
нал не ве ли чи не. Они ни су по ста ли све тлост све ту, већ су се, да 
би из бе гли ис ку ше ње идо ло по клон ства, за тво ри ли пре ма све ту. 
У упут стви ма да тим Мој си ју, Бог је огра ни чио њи хо во дру же-
ње са идо ло по кло ни ци ма, али је ово уче ње би ло по гре шно про-
ту ма че но. Ње го ва је на ме ра би ла да их за шти ти од при хва та ња 
не зна бо жач ких оби ча ја. Ме ђу тим, оно је ис ко ри шће но за по ди-
за не зи да одва ја ња из ме ђу Изра и ља и дру гих на ро да. Је вре ји су 
сма тра ли Је ру са лим сво јим не бом, и за и ста су би ли љу бо мор ни 
што Го спод по ка зу је сво ју ми лост и пре ма не зна бо шци ма.

По сле по врат ка из Ва ви ло на, ве ли ка па жња би ла је по све-
ће на вер ском вас пи та њу. Сву да по це лој зе мљи гра ђе не су си-
на го ге у ко ји ма су све ште ни ци и књи жев ни ци ту ма чи ли за кон. 
Та ко ђе су осни ва не и шко ле у ко ји ма су за јед но са умет но шћу 
и на у ком, пре да ва на и на че ла прав де. Али, ове уста но ве су се 
ис ква ри ле. За вре ме роп ства, мно ги љу ди при хва ти ли су не зна-
бо жач ке пој мо ве и оби ча је и уне ли их у сво ју вер ску слу жбу. У 
мно го че му они су се при ла го ди ли оби ча ји ма идо ло по кло ни ка.

По што су се уда љи ли од Бо га, Је вре ји су у ве ли кој ме ри из гу-
би ли из ви да уче ње о об ред ној слу жби. Ову слу жбу уста но вио 
је сам Хри стос. Сва ким сво јим де лом, она је пред ста вља ла Ње га 
и зато је би ла пу на жи вот не сна ге и ду хов не ле по те. Ме ђу тим, 
Је вре ји су из гу би ли ду хов ни жи вот ко ји је про излазио из њи-
хо вих об ре да и чвр сто се др жа ли мр твих фор ми. По у зда ли су 
се у са ме жр тве и об ре де, уме сто да су се осла ња ли на Оно га на 
ко га су те жр тве ука зи ва ле. Да би по пу ни ли ме сто оно га што су 
из гу би ли, све ште ни ци и ра би ни умно жа ва ли су сво је зах те ве, и 
уко ли ко су би ва ли стро жи, уто ли ко се ма ње ис по ља ва ла Бож ја 
љу бав. Сво ју све тлост ме ри ли су мно штвом сво јих об ре да, док 
су њи хо ва ср ца би ла ис пу ње на гор до шћу и ли це мер ством.

Закон је би ло не мо гу ће др жа ти, по ред свих њи хо вих де таљ-
них и те гоб них про пи са. Они ко ји су же ле ли да слу же Бо гу и 
ко ји су се тру ди ли да по шту ју ра бин ска пра ви ла, му чи ли су 
се под те шким бре ме ном. Они ни су мо гли има ти ми ра од оп-
ту жби не мир не са ве сти. Та ко је со то на обес хра бри вао на род, 
ума њи вао ње го во схва та ње о Бож јем ка рак те ру и из вр га вао 
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пре зи ру изра иљ ску ве ру. Он се на дао да ће до ка за ти тврд њу ко-
ју је по ста вио при ли ком по бу не на Не бу – да су Бож ји зах те ви 
не пра вед ни и да се не мо гу ис пу ни ти. »Чак и Изра иљ«, из ја вио 
је он, »не др жи за кон«.

Иа ко су же ле ли до ла зак Ме си је, Је вре ји ни су пра вил но схва-
та ли Ње го ву ми си ју. Они ни су тра жи ли осло бо ђе ње од гре ха, 
већ осло бо ђе ње од Ри мља на. Оче ки ва ли су Ме си ју да до ђе као 
осва јач, да сло ми си лу тла чи те ља и уз диг не Изра иљ до свет ског 
цар ства. Та ко је за њих био при пре мљен пут да од ба це Спа си-
те ља.

У вре ме Хри сто вог ро ђе ња, на род је био угње та ван вла да ви-
ном стра них го спо да ра и раз ди ран уну тра шњим раз ми ри ца ма. 
Је вре ји ма је би ло до пу ште но да за др же не ки об лик са мо стал не 
упра ве, но ипак ни шта ни је мо гло да при кри је чи ње ни цу да су 
би ли под рим ским јар мом или да су се по ми ри ли са огра ни ча-
ва њем соп стве не мо ћи. Ри мља ни су пола га ли пра во да име ну ју 
и опо зи ва ју пр во све ште ни ка и ова слу жба че сто је при ба вља на 
пре ва ром, под ми ћи ва њем, па чак и уби ством. На тај на чин све-
штен ство је по ста ја ло све из о па че ни је. Упр кос то ме, све ште ни-
ци су још увек по се до ва ли ве ли ку си лу ко ју су ис ко ри шћа ва ли 
за оства ре ње се бич них и на јам нич ких ци ље ва. На род је био 
из ло жен њи хо вим не ми ло срд ним зах те ви ма, а и Ри мља ни су 
га оштро опо ре зи ва ли. Та кво ста ње про у зро ко ва ло је огром но 
не за до вољ ство. На род не бу не би ле су че сте. По хле па и на си ље, 
не по ве ре ње и ду хов на рав но ду шност раз је да ли су са мо ср це 
на ци је.

Мр жња пре ма Ри мља ни ма, на ци о нал ни и ду хов ни по нос 
на ве ли су Је вре је да се још стро же при др жа ва ју сво јих бо го слу-
жбе них фор ми. Све ште ни ци су на сто ја ли да одр же углед сво је 
све то сти пре те ра ном па жњом пре ма вер ским об ре ди ма. На род 
у свом мра ку и под те ре том, а вла да ри жед ни вла сти, че зну ли 
су за до ла ском Оно га ко ји ће по бе ди ти њи хо ве не при ја те ље и 
об но ви ти цар ство у Изра и љу. Они су про у ча ва ли про ро чан-
ства, али без ду хов ног са гле да ва ња су шти не. Та ко су пре ви де ли 
де ло ве Пи сма ко ји ука зу ју на по ни же ње Хри сто вог пр вог до ла-
ска, а по гре шно при ме њи ва ли оне ко ји го во ре о сла ви Ње го вог 
дру гог до ла ска. Охо лост је за мра чи ла њи хо ву ви зи ју. Они су 
ту ма чи ли про ро чан ство у скла ду са сво јим се бич ним же ља ма.
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Глава 3

»КАД СЕ НАВРШИ ВРЕМЕ...«

»А кад се на вр ши вре ме, по сла Бог си на сво је га . . . да ис ку-
пи оне ко ји су под за ко ном, да при ми мо по си на штво.« 

(Га ла ти ма 4,4.5)
Спа си те љев до ла зак био је пред ска зан у Еде му. Ка да су Адам 

и Ева пр ви пут чу ли обе ћа ње, оче ки ва ли су да ће се оно бр зо 
ис пу ни ти. Они су ра до сно по здра ви ли ро ђе ње свог пр вен ца, 
на да ју ћи се да ће он мо жда би ти Из ба ви тељ. Ме ђу тим, ис пу ње-
ње обе ћа ња се оду жи ло. Они ко ји су Га пр ви при ми ли, умр ли 
су, а ни су Га ви де ли. По чев ши од Ено хо вих да на обе ћа ње су по-
на вља ли па три јар си и про ро ци, одр жа ва ју ћи жи вом ову на ду о 
Ње го вој по ја ви, али Он још ни је до ла зио. Да ни ло во про ро чан-
ство от кри ло је вре ме Ње го вог до ла ска, али сви ни су пра вил-
но про ту ма чи ли вест. Про ла зио је век за ве ком, гла со ви про-
ро ка су иш че зли. Ру ка тла чи те ља те шко је угње та ва ла Изра иљ, 
и мно ги су би ли спрем ни да уз вик ну: »Про те жу се да ни, и од 
утва ре не ће би ти ни шта.« (Је зе киљ, 12,22)

Ме ђу тим, на лик зве зда ма ко је се од ре ђе ним пу та ња ма кре-
ћу кроз бес крај на про стран ства, Бож је на ме ре не по зна ју жур-
бу ни за ка шње ње. Сим бо ли ма ве ли ке та ме и пе ћи ко ја се ди ми, 
Бог је от крио Авра му изра иљ ско роп ство у Егип ту и об ја вио 
да ће вре ме њи хо вог бо рав ка из но си ти че ти ри сто ти не го ди-
на. »По сле«, ре као је Он, »они ће иза ћи с ве ли ким бла гом.« 
(1. Мој си је ва 15,14) Про тив те ре чи, уза луд но се бо ри ла сва си-
ла фа ра о но вог охо лог цар ства. »У исти дан«, ко ји је од ре ђен у 
бо жан ском обе ћа њу, »иза ђо ше све вој ске Го спод ње из зе мље 
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ми сир ске.« (2. Мој си је ва 12,41) Исто та ко на не бе ском са ве ту 
од ре ђен је час Хри сто вог до ла ска. Ка да је ве ли ки ча сов ник вре-
ме на по ка зао тај час, Исус се ро дио у Ви тле је му.

»Кад се на вр ши вре ме, по сла Бог Си на сво је га.« Про ви ђе ње је 
упра вља ло по кре ти ма на ро да и пли мом људ ских по бу да и ути-
ца ја све док свет ни је по стао спреман за до ла зак Из ба ви те ља. 
На ро ди су би ли сје ди ње ни под јед ном вла да ви ном. Го во ри ло се 
јед ним је зи ком, ко ји је сву да био при знат као књи жев ни је зик. 
Је вре ји ко ји су би ли ра су ти, ску пља ли су се из свих зе ма ља у Је-
ру са лим на го ди шње пра зни ке. Ка да су се вра ти ли у сво ја ме ста 
мо гли су по це лом све ту да ра ши ре ве сти о Месијином до ла ску.

У то вре ме не зна бо жач ки си сте ми гу бе сво ју власт над на-
ро дом. Љу ди су би ли умор ни од спо ља шњег сја ја и ми то ва. Че-
зну ли су за ве ром ко ја би мо гла да за до во љи ду шу. Иа ко је из-
гле да ло да је све тлост исти не на пу сти ла љу де, би ло је ду ша ко је 
су тра жи ле све тлост, и ко је су би ле ис пу ње не збу ње но шћу и 
ту гом. Оне су би ле жед не са зна ња о жи вом Бо гу, и не ке си гур-
но сти жи во та по сле гро ба.

Када су се Је вре ји уда љи ли од Бо га, њи хо ва ве ра је по та -
 мн е ла, а на да го то во пре ста ла да оба сја ва бу дућ ност. Ре чи про-
ро ка ни су схва ћене. За на род не ма се, смрт је би ла ужа сна тај на 
– с ону стра ну би ла је не из ве сност и та ма. Ни је са мо на ри ца ње 
мај ки из Ви тле је ма, већ и плач из ве ли ког ср ца чо ве чан ства, до-
пи рао је до про ро ка кроз ве ко ве – глас ко ји се чуо у Ра ми »плач, 
и ри да ње, и ја у ка ње мно го: Ра хи ља пла че за сво јом де цом, и не-
ће да се уте ши, јер их не ма«. (Ма теј 2,18) У обла сти »се на смрт-
но га« љу ди су би ли не у те шни. Са че жњом у очи ма они су оче-
ки ва ли до ла зак Из ба ви те ља, ка да ће та ма бити ода гнана и тај на 
бу дућ но сти раз ја шњена!

Из ван је вреј ског на ро да по сто ја ли су љу ди ко ји су пред ска-
зива ли по ја ву бо жан ског Учи те ља. Ови љу ди тра жи ли су исти-
ну и њи ма је дат Дух на дах ну ћа. Је дан за дру гим, као зве зде на 
там ном не бу, по ди за ли су се та кви љу ди. Њи хо ве про роч ке ре чи 
рас плам са вале су на ду у ср ци ма хи ља да у не зна бо жач ком све ту.

Већ сто ти на ма го ди на Би бли ја је би ла пре ве де на на грч ки, 
ко ји се та да ши ро ко уп от ре бља вао по це лој Рим ској им пе ри ји. 
Је вре ји су би ли сву да ра се ја ни, а у њи хо вом иш че ки ва њу Ме-

33



21»КАД СЕ НАВРШИ ВРЕМЕ...«

си ји ног до ла ска у из ве сној ме ри уче ство ва ли су и не зна бо шци. 
Ме ђу они ма ко је су Је вре ји сма тра ли не зна бо шци ма, би ло је љу-
ди ко ји су бо ље раз у ме ва ли би блиј ска про ро чан ства о Ме си ји 
не го учи те љи у Изра и љу. Би ло је оних ко ји су се на да ли Ње го-
вом до ла ску као Осло бо ди о цу од гре ха. Фи ло зо фи су по ку ша-
ва ли да про ник ну у тај ну је вреј ског на чи на жи вље ња. Ме ђу тим, 
фа на ти зам Је вре ја спре ча вао је ши ре ње све тло сти. Усме ре ни 
одр жа ва њу по дво је но сти из ме ђу се бе и дру гих на ро да, ни су би-
ли вољ ни да по де ле зна ње ко је су још увек има ли о сим бо лич кој 
слу жби. Пра ви Ту мач мо ра да до ђе. Онај ко га су сви ови сим бо-
ли при ка зи ва ли мо ра да об ја сни њи хо во зна че ње.

Бог је овом све ту го во рио по сред ством при ро де, сим бо ла и 
сли ка, пре ко па три јара ха и про ро ка. Чо ве чан ство је мо ра ло да 
до би је по у ке исказане људ ским је зи ком. Ве сник за ве та мо ра да 
го во ри. Ње гов глас мо ра да се чу је у Ње го вом хра му. Хри стос 
мо ра до ћи да из го во ри ре чи ко је ће се ја сно и ко нач но раз у ме-
ти. Он, Тво рац исти не мо ра да одво ји исти ну од пле ве људ ских 
твр ђе ња ко ја су је учи ни ла не де ло твор ном. На че ла Бож је вла да-
ви не и план спа се ња мо ра ју се ја сно од ре дити. По у ке из Ста рог 
за ве та мо ра ју се пот пу но из ло жи ти љу ди ма.

Ме ђу Је вре ји ма је још увек би ло не по ко ле ба них ду ша, по то-
ма ка оне све те ло зе пре ко ко је је са чу ва но са зна ње о Бо гу. Они су 
још увек че ка ли ис пу ње ње на де у обе ћа ње да то њи хо вим пре ци-
ма. Они су ја ча ли сво ју ве ру др же ћи се обе ћа ња да тог пре ко Мој-
си ја: »Го спод Бог ваш по диг ну ће вам Про ро ка из ва ше бра ће, као 
ме не; Ње га по слу шај те у све му што вам ка же.« (Де ла 3,22) Они су 
по но во чи та ли ка ко ће Бог по ма за ти Јед но га да ја ви »до бре гла се 
крот ки ма«, да за ви је »ра ње не у ср цу«, да огла си »за ро бље ни ма 
сло бо ду« и огла си »го ди ну ми ло сти Го спод ње«. (Иса и ја 61,1.2) 
Они су чи та ли ка ко ће »по ста ви ти суд на зе мљи«, ка ко ће остр ва 
»че ка ти на у ку Ње го ву«, ка ко ће на ро ди до ћи Ње го вом ви де лу и 
ца ре ви све тло сти Ње го вог сја ја. (Иса и ја 42,4; 60,3)

Ре чи ко је је Ја ков из го во рио на са мр ти ис пу ња ва ле су их на-
дом: »Па ли ца вла да лач ка не ће се одво ји ти од Ју де ни ти од но гу 
ње го вих онај ко ји по ста вља за кон, до кле не до ђе Онај ко ме при па-
да.« (1. Мој си је ва 49,10) Опа да ње си ле Изра и ља све до чи ло је да је 
Ме си јин до ла зак бли зу. Да ни ло во про ро чан ство сли ка ло је сла ву 
Ње го ве вла да ви не над им пе ри јом ко ја ће на сле ди ти сва зе маљ ска 
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цар ства и про рок ка же »са мо ће ста ја ти до ве ка«. (Да ни ло 2,44) Би-
ло је ма ло оних ко ји су схва ти ли при ро ду Хри сто ве ми си је, али је 
за то мно штво оче ки ва ло моћ ног Кне за ко ји ће ус по ста ви ти сво је 
цар ство у Изра и љу и ко ји ће до ћи као Осло бо ди лац на ро ди ма.

Вре ме се на вр ши ло. Чо ве чан ство, уни же но ве ков ним пре-
сту пи ма, че зну ло је за до ла ском Ис ку пи те ља. Со то на је ра дио 
на то ме да про ду би по нор из ме ђу Зе мље и Не ба и учи ни га не-
пре мо сти вим. Сво јим ла жи ма под сти цао је љу де на грех. Со то-
ни на на ме ра је би ла да ис цр пи Бож је стр пље ње и угу ши Ње го ву 
љу бав пре ма чо ве ку, та ко да Он пре пу сти свет со тон ској вла сти. 

Со то на је по ку шао да са кри је од љу ди зна ње о Бо гу, да скре-
не њи хо ву па жњу са Бож јег хра ма и ус по ста ви сво је цар ство. 
Ње го ва бор ба за пре власт из гле да ла је као да је го то во пот пу но 
успе ла. У ства ри, Бог је у сва ком на ра шта ју имао сво је пред-
став ни ке. Чак је и ме ђу не зна бо шци ма би ло љу ди пре ко ко јих 
је Хри стос ра дио да би по ди гао на род из гре ха и по ни же ња. 
Ме ђу тим, ови љу ди би ли су пре зре ни и омра же ни. Мно ги од 
њих до жи ве ли су на сил ну смрт. Мрач на сен ка ко ју је со то на ба-
цио на свет по ста ја ла је све там ни ја и там ни ја.

Со то на је пре ко не зна бо штва ве ко ви ма од вра ћао љу де од 
Бо га, али из о па чу ју ћи ве ру Изра и ља из во је вао је сво ју ве ли ку 
по бе ду. По во де ћи се за сво јим схва та њи ма и слу же ћи им, не-
зна бо шци су из гу би ли зна ње о Бо гу и по ста ли све из о па че ни ји. 
Та ко је би ло и са Изра и љем. На че ло да се чо век мо же спа си ти 
сво јим де ли ма, ле жи у осно ви сва ке не зна бо жач ке ре ли ги је; са-
да је то по ста ло на че ло и је вреј ске ве ре. Со то на је уса дио ово 
на че ло. Где год се оно при хва ти, љу ди не ма ју за шти ту од гре ха.

Вест о спа се њу обја вље на је љу ди ма пре ко људ ских ору ђа. 
Ме ђу тим, Је вре ји су те жи ли да исти на о веч ном жи во ту, ис-
кљу чи во оста не у њи хо вој вла сти. На го ми ла ли су жи ву ма ну и 
она се по ква ри ла. Ве ра ко ју су по ку ша ли да за др же са мо за се бе 
пре тво ри ла се у са бла зан. Они су ли ши ли Бо га Ње го ве сла ве и 
об ма ну ли свет кри во тво ре ним је ван ђе љем. Они су од би ли да 
се пот чи не Бо гу за спа се ње све та и по ста ли со то ни ни по сред-
ни ци за ње го во уни ште ње.

На род ко га је Бог по звао да бу де »стуб и твр ђа ва истине« 
(1. Ти мо ти ју 3,15), по стао је со то нин пред став ник. Оба вљао је 
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по сао ко ји му је со то на по ве рио да по гре шним пред ста вља њем 
Бож јег ка рак те ра на ве де свет да Га сма тра ти ра ни ном. И са ми 
све ште ни ци ко ји су слу жи ли у Хра му из гу би ли су из ви да сми-
сао слу жбе ко ју су вр ши ли. Они су пре ста ли да пре ко сим бо ла 
гле да ју оно што је он пред ста вљао. У при но ше њу жр тве них да-
ро ва по на ша ли су се као глум ци у не ком ко ма ду. Об ре ди ко је је 
сам Бог ус по ста вио по ста ли су сред ство за за сле пљи ва ње ума и 
отврд ња ва ње ср ца. Овим ка на ли ма Бог ни је мо гао ви ше ни шта 
да учи ни за чо ве ка. Цео си стем мо рао је да се уки не.

Об ма на коју је донео гре х до сти гла је свој вр ху нац. Сва ору-
ђа за из о па чава ње људ ских ду ша би ла су по кре ну та. Бож ји 
Син, по сма тра ју ћи свет, гле дао је пат њу и бе ду. Са са жа ље њем 
је ви део ка ко су љу ди по ста ли жр тве со то ни не сви ре по сти. Са 
са о се ћа њем по сма трао је оне ко ји су би ли ис ква ре ни. Они су 
иза бра ли вла да ра ко ји их је као ро бо ве лан ци ма везао за сво ја 
ко ла. Сме те ни и пре ва ре ни кре та ли су се у су мор ној по вор ци 
пре ма веч ној про па сти – ка смр ти у ко јој не ма на де у жи вот, 
ка но ћи по сле ко је не ма  ју тра. Со то ни на ору ђа удру жи ла су се 
са љу ди ма. Те ло људ ских би ћа, ство ре но да бу де пре би ва ли ште 
са мо га Бо га, по ста ло је стан де мо на. Нат при род не си ле де ло ва-
ле су на чу ла, нер ве, на го не и ор га не љу ди да би их под ста кле на 
по пу шта ње нај ни жим стра сти ма. Де мон ски пе чат био је ути-
снут на ли це љу ди. Људ ска ли ца има ла су из раз злих ле ги о на 
ко ји ма су љу ди би ли оп сед ну ти. Та кав при зор по сма трао је От-
ку пи тељ све та. Ка кав при зор за Бес крај ну Чи сто ту!

Грех је по стао на у ка, а по рок по све ћен као део ре ли ги је. По-
бу на се укоренила ду бо ко у ср цу и чо ве ко во не при ја тељ ство нај-
о крут ни је је би ло упе ре но про тив Не ба. Пред це лим све ми ром 
по ка за ло се да се без Бо га чо ве чан ство не мо же по ди ћи. Онај 
ко ји је ство рио Свет мо ра да да ру је нов еле ме нат жи во та и си ле.

Са огром ним за ни ма њем ста нов ни ци све то ва ко ји ни су па-
ли оче ки ва ли су да ви де Је хо ву ка ко уста је и уни шта ва ста нов-
ни ке Зе мље. Да је Бог то учи нио со то на би био спре ман да спро-
ве де свој план оси гу ра ва ју ћи та ко се би по да нич ку по кор ност 
не бе ских би ћа. Он је из ја вио да на че ла Бож је вла да ви не чи не 
не мо гу ћим опра шта ње. Да је свет био уни штен, он би твр дио 
да су се ње го ве оп ту жбе по ка за ле исти ни тим. Био је спре ман 
да кри ви цу ба ци на Бо га и сво ју по бу ну про ши ри и на не бе-
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ске све то ве. Ме ђу тим, уме сто да је уни штио свет, Бог је по слао 
сво га Си на да га спа се. Иа ко су се по ква ре ност и пр кос мо гли 
ви де ти у сва ком де лу по ко ре не Зе мље, обез бе ђен је на чин за 
њен опо ра вак. У тре нут ку кри зе у коме је из гле да ло да ће со-
то на по бе ди ти, Бож ји Син је до шао као По сла ник бо жан ске 
благодати. У сва вре ме на, у сва ком тре нут ку, Бож ја љу бав по ка-
зи ва ла се па лом људ ском ро ду. Упр кос из о па че но сти љу ди, зна-
ци ми ло сти не пре кид но су се по ка зи ва ли. А ка да се на вр ши ло 
вре ме, Бо жан ство се про сла ви ло из ли ва њем оби ља ис це љу ју ће 
благодати на свет, ко ја ни ка да не ће би ти спре че на или за у ста-
вље на док се план спа се ња не из вр ши.

Со то на је ли ко вао што је у људ ском ро ду успео да уни зи 
Бож ји лик. Та да је Исус до шао да у чо ве ку об но ви Твор чев лик. 
Ни ко дру ги до Хри стос ни је у ста њу да по но во об ли ку је ка рак-
тер ко ји је упро па шћен гре хом. Он је до шао да уклони де мо не 
ко ји су го спо да ри ли во љом. Он је до шао да нас по диг не из пра-
ши не, да по но во об ли ку је уни ште ни ка рак тер пре ма узо ру свог 
бо жан ског ка рак те ра и да га улеп ша соп стве ном сла вом.
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Глава 4

Ова глава заснована је на Луки 2,1-20. 

»ЈЕР ВАМ СЕ 
ДАНАС РОДИ СПАС...«

Цар сла ве ду бо ко се по ни зио да би узео људ ску при ро ду. Ње-
го ва зе маљ ска жи вот на сре ди на би ла је су ро ва и од бој на. 

Ње го ва сла ва би ла је оба ви је на ве лом, тако да ве ли ч ан стве ност 
Ње го ве спо ља шњости не би по ста ла пред мет при влач но сти. Он 
је из бе га вао сва ко спо ља шње раз ме та ње. Бо гат ства, част ово га 
све та и људ ска ве ли чи на не мо гу ни ка да из ба ви ти ду шу од смр-
ти. Исус је од лу чио да ни ка ква при влач ност зе маљ ске при ро де 
не тре ба да по зо ве љу де на Ње го ву стра ну. Је ди но ле по та не-
бе ске исти не, мо ра да при ву че оне ко ји ће Га сле ди ти. Ме си јин 
ка рак тер већ мно го ра ни је пред ска зан је у про ро штву и же лео је 
да Га љу ди при хва те на осно ву све до чан ства Бож је ре чи.

Ан ђе ли су би ли за ди вље ни ве ли чан стве ним пла ном от ку-
пље ња. Они су по сма тра ли ка ко ће Бож ји на род при хва ти ти 
Ње го вог Си на, оде ну тог у људ ску оде ћу. До шли су у зе мљу иза-
бра ног на ро да. Дру ги на ро ди ба ви ли су се ми то ви ма и обо жа-
ва њем ла жних бо го ва. Ан ђе ли су до шли у зе мљу у ко јој је би ла 
от кри ве на сла ва са мо га Бо га и у ко јој је за сја ла све тлост про-
ро штва. Они су не ви дљи во до шли у Је ру са лим, они ма ко ји су 
би ли од ре ђе ни да об ја шња ва ју све те спи се слу га ма Бож јег до-
ма. Већ је све ште ни ку За ри ји, док је слу жио пред ол та ром, би ла 
об ја вље на бли зи на Хри сто вог до ла ска. Пре те ча је већ био ро-
ђен, а Ње го ва ми си ја по твр ђе на чу дом и про ро чан ством. Вест 

43

44



26 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

о Ње го вом ро ђе њу и ве ли чан стве ном зна ча ју Ње го ве ми си је 
ши ри ла се на све стра не. Ипак, Је ру са лим се ни је при пре мао да 
до бро до шли цом по здра ви свог Ис ку пи те ља!

Не бе ски ве сни ци су за па ње но по сма тра ли рав но ду шност 
тог на ро да ко га је Бог по звао да све ту от кри је све тлост све те 
исти не. Је вреј ски на род био је са чу ван да посведочи да Хри стос 
тре ба да се ро ди из Авра мо вог по том ства и Да ви до ве ло зе, а 
ипак ни је знао да је Ње гов до ла зак та ко бли зу. Ју тар ња и ве-
чер ња жр тва сва ко днев но су у Хра му ука зи ва ле на Бож је Јаг ње, 
али ов де ни је би ло при пре ма за Ње гов до чек. Све ште ни ци и 
учи те љи на ро да ни су зна ли да нај ве ћи до га ђај свих вре ме на, 
уско ро тре ба да се збу де. Они су по на вља ли сво је бе сми сле не 
мо ли тве и вр ши ли бо го слу жбе не об ре де да их љу ди ви де, али 
у сво јој бор би за бо гат стви ма и све тов ном ча шћу, ни су би ли 
спрем ни за от кри вање Ме си је. Иста рав но ду шност пре о вла да-
ва ла је у зе мљи Изра и ља. Ра дост ко ја је оду ше вље њем ис пу ња-
ва ла це ло Не бо, ни је та кла се бич на ср ца об у зе та све тов но шћу. 
Са мо је не ко ли ци на че зну ла да ви ди Не ви дљи вог. Њи ма су по-
сла ти не бе ски ве сни ци.

Ан ђе ли су пра ти ли Јо си фа и Ма ри ју, док су пу то ва ли од сво-
га до ма у На за ре ту до Да ви до вог гра да. На ред ба цар ског Ри ма 
о по пи су свих на ро да у ње го вој про стра ној др жа ви, об у  хва ти ла 
је и ста нов ни ке га ли леј ских бр да. Као што је у дав на вре ме на 
Кир био по зван на пре сто свет ског цар ства да би Го спод њи на-
род мо гао да осло бо ди роп ства, та ко је и Це зар Ав густ по стао 
ору ђе за ис пу ње ње Бож је на ме ре да Ису со ву мај ку до ве де у Ви-
тле јем. Она је од Да ви до ве ло зе, и Да ви дов Син мо ра да се ро ди 
у Да ви до вом гра ду. Из Ви тле је ма ће, ка же про рок »иза ћи ко ји 
ће би ти го спо дар у Изра и љу, ко је му су из ла сци од по чет ка, од 
веч них вре ме на«. (Ми хеј 5,2) Ме ђу тим, у гра ду њи хо ве цар ске 
ло зе, Јо си фа и Ма ри ју не по зна ју ни ти их по шту ју. Умор ни и 
без до ма, они про ла зе уза ном ули цом, од град ске ка пи је све до 
ис точ ног кра ја гра да уза луд но тра же ћи ме сто за ноћ ни по чи-
нак. За њих не ма ме ста у пре тр па ној го сти о ни ци. У не у глед ној 
про сто ри ји ко ја је слу жи ла као за клон за сто ку, на шли су по-
след ње уто чи ште и у њој је ро ђен Ис ку пи тељ све та.

Љу ди о то ме ни шта ни су зна ли, али је ова вест ис пу ни ла Не-
бо ра до шћу. Све та би ћа из цар ства све тло сти при ву че на су Зе-
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мљи још ду бљим и не жни јим за ни ма њем. Због Ње го ве при сут-
но сти цео свет по стао је све тли ји. Над ви тле јем ским бре жуљ-
ци ма ску пи ло се без број но мно штво ан ђе ла. Они че ка ју знак да 
об ја ве ра до сне ве сти све ту. Да су изра иљ ски во ђи би ли вер ни 
по ве ре ном за дат ку, они би мо гли да уче ству ју у ра до сном об ја-
вљи ва њу Ису со вог ро ђе ња. Са да их је то ми мо и шло.

Бог об ја вљу је: »Јер ћу из ли ти во ду на жед но га и по то ке на 
су ху Зе мљу.« »У та ми сја ји ви де ло пра вед ни ци ма.« (Иса и ја 44,3; 
Пса лам 112,4) Они ма ко ји тра же све тлост и ко ји је ра до сно 
при хва та ју, за си ја ће бли ста ви зра ци са Бож јег пре сто ла.

На по љи ма на ко ји ма је де чак Да вид во дио сво је ста до, па-
сти ри су још увек др жа ли ноћ ну стра жу. У то ку тих ча со ва ти-
ши не раз го ва ра ли су о обе ћа ном Спа си те љу и мо ли ли се за до-
ла зак Ца ра на Да ви дов пре сто. »И гле, ан ђео Го спод њи ста де 
ме ђу њи ма, и сла ва Го спод ња оба сја их; и упла ши ше се вр ло. 
И ре че им ан ђео: Не бој те се; јер гле, ја вљам вам ве ли ку ра дост 
ко ја ће би ти све му на ро ду. Јер вам се да нас ро ди Спас, ко ји је 
Хри стос Го спод, у гра ду Да ви до ву.«

На ове ре чи, ви ђе ње сла ве ис пу ни ло је ду ше па сти ра ко ји 
су слу ша ли. Осло бо ди лац је до шао Изра и љу! Си ла, уз ди за ње 
и по бе да по ве за ни су са Ње го вим до ла ском. Ме ђу тим, ан ђео 
мо ра да их при пре ми да пре по зна ју сво га Спа си те ља у си ро ма-
штву и по ни же њу. »И ето вам зна ка«, ре као је, »на ћи ће те Де те 
по ви то где ле жи у ја сла ма.«

Не бе ски ве сник сти шао је њи хо ва стра хо ва ња. Он им је ре-
као ка ко ће про на ћи Ису са. Пун не жног об зи ра пре ма њи хо вој 
људ ској сла бо сти, дао им је вре ме на да се при вик ну на бо жан-
ски сјај. Та да се ра дост и сла ва ни су ви ше мо гле са кри ва ти. Це-
ло по ље би ло је оба сја но сја ном све тло шћу Бож јих вој ски. Зе-
мља се ути ша ла, а Не бо по ви ло да слу ша пе сму:

»Сла ва на ви си ни Бо гу,
И на Зе мљи мир.
Ме ђу љу ди ма до бра во ља.«
О, ка да би да нас људ ска по ро ди ца мо гла да пре по зна ову пе-

сму! Об ја ва ко ја је та да да та, ме ло ди ја ко ја се та да чу ла, раз ле-
га ће се до кра ја вре ме на и од је ки ва ти до кра је ва зе маљ ских. Кад 
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гра не Сун це Прав де, са здра вљем на сво јим зра ци ма, тој пе сми 
вра ти ће се од јек гла са мно го га мно штва, као глас мно гих во да 
го во ре ћи: «Али лу ја! Јер ца ру је Го спод Бог Све др жи тељ.« (От-
кри ве ње 19,6)

Ка да су ан ђе ли не ста ли, све тлост је иш че зла, а ноћне сен ке 
по но во су па ле на ви тле јем ске бре жуљ ке. Нај бли ста ви ји при-
зор, ко ји су ика да по сма тра ле људ ске очи, па сти ри су до бро за-
пам ти ли. »И кад ан ђе ли оти до ше од њих на Не бо, па сти ри го-
во ра ху је дан дру го ме: Хај де мо до Ви тле је ма, да ви ди мо то што 
се та мо до го ди ло што нам ка за Го спод. И до ђо ше бр зо, и на ђо-
ше Ма ри ју и Јо си фа и Де те где ле жи у ја сла ма.«

Од ла зе ћи с ве ли ком ра до шћу, па сти ри су об ја ви ли оно што 
су ви де ли и чу ли. »И сви ко ји чу ше ди ви ше се то ме што им ка-
за ше па сти ри. А Ма ри ја чу ва ше све ре чи ове и сла га ше их у 
ср цу сво је му. И вра ти ше се па сти ри сла ве ћи и хва ле ћи Бо га.«

Уда ље ност из ме ђу Не ба и Зе мље ни је да нас ве ћа не го што је 
би ла, ка да су па сти ри слу ша ли ан ђе о ску пе сму. Људ ски род је 
исто то ли ко пред мет ста ра ња Не ба као у вре ме ка да су обич ни 
љу ди скром них за ни ма ња усред да на сре та ли ан ђе ле и раз го-
ва ра ли са не бе ским ве сни ци ма у ви но гра ди ма и по љи ма. Не бо 
мо же би ти ве о ма бли зу и на ма у на шој сва ки дашњи ци. Ан ђе ли 
из не бе ских дво ро ва пра ти ће ко ра ке оних ко ји до ла зе и од ла зе 
по Бож јој за по ве сти.

Исто ри ја из Ви тле је ма је не ис црп на те ма. У њој је са кри ве на 
»ду би на бо гат ства и пре му дро сти и ра зу ма Бож је га«. (Ри мља-
ни ма 11,33) Ми се ди ви мо Спа си те ље вој жр тви ко јом је за ме-
нио не бе ски пре сто ја сла ма и прат њу ан ђе ла ко ји су Га обо-
жа ва ли, жи во ти ња ма у шта ли. Ње го ва при сут ност пре ко ре ва 
људ ску гор дост и са мо до вољ ност. Ово је, ипак, био са мо поче-
так Ње го вог не у по ре ди вог по ни же ња. За Бож јег Си на би ло би 
го то во бес крај но по ни же ње да је узео људ ску при ро ду, чак и 
он да ка да је Адам у сво јој не ви но сти пре би вао у Еде му. Ме-
ђу тим, Исус је при хва тио људ ску при ро ду ка да је људ ски род 
већ че ти ри хи ља де го ди на био осла бљен гре хом. Као и сва ко 
Ада мо во де те, Он је при мио на Се бе ре зул та те де ло ва ња ве ли-
ког за ко на на сле ђа. Ка кви су ови ре зул та ти би ли по ка за но је у 
исто ри ји Ње го вих зе маљ ских пре да ка. Он је до шао са та квим 
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на сле ђем да де ли на ше ту ге и ис ку ше ња и да нам пру жи при мер 
без гре шног жи во та.

Со то на је на Не бу мр зео Хри ста због Ње го вог по ло жа ја у 
Бож јим дво ро ви ма. Ка да је сврг нут са по ло жа ја још ви ше Га је 
мр зео. Он је мр зео Оно га ко ји се за ве то вао да ће ис ку пи ти гре-
шни људ ски род. Ипак, Бог је до пу стио свом Си ну да као бес по-
моћ но де те под ло жно сла бо сти чо ве чан ства до ђе на свет, ко ји 
је со то на про гла сио сво јим по се дом. До зво лио Му је да упо зна 
жи вот не опа сно сти свој стве не сва кој људ ској ду ши, да во ди 
бор бу ко ју мо ра да во ди сва ко људ ско де те, из ло жен опа сно сти 
не у спе ха и веч ног гу бит ка.

Ср це зе маљ ског оца не жно во ли сво га си на. Он по сма тра 
ли це свог де те та и дрх ти на по ми сао о жи вот ној опа сно сти. Он 
че зне да за шти ти сво је дра го де те од со то ни не си ле и да га са-
чу ва од ис ку ше ња и су ко ба. Бог је дао свог Је ди но род ног Си на 
да се на ђе у још же шћем су ко бу и мно го стра шни јој опа сно сти, 
да би жи вот на ста за на ше де це би ла си гур на. »У овом је љу бав.« 
(1. Јо ва но ва 4,10) Чу ди те се не бе са и ди ви се Зе мљо!



Глава 5

Ова глава заснована је на Луки 2,21-38.

ПОСВЕЋЕЊЕ

От при ли ке че тр де сет да на по сле ро ђе ња, Јо сиф и Ма ри ја 
од не ли су Христа у Је ру са лим да »га мет ну пред Го спо да« 

и при не су жр тву. То је би ло по је вреј ском за ко ну, па му се Хри-
стос као чо ве ко ва за ме на мо рао по ви но ва ти у сва кој по је ди но-
сти. Он је већ био под врг нут об ре ду об ре за ња, као зна ку Ње го-
ве по слу шно сти за ко ну.

За кон је тра жио да мај ка при не се јед но го ди шње јаг ње на жр-
тву па ље ни цу и мла дог го лу ба или гр ли цу као жр тву за грех. Ме-
ђу тим, за кон је пред ви ђао да си ро ма шним ро ди те љи ма, ко ји ни-
су мо гли да до не су јаг ње, мо гу бити при хва ћене две гр ли це или 
два го лу ба, јед ног за жр тву па ље ни цу, а дру гог за жр тву за грех.

Жртве ко је су при ношене Го спо ду мо ра ле су да бу ду без ма-
не. Ове жр тве пред ста вља ле су Хри ста и из њих се ви ди да је и 
сам Исус био без ика кве те ле сне ма не. Он је био »бе за зле но и 
пре чи сто јаг ње«. (1. Пе тро ва 1,19) Ње гов те ле сни са став ни је био 
оште ћен ни ка квом ма ном; Ње го во те ло би ло је сна жно и здра во. 
Це лог свог жи во та жи вео је у скла ду са при род ним за ко ни ма. И 
фи зич ки и ду хов но, био је при мер оно га што је Бог за ми слио да 
чо ве чан ство бу де по слу шно шћу Ње го вим за ко ни ма.

По све ће ње пр вен аца има сво је по ре кло у нај ста ри јим вре-
ме ни ма. Бог је обе ћао да ће да ти не бе ског Пр вен ца да спа се гре-
шни ка. Сва ко до ма ћин ство тре ба ло је да усво ји овај дар по све-
ћу ју ћи свог пр вен ца. Он је тре ба ло да бу де по све ћен све ште-
нич кој слу жби, као Хри стов пред став ник ме ђу љу ди ма.
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При ли ком осло бо ђе ња Изра и ља из Егип та, по но во је да та 
за по вест о по све ће њу пр ве на ца. Док су Изра и ље ва де ца би ла у 
еги пат ском роп ству, Го спод је упу тио Мој си ја да фа ра о ну, еги-
пат ском ца ру, ка же: »Ова ко ка же Го спод: Изра иљ је син Мој, 
пр ве нац Мој. И ка зах ти: Пу сти си на Мо је га да Ми по слу жи. 
А ти га не хте де пу сти ти; ево Ја ћу уби ти си на тво је га, пр вен ца 
тво је га.« (2. Мој си је ва 4,22.23)

Мој си је је пре дао сво ју по ру ку; али од го вор гор до га ца ра је 
гла сио: »Ко је Го спод да по слу шам глас Ње гов и пу стим Изра и-
ља? Не знам Го спо да, ни ти ћу пу сти ти Изра и ља.« (2. Мој си је ва 
5,2) Го спод је зна ци ма и чу ди ма ра дио за свој на род, ша љу ћи 
стра шне су до ве на фа ра о на. На кра ју, ан ђео смр ти до био је на-
лог да уби је сва ког пр вен ца од љу ди и сто ке ме ђу Егип ћа ни ма. 
Да би би ли по ште ђе ни, Изра иљ ци су до би ли упут ства да до-
врат ни ке на ма жу кр вљу за кла ног јаг ње та. Сва ка ку ћа мо ра ла је 
да бу де обе ле же на, да би ан ђео из вр шавајући свој смр то но сни 
за да так, ми мо и шао изра иљ ске до мо ве.

По сле сла ња ове осу де на Еги пат, Го спод је ре као Мој си ју: 
»По све ти Ми сва ког пр вен ца... и од љу ди и од сто ке, јер је Мо је«; 
»од оно га да на кад по бих све пр вен це у зе мљи Ми сир ској, по-
све тих Се би сва ко га пр вен ца у Изра и љу од чо ве ка до жи вин че-
та; Мо ји ће би ти; Ја сам Го спод.« (2. Мој си је ва 13,2; 4. Мој си је ва 
3,13) По што је ус по ста вље на слу жба у Ша то ру од са стан ка, Го-
спод је иза брао Ле ви је во пле ме уме сто пр ве на ца из це лог Изра-
и ља, да слу же у Све ти њи. Ме ђу тим, пр вен ца су још увек сма тра-
ли Го спод њим вла сни штвом и за то је тре ба ло да бу де от ку пљен.

Та ко је за кон о по све ће њу пр вен аца по стао ве о ма зна ча јан. 
Иа ко је био успо ме на на Го спод ње чу де сно из ба вље ње Изра и-
ље ве де це, он је при ка зи вао још ве ће осло бо ђе ње ко је ће из во-
је ва ти Је ди но род ни Бож ји Син. Као што је крв, ко јом су би ли 
по пр ска ни до врат ни ци, спа сла пр вен це у Изра и љу, та ко Хри-
сто ва крв има моћ да спа се свет.

Ка кав је зна чај та да има ло Хри сто во по све ће ње! Све ште ник 
ни је ви део кроз за ве су; он ни је чи тао тај ну иза ње. По све ће ње 
де це би ло је уо би ча је на сли ка. Из да на у дан све ш те ник је при-
мао но вац за от куп, ка да су де ца по све ћи ва на Го спо ду. Из да на 
у дан он је ру тин ски ра дио свој по сао, обра ћа ју ћи ма ло па жње 
на ро ди те ље или де цу, из у зев ка да је за па зио не ки на го ве штај 
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бо гат ства или ви со ког по ло жа ја ро ди те ља. Јо сиф и Ма ри ја би-
ли су си ро ма шни; ка да су до шли са сво јим Де те том, све ште-
ни ци су ви де ли са мо чо ве ка и же ну оде ве не као Га ли леј ци и у 
нај скром ни јој оде ћи. У њи хо вом из гле ду ни је би ло ни че га што 
је при вла чи ло па жњу и они су при не ли дар пред ви ђен за си ро-
ма шни је сло је ве.

Све ште ник је за по чео об ред свог оба ве зног по сла. Узео је 
Де те у на руч је и др жао Га пред ол та ром. По што Га је вра тио у 
мај чи но на руч је, упи сао је име »Исус« у сви так пр ве на ца. Док је 
др жао Де те у свом на руч ју, ни је ни слу тио да је то Ве ли чан ство 
Не ба, Цар сла ве! Све ште ник ни је ни по ми слио да је ово Де те 
Онај о ко ме је Мој си је пи сао: »Го спод Бог ваш по диг ну ће вам 
Про ро ка из ва ше бра ће, као ме не; Ње га по слу шај те у све му што 
вам ка же.« (Де ла 3,22) Он ни је ми слио да је ово Де те Онај чи ју 
је сла ву Мој си је же лео да ви ди. Ме ђу тим, на све ште ни ко вим 
ру ка ма ле жи Онај ко ји је ве ћи од Мој си ја; и ка да је за пи сао име 
Де те та, за пи сао је име Оно га ко ји је био те мељ це ло куп ног је-
вреј ског на чи на жи во та. Ово име пред ста вља ло је смрт ну пре-
су ду све му то ме јер је си стем жр та ва и да ро ва за ста рео; сим бол 
је го то во до сти гао сво ју пра ву сли ку, сен – сво ју ствар ност.

Сла ва Бож је при сут но сти на пу сти ла је Све ти њу, али у Де те-
ту из Ви тле је ма би ла је за кло ње на сла ва пред ко јом се ан ђе ли 
кла ња ју. Ово не све сно Де те, би ло је обе ћа ни По то мак, на ко га 
је ука зи вао пр ви ол тар по диг нут на вра ти ма Еде ма. То је био 
Ме си ја, Кнез ми ра. Он је био Онај ко ји је об ја вио Мој си ју: ЈА 
САМ. То је био Онај ко ји је у сту бу од обла ка и ог ња био Во ђа 
Изра и љу. То је био Онај о ко ме су већ од дав ни на про ро ко ва ли 
ви де о ци. Он је био Че жња свих на ро да, Ко рен и Из да нак Да ви-
дов, и сјај на зве зда Да ни ца. Име овог бес по моћ ног Де те та, упи-
са ног у сви так Изра и ља, што Га је про гла си ло на шим бра том, 
би ло је на да па лог људ ског ро да. Де те за ко је је пла ће на от куп-
ни на би ло је Онај ко ји ће пла ти ти от куп за гре хе це лог све та. 
Он је био пра ви Пр во све ште ник »над до мом Бож јим«, По гла-
вар ко ји »има веч но све штен ство«, По сред ник »с де сне стра не 
пре сто ла ве ли чи не на ви си ни«. (Је вре ји ма 10,21; 7,24; 1,3)

Ду хов но тре ба ду хов но да »се раз гле да«. Бож ји Син је по-
све ћен у Хра му за по сао ко ји је до шао да из вр ши. Све ште ник 
Га је по сма трао као што би по сма трао сва ко дру го де те. Ме ђу-
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тим, иа ко ни је ви део ни ти осе ћао не што не о бич но, Бож ји чин 
у да ва њу сво га Си на све ту био је пре по знат. Ова при ли ка ни је 
могла проћи, а да Хри ста не ко не пре по зна. »И гле, бе ше у Је-
ру са ли му чо век по име ну Си ме ун, и тај чо век бе ше пра ве дан 
и по бо жан, ко ји че ка ше Уте хе Изра и ље ве, и Дух Све ти бе ше у 
ње му. И ње му бе ше Све ти Дух ка зао да не ће ви де ти смр ти док 
не ви ди Хри ста Го спод ње га.«

Ка да је Си ме ун ушао у Храм, ви део је јед ну по ро ди цу ка ко 
при ка зу је де те пред све ште ни ком. Њи хо ва спо ља шњост го во-
ри ла је о си ро ма штву; али Си ме ун је схва тио упо зо ре ња Ду ха и 
био ду бо ко осве до чен да је Де те ко је је при ка за но пред Го спо дом 
Уте ха Изра и ље ва. Онај ко га је же лео да ви ди. За чу ђе ном све ште-
ни ку Си ме ун је из гле дао као за не сен чо век. Де те је вра ће но Ма-
ри ји, а он га узи ма у на руч је да га при ка же пред Бо гом, док је 
ра дост ко ју до та да ни ка да ни је осе тио ис пу ња ва ла ње го ву ду шу. 
Док је по ди зао ма лог Спа си те ља пре ма не бу, ре као је: »Сад от пу-
шташ с ми ром слу гу сво је га, Го спо де, по ре чи сво јој; јер ви де ше 
очи мо је спа се ње Тво је, ко је си уго то вио пред ли цем свих на ро да, 
ви де ло, да оба сја не зна бо шце, и сла ву на ро да Тво је га Изра и ља.«

Про роч ки дух по чи вао је на овом Бож јем чо ве ку, и док су 
Јо сиф и Ма ри ја ста ја ли ту крај ње га, чу де ћи се ње го вим ре чи-
ма, он их је бла го сло вио и ре као Ма ри ји: »Гле, Овај ле жи да 
мно ге обо ри и по диг не у Изра и љу, и да бу де знак про тив ко га 
ће се го во ри ти; (а и те би са мој про бо шће нож ду шу) да се от-
кри ју ми сли мно гих ср ца.«

Ана про ро чи ца та ко ђе је по твр ди ла Си ме у но во све до чан-
ство о Хри сту. Док је Си ме ун го во рио, ње но ли це би ло је оза-
ре но Бож јом сла вом и она је из ли ва ла за хвал ност ко ју је ср це 
осе ћа ло што јој је до пу ште но да ви ди Хри ста Го спо да.

Ови по низни по што ва о ци Бо га ни су уза луд про у ча ва ли 
про ро чан ства. Ме ђу тим, они ко ји су се на ла зи ли на по ло жа ји-
ма вла да ра и све ште ни ка у Изра и љу, иа ко су пред со бом има ли 
дра го це но ка зи ва ње про ро штва, ни су ишли Го спод њим пу тем 
и њи хо ве очи ни су би ле отво ре не да ви де Све тлост жи во та.

Та ко је то још увек. Вер ске во ђе и они ко ји слу же Бож јем 
до му че сто не раз ли ку ју до га ђа је на ко је је усред сре ђе на па жња 
це ло га Не ба, и они не за па же но про ла зе. Љу ди при зна ју Хри-
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ста у исто ри ји, али се окре ћу од жи вог Хри ста. Хри стос, ко ји у 
сво  јој Ре чи по зи ва на са мо по жр тво в ност, пре ко си ро ма шних и 
на па ће них ко ји тра же по моћ, и пре ко пра вед них ко ји су упу-
ће ни на си ро ма штво, труд и по ни же ње, ни је ни шта спрем ни је 
при хва ћен да нас не го пре осам на ест ве ко ва.

Ма ри ја је раз ми шља ла о Си ме уно вом отво ре ном и да ле ко-
се жном про ро чан ству. Док је у свом на руч ју гле да ла Де те и се-
ћа ла се ре чи ко је су из го во ри ли ви тле јем ски па сти ри би ла је 
ис пу ње на ра до шћу пу ном за хвал но сти и бли ста вом на дом. Си-
ме у но ве ре чи под се ти ле су је на Иса и ји но про роч ко ка зи ва ње: 
»Али ће иза ћи Ши бљи ка из ста бла Је се је ва, и Из да нак из ко ре-
на ње го ва из ник ну ће. И на ње му ће по чи ва ти Дух Го спод њи, 
дух му дро сти и ра зу ма, дух са ве та и си ле, дух зна ња и стра ха 
Го спод ње га... И прав да ће Му би ти по јас по бе дри ма, и исти на 
по јас по бо ци ма.« »На род ко ји хо ди у та ми ви де ће ви де ло ве ли-
ко, и они ма ко ји се де у зе мљи где је смрт ни сен за све тле ће ви-
де ло... Јер нам се ро ди Де те, Син нам се да де, ко је му је власт на 
ра ме ну, и име ће Му би ти: Див ни, Са вет ник, Бог сил ни, Отац 
веч ни, Кнез мир ни.« (Иса и ја 11,1–5; 9,2–6)

Ипак, Ма ри ја ни је схва ти ла Хри сто ву ми си ју. Си ме ун је про-
ро ко вао о Ње му као Ви де лу ко је ће оба сја ва ти не зна бо шце, као 
о Сла ви Изра и ље вој. На тај на чин ан ђе ли су об ја ви ли Спа си-
те ље во ро ђе ње као ра до сну вест сви ма на ро ди ма. Бог је те жио 
да ис пра ви ску че но је вреј ско схва та ње о Ме си ји ном де лу. Он је 
же лео да љу ди у Ње му гле да ју не са мо осло бо ди о ца Изра и ља, 
већ Спа си те ља све та. Ме ђу тим, про ћи ће мно го го ди на док је и 
Ису со ва мај ка схва тила  Ње го ву ми си ју.

Ма ри ја је оче ки ва ла Ме си ји ну вла да ви ну на Да ви до вом пре-
сто лу, али ни је ви де ла кр ште ње пат њом ко јим ће га за до би ти. 
Си ме ун је от крио да Ме си ја не ће мо ћи да про ђе кроз овај свет 
без пре пре ка. Ре чи ма упу ће ним Ма ри ји: »А и те би са мој про-
бо шће нож ду шу«, Бог је у сво јој не жној ми ло сти на го ве стио 
Ису со вој мај ци ве ли ки бол ко ји је због Ње га по че ла да под но си.

»Гле«, ре као је Си ме ун, »овај ле жи да мно ге обо ри и по диг-
не у Изра и љу, и да бу де знак про тив ко га ће се го во ри ти.« Они 
ко ји же ле да се по но во по диг ну мо ра ју па сти. Ми мо ра мо па сти 
на Сте ну и раз би ти се пре не го што се по диг не мо у Хри сту. Се-
бич ност се мо ра обо ри ти, охо лост се мо ра по ни зи ти ако же ли-
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мо да упо зна мо сла ву ду хов ног цар ства. Је вре ји ни су же ле ли 
да при хва те част ко ја је до стиг ну та у по ни же њу. За то и ни су 
мо гли да при ме сво га Ис ку пи те ља. Он је био знак про тив ко га 
се го во ри ло.

»Да се от кри ју ми сли мно гих ср ца.« У све тло сти Спа си те-
ље вог жи во та, от кри ва ју се ср ца свих по чев ши чак од Твор ца 
па до кне за та ме. Со то на је при ка зао Бо га као се бич ног и су ро-
вог, као Оно га ко ји по ла же пра во на све а ни шта не да је, ко ји 
тра жи слу жбу од свих сво јих ство ре ња за соп стве ну сла ву, а не 
под но си ни ка кву жр тву за њи хо во до бро. Ме ђу тим, да ро ва ње 
Хри ста от кри ва Оче во ср це. То све до чи да су Бож је ми сли за 
нас »ми сли до бре а не зле«. (Је ре ми ја 29,11) То по ка зу је да док 
је Бож ја мр жња пре ма гре ху ја ка као смрт, Ње го ва љу бав пре ма 
гре шни ку ја ча је од смр ти. Бу ду ћи да је узео на Се бе на ше спа-
се ње, Он не ће по ште де ти ни шта – ма ко ли ко Му то би ло дра го 
– што је не оп ход но за из вр ше ње Ње го вог де ла. Ни јед на исти на 
по треб на за на ше спа се ње ни је ус кра ће на, ни јед но чу до ми ло-
сти ни је за не ма ре но, ни јед но бо жан ско сред ство ни је оста ло 
не ис ко ри шће но. На кло ност до ла зи за на кло но шћу, а дар за да-
ром. Це ла не бе ска ри зни ца отво ре на је они ма ко је Он же ли да 
спа се. Ску пив ши сва бо гат ства све ми ра и от кри вши све из во ре 
не из мер не си ле, Он их све пре да је у Хри сто ве ру ке и ка же: Све 
је ово за чо ве ка. Упо тре би све да ро ве да га уве риш да ни на Зе-
мљи ни на Не бу не по сто ји ве ће љу ба ви од Мо је. Сво ју нај ве ћу 
сре ћу на ћи ће у љу ба ви пре ма Ме ни.

На гол гот ском кр сту су че ли ле су се љу бав и се бич ност. Њи-
хо ва по ја ва до сти гла је ов де свој вр ху нац. Хри стос је жи вео да 
те ши и бла го си ља, а со то на је усмр тив ши Га по ка зао сву опа-
кост сво је мр жње пре ма Бо гу. Он је ја сно по ка зао да је ствар-
ни циљ ње го ве по бу не зба ци ва ње Бо га са пре сто ла и уни ште ње 
Оно га пре ко ко га се по ка за ла Бож ја љу бав.

Хри сто вим жи во том и смр ти, от кри ле су се и ми сли љу ди. 
Од ја са ла до кр ста, Хри стов жи вот био је по зив на пот чи ња ва-
ње се бе и за јед ни цу у пат ња ма. Он је ски нуо ко пре ну са људ-
ских ци ље ва. Исус је до шао са не бе ском исти ном и сви ко ји су 
слу ша ли глас Све то га Ду ха би ли су при ву че ни Ње му. Они ко-
ји су слу жи ли се би са ми ма при па да ли су со то ни ном цар ству. 
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Сво јим од но сом пре ма Хри сту сви ће по ка за ти на ко јој се стра-
ни на ла зе. На тај на чин, сва ко се би из ри че пре су ду.

На дан ко нач ног су да, сва ка из гу бље на ду ша схва ти ће при-
ро ду свог од ба ци ва ња исти не. Биће приказан крст, а ње го во 
пра во зна че ње уви де ће сва ки ум ко ји је био за сле пљен пре сту-
пом. Пред при зо ром Гол го те и ње не та јан стве не Жртве, гре-
шни ци ће ста ја ти осу ђе ни. Би ће од ба чен сва ки ла жни из го вор. 
Људ ско от пад ни штво по ја ви ће се у свом ужа сном ка рак те ру. 
Љу ди ће ви де ти шта су иза бра ли. Сва ко пи та ње исти не или за-
блу де у ду гој бор би би ће об ја шње но. Пред су дом све ми ра Бог 
ће ста ја ти чист од кри ви це за по сто ја ње или тра ја ње зла. По ка-
за ће се да бо жан ски про пи си ни су про у зро ко ва ли грех. У Бож-
јој вла да ви ни ни је би ло ма не, ни је би ло ни ка квог раз ло га за 
не за до вољ ство. Ка да се от кри ју по ми сли сва ко га ср ца, та да ће 
се и вер ни и бун тов ни ци сје ди ни ти у об ја вљи ва њу: »Пра вед ни 
су и исти ни ти пу те ви Тво ји, Ца ре све тих. Ко се не ће по бо ја ти 
Те бе, Го спо де, и про сла ви ти име Тво је?... јер се Тво ји су до ви ја-
ви ше.« (От кри ве ње 15,3.4)
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Глава 6

Ова глава заснована је на Матеју 2.

»ЈЕР СМО ВИДЕЛИ 
ЊЕГОВУ ЗВЕЗДУ...«

»А кад се ро дио Исус у Ви тле је му Ју деј ско ме, за вре ме ца ра 
Иро да, а то до ђу му дра ци од ис то ка у Је ру са лим и ка жу: 

Где је Цар ју деј ски што се ро дио? Јер смо ви де ли Ње го ву зве зду 
на ис то ку и до шли смо да Му се по кло ни мо.«

Му дра ци са Ис то ка би ли су фи ло зо фи. Они су при па да ли 
ве ли ком и ути цај ном дру штве ном сло ју, ко ји је об у хва тао љу де 
пле ме ни тог по ре кла и био но си лац бо гат ства и уче но сти у њи-
хо вом на ро ду. Ме ђу њи ма је би ло мно гих ко ји су ва ра ли ла ко-
ве ран на род. Дру ги су би ли че сти ти љу ди ко ји су про у ча ва ли 
зна ке Про ви ђе ња у при ро ди и би ли по што ва ни због сво га по-
ште ња и му дро сти. Му дра ци ко ји су до шли Ису су би ли су љу ди 
та квог ка рак те ра.

Бож ја све тлост увек све тли усред та ме не зна бо штва. Док су 
ови му дра ци про у ча ва ли зве зда но не бо и по ку ша ва ли да про-
ник ну у тај ну ко ју су са кри ва ле њего ве сја јне ста зе, гле да ли су 
Твор че ву сла ву. Тра же ћи ја сни је са зна ње, окре ну ли су се је вреј-
ским све тим спи си ма. У њи хо вој зе мљи чу ва ни су про роч ки 
спи си ко ји су пред ска зи ва ли до ла зак бо жан ског учи те ља. Ва-
лам је при па дао ма ги ма, иа ко је јед но вре ме био Бож ји про рок; 
Ду хом Све тим пред ска зао је Изра и ље во бла го ста ње и по ја ву 
Ме си је; а ње го ва про ро чан ства пре но си ла су се пре да њем из 
ве ка у век. Ме ђу тим, у Ста ром за ве ту мно го ја сни је от кри вен 
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је Спа си те љев до ла зак. Му дра ци су са ра до шћу утвр ди ли да је 
Ње гов до ла зак бли зу и да ће се Зе мља на пу ни ти по зна ња сла ве 
Го спод ње.

Му дра ци су ви де ли та јан стве ну све тлост на не бу оне но ћи 
ка да је Бож ја сла ва оба сја ла ви тле јем ске бре жуљ ке. Ка да је све-
тлост иш че зла, по ја ви ла се сјај на зве зда ко ја се ла га но кре та ла 
не бом. То ни је би ла ни ка ква зве зда не крет ни ца ни не ка пла не-
та, па је ова при род на по ја ва про бу ди ла нај жи вље ин те ре со ва-
ње. Та зве зда би ла је уда ље на гру па сјај них ан ђе ла, али му дра ци 
то ни су зна ли. Ипак, би ли су уве ре ни да ова зве зда има на ро-
чи ти зна чај за њих. Они су се са ве то ва ли са све ште ни ци ма и 
фи ло зо фи ма и пре тра жи ва ли свит ке ста рих за пи са. Ва ла мо во 
про ро чан ство је об ја ви ло: »Иза ћи ће Зве зда из Ја ко ва и ус та ће 
Па ли ца из Изра и ља.« (4. Мој си је ва 24,17) Да ли је мо гу ће да је 
ова не по зна та зве зда би ла по сла на као ве сник Обе ћа но га? Му-
дра ци су се об ра до ва ли све тло сти исти не по сла те са Не ба; са да 
се она из ли ва ла на њих сјај ним зра ци ма. У сну су при ми ли по-
ру ку да иду и по тра же но во ро ђе ног Ца ра.

Као што је Аврам ве ром по шао на Бож ји по зив »не зна ју ћи 
ку да иде« (Је вре ји ма 11,8); као што је Изра иљ у ве ри ишао за 
Сту бом од обла ка до Обе ћа не зе мље, та ко су и ови не зна бо шци 
по шли да на ђу обе ћа ног Спа си те ља. Ис точ њач ке зе мље би ле су 
бо га те дра го це но сти ма и му дра ци ни су пра зних ру ку кре ну ли 
на пут. Оби чај је био да се вла да ри ма и оста лим ви со ким лич-
но сти ма да ју по кло ни као знак по што ва ња и нај ску по це ни ји 
да ро ви, ко ји су мо гли да се на ђу у зе мљи, до не ти су као по клон 
Оно ме у ко ме тре ба да бу ду бла го сло ве на сва пле ме на на Зе-
мљи. Мо ра ли су да пу ту ју но ћу да би мо гли пра ти ти зве зду; 
пут ни ци су пре кра ћи ва ли са те по на вља њем ста рих ка зи ва ња 
и про роч ких из ја ва о Оно ме ко га су тра жи ли. При ли ком сва-
ког пре да ха они су ис тра жи ва ли про ро чан ства и та ко све ви ше 
про ду бљи ва ли своје уве ре ње да их Бог во ди. Док су пред со бом 
има ли зве зду као спо ља шњи знак, има ли су и уну т ра шње осве-
до че ње Ду хом Све тим, ко ји је де ло вао на њи хо ва ср ца и на дах-
њи вао их на дом. Пу то ва ње, иа ко ду го, би ло је срећ но за њих.

Сти гли су у изра иљ ску зе мљу и си ла зе низ Ма слин ску го-
ру, гле да ју ћи Је ру са лим пред со бом, кад, гле, зве зда ко ја их је 
во ди ла це лим му ко трп ним пу тем, за ста је над Хра мом и по сле 
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не ко ли ко тре ну та ка иш че за ва са ви ди ка. Они да ље хи та ју жур-
ним ко ра ци ма, оче ку ју ћи са си гур но шћу да је Ме си ји но ро ђе-
ње ра до сни ре френ на сва ком је зи ку. Ме ђу тим, уза луд но су се 
рас пи ти ва ли. Ушав ши у Све ти град упу ти ли су се пре ма Хра му. 
На сво је за пре па шће ње ни су на шли ни ко га ко ји је не што знао 
о но во ро ђе ном Ца ру. Њи хо ва пи та ња ни су иза зва ла ни ка кву 
ра дост, већ из не на ђе ње и страх по ме шан са пре зи ром.

Све ште ни ци су по на вља ли пре да ње. Они уз ди жу сво ју ве-
ру и сопс тве ну по бо жност, док Гр ке и Ри мља не про гла ша ва ју 
не зна бо шци ма и гре шни ци ма ве ћим од дру гих. Му дра ци ни су 
идо ло по кло ни ци и у Бож јим очи ма су бо љи од ових ко ји су са-
мо по име ну би ли у слу жби Ње му; па ипак Је вре ји их сма тра-
ју не зна бо шци ма. Чак и ме ђу по ста вље ним чу ва ри ма све тих 
спи са, њи хо во рев но сно рас пи ти ва ње ни је на и шло ни на ка кво 
раз у ме ва ње.

До ла зак му дра ца бр зо је раз гла шен по чи та вом Је ру са ли му. 
Њи хов не о би чан за да так иза звао је узбу ђе ње у на ро ду, ко је је 
про др ло у па ла ту ца ра Иро да. Лу ка ви Едо мац био је уз бу ђен 
на го ве шта јем о мо гу ћем су пар ни ку. Без број на уби ства умр ља-
ла су ње го ву ста зу до пре сто ла. Бу ду ћи да је био ту ђин ске кр ви, 
на род ко јим је вла дао, мр зео га је. Ње го ва је ди на си гур ност би-
ла је на кло ност Ри ма. Ме ђу тим, овај но ви Принц имао је ве ћу 
пред ност. Био је ро ђен да вла да.

Ирод је по сум њао да све ште ни ци ку ју за ве ру са стран ци-
ма да би иза зва ли бу ну у на ро ду и з ба ци ли га са пре сто ла. Он 
је при кри вао сво је не по ве ре ње, од лу чан да ве ћим лу кав ством 
осу је ти њи хо ве сми шље не пла но ве. Ску пив ши све ште нич ке 
гла ва ре и књи жев ни ке рас пи ти вао се за уче ње њи хо вих све тих 
књи га о ме сту Ме си ји ног ро ђе ња.

Ово рас пи ти ва ње оти ма ча пре сто ла, под стак ну то зах те-
вом стра на ца, по вре ди ло је по нос је вреј ских учи те ља. Рав но-
ду шност ко јом су при шли про роч ким сви ци ма, раз бе сне ла је 
су рев њи вог де спо та. Он је ми слио да же ле да са кри ју сво је по-
зна ва ње овог пред ме та. Са ау то ри те том ко ме се ни су сме ли су-
прот ста ви ти на ре дио је да по дроб но ис пи та ју и об ја ве ме сто 
ро ђе ња њи хо вог оче ки ва ног Ца ра. »А они му ре ко ше: у Ви тле-
је му Ју деј ско ме; јер је та ко про рок на пи сао:
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»И ти Ви тле је ме, зе мљо Ју ди на!
Ни по чем ни си нај ма њи у др жа ви Ју ди ној;
Јер ће из те бе из и ћи Че ло во ђа
Ко ји ће па сти на род мој Изра и ља.«
Ирод је за тим по звао му дра це на тај ни раз го вор. Бу ра бе са 

и стра ха бе сне ла је у ње го вом ср цу, али је са чу вао мир ну спо-
ља шњост и љу ба зно при мио стран це. Рас пи ти вао се о вре ме ну 
по ја вљи ва ња зве зде и пре тва рао се да ра до сно по здра вља на го-
ве штај Хри сто вог ро ђе ња. За мо лио је сво је по се ти о це: »Ра спи-
тај те до бро за Де те, па ка да Га на ђе те, ја ви те ми, да и ја идем да 
Му се по кло ним.« Ре кав ши то от пу стио их је да сво јим пу тем 
оду у Ви тле јем.

Све ште ни ци и ста ре ши не у Је ру са ли му ни су би ли та ко не о-
ба ве ште ни о Хри сто вом ро ђе њу, као што су се пре тва ра ли. Вест 
о по се ти ан ђе ла па сти ри ма до пр ла је до Је ру са ли ма, али ра би-
ни су је сма тра ли не до стој ном сво је па жње. Мо гли су са ми на ћи 
Ису са и спрем но од ве сти му дра це до Ње го вог ме ста ро ђе ња, али, 
уме сто то га, му дра ци су до шли да им скре ну па жњу на ро ђе ње 
Ме си је. »Где је Цар ју деј ски што се ро дио«, ре кли су, »јер смо ви-
де ли Ње го ву зве зду на ис то ку и до шли смо да Му се по кло ни мо.«

Охо лост и за вист са да су за тво ри ли вра та све тло сти. Да је 
по кло ње но по ве ре ње ве сти ма па сти ра и му дра ца, они би до ве-
ли све ште ни ке и ра би не у ве о ма не по во љан по ло жај, до ка зу ју ћи 
су прот но од њи хо вог твр ђе ња да су ту ма чи Бож је исти не. Ови 
обра зо ва ни учи те љи ни су хте ли да се по ни зе да их по у ча ва ју они 
ко је су сма тра ли не зна бо шци ма. Не мо гу ће је, го во ри ли су они, 
да их је Бог ми мо и шао и об ја вио вест не у ким па сти ри ма и не о-
бре за ним не зна бо шци ма. Од лу чи ли су да по ка жу пре зир пре ма 
ве сти ма ко је су уз бу ђи ва ле ца ра Иро да и цео Је ру са лим. Ни су 
чак ни же ле ли да иду у Ви тле јем, да ви де да ли је то та ко. На ве ли 
су љу де да за ни ма ње за Ису са сма тра ју фа на тич ним уз бу ђе њем. 
Ов де је по че ло од ба ци ва ње Хри ста од стра не све ште ни ка и ра-
би на. Ота да је њи хо ва охо лост и твр до гла вост пре ра сла у ду бо ко 
уса ђе ну мр жњу пре ма Спа си те љу. Док је Бог отва рао вра та не-
зна бо шци ма, је вреј ске во ђе за тва ра ле су вра та се би са ми ма.

Му дра ци су са ми оти шли из Је ру са ли ма. Сен ке но ћи спу-
шта ле су се док су про ла зи ли кроз град ску ка пи ју, али на сво ју 
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ве ли ку ра дост опет су угле да ли зве зду ко ја их је по ве ла пре ма 
Ви тле је му. Они ни су при ми ли ни ка кав на го ве штај о скром ном 
Ису со вом ста њу, као што су то до би ли па сти ри. По сле ду гог пу-
та раз о ча ра ни рав но ду шно шћу је вреј ских во ђа, на пу сти ли су 
Је ру са лим са ма ње по уз да ња, не го ка да су ушли у град. У Ви-
тле је му ни су на шли цар ску гар ду раз ме ште ну да  шти ти но во ро-
ђе ног Ца ра. Ни је дан углед ни чо век ни је Га по се тио. Исус је био 
ста вљен у ја сле као у ко лев ку. Ње го ви ро ди те љи, не о бра зо ва ни 
се ља ци, би ли су Ње го ви је ди ни чу ва ри. Да ли је мо гу ће да је то 
Онај о ко ме је пи са но да ће по ди ћи »пле ме Ја ко вље во« и да ће 
вра ти ти »Оста так Изра и љев«, и би ти учи њен »Ви де лом на ро ди-
ма« и спа се њем »до кра је ва зе маљ ских«? (Иса и ја 49,6)

»И ушав ши у ку ћу ви де ше Де те с Ма ри јом ма те ром Ње го-
вом, и па до ше и по кло ни ше му се.« У си ро ма шној Ису со вој 
по ја ви пре по зна ли су при су ство Бо жан ства. Пре да ли су сво ја 
ср ца Ње му као Спа си те љу и та да Га оба су ли да ро ви ма – зла-
том, та мја ном и смир ном. Ка кву су ве ру има ли! За му дра це са 
Ис то ка мо гло би се ре ћи оно што је ка сни је реч ено за рим ског 
ка пе та на: »Ни у Изра и љу то ли ке ве ре не на ђох.« (Ма теј 8,10)

Му дра ци ни су про ник ну ли у Иро до ве на ме ре пре ма Ису су. 
Ка да је циљ њи хо вог пу то ва ња био ис пу њен, при пре ми ли су 
се за по вра так у Је ру са лим, на ме ра ва ју ћи да га оба ве сте о свом 
успе ху. Ме ђу тим, у сну су при ми ли бо жан ску вест да ви ше не 
одр жа ва ју ни ка кву ве зу са њим. За о би ла зе ћи Је ру са лим, по шли 
су у сво ју зе мљу дру гим пу тем.

На сли чан на чин и Јо сиф је при мио опо ме ну да бе жи у Еги пат 
са Ма ри јом и Де те том. А ан ђео ре че: »И бу ди она мо док ти не ка-
жем; јер ће Ирод тра жи ти Де те да Га по гу би.« Јо сиф је по слу шао 
без окле ва ња и да би био си гур ни ји по шао је но ћу на пут.

Бог је је вреј ском на ро ду пре ко му дра ца скре нуо па жњу на 
ро ђе ње сво га Си на. Њи хо во рас пи ти ва ње у Је ру са ли му, про бу-
ђе но за ни ма ње на ро да, па чак и Иро до ва љу бо мо ра ко ја је при-
ву кла па жњу све ште ни ка и ра би на, упу ти ли су умо ве на про ро-
чан ство о Ме си ји и на ве ли ки до га ђај ко ји се збио.

Со то на се за у зео да све ту за кло ни бо жан ску све тлост и упо-
тре би сву моћ сво га лу кав ства да уни шти Спа си те ља. Ме ђу тим, 
Онај ко ји ни ка да не дре ма и не спа ва чу вао је свог во ље ног Си-
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на. Он ко ји је Изра и љу по да ждио ма ном с не ба и хра нио Или ју 
у вре ме гла ди, по бри нуо се за Ма ри ји но и Ису со во уто чи ште у 
не зна бо жач кој зе мљи. Да ро ви ма му дра ца из не зна бо жач ке зе-
мље, Го спод је обез бе дио сред ства за пут у Еги пат и бо ра вак у 
ту ђој зе мљи.

Му дра ци су ме ђу пр ви ма по же ле ли до бро до шли цу Ис ку пи-
те љу. Они су пр ви по ло жи ли свој дар крај Ње го вих но гу. Ка ква 
је пред ност би ла слу жи ти Му сво јим да ром! Бог осо би то це ни 
дар ко ји по ти че од ср ца ко је љу би, чи не ћи га нај у спе шни јим у 
слу жби Ње му. Ако смо сво је ср це пре да ли Ису су, ми ће мо Му 
до не ти и сво је да ро ве. На ше зла то и сре бро, на ша нај дра го це-
ни ја зе маљ ска имо ви на, на ши нај ве ћи ум ни и ду хов ни да ро ви, 
до бро вољ но ће се по све ти ти Ње му ко ји нас је љу био и ко ји је 
дао Се бе за нас.

Ирод је у Је ру са ли му не стр пљи во оче ки вао по вра так му дра-
ца. Ка ко је вре ме про ла зи ло, а они се ни су по ја вљи ва ли, ње го-
ве сум ње по че ле су да ра сту. Не спрем ност ра би на да от кри ју 
Ме си ји но ме сто ро ђе ња као да му је ука зи ва ло да су про зре ли 
ње гов план и да су га му дра ци на мер но из бе гли. Та ми сао га је 
разгневила. Об ма на ни је успе ла, али је пре о ста ло при бе га ва ње 
си ли. Он ће им да ти по у ку с овим Де те том ца рем. Ти охо ли Је-
вре ји тре ба да ви де шта мо гу оче ки ва ти у сво јим по ку ша ји ма 
да усто ли че вла да ра.

Од мах је по слао вој ни ке у Ви тле јем са на ло гом да уби ју сву 
де цу од две го ди не и ма ње. Ти хи до мо ви Да ви до вог гра да би ли 
су све до ци при зо ра ужа са, ко ји су још пре шест сто ти на го ди на, 
откри ве ни про ро ку: »Глас у Ра ми чу се, плач, и ри да ње, и ја у ка-
ње мно го: Ра хи ља пла че за сво јом де цом, и не ће да се уте ши, јер 
их не ма.« (Јеремија 31,15)

Ову не сре ћу Је вре ји су са ми на ву кли на се бе. Да су у вер-
но сти и по ни зно сти хо ди ли пред Бо гом, Он би на из ван ре дан 
на чин учи нио за њих без о па сним ца рев гнев. Али, сво јим гре-
си ма они су се одво ји ли од Бо га и од ба ци ли Све то га Ду ха ко ји 
је био њи хов је ди ни  Штит. Пи сма ни су про у ча ва ли са же љом да 
се ускла де са Бож јом во љом. Тра га ли су за про ро чан стви ма ко-
ја су мо гли да ту ма че та ко да се са ми уз ви се и по ка жу ка ко Бог 
пре зи ре оста ле на ро де. У сво јој охо ло сти хва ли ли су се да ће 
Ме си ја до ћи као цар ко ји ће по бе ди ти сво је не при ја те ље и по га-
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зи ти не зна бо шце у свом гне ву. На тај на чин иза зва ли су мр жњу 
сво јих вла да ра. Њи хо вим по гре шним при ка зи ва њем Хри сто ве 
ми си је, со то на је на ме ра вао да при пре ми уни ште ње Спа си те ља, 
али, то се вра ти ло на њи хо ве гла ве.

Ово окрут но де ло би ло је јед но од по след њих ко је је по мра-
чи ло Иро до ву вла да ви ну. Убр зо по сле уби ја ње не ви не де це, 
био је и сам при ну ђен да се по ко ри та квој суд би ни ко ју ни ко 
ни је мо гао да от кло ни. Умро је стра шном смр ћу.

Јо сиф ко ји је још увек био у Егип ту, до био је на лог од Бож јег 
ан ђе ла да се вра ти у изра иљ ску зе мљу. Сма тра ју ћи Ису са на-
след ни ком Да ви до вог пре сто ла, Јо сиф је же лео да се на ста ни у 
Ви тле је му, али до знав ши да Ар хе лај вла да у Ју де ји уме сто сво га 
оца, бо јао се да би син мо гао да оства ри оче ве пла но ве про тив 
Хри ста. Од свих Иро до вих си но ва Ар хе лај му је сво јим ка рак-
те ром нај ви ше на ли ко вао. Већ је ње го во сту па ње на пре сто би-
ло обе ле же но не ре ди ма у Је ру са ли му и по ко љем у ко ме је рим-
ска гар да по би ла хи ља де Је вре ја.

Јо сиф је по но во усме рен на без бед но ме сто. Вра тио се у На-
за рет, у свој ра ни ји дом, и ов де је Исус бо ра вио го то во три де сет 
го ди на, »да се збу де као што су ка за ли про ро ци, да ће се На за-
ре ћа нин на зва ти«. Га ли ле јом је упра вљао Иро дов син, али у њој 
је би ло мно го ви ше стра на ца не го у Ју де ји. На тај на чин та мо је 
би ло ма ње за ни ма ња за пи та ња, ко ја су се ис кљу чи во ти ца ла 
Је вре ја и Ису со ве тврд ње ве ро ват но би иза зва ле ма њу за вист 
код оних на вла сти.

Та ко је био до че кан Спа си тељ ка да је до шао на Зе мљу. Из-
гле да ло је да не по сто ји ме сто од мо ра или си гур но сти за ма лог 
От ку пи те ља. Бог ни је мо гао по ве ри ти сво га Си на љу ди ма, чак 
и ако је оства ри вао сво је де ло за њи хо во спа се ње. Он је на ло-
жио ан ђе ли ма да пра те Ису са и да Га шти те, док не за вр ши свој 
за да так на Зе мљи и не умре од ру ку оних ко је је до шао да спа се.
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Глава 7

Ова глава заснована је на Луки 2,39.40.

КАО ДЕТЕ

Исус је про вео де тињ ство и мла дост у ма лом пла нин ском 
се лу. На Зе мљи не по сто ји ни јед но ме сто ко је не би би ло 

по ча ство ва но Ње го вим при су ством. Цар ске па ла те има ле би 
пре и мућ ство при ма ју ћи Га као го ста. Ме ђу тим, Он је ми мо и-
шао до мо ве бо га тих, цар ске дво ро ве и слав на сре ди шта на у ке, 
да би се на ста нио у за би том и пре зре ном На за ре ту.

Кра так из ве штај о Ње го вом де тињ ству има из ван ре дан зна-
чај:  »А Де те ра сти ја ше и ја ча ше у ду ху, и пу ња ше се пре му дро-
сти, и бла го дат Бож ја бе ше у Ње му.« Оза рен на кло но шћу сво га 
Оца, Исус »на пре до ва ше у пре му дро сти и у ра сту и у ми ло сти 
код Бо га и код љу ди«. (Лу ка 2,52) Био је жи ва хан и про дор ног 
ума, а раз бо ри тост и му дрост пре ва зи ла зи ли су Ње го ве го ди-
не. Ње гов ка рак тер био је урав но те жен и скла дан. Сна ге ума и 
те ла по сте пе но су се раз ви ја ле у скла ду са за ко ни ма де тињ ства.

Као де те Исус се од ли ко вао из у зет но ми лом при ро дом. Ње-
го ве услу жне ру ке увек су би ле спрем не да по слу же дру ги ма. 
Он је по ка зи вао не по ко ле бљи во стр пље ње и исти но љу би вост 
ко ја ни ка да не би жр тво ва ла че сти тост. У на че лу чврст као сте-
на, Ње гов жи вот от кри вао је вр ли ну не се бич не љу ба зно сти.

Ису со ва мај ка пра ти ла је буд ним оком раз вој Ње го вих сна га 
и за па зи ла пе чат са вр шен ства на Ње го вом ка рак те ру. Са ра до-
шћу се тру ди ла да бо дри тај би стар и при јем чив ум. По сред-
ством Све то га Ду ха при ми ла је му дрост за са рад њу са не бе-
ским си ла ма у раз во ју овог де те та, ко је је мо гло сма тра ти са мо 
Бо га сво јим Оцем.
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Од нај ра ни јих вре ме на вер ни у Изра и љу са ве ли ком па-
жњом вас пи та ва ли су мла де. Го спод је дао упут ства да се де ца 
мо ра ју по у ча ва ти, чак и од нај ма њих но гу, о Ње го вој до бро ти и 
ве ли чи ни, на ро чи то она ко ка ко су биле от кривене у Ње го вом 
за ко ну и при ка зане у исто ри ји Изра и ља. Пе сма, мо ли тва и по-
у ке из Пи сма мо ра ле су би ти при ла го ђе не уму ко ји се раз ви ја. 
Оче ви и мај ке тре ба ло је да по у че сво ју де цу да је Бож ји за кон 
из раз Ње го вог ка рак те ра и та ко при ма њем на че ла За ко на у ср-
це, Бож ји лик ути ски ван је у ум и ду шу. Ве ћи део по у ча ва ња 
био је усмен, али мла ди су та ко ђе учи ли да чи та ју је вреј ске спи-
се, а пер га мент ски сви ци ста ро за вет них спи са би ли су отво ре-
ни за њих о во про у ча ва ње.

У Хри сто во до ба гра до ви ко ји ни су обез бе ди ли вер ско по у-
ча ва ње мла дих сма тра ни су про кле тим од Бо га. Ипак, то по у ча-
ва ње по ста ло је фор ма лно. Пре да ње је у ве ли кој ме ри по ти сну-
ло Све то пи смо. Пра во вас пи та ње во ди ло би мла де да »тра же 
Го спо да, не би ли Га ба рем опи па ли и на шли«. (Де ла 17,27) Ме-
ђу тим, је вреј ски учи те љи по све ти ли су па жњу це ре мо ни ја ма. 
Ум је био ис пу њен гра ди вом бес ко ри сним за уче ни ка, ко је не-
ће би ти при зна то у ви шој шко ли не бе ских дво ро ва. Ис ку ство 
сте че но лич ним при хва та њем Бож је ре чи ни је има ло ме ста у 
овом вас пит ном си сте му. За у зе ти кру гом це ре мо ни јал них по-
је ди но сти уче ни ци ни су има ли вре ме на за мир не ча со ве ко је 
би про ве ли са Бо гом. Они ни су чу ли Ње гов глас ко ји го во ри 
ср цу. У свом тра га њу за са зна њем, окре ну ли су се од Из во ра 
му дро сти. За не ма ре на је су шти на слу жбе Бо гу. На че ла За ко на 
би ла су за ма гље на. Оно што се сма тра ло ви со ким обра зо ва њем 
би ло је нај ве ћа пре пре ка пра вом раз во ју. Сна ге омла ди не би ле 
су спу та не обу ком ра би на. Њи хо ви умо ви по ста ли су ску че ни 
и огра ни че ни.

Де те Исус ни је при ма ло по у ке у шко ла ма у си на го га ма. Ње-
го ва мај ка би ла је Ње гов пр ви зе маљ ски учи тељ. Са ње них 
уса на и из про роч ких сви та ка Он је на у чио не бе ске исти не. 
Оне исте ре чи ко је је сам из го во рио Мој си ју за Изра и ља, са да 
је усва јао на кри лу сво је мај ке. Ка да је пре шао из де тињ ства 
у мла дић ко до ба, ни је тра жио ра бин ске шко ле. Ње му ни је би-
ло по треб но вас пи та ње сте че но на та квим из во ри ма, јер је Бог 
био Ње гов Учи тељ.
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Пи та ње по ста вље но за вре ме Спа си те ље вог ра да: »Ка ко овај 
зна књи ге а ни је се учио«, не ука зу је на то да Исус ни је био у 
ста њу да чи та, већ са мо да ни је при мио ра бин ско вас пи та ње 
(Јо ван 7,15). По што је сте као зна ње на на чин до сту пан и на ма, 
Ње го во до бро по зна ва ње Пи сма по ка зу је ко ли ко је мар љи во 
по све тио сво је ра не го ди не про у ча ва њу Бож је ре чи. По ред то-
га пред Њим је би ла отво ре на и ве ли ка би бли о те ка де ла ко ја 
је Бог ство рио. Он ко ји је на чи нио све, про у ча вао је по у ке ко-
је је Ње го ва ру ка на пи са ла на Зе мљи, мо ру и не бу. Одво јен од 
не све тих световних пу те ва стекао је обиље зна ња из при ро де. 
Про у ча вао је жи вот би ља ка и жи во ти ња и чо ве ков жи вот. Од 
нај ра ни јих го ди на жи во та, сав је био об у зет јед ним ци љем: да 
жи ви на бла го слов дру ги ма. За ово је на ла зио из вор у при ро ди; 
но ве иде је о на чи ну и сред стви ма за сја ле би у Ње го вом уму, док 
је про у ча вао жи вот би ља ка и жи во ти ња. Не пре кид но се тру-
дио да из оно га што је ви део из ву че при ме ре по мо ћу ко јих би 
из но сио жи ву Бож ју реч. При че ко ји ма је за вре ме сво је слу жбе 
ра до да вао сво је по у ке о исти ни, по ка зу ју ка ко је Ње гов дух био 
отво рен за ути ца је из при ро де и ка ко је при ку пљао ду хов не по-
у ке из сво је сва ко днев не жи вот не око ли не.

На тај на чин Ису су се от кри ва ло зна че ње Бож јих ре чи и де-
ла, док је по ку ша вао да раз у ме су шти ну ства ри. Не бе ска би ћа 
би ла су Ње го ви пра ти о ци, а Он је не го вао све те ми сли и за јед-
ни цу. Од тре нут ка ка да је по стао све стан око ли не, Он је не пре-
кид но ра стао у ду хов ној вр ли ни у по зна ва њу исти не.

Сва ко де те мо же сте ћи зна ње као што га је Исус сте као. Док 
по ку ша ва мо да се упо зна мо са својим не бе ским Оцем по мо ћу 
Ње го ве ре чи, ан ђе ли ће нам се при бли жи ти, наш ум оја ча ти, наш 
ка рак тер уз ди ћи и опле ме ни ти. По ста ће мо слич ни ји Спа си те љу. 
Док по сма тра мо ле по и ве ли чан стве но у при ро ди, на ша осе ћа ња 
усме рава ће се Бо гу. Док је дух ис пу њен ди вље њем, ду ша се окре-
пљу је до ди ром са Бес ко нач ним пре ко Ње го вих де ла. Молитвена 
за јед ни ца са Бо гом раз ви ја ум не и мо рал не спо соб но сти, а ду-
хов на си ла ја ча, док раз ми шља мо о оно ме што је ду хов но.

Ису сов жи вот био је жи вот у скла ду са Бо гом. Док је био 
де те, ми слио је и го во рио као де те, али ни нај ма њи траг гре ха 
ни је ква рио Бож ји лик у Ње му. Ипак, Он ни је био осло бо ђен 
ис ку ше ња. Зло ћа ста нов ни ка На за ре та би ла је по сло вич на. На-
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та на и ло вим пи та њем ис ка за но је ми шље ње о њи хо вом рђа вом 
гла су: »Из На за ре та мо же ли би ти што до бро?« (Јо ван 1,46) Исус 
је по ста вљен та мо где ће се Ње гов ка рак тер опро ба ти. Би ло је 
не оп ход но да стал но бу де опре зан да би са чу вао сво ју чи сто ту. 
Био је под ло жан свим бор ба ма са ко ји ма се и ми су сре ће мо, да 
би нам мо гао би ти при мер у де тињ ству, мла до сти и зре лом до бу.

Со то на је био не у мо ран у сво јим на по ри ма да са вла да Де те 
из На за ре та. Од нај ра ни јих го ди на, Ису са су чу ва ли не бе ски 
ан ђе ли, па ипак Ње гов жи вот био је ду га бор ба про тив си ла 
та ме. Да на Зе мљи по сто ји жи вот не у пр љан злом, вре ђа ло је и 
збу њи ва ло кне за та ме. Ни је би ло сред ства ко јим ни је по ку шао 
да Ису са ухва ти у зам ку. Ни јед но де те људ ског ро да, као што је 
то до жи вео наш Спа си тељ, ни ка да не ће би ти по зва но да жи ви 
све тим жи во том усред та ко же сто ке бор бе са ис ку ше њем.

Ису со ви ро ди те љи би ли су си ро ма шни и за ви си ли су од сва-
ко днев ног му ко трп ног ра да. Био је упо знат са си ро ма штвом, 
са мо о дри ца њем и оску ди цом. Ово ис ку ство би ло је Ње го ва за-
шти та. У Ње го вом мар љи вом жи во ту ни је би ло тре ну та ка до-
ко ли це да по зо ву ис ку ше ње. Ни је би ло бес циљ них ча со ва ко ји 
би отва ра ли вра та по ро ч ном дру же њу. Ко ли ко је год би ло мо-
гу ће, Он је за тва рао вра та ку ша чу. Ни за ра да, ни за до вољ ство, 
ни одо бра ва ње ни пре кор ни су Га мо гли на ве сти да при ста не на 
рђа во де ло. Био је му дар да пре по зна зло, а јак да му се од у пре.

Хри стос је био Је ди ни без гре шан од оних ко ји су жи ве ли на 
Зе мљи, иа ко је го то во три де сет го ди на жи вео ме ђу злим ста-
нов ни ци ма На за ре та. Ова чи ње ни ца је укор они ма ко ји сма-
тра ју да од ме ста, бо гат ства или на прет ка за ви си њи хов не о-
ка љан жи вот. Ис ку ше ње, си ро ма штво, не да ћа је пра ви си стем 
обу ке по треб не за раз ви ја ње чи сто те и по сто ја но сти.

Исус је жи вео у једноставном до му и вер но и ра до сно но сио 
свој део те ре та у до ма ћин ству. Он је био За по вед ник Не ба и 
ан ђе ли су ра до сно ис пу ња ва ли Њего ву реч; са да је Он био рев-
но стан слу га, по слу шни син пун љу ба ви. Учио је за нат и ра дио 
сво јим ру ка ма са Јо си фом у др во дељ ској ра ди о ни ци. У про стој 
оде ћи обич ног рад ни ка про ла зио је ули ца ма ма ло га ме ста иду-
ћи и вра ћа ју ћи се са свог скром ног по сла. Он ни је упо тре био 
сво ју бо жан ску моћ да би сма њио те рет или олак шао му ко тр-
пан рад.
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Ису сов ум и те ло би ли су раз ви је ни, јер је ра дио у де тињ-
ству и мла до сти. Сво је те ле сне сна ге ни је ла ко ми сле но ко ри-
стио, већ та ко да их са чу ва у здра вљу, да би у све му мо гао да 
оба ви што бо љи по сао. Чак ни у ру ко ва њу ала том ни је же лео 
да бу де не са вр шен. Био је са вр шен као рад ник, као што је био 
са вр шен у ка рак те ру. Сво јим лич ним при ме ром учио је да нам 
је ду жност да бу де мо мар љи ви, да наш по сао мо ра да бу де оба-
вљен тач но и те ме љи то и да је та кав по сао до сто јан по што ва ња. 
Ве жба ко ја учи ру ке да бу ду ко ри сне и вас пи та ва мла де да но-
се свој део жи вот ног те ре та да је те ле сну сна гу и раз ви ја сва ку 
спо соб ност. Сви тре ба да ра де не што што ће би ти бла го твор но 
за њих и од по мо ћи дру ги ма. Бог је од ре дио рад као бла го слов 
и је ди но мар љи ви рад ник на ла зи част и ра дост жи во та. Над 
де цом и омла ди ном ко ја ра до сно пре у зи ма свој део оба ве за у 
до му, де ле ћи те рет са оцем и мај ком, по чи ва Бож је одо бра ва ње 
са чвр стим обе ћа њем пу ним љу ба ви. Та ква де ца иза ћи ће из 
до ма да по ста ну ко ри сни чла но ви дру штва.

У то ку це лог жи во та на Зе мљи, Исус је био озби љан и ис-
тра јан рад ник. Он је оче ки вао мно го, за то је пред у зи мао мно го. 
По што је от по чео свој рад, ре као је: »Ме ни ва ља ра ди ти де ла 
оно га ко ји Ме по сла док је дан: до ћи ће ноћ кад ни ко не мо же ра-
ди ти.« (Јо ван 9,4) Исус ни је из бе га вао бриге и од го вор ност, као 
што то чи не мно ги ко ји твр де да су Ње го ви след бе ни ци. Због 
то га што же ле да из бег ну овај об лик вас пи та ња, постају сла би и 
не де ло твор ни. Они мо гу по се до ва ти дра го це не и по жељ не осо-
би не, али су сла би и го то во не ко ри сни ка да на и ђу те шко ће или 
ка да тре ба са вла да ти пре пре ке. По зи тив ност и енер ги ја, те ме-
љи тост и чвр сти на ка рак те ра, ко ју је ис по љио Хри стос, тре ба да 
се ра з ви  ју и у на ма, по мо ћу исте ди сци пли не ко јој је и Он био 
под врг нут. Ми лост ко ју је при мио при ми ће мо и ми.

Док је год жи вео ме ђу љу ди ма, наш Спа си тељ је де лио суд-
би ну си ро ма шних. Он је из ис ку ства по зна вао њи хо ве бри ге и 
те шко ће и мо гао да уте ши и охра бри све скром не рад ни ке. Они 
ко ји пра вил но раз у ме ју поуке из Ње го вог жи во та ни ка да не ће 
сма тра ти да тре ба пра ви ти раз ли ку из ме ђу дру штве них сло је-
ва, да бо га те тре ба ви ше це ни ти од че сти тих си ро ма ха.

Исус је у свој рад уно сио ра дост и такт. Не оп ход но је ве ли-
ко стр пље ње и ду хов ност да би се би блиј ска ре ли ги ја уне ла у 
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жи вот до ма, у ра ди о ни цу, да би се под не ла на пе тост све тов них 
по сло ва, а око усме ри ло Бож јој сла ви. У ово ме Хри стос је био 
по моћ ник. Ни ка да ни је био то ли ко об у зет све тов ном бри гом 
да ни је имао вре ме на за не бе ске вред но сти или за раз ми шља ње 
о њи ма. Ра дост сво га ср ца че сто је из ра жа вао пе ва њем пса ла ма 
и не бе ских пе са ма. Ста нов ни ци На за ре та че сто су чу ли Ње гов 
глас ка ко се уз ди же у хва ли и за хва љи ва њу Бо гу. Он је пе смом 
одр жа вао за јед ни цу са Не бом и ка да су се Ње го ви дру го ви жа-
ли ли на умор од по сла, би ли су об ра до ва ни угод ном ме ло ди јом 
са Ње го вих уса на. Ње гов хва ло спев као да је ода гнао зле ан ђе ле 
и као та мјан ис пу ња вао ме сто ми ри сом. Ми сли Ње го вих слу-
ша ла ца би ле су управљене са ме ста њи хо вог зе маљ ског из гнан-
ства према не бе ском дому.

Исус је био вре ло ис це љу ју ће ми ло сти за овај свет; и у то ку 
свих тих го ди на по ву че но сти у На за ре ту, Ње гов жи вот из ли вао 
се у по то ке са о се ћа ња и не жно сти. Љу ди у го ди на ма, жа ло сни, 
оп те ре ће ни гре хом, де ца у игри и сво јој не ви ној ра до сти, ма ла 
ство ре ња у шу ма р ци ма, стр пљи ве то вар не жи во ти ње – све је 
постајало срећ ни је у Ње го вој при сут но сти. Он чи ја је реч одр-
жа ва ла све то ве, са ги њао би се да по мог не ра ње ној пти ци. Ни је 
би ло ни че га што не би за па зио, ни че га што ни је би ло до стој но 
Ње го ве слу жбе.

Та ко, док се раз ви јао у му дро сти и ста су, Исус је ра стао у 
ми ло сти и код Бо га и код љу ди. Сти цао је сим па ти је свих ср ца 
по ка зу ју ћи се спо соб ним да са о се ћа са сви ма. Ат мос фе ра на де 
и хра бро сти ко ја Га је окру жа ва ла, учи нила Га је бла го сло вом за 
сва ки дом. Су бо том je често био по зиван да чи та по у ке из Про-
ро ка у си на го ги, а ср ца слу ша ла ца ус треп та ла би од уз бу ђе ња, 
ка да је но ва све тлост за сја ла из по зна тих ре чи све то га тек ста.

Ипак, Исус је из бе га вао раз ме та ње. У то ку свих го ди на сво-
га бо рав ка у На за ре ту, ни је ис по ља вао сво ју чу до твор ну моћ. 
Ни је тра жио ви со ке по ло жа је и ни је при сва јао ни ка ква зва ња. 
Ње гов мир ни и јед но став ни жи вот, као и ћу та ње Пи сма о ње-
го вим ра ним го ди на ма уче нас ва жној по у ци. Што је мир ни ји 
и јед но став ни ји жи вот јед ног де те та – што је сло бод ни ји од ве-
штач ког уз бу ђе ња, а што ускла ђе ни ји са при ро дом – уто ли ко је 
по вољ ни ји за раз вој те ле сне и ум не сна ге и ду хов не си ле.
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Исус је наш при мер. Има мно го оних ко ји се са ин те ре со-
ва њем ба ве раз до бљем Ње го ве јав не слу жбе, док не за па жа ју 
по у ке из Ње го вог де тињ ства. Ме ђу тим, баш Ње гов жи вот у до-
му је при мер за углед свој де ци и мла ди ма. Хри стос је при стао 
на си ро ма штво, да би нас у скром ним жи вот ним окол но сти ма 
по у чио ка ко бли ско мо же мо хо да ти с Бо гом. Он је жи вео да би 
уго дио, дао част и про сла вио сво га Оца у обич ним жи вот ним 
при ли ка ма. Ње гов рад от по чео је по све ћи ва њем скром ном по-
слу за на тли ја ко ји му ко трп но ра де за свој сва ко днев ни хлеб. 
Он је вр шио слу жбу Бо гу исто то лико ка да је ра дио за др во дељ-
ском те згом као и ка да је чи нио чу да за мно штво. Сва ки мла-
ди чо век, ко ји сле ди Хри стов при мер вер но сти и по слу шно сти 
у свом скром ном до му, мо же да по ла же пра во на ре чи ко је је 
Отац пре ко Ду ха Све то га из го во рио о Ње му: »Ево слу ге Мо је-
га, ко је га под у пи рем, из бра ни ка Мо је га, ко ји је мио ду ши Мо-
јој.« (Иса и ја 42,1)



Глава 8

Ова глава заснована је на Луки 2,41-51.

ПОСЕТА У ВРЕМЕ ПАСХЕ

Два на е ста го ди на би ла је код Је вре ја пре лом на го ди на из-
ме ђу де тињ ства и мла до сти. На вр шив ши ту го ди ну је вреј-

ски де чак про зван је си ном за ко на, а та ко ђе и Бож јим си ном. 
Пру же не су му на ро чи те мо гућ но сти за вер ску по у ку, а од ње га 
се оче ки ва ло да узме уде ла у све тим пра зни ци ма и об ре ди ма. 
У скла ду са овим оби ча јем Исус је у сво је де чач ко до ба у вре-
ме Пас хе по се тио Је ру са лим. Јо сиф и Ма ри ја, као и сви вер ни 
Изра иљ ци, ишли су сва ке го ди не да при су ству ју Пас хи, а ка да 
је Исус на вр шио по треб не го ди не и Ње га су по ве ли са со бом. 

По сто ја ла су три го ди шња пра зни ка, Пас ха, Пе де сет ни ца и 
Пра зник се ни ца, ка да су сви љу ди у Изра и љу би ли оба ве зни да 
се по ја ве пред Го спо дом у Је ру са ли му. Од ових пра зни ка, Пас-
хи је при су ство ва ло нај више љу ди. Мно ги су долазили из свих 
зе ма ља по ко ји ма су Је вре ји би ли ра се ја ни. Из сва ког де ла Па-
ле сти не по кло ни ци су стизали у ве ли ком бро ју. Пу то ва ње из 
Га ли ле је тра ја ло је не ко ли ко да на и пут ни ци су се здру жи ва ли 
у ве ли ке гру пе ра ди дру штва и за шти те. Жене и ста ре осо бе 
возили су уз помоћ во ло ва или ма гар ци ма стр мим и ка ме ни-
тим пу те ви ма. Ја чи љу ди и мла ди пу то ва ли су пе шке. Вре ме 
Пас хе од го ва ра ло је кра ју мар та и по чет ку апри ла и це ла зе-
мља би ла је ве дра од цве ћа и ра до сна од птич ије пе сме. Дуж 
це ло га пу та би ло је зна ме ни тих ме ста из исто ри је изра иљ ског 
на ро да, и оче ви и мај ке при ча ли су сво јој де ци о чу ди ма ко ја 
је Бог у дав на вре ме на учи н ио за свој на род. Вре ме пу то ва ња 
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пре кра ћи ва ли су пе смом и му зи ком и ка да су се је ру са лим ске 
ку ле нај зад по ка за ле на ви ди ку, сви гла со ви удру жи ли су се у 
по бе до но сну пе сму:

»Ево сто је но ге на ше
На вра ти ма тво јим Је ру са ли ме!
Не ка бу де мир око зи до ва тво јих,
И че сти тост у дво ри ма тво јим!«
    (Пса лам 122,2–7)
Свет ко ва ње Пас хе по че ло је са на стан ком је вреј ског на ро да. 

По след ње но ћи сво га роп ства у Егип ту, ка да је из гле да ло да не-
ма ни ка квог зна ка осло бо ђе ња, Бог је на ре дио да се при пре ме 
за бр зо осло бо ђе ње. Он је опо ме нуо фа ра о на о ко нач ном су ду 
над Егип ћа ни ма и Он је дао упут ства Је вре ји ма да сво је по ро-
ди це оку пе у сво јим до мо ви ма. По што су по пр ска ли до врат ни ке 
кр вљу за кла ног јаг ње та, тре ба ло је да по је ду то пе че но јаг ње, са 
бес ква сним хле бом и гор ким зе љем. »И ова ко је ди те«, ре као је 
Он, »опа са ни, обу ћа да вам је на но гу и штап у ру ци, и је ди те 
хит но, јер је про ла зак Го спод њи«. (2. Мој си је ва 12,11) У по ноћ су 
уби је ни сви пр вен ци међу Егип ћа нима. Та да је цар по слао по ру-
ку Изра и љу: »Устај те, иди те из на ро да мо је га... и оти ди те, по слу-
жи те Го спо ду, као што го во ри сте.« (2. Мој си је ва 12,31) Је вре ји су 
иза шли из Егип та као не за ви сан на род. Го спод је на ре дио да се 
Пас ха свет ку је сва ке го ди не. »Кад вам ре ку«, ка зао је Он, »си но-
ви ва ши: Ка ква вам је то слу жба? Ре ци те: Ово је жр тва за про-
ла зак Го спод њи, кад про ђе ку ће си но ва Изра и ље вих у Ми си ру 
уби ја ју ћи Ми сир це.« Та ко је из по ко ле ња у по ко ле ње тре ба ло да 
се по на вља при ча о овом ве ли чан стве ном из ба вље њу.

Пас хи је сле дио сед мо днев ни Пра зник бес ква сних хле бо ва. 
Дру гог да на пра зни ка при не се ни су Го спо ду пр ви пло до ви го-
ди шње жр тве, је дан сноп јеч ма. Сви пра знич ни об ре ди би ли су 
сли ка Хри сто вог ра да. Изра и ље во из ба вље ње из Егип та би ло 
је очи глед на по у ка о ис ку пље њу, ко је је Пас ха тре ба ло да са чу-
ва у се ћа њу. За кла но јаг ње, бес ква сни хлеб, сноп пр вих ро до ва 
пред ста вља ли су Спа си те ља.

Ве ћи на љу ди из Хри сто вог вре ме на свет ко ва ње овог пра-
зни ка све ли су на фор ма ли зам. Међутим, ка кав је зна чај овај 
пра зник имао за Бож јег Си на!
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По пр ви пут Де те Исус по сма трао је Храм. Ви део је све ште-
ни ке у бе лим ха љи нама ка ко оба вља ју сво ју све ча ну слу жбу. 
Гле дао је жр тву ко ја је кр ва ри ла ка ко ле жи на жр тве ном ол та ру. 
Он се са гнуо у мо ли тви са дру гим по кло ни ци ма, док се облак 
та мја на ди зао пред Бо гом. Био је Све док упе ча тљи вог об ре да 
пас хал не слу жбе. Из да на у дан све ја сни је са гле да вао је њи хо во 
зна че ње. Сва ки чин као да је био по ве зан са Ње го вим жи во том. 
У Ње му су се бу ди ле но ве те жње. Тих и уто нуо у ми сли, из гле-
дао је као да разматра не ки ве ли ки про блем. Тај на Ње го ве ми-
си је упућивала је на Спа си те ља.

За о ку пљен раз ми шља њем о овим при зо ри ма, ни је остао 
поред сво јих ро ди те ља. Желео је да бу де сам. Ка да су се пас хал-
не слу жбе за вр ши ле, и да ље се за др жао у пре двор ју Хра ма, па 
ка да су по кло ни ци на пу сти ли Је ру са лим, Он је остао.

Овом по се том Је ру са ли му ро ди те љи су же ле ли да до ве ду 
Ису са у до дир са ве ли ким учи те љи ма у Изра и љу. Док је у сва-
кој по је ди но сти био по слу шан Бож јој ре чи, ни је се при ла го дио 
ра бин ским об ре ди ма и оби ча ји ма. Јо сиф и Ма ри ја на да ли су 
се да ће Он би ти по кре нут да по ка же ви ше по што ва ња пре ма 
уче ним ра би ни ма и да ће мно го спрем ни је при хва ти ти њи хо-
ве зах те ве. Ме ђу тим, Бог је у Хра му по у чио Ису са. Оно што је 
при мио, од мах је по чео и да да је.

У то вре ме јед на про сто ри ја по ве за на са Хра мом, би ла је 
одво је на за све ту шко лу по угле ду на про роч ке шко ле. Ту су се 
оку пља ли во де ћи ра би ни са сво јим уче ни ци ма и ту је до шао и 
Де те Исус. За у зев ши ме сто крај но гу ових озбиљ них, уче них љу-
ди, слу шао је њи хо ве по у ке. Као онај ко ји че зне за му дро шћу, 
по ста вљао је пи та ња овим учи те љи ма о про ро чан стви ма и до га-
ђа ји ма ко ји су се та да зби ва ли и ука зи ва ли на Ме си јин до ла зак.

Исус се пред ста вио као Онај ко ји је же дан зна ња о Бо гу. Ње-
го ва пи та ња упу ћи ва ла су на ду бо ке исти не ко је су ду го би ле 
за ма гље не, а ко је су ипак имале жи вот ни зна ча ј за спа се ње ду-
ша. Сва ко пи та ње из но си ло је пред њих јед ну бо жан ску по у ку, 
а исти ну ста вља ло у но ви од нос, док је по ка зи ва ло ускост и по-
вр шност му др о сти ових угледних љу ди. Ра би ни су го во ри ли о 
чу де сном уз ди за њу ко је ће Ме си јин до ла зак до не ти је вреј ском 
на ро ду, али Исус је из нео Иса и ји но про ро чан ство и упи тао их за 
зна че ње тих спи са, ко ји ука зу ју на пат ње и смрт Бож јег Јаг ње та.
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Ови уче ни љу ди обра ти ли су Му се пи та њи ма и би ли за ди-
вље ни Ње го вим од го во ри ма. Са деч јом по ни зно шћу по на вљао 
је ре чи из Пи сма, от кри ва ју ћи им ду би ну зна че ња ко је овим 
му дрим љу ди ма ни ка да ни је до шло на ум. Да су сле ди ли ове 
пу то ка зе исти не, ко је је Он ис та као, по кре ну ли би ре фор му у 
та да шњој ре ли ги ји. Наступило би про бу ђе ње ду бо ког за ни ма-
ња за ду хов не исти не и ка да би Исус по чео сво ју слу жбу, мно ги 
би би ли спрем ни да Га при хва те.

Ра би ни су зна ли да Исус ни је био по у ча ван у њи хо вим шко-
ла ма, а ипак је Ње го во раз у ме ва ње про ро чан ства да ле ко над-
ма ши ва ло њи хо во зна ње. Они су ра за бра ли да овај ми са о ни 
га ли леј ски Де чак мно го обе ћа ва. По же ле ли су да Га при до би ју 
за сво га уче ни ка, да би по стао учи тељ у Изра и љу. Желе ли су да 
пре у зму на се бе Ње го во вас пи та ње осе ћа ју ћи да та ко осо бит 
ум мо ра ју лич но об ли ко ва ти.

Ису со ве ре чи по кре ну ле су њи хо ва ср ца она ко ка ко ни ка да 
ни су би ла по кре ну та ре чи ма са људ ских уса на. Бог је же лео да 
да све тлост овим во ђа ма у Изра и љу и Он је упо тре био је ди но 
сред ство ко јим је мо гао да до пре до њих. У сво јој охо ло сти њи-
ма је би ло ис под до сто јан ства да при зна ју да мо гу при ми ти по-
у ке од би ло ко га. Да се Исус по ја вио и по ку шао да их учи, они 
би охо ло од би ли да слу ша ју. Они су са ми се би ла ска ли да су Га 
по у ча ва ли, или у нај ма њу ру ку про ве ра ва ли ње го во по зна ва-
ње Пи сма. Ису со ва мла да лач ка скром ност и љуп кост рас те ра ла 
је њи хо ве пред ра су де. Њи хо ви умо ви не све сно су се отво ри ли 
Бож јој ре чи и Дух Све ти го во рио је њи хо вим ср ци ма.

Они су мо ра ли да уви де да њи хо во оче ки ва ње Ме си је ни је 
по др жа но про ро чан ством; али ни су хте ли да се од рек ну сво јих 
те о ри ја ко је су ла ска ле њи хо вом ча сто љу бљу. Ни кад не би при-
зна ли да су по гре шно схва ти ли Пи сма, сма тра ју ћи се њи хо вим 
ту ма чи ма. Од јед ног до дру гог кру жи ло је пи та ње: »Ка ко овај 
мла дић зна, а ни је се учио?« Ви де ло је све тле ло у та ми, али »та-
ма га не об у зе«. (Јо ван 1,5)

У ме ђу вре ме ну Јо сиф и Ма ри ја би ли су ве о ма збу ње ни и 
ра жа ло шће ни. При ли ком на пу шта ња Је ру са ли ма, из гу би ли су 
Ису са из ви да и ни су зна ли да је остао. Зе мља је та да би ла гу сто 
на ста ње на и ка ра ва ни из Га ли ле је би ли су ве о ма ве ли ки. Ка да 
су на пу шта ли град вла дао је ве ли ки ме теж. За до вољ ство пу то-
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ва ња са при ја те љи ма и по зна ни ци ма об у зе ло је њи хо ву па жњу 
па на пу ту, све до ноћи, ни су при ме ти ли Ње гов не ста нак. Ка да 
су за ста ли да се од мо ре, не до ста ја ла им је ру ка по моћ ни ца њи-
хо вог Де те та. Прет по ста вља ју ћи да се на ла зи са њи хо вим дру-
штвом, ни су бри ну ли. Иа ко је био млад, има ли су без у слов но 
по ве ре ње у Ње га, оче ку ју ћи да ће Он, ка да бу де би ло по треб но, 
би ти спре ман да им по мог не раз у ме ва ју ћи њи хо ве же ље, као 
што је то увек чи нио. Са да су се њи хо ва стра хо ва ња про бу ди-
ла. Уза луд су Га тра жи ли по це лом свом дру штву. Про тр ну ли, 
се ти ли су се ка ко је Ирод по ку шао да Га уни шти још док је био 
ма ло де те. Мрач не слут ње ис пу ња ва ле су њи хо ва ср ца. Гор ко су 
пре ба ци ва ли се би.

Вра тив ши се у Је ру са лим, на ста ви ли су тра га ње. Сле де ћег 
да на, ка да су се уме ша ли у мно штво по кло ни ка у Хра му, њи хо-
ву па жњу при ву као је је дан по зна ти глас. Ни су се мо гли пре ва-
ри ти, ни је дан дру ги глас ни је на ли ко вао на Ње гов, та ко озби-
љан и ср да чан, а ипак то ли ко ми ло зву чан.

На шли су Ису са у ра бин ској шко ли. Иа ко су би ли ра до сни, 
ни су мо гли за бо ра ви ти сво ју жа лост и за бри ну тост. Ка да је по-
но во био са њи ма, мај ка је из го во ри ла ре чи ко је су са др жа ле 
пре кор: »Си не, шта учи ни на ма та ко? Ево отац твој и ја са стра-
хом тра жи мо те.«

»За што сте ме тра жи ли«, од го во рио је Исус. »Зар не зна те 
да ме ни тре ба у оном би ти што је Оца Мо је га?« А по што је из-
гле да ло да ни су схва ти ли Ње го ве ре чи, Он је по ка зао го ре. На 
ње го вом ли цу би ла је све тлост ко јој су се чу ди ли. Бо жан ство 
је бле сну ло кроз људ ску при ро ду. Ка да су Га на шли у Хра му, 
слу ша ли су шта се до га ђа ло из ме ђу Ње га и ра би на и би ли из не-
на ђе ни Ње го вим пи та њи ма и од го во ри ма. Ње го ве ре чи по кре-
ну ле су низ ми сли ко је ни ка да не ће би ти за бо ра вље не.

Пи та ње ко је им је упу тио са др жи по у ку: »Зар не зна те«, ре-
као је, »да Ме ни тре ба у оном би ти што је Оца Мо је га?« Исус је 
био за у зет по слом ко ји је до шао да оба ви на овом све ту, али Јо-
сиф и Ма ри ја за не ма ри ли су свој по сао. Бог им је ука зао ве ли ку 
част по ве ра ва ју ћи им сво га Си на. Све ти ан ђе ли упра вља ли су 
то ком Јо си фо вог жи во та да би са чу ва ли Ису сов жи вот. Ме ђу-
тим, они су Га цео је дан дан из гу би ли из ви да, иа ко ни за тре ну-
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так ни су сме ли да Га за бо ра ве. Ка да је от кло ње на њи хо ва бри-
га, ни су окри ви ли са ми се бе, већ су на Ње га свалили кри ви цу.

За Ису со ве ро ди те ље би ло је при род но да Ису са сма тра ју 
сво јим де те том. Он је сва ко днев но био са њи ма и Ње гов жи вот 
умно го ме је био сли чан жи во ту оста ле де це па им је би ло те шко 
да схва те да је Он Бож ји Син. Би ли су у опа сно сти да не це не 
бла го слов ко ји им је дат у при сут но сти Ис ку пи те ља све та. Бол 
иза зван њи хо вим одва ја њем од Ње га и бла ги укор ко ји су са др-
жа ле Ње го ве ре чи, би ли су од ре ђе ни да у њи хо ву ду шу ути сну 
све тост оно га што им је по ве ре но.

У од го во ру мај ци, Исус је по пр ви пут по ка зао да раз у ме 
свој од нос пре ма Бо гу. Пре Ње го вог ро ђе ња ан ђео је ре као Ма-
ри ји: »Он ће би ти ве ли ки, и на зва ће се Син Нај ви ше га, и да ће 
Му Го спод Бог пре с то Да ви да оца Ње го ва; и ца ро ва ће у до му 
Ја ко вље ву ва век.« (Лу ка 1,32,33) Ове ре чи Ма ри ја је са чу ва ла у 
ср цу, па иа ко је ве ро ва ла да ће ње но де те би ти Ме си ја у Изра и-
љу, ипак ни је схва ти ла Ње гов за да так. Са да ни је схва ти ла Ње-
го ве ре чи, али је зна ла да је по ри цао сво је срод ство с Јо си фом и 
про гла сио Се бе Си ном Бож јим.

Исус ни је за не ма ри вао ве зу са сво јим зе маљ ским ро ди те љи-
ма. Он се из Је ру са ли ма вра тио са њи ма и по ма гао им у њи хо-
вом жи во ту ис пу ње ном те шким ра дом. Кри ју ћи у ср цу тај ну 
сво је ми си је, по ни зно је че као од ре ђе ни тре ну так да от поч не 
свој рад. По што је пре по знао да је Бож ји Син, Он је у то ку на-
ред них осам на ест го ди на по твр дио сво ју ве зу ко ја Га је спа ја ла 
са до мом у На за ре ту, из вр ша ва ју ћи ду жност си на, бра та, при-
ја те ља и гра ђа ни на.

Ка да му је у Хра му от кри вена ми си ја, Исус се кло нио до ди-
ра са мно штвом. Желео је да се у ти ши ни вра ти из Је ру са ли ма 
са они ма ко ји су по зна ва ли тај ну Ње го вог жи во та. Пас хал ном 
слу жбом Бог је же лео да свој на род одво ји од све тов них бри га и 
да га под се ти на сво је див но де ло из ба вље ња из Егип та. Желео 
је да у овом де лу са гле да ју обе ћа ње о из ба вље њу од гре ха. Као 
што је крв за кла ног јаг ње та шти ти ла до мо ве Изра и ља ца, та ко 
и Хри сто ва крв тре ба да спа се њи хо ве ду ше; они се мо гу спа си-
ти је ди но ако ве ром кроз Хри ста учи не сво јим Ње гов жи вот. 
Слу жба симбола има ла је вред ност са мо он да ка да је вер ни ке 
усме ра ва ла Хри сту као лич ном Спа си те љу. Бог је же лео да бу ду 
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уве де ни у про у ча ва ње пу но мо ли тве и раз ми шља ња о Хри сто-
вој ми си ји. Ме ђу тим, док је мно штво на пу шта ло Је ру са лим уз-
бу ђе ње због пу то ва ња и дру же ња че сто је за о ку пља ло њи хо ву 
па жњу и слу жба ко јој су при су ство ва ли би ла је за бо ра вље на. 
Спа си теља ни је при вла чило њи хо во дру штво.

Јо сиф и Ма ри ја из Је ру са ли ма требало је да се сами вра те са 
Ису сом, и Он се на дао да ће њи хо ве ми сли упра ви ти на про ро-
чан ства о Спа си те љу ко ји ће па ти ти. На Гол го ти је по ку шао да 
олак ша њен ма те рин ски бол. И са да је ми слио о њој. Ма ри ја ће 
би ти све док Ње го ве по след ње са мрт не бор бе и Исус је же лео да 
она схвати Ње го ву ми си ју, да би би ла оја ча на да из др жи ка да јој 
мач про бо де ду шу. Као што је Исус био одво јен од ње и она Га 
ожа ло шће на тра жи ла три да на, та ко ће Он по но во би ти три да-
на из гу бљен за њу ка да бу де био жр тво ван за гре хе све та. А ка да 
бу де иза шао из гро ба, ње на жа лост опет ће се пре тво ри ти у ра-
дост. Ко ли ко би лак ше под не ла ве ли ку ту гу Ње го ве смр ти да је 
схва ти ла Пи сма на ко ја је Он са да же лео да скре не ње не ми сли.

Да су Јо сиф и Ма ри ја размишљањем и молитвом одр жа ли 
свој ум усме рен Бо гу, они би раз у ме ли све тост по ве ре ња ко је 
им је ука за но и не би Ису са из гу би ли из ви да. Не мар но шћу у 
јед ном да ну из гу би ли су Спа си те ља, али би ло им је по треб но 
три да на за бри ну тог тра га ња да би Га на шли. Та ко је то и са 
на ма; пра зним раз го во ром, ого ва ра њем или за не ма ри ва њем 
мо ли тве, мо же мо у јед ном да ну из гу би ти Спа си те ље ву при сут-
ност, а би ће нам по треб но мно го да на бол но га тра га ња да би-
смо Га на шли и по но во до би ли мир ко ји смо из гу би ли.

У на шем ме ђу соб ном дру же њу мо ра мо па зи ти да не за бо-
ра ви мо Ису са и ола ко нам не про мак не да Он ни је са на ма. Ка-
да то ли ко по ста не мо за о ку пље ни све тов ним да не ми сли мо о 
Оно ме ко ме је усред сре ђе на на ша на да у веч ни жи вот, одва ја мо 
се од Ису са и не бе ских ан ђе ла. Ова све та би ћа не мо гу оста-
ти та мо где Спа си те ље ва при сут ност ни је по жељ на, а Ње го во 
од су ство не при ме ћу је. То је раз лог че сте по ја ве обес хра бре ња 
ме ђу то бо жњим Христовим след бе ни ци ма.

Мно ги при су ству ју бо го слу же њи ма и Бож ја реч их осве жа-
ва и уте ша ва, али услед за не ма ри ва ња раз ми шља ња, буд но сти 
и мо ли тве, гу бе бла го слов и осе ћа ју се си ро ма шни јим не го ра-
ни је. Че сто сма тра ју да је Бог окрут но по сту пио пре ма њи ма. 
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Не уви ђа ју да је то њи хо ва гре шка. Одво јив ши се од Ису са, 
одво ји ли су се и од све тло сти Ње го вог при су ства.

За нас би би ло до бро да сва ко га да на про ве де мо је дан сат у 
раз ми шља њу о Хри сто вом жи во ту. Тре ба да га про у ча ва мо у 
сва кој по је ди но сти и до пу сти мо сво јој ма шти да об у хва ти све 
при зо ре, на ро чи то оне ве за не за крај Ње го вог жи во та. Док се 
та ко ба ви мо Ње го вом ве ли ком жр твом за нас, на ше по ве ре ње 
у Ње га по ста ће мно го по сто ја ни је, на ша љу бав ће ожи ве ти и 
ду бље ће нас про жи ма ти Ње гов дух. Ако на кра ју же ли мо да бу-
де мо спа се ни, мо ра мо на у чи ти по у ку о по ка ја њу и по ни зно сти 
у под нож ју кр ста.

Док се ме ђу соб но дру жи мо, би ће мо бла го сло в је дан дру го ме. 
Ако при па да мо Хри сту, на ше нај леп ше ми сли ба ви ће се Њи ме. 
Во ле ће мо да го во ри мо о Ње му и док го во ри мо је дан дру го ме о 
Ње го вој љу ба ви, на ша ср ца омек ша ће бо жан ски ути ца ји. По-
сма тра ју ћи ле по ту Ње го вог ка рак те ра, ми се »пре о бра жа ва мо у 
то исто об лич је из сла ве у сла ву«. (2. Ко рин ћа ни ма 3,18)



Глава 9

ДАНИ БОРБЕ

Од сво јих нај ра ни јих го ди на је вреј ско де те би ло је окру же-
но зах те ви ма ра би на. За сва ко де ло до нај сит ни јих по је-

ди но сти у жи во ту про пи са на су стро га пра ви ла. Под вођ ством 
учи те ља из си на го ге мла ди су учи ли без број на пра ви ла, јер је 
оче ки ва но да их као пра во вер ни Изра иљ ци по шту ју. Ме ђу тим, 
Ису са ово ни је за ни ма ло. Од де тињ ства де ло вао је не за ви сно 
од ра бин ских за ко на. Не пре кид но је про у ча вао спи се Ста ро га 
за ве та и ре чи: »Та ко ве ли Го спод«, би ле су стал но на Ње го вим 
усна ма. 

Ка да је по чео ја сни је да схва та ста ње на ро да, уви део је да су 
зах те ви дру штва и Бож ји зах те ви би ли у стал ном су ко бу. Љу ди 
су се уда ља ва ли од Бож је ре чи, а уз ди за ли те о ри је ко је су са-
ми из ми сли ли. По што ва ли су тра ди ци о нал не об ре де ко ји ни су 
има ли ни ка кву вред ност. Њи хо ва слу жба би ла је са мо низ це-
ре мо ни ја; све те исти не ко је је она тре ба ло да от кри је би ле су 
са кри ве не од вер ни ка. Он је ви део да у њи хо вој слу жби ли ше-
ној ве ре не на ла зе мир. Они ни су по зна ва ли сло бо ду ду ха ко ја 
би до пр ла до њих да су у исти ни слу жи ли Бо гу. Исус је до шао 
да по у чи о зна че њу слу жбе Бо гу и ни је мо гао да оза ко ни ме ша-
ње људ ских зах те ва са бо жан ским про пи си ма. Он ни је на па дао 
про пи се или по ступ ке обра зо ва них учи те ља; али ка да су Га ко-
ри ли због Ње го вих јед но став них на ви ка, Он је оправ да вао сво-
је по на ша ње из но ше њем Бож је ре чи.

Не жно и по ни зно Исус је по ку ша вао да за до во љи оне са 
ко ји ма је до ла зио у до дир. По што је био та ко љу ба зан и не на-
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ме тљив, књи жев ни ци и ста ре ши не прет по ста вља ли су да ће 
сво јим уче њем ла ко мо ћи да ути чу на Ње га. Они су тра жи ли 
од Ње га да при хва ти оп шта на че ла и пре да ње ко је су оста ви-
ли ста ри ра би ни, али Он је тра жио њи хо ву ве ро до стој ност у 
Све том пи сму. Он је же лео да чу је сва ку реч ко ја је по те кла из 
Бож јих уста, али ни је мо гао да прихвати људ ске из ми шљо ти не. 
Из гле да ло је да Исус зна Пи сма од по чет ка до кра ја, јер  их је 
из ла гао у њи хо вом пра вом зна че њу. Ра би ни су се сти де ли да их 
по у ча ва јед но де те. Твр ди ли су да је њи хо ва ду жност да об ја-
шња ва ју Све то пи смо, а Ње го ва да при хва ти њи хо во ту ма че ње. 
Би ли су огор че ни што се опи ре њи хо вој ре чи.

Они су зна ли да у Све том пи сму не мо гу на ћи ни ка кву по-
твр ду за сво ја пре да ња. Схва ти ли су да је Исус у ду хов ном ра-
з у ме ва њу био да ле ко ис пред њих. Ипак, би ли су љу ти за то што 
ни је слу шао њи хо ве на ред бе. Не  ус пе ва ју ћи да Га убе де, по тра-
жи ли су Јо си фа и Ма ри ју и из не ли им Ње гов став не при хва та-
ња њи хо вих про пи са. Так о је Он пре тр пео пре кор и осу ду.

Још из нај ра ни јих да на, Исус је по чео сам да об ли ку је свој 
ка рак тер, а чак ни по што ва ње и љу бав пре ма ро ди те љи ма ни су 
Га мо гли од вра ти ти од по слу шно сти Бож јој ре чи. »Пи са но је«, 
било је Ње гов раз лог за сва ко де ло ко је је од сту па ло од по ро-
дич них оби ча ја. Ме ђу тим, ути цај ра би на за гор ча вао Му је жи-
вот. Још у сво јој мла до сти мо рао је да учи те шку по у ку ћу та ња 
и стр пљи ве ис трај но сти.

Ње го ва бра ћа, ка ко су се зва ли Јо си фо ви си но ви, би ли су на 
стра ни ра би на. Они су не пре ста но на гла ша ва ли да се пре да ња 
мо ра ју по што ва ти, као да су то Бож ји зах те ви. Они су сма тра ли 
људ ске про пи се мно го ви шим од Бож је ре чи и у ве ли кој ме ри 
сме та ло им је Ису со во ја сно про ни ца ње у раз ли ко ва њу ла жног и 
исти ни тог. Ње го ву стро гу по слу шност Бож јем за ко ну осу ђи ва-
ли су као твр до гла вост. Би ли су из не на ђе ни зна њем и му дро шћу 
ко ју је по ка зи вао у од го ва ра њу ра би ни ма. Зна ли су да ни је при-
мио ни ка кво обра зо ва ње од му дрих љу ди, али ипак уо чи ли су да 
је Он њи ма био учи тељ. При зна ли су да је Ње го во обра зо ва ње 
уз ви ше ни је од њи хо вог. Међутим, ни су раз у ме ли да је Он имао 
при сту па др ве ту жи во та, из во ру зна ња ко ји они ни су по зна ва ли.

Хри стос ни је био ис кљу чив, а на ро чи то је увре дио фа ри се је 
што се у овом по гле ду уда љио од њи хо вих стро гих пра ви ла. Он 
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је на и шао на до мен ре ли ги је огра ђен ви со ким зи до ви ма из два-
ја ња као су ви ше све тог за сва ко днев ни жи вот. Он је по ру шио 
ове зи до ве по дво је но сти. У свом до ди ру са љу ди ма ни је пи тао: 
»Шта је ва ше Вје ру ју? Ко јој Цр кви при па даш?« Ко ри стио је 
сво ју си лу за до бро свих ко ји ма је би ла по треб на по моћ. Уме-
сто да се одво ји у не кој ис по снич кој ће ли ји да би по ка зао свој 
не бе ски ка рак тер, Он је озбиљ но ра дио за људ ски род. Он је 
уса ђи вао на че ло да се би блиј ска ве ра не са сто ји од му че ња те ла. 
Он је учио да чи ста и не о ка ља на ве ра ни је на ме ње на са мо од ре-
ђе ном вре ме ну и на ро чи тим при ли ка ма. У сва ко до ба и на сва-
ком ме сту ис по ља вао је за ни ма ње за љу де пу но љу ба ви, и ши-
рио око се бе све тлост ра до сне по бо жно сти. Све је то би ло укор 
фа ри се ји ма. То је по ка за ло да се ве ра не са сто ји у се бич но сти 
и да је њи хо ва мрач на пре да ност лич ним ин те ре си ма да ле ко 
од пра ве по бо жно сти. То је иза зва ло њи хо во не п ри ја тељ ство 
пре ма Ису су, та ко да су по ку ша ли да Га си лом под вла сте сво јим 
про пи си ма.

Исус је ра дио на то ме да убла жи сва ку пат њу ко ју је ви део. 
Он је имао ма ло но ва ца за да ва ње, али се че сто ли ша вао хра-
не да би по мо гао они ма чи је су Му по тре бе из гле да ле ве ће од 
Ње го вих. Ње го ва бра ћа су осе ћа ла да Ње гов ути цај се же да ле-
ко, на су прот њи хо вом. Он је по се до вао ис тан ча но раз у ме ва ње 
ко је ни ко од њих ни је имао или же лео да има. Ка да су гру бо го-
во ри ли са си ро ма шним, по ни же ним би ћи ма, Исус је по тра жио 
баш те осо бе и го во рио им ре чи охра бре ња. Они ма ко ји ма је 
би ло по треб но, да вао је ча шу хлад не во де и ти хо спуштао свој 
оброк у њи хо ве ру ке. По што је от кло нио њи хо ве пат ње, исти не 
ко је је по у ча вао би ле су по ве за не са Ње го вим де ли ма ми ло ср ђа 
и та ко уре за не у се ћа ње.

Све то иза зва ло је не за до вољ ство код Ње го ве бра ће. Бу ду ћи 
да су би ли ста ри ји од Ису са, сма тра ли су да Он тре ба да се по-
ко ри њи хо вим на ре ђе њи ма. Оп ту жи ва ли су Га да се бе сма тра 
ви шим од њих и ко ри ли Га да се уз ди же из над њи хо вих учи те-
ља, све ште ни ка и на род них упра вља ча. Че сто су Му пре ти ли 
и по ку ша ва ли да Га упла ше, али Он је ишао на пред учи нив ши 
Све то пи смо сво јим во ди чем.

Исус је во лео сво ју бра ћу и стал но се љу ба зно од но сио пре ма 
њи ма, али они су би ли љу бо мор ни и исказивали нај о д луч ни је 
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не ве ро ва ње и пре зир. Ни су мо гли да схва те Ње го во по на ша ње. 
У Ису су су им се от кри ле ве ли ке про ти ву реч но сти. Он је био 
Бож ји Син, а ипак бес по моћ но де те. Тво рац све то ва – Зе мља је 
би ла Ње го ва сво ји на – па ипак си ро ма штво је на сва ком ко ра ку 
обе ле жа ва ло Ње го во жи вот но ис ку ство. Ње го во до сто јан ство 
и осо бе ност пот пу но су се раз ли ко ва ли од зе маљ ске охо ло сти 
и уо бра жено сти, ни је те жио за све тов ном ве ли чи ном и био је 
за до во љан чак и нај ни жим по ло жа јем. То је љу ти ло Ње го ву 
бра ћу. Они ни су мо гли об ја сни ти Ње го во трај но спо кој ство у 
ис ку ше њу и си ро ма штву. Ни су зна ли да је по стао си ро ма шан 
ра ди нас, да би смо се ми »Ње го вим си ро ма штвом обо га ти ли«. 
(2. Ко рин ћа ни ма 8,9) Тај ну Ње го ве ми си је ни су мо гли раз у ме ти 
ви ше не го Јо во ви при ја те љи ње го во по ни же ње и пат ње.

Бра ћа ни су раз у ме ла Ису са за то што ни је био сли чан њи ма. 
Ње го во ме ри ло ни је би ло и њи хо во. Гле да ју ћи на љу де окре ну-
ли су се од Бо га и Ње го ва си ла ни је по сто ја ла у њи хо вом жи во-
ту. Вер ски об ре ди ко је су по што ва ли ни су мо гли да пре о бра зе 
ка рак тер. Они су да ва ли »де се так од ме тви це и од ко пра и од 
ки ма«, али су про пу сти ли »оно што је нај пре те жни је у за ко ну: 
Прав ду и ми лост и ве ру«. (Ма теј 23, 23) Ису сов при мер стал но 
им је сме тао. Он је на све ту мр зео са мо јед но – грех. Ни је мо-
гао да бу де све док не ког рђа вог де ла, а да не до жи ви бол ко ји се 
ни је мо гао са кри ти. По сто ја ла је ја сна раз ли ка из ме ђу фор ма-
ли ста, чи ји је из глед све то сти при кри вао љу бав пре ма гре ху и 
ка рак те ра у ко ме је рев ност за Бож ју сла ву увек би ла нај ва жни-
ја. За то што је Ису сов жи вот осу ђи вао зло, су прот ста вља ли су 
Му се ка ко у до му та ко и из ван ње га. О Ње го вој не се бич но сти 
и че сти то сти го во ри ло се са под сме хом. Ње го ва стр пљи вост и 
љу ба зност на зива не су ку ка вич лу ком.

Од гор чи не ко ја па да у део људ ском ро ду, Исус ни је из бе га-
вао ни је дан део. Би ло је и та квих ко ји су по ку ша ва ли да Му се 
на ру га ју због Ње го вог ро ђе ња, па је чак и у де тињ ству мо рао 
да се су срет не са њи хо вим под сме шљи вим по гле ди ма и злим 
до шап та ва њи ма. Да је од го во рио не стр пљи вом ре чи или по-
гле дом, да је по пу стио сво јој бра ћи јед ним по гре шним по ступ-
ком, Он ви ше не би био са вр ше ни при мер. На тај на чин Он би 
пре тр пео не у спех у спро во ђе њу пла на за на ше от куп ље ње. Да 
је икад при знао да мо же би ти оправ да ња за грех, со то на би ли-
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ко вао, а свет био из гу бљен. Због то га је ку шач ра дио на то ме да 
што те жим учи ни Ње гов жи вот, да би Га на вео на грех.

Ме ђу тим, на сва ко ку ша ње Он је од го ва рао: »Пи са но је.« Он 
је рет ко ко рио би ло ко је рђа во де ло сво је бра ће, али је имао да 
им ка же реч од Бо га. Че сто су Га оп ту жи ва ли за ку ка вич лук 
ка да је од би јао да се удру жи са њи ма у не ком за бра ње ном де лу; 
али Он је од го ва рао »Пи са но је: ’Страх је Бож ји му дрост и укла-
ња ти се ода зла јест ра зум’«. (О Јо ву 28,28)

Би ло је не ких ко ји су тра жи ли Ње го во дру штво, осе ћа ју-
ћи мир у Ње го вом при су ству, али мно ги су Га из бе га ва ли за то 
што их је уко ра вао Ње гов бес пре ко ран жи вот. Мла ди дру го ви 
упор но су Га на го ва ра ли да чи ни што и они чи не. Био је ве дар 
и ра до стан, они су ужи ва ли у Ње го вој при сут но сти и по зд ра-
вља ли Ње го ве добре пред ло ге, али би ли су не стр пљи ви пре ма 
Ње го вој са ве сно сти и про гла си ли Га ску че ним и те сно гру дим. 
Исус је од го ва рао: »Пи са но је: ’Ка ко ће мла дић очи сти ти пут 
свој? Вла да ју ћи се по Тво јим ре чи ма! У ср це сво је за тво рио сам 
реч Тво ју да Ти не гре шим’!« (Пса лам 119,9.11)

Че сто су Га пи та ли: »За што си та ко упо ран у то ме да бу деш 
та ко по се бан, та ко раз ли чит од нас свих?« »Пи са но је«, ре као 
је Он, »Бла го они ма ко ји ма је пут чист, ко ји хо де у за ко ну Го-
спод њем. Бла го они ма ко ји чу ва ју от кри ве ња Ње го ва, свим ср-
цем тра же Га; ко ји не чи не бе за ко ња, хо де пу то ви ма ње го вим!« 
(Пса лам 119,1–3)

Ка да су Га упи та ли за што се не при дру жу је не о збиљ ном за ба-
вља њу мла дих из На за ре та, ре као је: »Пи са но је: ’На пу ту от кри-
ве ња Тво јих ра ду јем се као за ве ли ко бо гат ство. О за по ве сти ма 
Тво јим раз ми шљам, и па зим на пу то ве Тво је. На ред ба ма Тво јим 
те шим се, не за бо ра вљам ре чи Тво је’.« (Пса лам 119,14–16)

Исус се ни је бо рио за сво ја пра ва. Ње гов по сао че сто је био 
не по треб но оте жан за то што је био пред у сре тљив и ни је се жа-
лио. Ипак, ни је су ста јао ни ти се обес хра бри вао. Он је жи вео 
из над ових те шко ћа, као у све тло сти Бож је га ли ца. Ни је се све-
тио ка да су са Њим гру бо по сту па ли, већ је увре де стр пљи во 
под но сио.

Стал но су га пи та ли: »За што под но сиш та ко злоб но по сту-
па ње чак и од сво је бра ће?« »Пи са но је«, го во рио је Он, »Си не 
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мој, не за бо ра вљај на у ке мо је, и за по ве сти мо је не ка хра не ср це 
тво је. Јер ће ти до не ти дуг жи вот, до бре го ди не и мир. Ми лост 
и исти на не ка те не оста вља; при ве жи их се би на гр ло, упи ши 
их на пло чи ср ца сво је га. Те ћеш на ћи ми лост и до бру ми сао 
пред Бо гом и пред љу ди ма.« (При че 3,1–4)

Од вре ме на ка да су ро ди те љи на шли Ису са у Хра му, Ње гов 
на чин де ло ва ња постао је тај на за њих. Он ни је же лео да са њи-
ма ула зи у су коб, али је Ње гов при мер ипак био стал на по у ка. 
Он је ли чио на оно га ко ји је био из дво јен. Сво је ча со ве сре ће 
на ла зио је ка да је био сам са при ро дом и Бо гом. Кад год је мо-
гао оста вљао би свој по сао и од ла зио у по ља да раз ми шља у 
зе ле ним до ли на ма, да одр жа ва за јед ни цу са Бо гом на пла нин-
ским об рон ци ма или ус ред др ве ћа у шу ми. Ра но ју тро че сто Га 
је за ти ца ло на не ком скро витом ме сту ка ко раз ми шља, ис тра-
жу је Све то пи смо или се мо ли. Са ових ти хих ча со ва, Он би се 
вра ћао сво ме до му да опет пре у зме сво је ду жно сти и пру жи 
при мер стр пљи вог му ко трп ног ра да.

Хри стов жи вот био је обе ле жен по што ва њем и љу ба вљу 
пре ма мај ци. Ма ри ја је у свом ср цу ве ро ва ла да је ње но ро ђе но, 
све то Де те, тај ду го обе ћа ва ни Ме си ја, али ни је сме ла да из ра зи 
сво ју ве ру. У то ку це лог свог жи во та на Зе мљи, би ла је са у че сник 
у Ње го вим пат ња ма. Са жа ло шћу је гле да ла ис ку ше ња ко ји ма је 
био из ло жен у де тињ ству и мла до сти. Бра не ћи оно што је зна ла 
да је ис прав но у ње го вом по на ша њу и са ма је до ла зи ла у ис ку-
ше ње. Оп хо ђе ње у до му и ма те рин ску не жну бри гу над де цом 
сма тра ла је жи вот но ва жном у об ли ко ва њу ка рак те ра. Јо си фо-
ви си но ви и кће ри зна ли су то и ис ко ри шћа ва ју ћи ње ну бри гу, 
по ку ша ва ли су да Ису со ве по ступ ке ускла де са сво јим ме ри лом.

Ма ри ја је че сто при го ва ра ла Ису су и тра жи ла од Ње га да се 
по ви ну је ра бин ском на чи ну по сту па ња. Ме ђу тим, Ње га ни је мо-
гао ни ко убе ди ти да про ме ни сво је на ви ке раз ми шља ња о Бож-
јим де ли ма и по ма га ња љу ди ма па чак и не мим жи во ти ња ма да 
се осло бо де пат њи. Ка да су све ште ни ци и учи те љи за тра жи ли 
Ма ри ји ну по моћ да Ису са учи не по слу шним, она се ве о ма уз не-
ми ри ла, али је мир за вла дао ње ним ср цем док је Он из но сио чи-
ње ни це из Све то га пи с ма ко је су по др жа ва ле Ње го ве по ступ ке.

Она се по не кад ко ле ба ла из ме ђу Ису са и Ње го ве бра ће, ко-
ја ни су ве ро ва ла да је Он Бож ји По сла ник, иа ко су по сто ја ли 
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мно ги до ка зи да је Ње гов ка рак тер био бо жан ски. Она је ви де-
ла ка ко се жр тву је за до бро дру гих. Ње го во при су ство уно си ло 
је чи сти ју ат мос фе ру у дом, а Ње гов жи вот био је као ква сац 
ко ји де лу је у животу дру штва. Бе за злен и не вин хо дао је ме ђу 
не па жљи вим, гру бим, не љу ба зним, ме ђу не пра вед ним ца ри ни-
ци ма, ла ко ми сле ним ра сип ни ци ма, не пра вед ним Са мар ја ни-
ма, не зна бо жач ким вој ни ци ма, гру бим се ља ци ма и ша ро ли ким 
мно штвом. Он је из го ва рао реч са у че шћа ов де и реч он де кад је 
ви део љу де умор не, али при мо ра не да но се те шке те ре те. Де лио 
је њи хов те рет и по на вљао им по у ке ко је је учио из при ро де, 
по у ке о љу ба ви, ми ло сти и Бож јој до бро ти.

Он је учио све да се бе сма тра ју об да ре ним дра го це ним та-
лен ти ма, ко ји им пра вил ном упо тре бом мо гу обез бе ди ти веч-
на бла га. Ис ко ре њи вао је сва ку та шти ну из жи во та, и сво јим 
лич ним при ме ром учио да сва ки тре ну так вре ме на има веч не 
ре зул та те; да тре ба да се оп хо де са њи ма као са бла гом и да га 
ис ко ри сте за све те ци ље ве. Ни јед но људ ско би ће ни је сма трао 
без вред ним, већ је сва кој ду ши пру жао спа со но сни лек. У би ло 
ка квом дру штву да се на шао из но сио је по у ку ко ја је би ла по год-
на за то вре ме и окол но сти. Те жио је да на дах њу је на дом нај су-
ро ви је, ко ји ни шта не обе ћа ва ју, из но се ћи пред њих уве ра ва ње 
да мо гу по ста ти бес пре кор ни и бе за зле ни. Че сто је сре тао оне 
ко ји су се пре пу сти ли со то ни ној вла сти и ко ји ни су има ли сна ге 
да се отрг ну из ње го ве зам ке. Та квом обес хра бре ном, бо ле сном, 
за ве де ном и па лом чо ве ку, Исус би упу ћи вао ре чи нај не жни јег 
са жа ље ња, ре чи ко је су би ле по треб не и ко је су се мо гле раз у-
ме ти. Сре тао је и дру ге ко ји су во ди ли не по сред ну бор бу са не-
при ја те љем ду ша. Ове је хра брио да ис тра ју, уве ра ва ју ћи их да 
ће по бе ди ти; јер су Бож ји ан ђе ли би ли на њи ховој стра ни и да ће 
им по бе ду. Они ко ји ма је ова ко по мо гао би ли су убе ђе ни да је 
ов де Онај у ко га мо гу има ти са вр ше но по ве ре ње. Он не ће из да-
ти тај не ко је су по ве ри ли Ње го вом са о се ћај ном уху.

Исус је био Ис це ли тељ и те ла и ду ше. Он се за ни мао за сва ку 
вр сту пат ње ко ју је за па жао и сва ком не вољ ни ку до но сио олак-
ша ње, а Ње го ве љу ба зне ре чи би ле су као ме лем ко ји уми ру је 
бол. Ни ко ни је мо гао да ка же да је учи нио чу до, али си ла – ис-
це љу ју ћа си ла љу ба ви – пре ла зи ла је са Ње га на бо ле сне и очај-
не. На тај на чин Он је од са мог де тињ ства не на ме тљи во ра дио 
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за љу де. То је био раз лог што су Га мно ги, када је от по чео сво ју 
слу жбу, ра до слу ша ли.

Ипак, Исус је про ла зио сам кроз де тињ ство, мла дост и зре ло 
до ба. У сво јој чи сто ти и вер но сти сам је га зио у ка ци, ни ко га од 
љу ди ни је би ло да Му по мог не. Но сио је стра шан те рет од го вор-
но сти за спа се ње љу ди. Знао је да ако не до ђе до од луч не из ме не 
на че ла и ци ље ва у људ ском ро ду све ће би ти из гу бље но. То је би-
ло бре ме на Ње го вој ду ши и ни ко ни је мо гао да про це ни те рет 
ко ји Га је при ти скао. Ис пу њен чвр стом од луч но шћу оства ри вао 
је свој жи вот ни за да так да Сам бу де све тлост љу ди ма.



Глава 10

Ова глава заснована је на Луки 1,5-23,57-80;
3,1-18; Матеју 3,1-12;Марку 1,1-8.

ГЛАС У ПУСТИЊИ

Ме ђу вер ни ма у Изра и љу ко ји су ду го оче ки ва ли Ме си јин 
до ла зак, по ја вио се Хри стов пре те ча. Оста ре ли све ште-

ник За ри ја и ње го ва же на Је ли са ве та »бе ху обо је пра вед ни пред 
Бо гом«, и у њи хо вом ти хом и све том жи во ту све тлост ве ре за-
сја ла је као зве зда у та ми тих злих да на. Овом бо го у год ном 
брач ном па ру да то је обе ћа ње о си ну ко ји ће ићи пред ли цем 
Го спод њим и »по рав на ти ста зе ње го ве«.

За ри ја је жи вео у »гор њој Ју де ји«, али оти шао је у Је ру са-
лим да не де љу да на слу жи у Хра му. Би ла је то ду жност ко ја је 
од свих све ште ни ка зах те ва на два пу та го ди шње. »И до го ди се, 
кад он слу жа ше по сво ме ре ду пред Бо гом, да по оби ча ју све-
штен ства до ђе на ње га да иза ђе у цр кву Го спод њу да ка ди.«

Он је ста јао ис пред злат ног ол та ра на све том ме сту у Све ти-
њи. Облак та мја на са мо ли тва ма Изра и ља уз ди зао се пред Бо-
гом. Из не на да је по стао све стан бо жан ског при су ства. Ан ђео 
Го спод њи »ста ја ше с де сне стра не ол та ра ка ди о но га«. По ло жај 
ан ђе ла озна ча вао је на кло ност, али За ри ја то ни је за па зио. Го-
ди на ма се мо лио за до ла зак От ку пи те ља; са да је Не бо по сла ло 
сво га ве сни ка да об ја ви да ће ове мо ли тве уско ро би ти усли ше-
не; Бож ја ми лост из гле да ла му је пре ве ли ка да би мо гао по ве ро-
ва ти! Био је ис пу њен стра хом и са мо о су дом.

Ме ђу тим, био је по здра вљен ра до сним уве ра ва њем: »Не бој 
се, За ри ја; јер је усли ше на тво ја мо ли тва; и же на тво ја Је ли са ве та 
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ро ди ће ти си на, и на дени  му име Јо ван. И би ће те би ра дост и ве-
се ље, и мно ги ће се об ра до ва ти ње го ву ро ђе њу. Јер ће би ти ве ли ки 
пред Бо гом и не ће пи ти ви на и си ке ра и на пу ни ће се Ду ха Све то-
га... И мно ге ће си но ве Изра и ље ве обра ти ти ка Го спо ду Бо гу њи-
хо во ме; И он ће на пред до ћи пред Њим у ду ху и си ли Или ји ној да 
обра ти ср ца ота ца к де ци, и не вер ни ке к му дро сти пра вед ни ка и 
да при пра ви Го спо ду на род го тов. И ре че За ри ја ан ђе лу: По че му 
ћу ја то по зна ти? Јер сам ја стар и же на мо ја вре ме ни та.«

За ри ја је до бро знао ка ко је Авра му у ста ро сти по кло ње но 
де те, за то што је ве ро вао да је ве ран Онај ко ји је обе ћао. Ме-
ђу тим, ста ри све ште ник за тре ну так скре нуо је сво ју ми сао на 
сла бост људ ског ро да. Он за бо ра вља да оно што је обе ћао, Бог 
је ка дар да ис пу ни. Ка ква су прот ност из ме ђу овог не ве ро ва-
ња и чи сте де тињ ске ве ре Ма ри је, де вој ке из На за ре та, чи ји је 
од го вор на чу де сну вест ан ђе ла био: »Ево слу шки ње Го спод ње, 
не ка ми бу де по ре чи тво јој.« (Лу ка 1,38)

Ро ђе ње За  ри јиног си на, као и ро ђе ње Авра мо вог де те та, и 
Ма ри ји ног де те та, тре ба  да нас по у чи о ве ли кој ду хов ној исти-
ни, исти ни ко ју спо ро учи мо, и бр зо за бо ра вља мо. Са ми смо 
не спо соб ни да чи ни мо би ло шта до бро; али оно што не мо же мо 
учи ни ти, учи ни ће Бож ја си ла у сва кој ду ши ко ја се пот чи ни и 
ве ру је. Ве ром је по кло ње но Де те обе ћа ња. Ве ром се ра ђа ду хов-
ни жи вот, а ми се оспо со бља ва мо да чи ни мо де ла прав де.

На За ри ји но пи та ње ан ђео је ре као: »Ја сам Га ври ло што сто-
јим пред Бо гом, и по слан сам да го во рим с то бом да ти ја вим ову 
ра дост.« Пет сто ти на го ди на ра ни је Га ври ло је послан да об ја-
ви Да ни лу про роч ко раз до бље ко је ће тра ја ти све до Хри сто вог 
до ла ска. Са зна ње да је крај овог раз до бља бли зу, по кре ну ло је 
За ри ју да се мо ли за Ме си јин до ла зак. Са да је сам ве сник пре ко 
ко га је да то про ро чан ство до шао да на ја ви ње го во ис пу ње ње.

Ре чи ан ђе ла: »Ја сам Га ври ло што сто јим пред Бо гом«, по ка-
зу је да се он на ла зи на по ло жа ју са ви со ким по ча сти ма у не бе-
ским дво ро ви ма. Ка да је до шао Да ни лу са ве шћу, ре као је: »Не-
ма ни ко га да ју нач ки ра ди са мном у том осим Ми ха и ла кне за 
ва ше га.« (Да ни ло, 10,21) О Га ври лу Спа си тељ го во ри у От кри-
ве њу и ка же: »По ка за, по слав ши по ан ђе лу сво је му слу зи сво-
је му Јо ва ну.« (От кри ве ње 1,1) Јо ва ну ан ђео об ја вљу је: »Јер сам 
и ја слу га као и ти и бра ћа тво ја про ро ци.« (От кри ве ње 22,9) 
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Ве ли чан стве на је ми сао – да је ан ђео ко ји сто ји у ча сти до Бож-
је га Си на иза бран да от кри је Бож је на ме ре гре шним љу ди ма.

За ри ја је из ра зио сум њу у ре чи ан ђе ла. Он не ће про го во ри-
ти све док се оне не ис пу не. »И ево«, ре као је ан ђео, »оне ме-
ћеш... док се то не збу де; јер ни си ве ро вао мо јим ре чи ма ко је 
ће се зби ти у сво је вре ме.« Све ште ни ко ва ду жност при ли ком 
ове слу жбе би ла је да се мо ли за оп ро ште ње јав них и на род них 
гре хо ва и за до ла зак Ме си је; али ка да је За ри ја по ку шао да то 
учи ни, ни је мо гао да из го во ри ни јед ну реч.

Иза шав ши да бла го сло ви на род »он на ми ги ва ше им; и оста 
нем«. Ду го су че ка ли и по че ли стра хо ва ти да га ни је по го дио 
Бож ји суд. Ка да је иза шао из све ти ње, ње го во ли це је си ја ло од 
Бож је сла ве »и раз у ме ше да му се не што утво ри ло (до био ви зи-
ју) у цр кви«. За ри ја им је са оп штио шта је ви део и чуо и »кад се 
на вр ши ше да ни ње го ве слу жбе, оти де ку ћи сво јој«.

Уско ро по сле ро ђе ња обе ћа ног де те та, очев је зик се осло бо-
дио »и го во ра ше хва ле ћи Бо га. И уђе страх у све су се де њи хо ве; 
и по свој гор њој Ју де ји раз гла си се сав овај до га ђај. И сви ко-
ји чу ше мет ну ше у ср це сво је го во ре ћи: Шта ће би ти из ово га 
де те та?« Све то тре ба ло је да до при не се усме ра ва њу па жње на 
Ме си јин до ла зак, за ко ји је Јо ван тре ба  да при пре ми пут.

Све ти Дух по чи нио је на За ри ји и овим ве ли чан стве ним ре-
чи ма про ре као је ми си ју сво га си на:

»И ти, де те, на зва ћеш се про ро к Нај ви ше га;
Јер ћеш ићи на пред пред ли цем Го спод њим 
да Му при пра виш пут;
Да даш ра зум спа се ни ја на ро ду Ње го ву
За опро ште ње гре ха њихо вих,
По ду бо кој ми ло сти Бо га на ше га,
По ко јој нас је по хо дио Ис ток с ви си не;
Да оба сјаш оне ко ји се де у та ми и у се ну смрт но ме;
Да упу тиш но ге на ше на пут ми ра.« (Лука 1,76-78)
»А де те ра сти ја ше и ја ча ше ду хом и бе ше у пу сти њи до тле 

док  се не по ка за Изра и љу.« Пре Јо ва но вог ро ђе ња, ан ђео је ре-
као: »Јер ће би ти ве ли ки пред Бо гом, и не ће пи ти ви на и си ке ра, 
и на пу ни ће се Ду ха Све то га.« Бог је по звао За ри ји ног си на на 
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ве ли ки по сао, нај ве ћи по сао ко ји је ика да био по ве рен љу ди ма. 
Да би ис пу нио ово де ло, Бог је мо рао да ра ди са њим. Бож ји Дух 
би ће с њим ако бу де поштовао упут ство ан ђе ла.

Јо ван тре ба да иде као Је хо вин ве сник, да но си Бож ју све-
тлост љу ди ма. Он ће да ти но ви п ра вац њи хо вим ми сли ма. Он 
је упе ча тљи во мо рао да им пре не се све тост Бож јих зах те ва и 
њи хо ву по тре бу за Ње го вом са вр ше ном прав дом. Та кав ве сник 
мо ра би ти свет. Он мо ра би ти храм у ко ме ће пре би ва ти Бож ји 
Дух. Да би ис пу нио свој за да так, он мо ра има ти здрав те ле сни 
са став, ум ну и ду хов ну си лу. За то је би ло не оп ход но да вла да 
сво јим же ља ма и стра сти ма. Он је мо рао би ти спо со бан да та ко 
вла да сво јим мо ћи ма да мо же ста ја ти ме ђу љу ди ма не по кре нут 
окол но сти ма, као сте не и пла ни не у пу сти њи.

У вре ме Јо ва на Кр сти те ља би ла је в ео ма ра ши ре на по хле па 
за бо гат ством, љу бав пре ма рас ко ши и раз ме тљи во сти. Чул на 
за до вољ ства, го збе и пи јан ке иза зива ле су бо ле сти те ла и из о-
па че ност, умрт вља ва ју ћи ду хов но за па жа ње и ума њу ју ћи осе-
тљи вост пре ма гре ху. Јо ван је тре ба ло да сто ји као ре фор ма тор. 
Сво јим уз др жа ним жи во том и обич ним оде лом тре ба ло је да 
уко ри пре те ри ва ња сво га вре ме на. Због то га упут ства да та Јо-
ва но вим ро ди те љи ма пред ста вља ју по у ку о уме ре но сти ко ју је 
дао ан ђео са не бе ског пре сто ла.

У де тињ ству и мла до сти ка рак тер је нај спо соб ни ји да при ма 
ути ске. Та да тре ба сте ћи моћ вла да ња над са мим со бом. Крај 
ог њи шта и за по ро дич ном тр пе зом вр ши се ути цај чи ји је ис ход 
тра јан као веч ност. Ви ше од би ло ког при род ног да ра, на ви ке 
сте че не у де тињ ству од лу чу ју да ли ће не ки чо век би ти по бед-
ник или по бе ђен у жи вот ној бор би. Мла дост је вре ме се тве. Она 
од ре ђу је при ро ду же тве за овај жи вот и жи вот ко ји ће до ћи.

Као про рок, Јо ван тре ба »да обра ти ср ца ота ца к де ци, и не-
вер ни ке к му дро сти пра вед ни ка, и да при пра ви Го спо ду на род 
го тов«. У при пре ма њу пу та за Пр ви Хри стов до ла зак, он је био 
пред став ник оних ко ји ће при пре ми ти на род за Дру ги Хри стов 
до ла зак. Свет се пре дао за до воља ва њу сво јих же ља. За блу-
де и ла жи кип те. Умно жа ва ју се со то ни не зам ке припремљене 
за уни ште ње ду ша. Сви ко ји же ле са вр ше ну све тост у стра ху 
Бож јем, мо ра ју да на у че по у ку о уме ре но сти и са мо са вла ђи ва-
њу. Ви ше си ле ума мо ра ју пот чи ни ти же ље и страст. Основ за 
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сти ца ње ум не сна ге и ду хов не про ниц љи во сти је та са мо ди сци-
пли на ко ја ће нам омо гу ћи ти да раз у ме мо и спро ве де мо у жи-
вот све те исти не Бож је ре чи. Због то га уме ре ност на ла зи сво је 
ме сто у де лу припр е ме за Дру ги Хри стов до ла зак.

По при род ном ре до сле ду, За ри јин син био би вас пи та ван за 
све ште нич ку слу жбу. Ме ђу тим вас пи та ње у ра бин ским шко ла-
ма учи ни ло би га не спрем ним за ње го во де ло. Бог га ни је по слао 
учи те љи ма те о ло ги је да га на у че ка ко да ту ма чи Пи сма. По звао 
га је у пу сти њу да би мо гао да учи о при ро ди и Бо гу те при ро де.

На шао је свој дом у уса мље ном пре де лу, усред не плод них 
бре жу ља ка, ди вљих кли су ра и сте но ви тих пе ћи на. Из а брао је 
да се од рек не жи вот них ужи ва ња и рас ко ши и при хва ти не-
ми ло срд ну сте гу пу сти ње. Ов де је ње го ва око ли на до при но-
си ла на ви ка ма јед но став но сти и са мо о дри ца ња. Не о ме тан 
световном бу ком, мо гао је да про у ча ва по у ке из при ро де, от-
кри ве ња и про вид но сти. Ре чи ко је је ан ђео упу тио За ри ји, че-
сто су Јо ва ну по на вља ли ње го ви бо го бо ја зни ро ди те љи. Од де-
тињ ства ука зи ва ли су му на ње го ву ми си ју и он је при хва тио 
све то по ве ре ње. Са мо ћа пу сти ње би ла је за ње га до бро до шло 
уто чи ште од дру штва у ко ме су го то во пре о вла да ли сум ња, не-
вер ство и не чи сто та. Ни је ве ро вао у сво ју сна гу да се од у пре 
ис ку ше њу, из бе га ва ју ћи стал ни до дир са гре хом, да не би из гу-
био осетљивост према ње го вој стра шној гре шно сти.

По све ћен Бо гу од сво га ро ђе ња као на зи реј, усво јио је овај 
за вет као свој за вет до жи вот ног по све ће ња. Ње го ва оде ћа би-
ла је оде ћа ста рих про ро ка – ха љи на од ка ми ље дла ке, опа са на 
ко жним ре ме ном. Он »је ђа ше ска кав це и мед ди вљи«, ко ји је 
на ла зио у пу сти њи, и пио чи сту во ду са бре жу ља ка.

Ме ђу тим, Јо ван свој жи вот ни је про вео у до ко ли ци, у ис по-
снич кој су мор но сти и се бич ном из два ја њу. С вре ме на на вре ме 
од ла зио је да се су срет не са љу ди ма, увек је био за ин те ре со вани 
по сма трач оно га што се де ша ва ло у све ту. Из свог ти хог уто чи-
шта пра тио је раз вој до га ђа ја. Сво јим по гле дом про све тље ним 
бо жан ским Ду хом, про у ча вао је ка рак тер љу ди, да би мо гао да 
про на ђе на чин ка ко да не бе ском ве шћу до пре до њи хо вог ср ца. 
Те рет ње го вог за дат ка по чи вао је на ње му. У уса мље но сти, раз-
ми шља њем и мо ли твом, тру дио се да при пре ми сво ју ду шу за 
жи вот но де ло ко је је би ло пред њим.
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Иа ко у пу сти њи, ни је био по ште ђен ис ку ше ња. Ко ли ко је 
год би ло мо гу ће, за тво рио је сва ки пут ко јим би со то на мо гао 
да уђе, па ипак ку шач га је на па дао. Ње го ва ду хов на схва та ња 
би ла су ја сна; раз вио је сна гу и од луч ност ка рак те ра, а уз по-
моћ Све то га Ду ха, био је у ста њу да от кри је со то нин при ступ и 
од у  пре се ње го вој си ли.

Јо ван је у пу сти њи про на шао сво ју шко лу и сво ју све ти њу. 
Као и Мој си је усред ма ди јан ских пла ни на, био је за кло њен Бож-
јим при су ством и окру жен до ка зи ма Ње го ве мо ћи. Ње му ни је 
па ло у део да као ве ли ки во ђа у Изра и љу пре би ва усред све ча не 
ве ли чан стве но сти пла нин ске оса ме; већ су пред њим ле жа ли 
вр хо ви Мо а ва, с ону стра ну Јорд ана, го во ре ћи му о Оно ме »ко-
ји је по ста вио го ре« (Пса лам 65,6) и опа сао их си лом. Су мор ни 
и стра шни из глед при ро де у ње го вом пу стињ ском до му жи во 
је при ка зи вао ста ње Изра и ља. Го спод њи род ни ви но град по-
стао је не о бра ђе на пу стош. Ме ђу тим, из над пу сти ње нат кри ли-
ло се сјај но и див но не бо. Обла ци ко ји су се на вла чи ли, олуј но 
там ни, би ли су нат кри ље ни ду гом обе ћа ња. Та ко је над Изра-
и ље вим по ни же њем си ја ла обе ћа на сла ва Ме си ји не вла да ви не. 
Обла ке гне ва рас те ра ла је ду га Ње го ве за вет не мило сти.

Сам у ти хој но ћи чи тао је Бож је обе ћа ње Авра му о по том-
ству без број ном као зве зде. Све тлост зо ре, по зла ћу ју ћи мо ав-
ске пла ни не, го во ри ла му је о Оно ме ко ји ће би ти као »све тлост 
ју тре ња, кад, сун це из ла зи ју тром без обла ка«. (2. Са му и ло ва 
23,4) А у по днев ној све тло сти ви део је рас ко шност Ње го вог ја-
вља ња, ка да ће се поја ви ти »сла ва Го спод ња, и сва ко ће те ло 
ви де ти«. (Иса и ја 40,5)

Са ду хом пу ним стра хо по што ва ња, али и ра до сти, ис тра жи-
вао је у про роч ким сви ци ма от кри ве ња о до ла ску Ме си је – обе-
ћа ног потомства – ко ји ће смр ска ти гла ву зми ји; Ши ло ха, »Да-
ро дав ца ми ра«, ко ји тре ба да се по ја ви пре не го што не ста не 
ца р на Да ви до вом пре сто лу. Са да је до шло вре ме. Рим ски вла-
дар се део је у дво ру на бр ду Си он. Према си гур ној Бож јој ре чи, 
Хри стос је већ био ро ђен.

Иса и ји ни оду ше вље ни опи си Ме си ји не сла ве би ли су пред-
мет ње го вог да но ноћ ног про у ча ва ња – те Ши бљи ке из ко ре на 
Је се је вог; Ца ра ко ји ће вла да ти по прав ди, и »по пра ви ци ка ра ти 
крот ке у зе мљи«, и би ће »као за клон од ве тра... као сен од ве ли-
ке сте не у зе мљи са су ше ној«; Изра иљ се не ће ви ше зва ти »оста-
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вље на«, ни ти ње го ва зе мља »пу стош«, не го ће је Го спод зва ти 
»ми ли на мо ја«, а Ње го ву зе мљу »уда та«. (Иса и ја 11,4; 32,2; 62,4) 
Ср це уса мље ног из гна ни ка би ло је ис пу ње но слав ним ви ђе њем. 
За бо ра вља ју ћи на се бе по сма трао је Ца ра у Ње го вој ле по ти. Гле-
дао је ве ли чан стве ност све тло сти, а се бе сма трао не у спе шним 
и не до стој ним. Био је спре ман да по ђе као не бе ски ве сник, не о-
ча ран људ ским, за то што је гле дао на Бо жан стве ног. Мо гао је да 
сто ји ус прав но и не у стра ши во у при су ству зе маљ ских вла да ра, 
за то што се ду бо ко кла њао пред Ца рем над ца ре ви ма.

Јо ван ни је пот пу но раз у мео при ро ду Ме си ји ног цар ства. Он 
је оче ки вао да Изра иљ бу де осло бо ђен од на род них не при ја те-
ља; али до ла зак Ца ра у прав ди и ус по ста вља ње Изра и ља као 
све тог на ро да, био је ве ли ки циљ ње го ве на де. На тај на чин ве-
ро вао је да ће се ис пу ни ти про ро чан ство из ре че но при ли ком 
Ње го вог ро ђе ња:

»И опо ме ну ти све то га за ве та сво је га,
Да се из ба ви мо из ру ку не при ја те ља сво јих
И да Му слу жи мо без стра ха.
У све тло сти и у прав ди пред Њим док смо год жи ви.«
                                                                     (Лука 1,72.74.75)
Ви део је свој на род за ве ден, са мо за до во љан и уснуо у сво јим 

гре си ма. Че знуо је да га про бу ди за све ти ји жи вот. Вест ко ју му 
је Бог дао да је но си би ла је од ре ђе на да их про бу ди из успа ва-
но сти и по кре не да за дрх те због сво је ве ли ке зло ће. Пре не го 
што се ме Је ван ђе ља про на ђе ме сто, зе мљи ште ср ца мо ра да се 
усит ни. Пре не го што по тра же ис це ље ње од Ису са, мо ра ли су 
да по ста ну све сни опа сно сти од ра на гре ха.

Бог не ша ље ве сни ке да ла ска ју гре шни ци ма. Он не ша ље 
вест ми ра да би коб ном си гур но шћу уљуљ као не по све ће не. Он 
оп те ре ћу је са вест пре ступ ни ка те шким бре ме ном и про ба да 
ду шу стре ла ма осве до че ња. Ан ђе ли ко ји слу же из но се му стра-
шне Бож је су до ве да би про ду би ли осе ћа ње по тре бе и под ста-
кли га да уз вик не: »Шта ми тре ба чи ни ти да се спа сем?« Та да 
Ру ка ко ја га је по ни зи ла до пра ха, по ди же по кај ни ка. Глас ко ји 
је уко ра вао грех и по сра мио гор дост и сла во љу бље,  пи та са нај-
не жни јим са о се ћа њем: »Шта хо ћеш да ти учи ним?«
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Ка да је Јо ва н отпочео слу жбу, на род се на ла зио у ста њу уз-
не ми ре но сти и не за до вољ ства, пред са мим устан ком. По сле 
сврг ну ћа Ар хе ла ја, Ју де ја је пот па ла под не по сред ну власт Ри-
ма. Сви ре па вла да ви на и на си ље рим ских гу вер не ра и њи хо-
ви од луч ни на по ри да уве ду не зна бо жач ка зна ме ња и оби ча је, 
пот па ли ли су по бу ну ко ја је би ла угу ше на у кр ви хи ља да нај-
хра бри јих Изра и ља ца. Све ово по ја ча ло је на ро дну мр жњу пре-
ма Ри му и че жњу да се осло бо де ње го ве си ле.

Усред не сло ге и сва ђе чуо се глас из пу сти ње, по тре сан и 
озби љан, а ипак пун на де: »По кај те се јер се при бли жи Цар ство 
не бе ско.« Он је по кре нуо љу де но вом, необичном си лом. Про-
ро ци су пред ска зи ва ли Хри стов до ла зак као до га ђај у да ле кој 
бу дућ но сти; али ов де је по сто ја ла об ја ва да је Он ту. Сам Јо ва-
нов из глед вра ћао је умо ве ње го вих слу ша ла ца ста рим ви де о-
ци ма. Сво јим по на ша њем и оде ћом на ли ко вао је про ро ку Или-
ји. Ду хом и си лом Или ји ном оп ту жи вао је ис ква ре ност на ро да 
и ка рао због гре хо ва ко ји су пре о вла да ва ли. Ње го ве ре чи би ле 
су јед но став не, не по сред не и убе дљи ве. Мно ги су ве ро ва ли да 
је он је дан од про ро ка ко ји је вас кр сао из мр твих. Цео на род 
био је по кре нут. Мно штво се сја ти ло у пу сти њи.

Јо ван је об ја вљи вао до ла зак Ме си јин и по зи вао на род на по-
ка ја ње. Као знак очи шће ња од гре ха, кр шта вао их је у во да ма 
Јор да на. Та ко је зна чај ном, очи глед ном по у ком об ја вио да су 
они ко ји су се бе про гла ша ва ли Бож јим иза бра ним на ро дом, 
би ли упр ља ни гре хом и да без очи шће ња ср ца и жи во та не мо-
гу има ти де о у Ме си ји ном цар ству.

Кне же ви и ра би ни, вој ни ци, ца ри ни ци и се ља ци до ла зи ли су 
да чу ју про ро ка. Све ча на опо ме на од Бо га уз не ми ри ла их је за 
из ве сно вре ме. Мно ги до ве де ни до по ка ја ња при хва ти ли су кр-
ште ње. Осо бе из свих дру штве них сло је ва по ко ри ле су се зах те-
ви ма Кр сти те ља да би има ли уде ла у Цар ству ко је је об ја вљи вао. 

Мно ги књи жев ни ци и фа ри се ји до ла зи ли су ис по ве да ју ћи 
сво је гре хе и тра же ћи кр ште ње. Они су се бе уз ви си ва ли као бо-
ље од оста лих љу ди и на во ди ли љу де да га је ви со ко ми шље ње о 
њи хо вој по бо жно сти; са да су тај не кри ви це њи хо вог жи во та би-
ле от кри ве не. Ме ђу тим, Све ти Дух по ка зао је Јо ва ну да мно ги од 
ових љу ди не ма ју пра во осве до че ње о гре ху. Би ли су пре вр тљив-
ци. Као про ро ко ви при ја те љи на да ли су се да ће на ћи ми лост код 
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Кне за ко ји ће до ћи. При ма њем кр ште ња из ру ку овог оми ље ног 
мла дог учи те ља, сма тра ли су да ће по ја ча ти свој ути цај на на род.

Јо ван их је до че као оштрим пи та њем: »По ро ди аспи ди ни! 
Ко ка за ва ма да бе жи те од гне ва ко ји иде? Ро ди те да кле род до-
сто јан по ка ја ња. И не ми сли те и не го во ри те се би: Има мо оца 
Авра ма; јер вам ка жем да мо же Бог и од ка ме ња ово га по диг ну-
ти де цу Авра му.«

Је вре ји су по гре шно про ту ма чи ли Бож је обе ћа ње о веч ној на-
кло но сти пре ма Изра и љу: »Ова ко ве ли Го спод, ко ји да је Сун це да 
све тли да њу, и уред бе Ме се цу и зве зда ма да све тле но ћу, ко ји рас-
ки да мо ре и бу че ва ли ње го ви, ко је му је име Го спод над вој ска ма: 
ако тих уре да ба не ста не ис пред Ме не, го во ри Го спод, и потомство 
ће Изра и ље во пре ста ти би ти на род пре да Мном на век. Ова ко ве-
ли Го спод: Ако се мо же из ме ри ти не бо го ре и из ви де ти те ме љи 
зе маљ ски до ле, та да ћу и Ја од ба ци ти све потомство Изра и ље во 
за све што су учи ни ли, ве ли Го спод.« (Је ре ми ја 31,35–37) Је вре ји 
су сма тра ли да им њи хо во при род но по ре кло од Авра ма да је пра-
во на ово убе ђе ње. Ме ђу тим, пре ви де ли су усло ве ко је је Бог од-
ре дио. Пре не го што је дао обе ћа ње, Он је ре као: »Мет ну ћу закон 
свој у њих, и на ср цу њи хо ву на пи са ћу га, и би ћу им Бог и они ће 
Ми би ти на род... јер ћу им опро сти ти бе за ко ња њи хо ва, и гре ха 
њи хо вих не ћу ви ше по ми ња ти.« (Је ре ми ја 31,33.34)

Ње го ва ми лост оси гу ра на је на ро ду у чи јем је ср цу за пи сан 
Бож ји за кон. Они су јед но са Њим. Ме ђу тим, Је вре ји су се са ми 
одво ји ли од Бо га. Због сво јих гре хо ва па ти ли су под Ње го вим 
су до ви ма. То је био узрок њи хо вог робовања под не зна бо жач ком 
на ро ду. Њи хо ви умо ви би ли су по мра че ни пре сту пом, а по што 
им је Го спод у про шлим вре ме ни ма ука зи вао та ко ве ли ку на кло-
ност, оправ дава ли су сво је гре хе. Ла ска ли су са ми се би да су бо-
љи од дру гих љу ди и да им то да је пра во на Ње го ве бла го сло ве.

Ово »на пи са се за на у ку на ма, на ко је по сле дак све та до ђе«. 
(1. Ко рин ћа ни ма 10,11) Колико че сто по гре шно ту ма чи мо Бож-
је бла го сло ве и ла ска мо се би да због не ке личне до бро те ужи-
ва мо на кло ност! Бог не мо же да учи ни за нас оно што же ли да 
учи ни. Ми упо тре бља ва мо Ње го ве да ро ве да би смо удо во љи ли 
сво јим же ља ма и да би на ше ср це отврд ну ло у не вер ству и гре ху.

Јо ван је об ја вио учи те љи ма у Изра и љу да њи хо ва охо лост, 
се бич ност и су ро вост по ка зу ју да су они по ро ди аспи ди ни, 
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смрт но про клет ство за на род, а не де ца пра вед ног и по слу шног 
Авра ма. С об зи ром на све тлост ко ју су при ми ли од Бо га, би ли 
су чак го ри од не зна бо жа ца од ко јих су се осе ћа ли мно го ви-
шим. За бо ра ви ли су сте ну од ко је су би ли ис кле са ни и ја му из 
ко је су ис ко па ни. Бог ни је за ви сио од њих у по сти за њу сво га 
ци ља. Као што је Авра ма по звао из не зна бо жач ког на ро да, та-
ко је мо гао да по зо ве и дру ге у сво ју слу жбу. Њи хо ва ср ца мо гу 
из гле да ти бе жи вот но као сте ње у пу сти њи, али и Ње гов Дух 
мо же да их по кре не да из вр ше Ње го ву во љу и при ме ис пу ње ње 
Ње го вог обе ћа ња.

»Већ«, ка же про рок, »и се ки ра код ко ре на др ве ту сто ји; сва-
ко да кле др во ко је не ра ђа до бра ро да, се че се и у огањ се ба ца.« 
Вред ност др ве та не од ре ђу је се ње го вим име ном, већ ње го вим 
ро дом. Ако је др во бес ко ри сно, име га не мо же спа си ти од уни-
ште ња. Јо ван је об ја вио Је вре ји ма да о њи хо вом по ло жа ју пред 
Бо гом од лу чу је њи хов ка рак тер и жи вот. Са мо ис по ве да ње ве-
ре не ма ни ка кве вред но сти. Ако њи хов жи вот и ка рак тер ни је 
у скла ду са Бож јим за ко ном, они ни су Ње гов на род.

Речи ма ко је ис пи ту ју ср це, уве рио је сво је слу ша о це. Они су 
до ла зи ли к ње му са пи та њем: »Шта ће мо да кле чи ни ти?« Од го-
во рио је: »Ко ји има две ха љи не не ка да јед ну оно ме ко ји не ма; 
и ко има хра не нека чи ни та ко.« Опо ми њао је ца ри ни ке да не 
чи не не прав ду, а вој ни ке да не чи не на си ља.

Сви ко ји бу ду по ста ли по да ни ци Хри сто вог цар ства, ре као 
је, пру жи ће до ка зе о сво јој ве ри и по ка ја њу. Љу ба зност, по ште-
ње и вер ност по ка за ће се у њи хо вом жи во ту. Слу жи ће не вољ-
ни ма и до но си ће сво је при но се Бо гу. Они ће шти ти ти не моћ не и 
пру жати при мер вр ли не и са ми ло сти. Та ко ће след бе ни ци Хри-
сто ви пру жи ти до каз о пре о бра жа ва ју ћој си ли Све то га Ду ха. У 
сва ко днев ном жи во ту ви де ће се прав да, ми ло ср ђе и Бож ја љу-
бав. Ако не бу де та ко они ће би ти као пле ва ко ја се ба ца у ва тру.

»Ја да кле кр шта вам вас во дом за по ка ја ње«, го во рио је Јо-
ван, »а Онај што иде за мном, ја чи је од ме не: ја ни сам до сто јан 
ње му обу ће по не ти; Он ће вас кр сти ти Ду хом све тим и ог њем.« 
(Ма теј 3,11) Про рок Иса и ја из ја вљу је да ће Го спод очи сти ти 
свој на род од њи хо вих гре ха, »ду хом ко ји су ди и са жи же«. Реч 
Го спод ња Изра и љу је гла си ла: »Окре ну ћу ру ку сво ју на те, и са-
же ћи ћу тро ске тво је да те пре чи стим, и укло ни ћу све оло во 
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тво је.« (Иса и ја 4,4; 1,25) За грех ма где се на шао »Бог наш је 
огањ ко ји спа љу је«. (Је вре ји ма 12,29) У сви ма ко ји се пот чи не 
Ње го вој си ли, Бож ји Дух спа ли ће грех. Али ако се љу ди чвр сто 
др же гре ха, они ће се по и сто ве ти ти са њим. Та да Бож ја сла ва 
ко ја уни шта ва грех, мо ра да уни шти и њих. Ја ков је по сле но ћи 
бор бе с ан ђе лом, уз вик нуо: »Бо га ви дех ли цем к ли цу, и ду ша се 
мо ја из ба ви.« (1. Мој си је ва 32,30) Ја ков је био крив због ве ли ког 
гре ха ко ји је учи нио у сво ме по на ша њу пре ма Иса ву, али се по-
ка јао. Ње гов пре ступ је опро штен и грех очи шћен; за то је мо гао 
под не ти от кри ве ње Бож јег при су ства. Ме ђу тим, кад год су љу-
ди до ла зи ли пред Бо га, а на мер но га ји ли зло, би ли су уни ште-
ни. При ли ком Дру гог Хри сто вог до ла ска зли ће би ти уни ште ни 
»ду хом уста« Ње го вих и ис ко ре ње ни »све тло шћу до ла ска« Ње-
го ва. (2. Со лу ња ни ма 2,8) Све тлост Бож је сла ве ко ја да је жи вот 
пра вед ни ци ма, уни шти ће гре шни ке.

У вре ме Јо ва на Кр сти те ља, Хри стос упра во тре ба  да се по ја ви 
као Онај ко ји ће от кри ти Бож ји ка рак тер. Са ма Ње го ва по ја ва 
от кри ва ће љу ди ма њи хов грех. Је ди но ако бу ду би ли вољ ни да 
се очи сте од гре ха, мо ћи ће да уђу у за јед ни цу са Њим. Са мо они 
ко ји су чи сто га ср ца мо гу пре би ва ти у Ње го вој при сут но сти.

Та ко је Кр сти тељ об ја вљи вао Бож ју вест Изра и љу. Мно ги 
су па зи ли на ње го ве по у ке. Мно ги су све жр тво ва ли да би по-
слу ша ли. Мно штво је сле ди ло овог но вог учи те ља од ме ста до 
ме ста и ни је би ло ма ло оних ко ји су га ји ли на ду да би он мо-
гао би ти Ме си ја. Ка да је Јо ван уви део да се на род окре ће к ње-
му, иско ри стио је сва ку при ли ку да ње го ву ве ру упра ви пре ма 
Оно ме ко ји ће до ћи.
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Глава 11

Ова глава заснована је на Матеју  3,13-17; 
Марку 1,9-11; Луки 3,21.22.

КРШТЕЊЕ

Глас пр о ро ка из пу сти ње и ње го ва уз ви ше на вест ра ши ри ли 
су се по це лој Га ли ле ји. Вест је до пр ла до се ља ка у нај за ба че-

ни јим брд ским ме сти ма и до ри ба ра крај мо ра, и у овим јед но-
став ним, озбиљ ним ср ци ма на и шла на нај и скре ни ји од зив. У 
На за ре ту она је би ла ка зи ва на у др во дељ ској ра ди о ни ци ко ја је 
при па да ла Јо си фу и Је дан је пре по знао по зив. Ње го во вре ме је 
до шло. Окре ћу ћи се од свог сва ко днев ног на пор ног ра да, опро-
стио се од мај ке и сле дио ко ра ке сво јих сународника ко ји су се 
сти ца ли ка Јор да ну.

Исус и Јо ван Кр сти тељ би ли су ро ђа ци бли ско по ве за ни 
окол но сти ма сво га ро ђе ња; па ипак ни су лич но по зна ва ли 
је дан дру го га. Исус је жи вео у На за ре ту у Га ли ле ји, а Јо ван у 
Ју деј ској пу сти њи. У пот пу но раз ли чи тим усло ви ма, жи ве ћи 
по ву че ним жи во том, ни су има ли ве зу је дан са дру гим. Про-
ви ђе ње је то та ко од ре ди ло. Ни ка ква при ли ка ни је постојала, 
ко ја би их оп ту жи ва ла да су се до го во ри ли да под у пи ру тврд-
ње је дан дру го га.

Јо ван је био упо знат са до га ђа ји ма ко ји су обе ле жи ли Ису-
со во ро ђе ње. Он је чуо о по се ти Је ру са ли му у Ње го вом де тињ-
ству и о то ме шта се до го ди ло у ра бин ској шко ли. Познавао је 
Ње го в без гре шни жи во т и ве ро вао да је Он Ме си ја, али за то 
ни је имао по у зда но јем ство. Чи ње ни ца да је Исус то ли ко го ди-
на остао не по знат, не да ју ћи ни ка кво на ро чи то све до чан ство о 

109



79КРШТЕЊЕ

свом за дат ку, да ва ло је при ли ку за сум ње у то да ли Он мо же 
би ти Обе ћа ни. Кр сти тељ, ме ђу тим, че као је у ве ри, ве ру ју ћи да 
ће Бог у сво је вре ме све об ја сни ти. Ње му је би ло от кри ве но да 
ће Ме си ја тра жи ти да Га кр сти сво јим ру ка ма и да ће та да бити 
да т знак о Ње го вом бо жан ском ка рак те ру. Та ко ће он мо ћи да 
Га пред ста ви на ро ду.

Ка да је Исус до шао да се кр сти, Јо ван је у Ње му от крио чи-
сто ту ка рак те ра ко ју ни ка да ра ни је ни је за па зио ни у јед ном чо-
ве ку. Са ма ат мос фе ра Ње го вог при су ства би ла је све та и ули ва-
ла је стра хо по што ва ње. Ме ђу мно штвом ко је се оку пља ло око 
ње га на Јор да ну, Јо ван је слу шао мрач не при че о зло чи ни ма и 
су сретао се са ду ша ма по ви је ним под тере том без број них гре-
хова; али ни ка да ни је до шао у до дир са људ ским би ћем ко је је 
то ли ко оди са ло бо жан ским ути ца јем. Све је то би ло у скла ду са 
оним што је Јо ва ну от кри ве но о Ме си ји. Ипак, ус те зао се да ис-
пу ни Ису сов зах тев. Ка ко мо же он, гре шник, да кр сти Без гре-
шно га? И за што би се Онај ко ме ни је по треб но по ка ја ње под-
вр гао об ре ду ко ји је пред ста вљао при зна ње кри ви це ко ја тре ба 
да се опе ре?

Ка да је Исус за тра жио кр ште ње, Јо ван се по ву као уз вик нув-
ши: »Ти тре ба ме не да кр стиш, а Ти ли до ла зиш к ме ни?« Од-
луч ним, а ипак пле ме ни тим ау то ри те том, Исус је од го во рио: 
»Оста ви сад, јер та ко нам тре ба ис пу ни ти сва ку прав ду.« По-
пу стив ши, Јо ван је по вео Спа си те ља до Јор да на и за гњу рио Га у 
во ду. Исус »иза ђе од мах из во де; и гле, отво ри ше му се не бе са, и 
ви де Ду ха Бож је га где си ла зи као го луб и до ђе на ње га«.

Исус ни је при мио кр ште ње као при зна ње личне кри ви це. 
Он се по и сто ве тио са гре шни ци ма, учи нив ши ко рак ко ји ми 
тре ба да пре ду зме мо и из вр шив ши по сао ко ји ми мо ра мо да 
ура ди мо. Ње гов жи вот пат њи и стр пљи ве ис трај но сти по сле 
кр ште ња, та ко ђе, је при мер за нас.

По што је иза шао из во де, Исус је при кло нио гла ву у мо ли тви 
на оба ли ре ке. Пред Њим се отва ра но во и зна чај но раз до бље. 
Он је са да на ши рој по зор ни ци ула зио у свој жи вот ни су коб. 
Иа ко је био Кнез ми ра, Ње гов до ла зак мо ра да бу де као ису ка-
ва ње ма ча. Цар ство ко је је Он до шао да осну је би ло је су прот но 
од оно га што су Је вре ји же ле ли. Он ко ји је био те мељ изра иљ-
ских об ре да и уре ђе ња, би ће сма тран као њи хов не при ја тељ и 
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ру ши тељ. Он ко ји је об ја вио за кон на Си на ју би ће осу ђен као 
пре ступ ник. Он ко ји је до шао да сло ми со то ни ну си лу, би ће 
про гла шен Вел зе ву лом. Ни ко на Зе мљи ни је Га раз у мео и у то-
ку сво је слу жбе Он је и да ље мо рао да  хо да сам. У то ку це лог 
Ње го вог жи во та, Ње го ва мај ка и бра ћа ни су схва та ли Ње го ву 
ми си ју. Чак ни Ње го ви уче ни ци ни су Га раз у ме ва ли. Он је пре-
би вао у веч ној све тло сти, као Је дан са Бо гом, али свој жи вот на 
Зе мљи мо рао је да про ве де у уса мље но сти.

Као Је дан од нас, мо рао је да но си те рет на ше кри ви це и не-
с ре ће. Без гре шни је мо рао да осе ти сра мо ту гре ха. Онај ко ји је 
во лео мир, мо рао је да пре би ва са не ми ром, исти на је мо ра ла да 
бо ра ви са не и сти ном, чи сто та са не чи сто том. Сва ки грех, сва ка 
не су гла си ца, сва ка по ни жа ва ју ћа по жу да ко ју је пре ступ до нео, 
би ла је му че ње за Ње гов дух.

Сам је мо рао да ута ба ста зу, сам је мо рао да но си те рет. На 
Ње му ко ји је оста вио сво ју сла ву и при хва тио сла бо сти људ-
ског ро да, ле жало је  от ку пље ње све та. Он је све то ви део и осе-
ћао, али Ње гов циљ остао је не по љу љан. Од Ње го ве ми ши це 
за ви си ло је спа се ње па лог ро да и Он је ис пру жио сво ју ру ку да  
ухва ти ру ку Све моћ не љу ба ви.

Спа си те љев по глед као да је про ди рао у Не бо, док је из ли вао 
сво ју ду шу у мо ли тви. До бро је знао да је грех отврд нуо људ-
ска ср ца, и да ће им би ти те шко да рас по зна ју Ње го ву ми си ју и 
при хва те дар спа се ња. Он је мо лио Оца за си лу да по бе ди њи-
хо во не ве ро ва ње, да сло ми око ве ко ји ма их је со то на за ро био и 
за њи хо во до бро по бе ди ру ши те ља. Он је тра жио до каз да Бог 
при хва та људ ски род у лич но сти сво га Си на.

Ан ђе ли ни ка да ра ни је ни су слу ша ли та кву мо ли тву. Они су 
жар ко же ле ли да свом во ље ном За по вед ни ку до не су вест охра-
бре ња и уте хе. Али не – сам Отац од го во ри ће на мол бу сво га 
Си на. Не по сред но са пре сто ла из ла зи ли су зра ци Ње го ве сла ве. 
Не бе са су се отво ри ла и на Спа си те ље ву гла ву си шла је нај чи-
сти ја све тлост у об ли ку го лу ба – при кла дан знак Оно га ко ји је 
по ни зан и кро так.

Од огром ног мно штва на Јо рда ну, ма ло њих, осим Јо ва на, 
рас по зна ло је ово не бе ско ви ђе ње. Ипак, све ча на озбиљ ност 
бо жан ског При су ства по чи ва ла је на оку пље ни ма. На род је 
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ста јао и у ти ши ни по сма трао Хри ста. Ње го ва при ли ка ку па-
ла се у све тло сти ко ја веч но окру жа ва Бож ји пре сто. Ње го во 
по диг ну то ли це, би ло је про сла вље но, што ни ка да ра ни је ни-
су ви де ли на чо ве ко вом ли цу. Са отво ре них не бе са чуо се глас 
ка ко го во ри: »Ово је Син Мој љу ба зни ко ји је по Мо јој во љи.«

Ове ре чи по твр де да те су да би на дах ну ле ве ром оне ко ји су 
би ли све до ци овог при зо ра и оја ча ле Спа си те ља за Ње го ву ми-
си ју. Иа ко су гре си све та, ко ји је скри вио, по ло же ни на Хри ста, 
иа ко се по ни зио узи ма њем на ше па ле при ро де на Се бе, глас са 
Не ба про гла сио Га је Си ном Веч но га.

Јо ван је био ду бо ко дир нут ка да је ви део Ису са као по ни зног 
Мо ли о ца ко ји је са су за ма у очи ма тра жио Оче ву по твр ду. Ка да 
Га је Бож ја сла ва окру жи ла и ка да се за чуо глас са Не ба, Јо ван је 
пре по знао знак ко ји је Бог обе ћао. Он је знао да је Онај ко га је 
кр стио био От ку пи тељ све та. Све ти Дух је по чи вао на ње му и 
ис пру же ном ру ком по ка зу ју ћи на Ису са, по ви као је: »Гле, Јаг ње 
Бож је ко је узе на се гре хе све та.«

Ни ко од слу ша ла ца, па чак ни сам го вор ник, ни је ра за брао 
зна че ње ових ре чи »Јаг ње Бож је«. На бр ду Мо ри ји Аврам је чуо 
пи та ње сво га си на: »Оче! ... где је јаг ње за жр тву?« Отац је од го-
во рио: »Бог ће се, син ко, по ста ра ти за јаг ње Се би за жр тву.« (1. 
Мој си је ва 22,7.8) У ов ну ко га је Бог дао уме сто Иса ка, Аврам је 
ви део сим бол Оно га ко ји ће умре ти за гре хе љу ди. Све ти Дух 
пре ко Иса и је, при хва та ју ћи ово сли ко ви то при ка зи ва ње, про-
ро ко вао је о Спа си те љу: »Као јаг ње на за кла ње во ђен би«; »и 
Го спод пу сти на Њ бе за ко ње свих нас« (Иса и ја 53,6.7), али изра-
иљ ски на род ни је схва тио ову по у ку. Мно ги од њих сма тра ли 
су жр тве не да ро ве као што су не зна бо шци гле да ли на сво је жр-
тве – као да ро ве по мо ћу ко јих са ми мо гу да умил ос ти ве Бо жан-
ство. Бог је же лео да их по у чи ка ко из Ње го ве љу ба ви про из ла-
зи дар ко ји их ми ри са Њим.

Реч ко ја је упу ће на Ису су на Јор да ну »ово је Син Мој љу-
ба зни ко ји је по Мо јој во љи«, об гр ли ла је цео људ ски род. Бог 
је про го во рио Ису су као на шем Пред став ни ку. Пор ед свих на-
ших гре хо ва и сла бо сти, ни смо од ба че ни као без вред ни. Он 
»нас об ла го да ти (при хва ти) у љу ба зно ме«. (Ефе сци ма 1,6) Сла-
ва ко ја је по чи ва ла на Хри сту за ло га је Бож је љу ба ви за нас. 
Она нам го во ри о си ли мо ли тве – ка ко људ ски глас мо же да 
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до пре до Бож јег уха и на ше мол бе бу ду при хва ће не у не бе ским 
дво ро ви ма. Услед гре ха Зе мља је од се че на од Не ба, и оту ђе на од 
ње го ве за јед ни це; али Исус ју је опет по ве зао са облашћу сла ве. 
Ње го ва љу бав окру жи ла је чо ве ка и до се гла до нај ви шег Не-
ба. Све тлост ко ја је са отво ре них ка пи ја па да ла на Спа си те ље ву 
гла ву, па да ће и на нас, док се мо ли мо за по моћ да се од у пре мо 
ис ку ше њу. Глас ко ји је го во рио Ису су, ка же сва кој вер ној ду ши: 
»Ово је Син Мој љу ба зни ко ји је по Мо јој во љи.«

»Љу ба зни! Сад смо де ца Бож ја, и још се не по ка за шта ће мо 
би ти; не го зна мо да ка да се по ка же, би ће мо као и Он, јер ће мо 
га ви де ти као што јест.« (1. Јо ва но ва 3,2) Наш От ку пи тељ отво-
рио је пут, та ко да нај гре ш ни ји, нај у гро же ни ји, нај уг ње те ни-
ји и нај пре зре ни ји мо гу да на ђу при сту па к Оцу. Сви мо гу да 
има ју дом у ста нови ма ко је је Исус оти шао да при пре ми. »Та ко 
го во ри Све ти, Исти ни ти, ко ји има кључ Да ви дов, ко ји отво ри 
и ни ко не за тво ри, ко ји за тво ри и ни ко не отво ри... Гле, да дох 
пред то бом вра та отво ре на и ни ко их не мо же за тво ри ти.« (От-
кри ве ње 3,7.8)



Глава 12

Ова глава заснована је на Матеју 4,1-11; 
Марку 1,12.13; Луки 4,1-13.

КУШАЊЕ

»Исус пак пун Ду ха Све то га вра ти се од Јор да на, и од ве-
де Га Дух у пу сти њу.« Мар ко ве ре чи још су зна чај ни је. 

Он ка же: »Од мах Дух из ве де Га у пу сти њу и би он де у пу сти њи 
да на че тр де сет, и ку ша Га со то на и би са зве ри њем.« »И не је де 
ни шта за те да не.«

Божји Дух одвео је Исуса у пу сти њу да бу де ку шан. Он ни је 
тра жио ис ку ше ње. Он је оти шао у пу сти њу да би био сам, да би 
раз ми шљао о сво јој ми си ји и ра ду. По стом и мо ли твом ја чао је 
Се бе за ста зу по пр ска ну кр вљу, ко јом је мо рао про ћи. Ме ђу-
тим, со то на је знао да је Спа си тељ оти шао у пу сти њу и сма трао 
је да је то нај бо ље вре ме да Му се при бли жи.

На коц ку су ста вље на пи та ња од ве ли ке ва жно сти за свет у 
су ко бу из ме ђу Кне за све тло сти и упра ви те ља цар ства та ме. На-
кон чо ве ко вог ку ша ња ко јим га је на вео на грех, со то на је про-
гла сио да је Зе мља ње го ва, на зи ва ју ћи се бе кне зом ово га све та. 
По што је пра о ца и пра мај ку на шег људ ског ро да при ла го дио 
сво јој при ро ди, ми слио је да ов де осну је сво је цар ство. Из ја вио 
је да су га љу ди иза бра ли за свог вла да ра. Сво јим упра вља њем 
љу ди ма, одр жа вао је сво ју вла да ви ну над све том. Хри стос је до-
шао да по би је ову со то ни ну тврд њу. Као Син Чо ве чи ји, Хри-
стос ће оста ти одан Бо гу. Та ко ће се по ка за ти да со то на ни је за-
до био пот пу ну упра ву над људ ским ро дом, и да је не о сно ва но 
ње го во по ла га ње пра ва на свет. Сви ко ји же ле осло бо ђе ње од 
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ње го ве си ле би ће осло бо ђе ни. Област вла сти ко ју је Адам из гу-
био кроз грех, по вра ти ће се.

От ка ко је у едем ском вр ту ре че но зми ји »ме ћем не при ја-
тељ ство из ме ђу те бе и же не и из ме ђу се ме на тво је га и се ме на 
ње зи на« (1. Мој си је ва 3.15), со то на је знао да не др жи пот пу ну 
власт над све том. У љу ди ма се ви де ла де ло твор на си ла ко ја се 
од у пи ра ла ње го вој вла сти. Са ве о ма ве ли ким за ни ма њем по-
сма трао је жр тве ко је су при но си ли Адам и ње го ви си но ви. У 
овим об ре ди ма ја сно је са гле да вао зна ме ње за јед ни це из ме ђу 
Зе мље и Не ба. Од лу чио је да се уме ша у ову ве зу. Не тач но је 
пред ста вљао Бо га и по гре шно ту ма чио об ре де ко ји су ука зи-
ва ли на Спа си те ља. Љу ди су би ли на ве де ни да се бо је Бо га као 
Оно га ко ји ужи ва у њи хо вом уни ште њу. Жртве ко је тре ба да 
от кри ју Ње го ву љу бав, при но ше не су са мо да би се убла жио 
Ње гов гнев. Со то на је бу дио гре шне стра сти у љу ди ма, да би 
утвр дио сво ју власт над њи ма. Ка да је да та Бож ја пи са на реч, 
со то на је про у ча вао про ро чан ства о Спа си те ље вом до ла ску. Из 
на ра шта ја у на ра штај ра дио је да за сле пи љу де за ова про ро чан-
ста ва, да би од ба ци ли Хри ста у вре ме Ње го вог до ла ска.

При ли ком Хри сто вог ро ђе ња, со то на је знао да је до шао 
Онај са бо жан ским за дат ком да оспо ри ње го ву власт. Дрх тао 
је на ан ђе о ску вест ко ја је по твр ђи ва ла ау то ри тет но во ро ђе-
ног Ца ра. Со то на је до бро знао ка кав је по ло жај Хри стос имао 
на не бу као Љу бље ни од Оца. То што Бож ји Син тре ба да до ђе 
на овај свет као чо век, ис пу ња ва ло га је за пре па шће њем и зеб-
њом. Он ни је мо гао до ку чи ти тај ну ове ве ли ке жр тве. Ње го ва 
се бич на ду ша ни је мо гла да схва ти та кву љу бав за пре ва ре ни 
род. Сла ву и мир Не ба и ра дост за јед ни штва са Бо гом, љу ди су 
маг ло ви то схва ти ли, али Лу ци фе ру, хе ру ви му за кла ња чу, оне 
су би ле до бро по зна те. От ка ко је из гу био Не бо, од лу чио је да 
на ђе осве ту на во де ћи дру ге да по де ле ње гов пад. То ће по сти ћи 
ти ме што ће их на во ди ти да пот це њу ју не бе ска до бра и упра ве 
ср це оно ме што је зе маљ ско.

За по вед ник Не ба ни је без пре пре ка за до би јао ду ше љу ди за 
сво је цар ство. Од вре ме на ка да је био Но во ро ђен че у Ви тле-
је му, Он је био стал но на па дан од зло га. Лик Бож ји от кри вао 
се у Хри сту, а на со то ни ним са ве ти ма од лу че но је да Га тре ба 
над вла да ти. Ни јед но људ ско би ће ни је до шло на свет и из бе гло 
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си лу ва ра ли це. Све удру же не си ле зла ве што су по ста вље не на 
Ње го ву ста зу да се укљу че у бор бу про тив Ње га и ако је мо гу ће 
да Га над вла да ју. 

При ли ком Спа си те ље вог кр ште ња, со то на се на ла зио ме ђу 
све до ци ма. Он је ви део сла ву ко јом је Отац осе нио сво га Си на. 
Он је чуо глас Је хо ве ка ко све до чи о Ису со вом бо жан ству. Од 
Ада мо вог гре ха људ ски род је из гу био не по сред ну за јед ни цу са 
Бо гом; ве за из ме ђу Не ба и Зе мље одр жа ва ла се кроз Хри ста; 
али са да ка да је Исус до шао »у об лич ју те ла гре хов но га« (Ри-
мља ни ма 8,3) сам Отац је про го во рио. Он је ра ни је оп штио са 
љу ди ма пре ко Хри ста; са да оп шти са људ ским ро дом у Хри сту. 
Со то на се на дао да ће Бож је гну ша ње пре ма злу до не ти веч но 
одва ја ње из ме ђу Не ба и Зе мље. Ме ђу тим, са да се по ка за ло да је 
ве за из ме ђу Бо га и чо ве ка об но вље на.

Со то на је уви део да мо ра или да по бе ди или да бу де по бе ђен. 
Спор на пи та ња ове бор бе пре ви ше су об у хва та ла да би би ла по-
ве ре на ње го вим удру же ним ан ђе ли ма. Он лич но мо ра да во ди 
овај рат. Све от пад нич ке си ле по но во су се пре стро ји ле про тив 
Бо жи јег Си на. Хри стос је по стао ме та сва ког па кле ног оруж ја. 

Мно ги сма тра ју да ова бор ба из ме ђу Хри ста и со то не не-
ма не ки на ро чи ти зна чај за њи хов жи вот; за њих она има ма ло 
зна че ња. Ме ђу тим, у об ла сти сва ког људ ског ср ца ова бор ба се 
по на вља. Чо век ни ка да не на пу шта ре до ве зла да би слу жио Бо-
гу, а да се не су о чи са со то ни ним на па ди ма. Ку ша ња ко ји ма се 
Хри стос супротставио иста су као и она за ко ја сма т ра мо да им 
се те шко од у пи ре мо. Она су Му се на ме та ла у то ли ко ве ћем сте-
пе ну, уко ли ко је Ње гов ка рак тер над моћ ни ји од на шег. Са стра-
шним те ре том гре ха све та на Се би, Хри стос се супротставио 
ку ша њу апе ти та, љу ба ви пре ма све ту, као и љу ба ви за раз ме та-
њем ко ја во ди охо ло сти. То су би ла ис ку ше ња ко ја су са вла да ла 
Ада ма и Еву и ко ја та ко ла ко по бе ђу ју и нас.

Со то на је ука зи вао на Ада мов грех као на до каз да је Бож ји 
за кон не пра ве дан и да се не мо же по слу ша ти. У на шој људ ској 
при ро ди Хри стос је мо рао да от ку пи Ада мов пре ступ. Ме ђу-
тим, ка да је Ада ма на пао ку шач, на ње му се ни су ви де ле по-
сле ди це гре ха. Он је ста јао у сна зи са вр ше не му жев но сти, са-
вр ше но креп ког ума и те ла. Био је окру жен сла вом Еде ма, и у 
сва ко днев ној за јед ни ци са не бе ским би ћи ма. Та ко ни је би ло са 
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Ису сом ка да је ушао у пу сти њу да се су о чи са со то ном. У то ку 
че ти ри хи ља де го ди на људ ски род је опа дао у сво јој те ле сној 
сна зи, ум ној мо ћи и мо рал ној вред но сти. Хри стос је узео на се-
бе не мо ћи гре хом осла бље ног људ ског ро да. Је ди но на тај на чин 
мо гао је да спа се чо ве ка из нај ве ћих ду би на ње го вог по ни же ња.

Мно ги твр де да ис ку ше ње ни је мо гло над вла да ти Хри ста. 
Та да Он не би мо гао би ти ста вљен у Ада мов по ло жај. Он не би 
мо гао из во је ва ти по бе ду ко ју је Адам из гу био. Ако у би ло коме 
сми слу има мо мно го те жу бор бу не го Хри стос, Он он да не би 
био у ста њу да нам по мог не. Ме ђу тим, наш Спа си тељ је узео 
људ ску при ро ду са свим ње ним скло но сти ма. Узео је људ ску 
при ро ду са мо гућ но шћу да по пу сти у ис ку ше њу. Ми не тре ба 
ни шта да но си мо што Он ни је под нео.

Код Хри ста, као и код све тог па ра у Еде му, апе тит је пред ста-
вљао основ пр вог ве ли ког ис ку ше ња. Упра во та мо где је по чео 
пад, мо ра да от поч не и де ло на шег от ку пље ња. Као што је Адам 
пао услед по пу шта ња апе ти ту, та ко и Хри стос мо ра да по бе ди 
од ри цањем же љи. »И по стив ши да на че тр де сет и но ћи че тр-
де сет, на по слет ку оглад не. И при сту пи к ње му ку шач и ре че: 
Ако си Син Бож ји, ре ци да ка ме ње ово хле бо ви по ста ну. А Он 
од го во ри и ре че: Пи са но је: Не жи ви чо век о са мом хле бу, но о 
сва кој ре чи ко ја из ла зи из уста Бож јих.«

Од Ада мо вог па до Хри сто вог вре ме на, по вла ђи ва ње са мом 
се би по ја ча ло је сна гу же ља и стра сти, све док ни су го то во н ео-
гра ни че но за  вла да ле. Та ко су љу ди по ста ли мо рал но уни же ни 
и бо ле сни и са ми по се би ни су би ли у ста њу да по бе де. Уме сто 
чо ве ка Хри стос је по бе дио из др жав ши нај те же ис ку ше ње. Нас 
ра ди по ка зао је са мо са вла ђи ва ње ко је је би ло ја че од гла ди или 
смр ти. У овој пр вој по бе ди би ла су об у хва ће на и дру га пи та ња 
ко ја ула зе у све на ше бор бе са си ла ма та ме.

Ка да је Исус ушао у пу сти њу, био је окру жен Оче вом сла-
вом. Об у зет за јед ни цом са Бо гом, био је уз диг нут из над људ-
ских сла бо сти. Али сла ва Га је на пу сти ла и Он је био оста вљен 
да се бо ри са ис ку ше њем. Оно се сва ког тре нут ка об ру ша ва ло 
на Ње га. Ње го ва људ ска при ро да устук ну ла је пред бор бом ко-
ја Га је оче ки ва ла. Че тр де сет да на је по стио и мо лио се. Слаб и 
из мр ша вио од гла ди, ис цр пљен и из му чен ду шев ним оча ја њем, 
Он »бе ше на гр ђен у ли цу ми мо сва ко га чо ве ка и у ста су ми мо 
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си но ве чо ве чи је«. (Иса и ја 52,14) Са да је на сту пи ла со то ни на 
при ли ка. Са да је прет по ста вљао да мо же да по бе ди Хри ста.

Као да је то од го вор на Ње го ве мо ли тве, ов де је при шао Спа-
си те љу не ко у при ли ци не бе ског ан ђе ла. Он је твр дио да има 
на лог од Бо га да об ја ви да је Хри стов пост до шао кра ју. Као што 
је Бог по слао ан ђе ла да за др жи Авра мо ву ру ку да не жр тву је 
Иса ка, та ко – за до во љан Хри сто вом спрем но шћу да по ђе ста-
зом по пр ска ном кр вљу – Отац је по слао ан ђе ла да Га из ба ви; то 
је би ла вест ко ја је до не та Ису су. Исус кло нуо од гла ди, осе ћао 
сна жну же љу за хра ном, ка да Му је со то на из не на да при шао. 
По ка зуј у ћи ка ме ње ко је је би ло раз ба ца но по пу сти њи и ко је је 
има ло из глед хле бо ва, ку шач је ре као: »Ако си Син Бож ји, ре ци 
да ка ме ње ово хле бо ви по с та ну.«

Иа ко се по ја вио као ан ђео све тло сти, ове пр ве ре чи ода ле 
су ње гов карак тер. »Ако си Син Бож ји.« Ов де је на го ве штај не-
по ве ре ња. Да је Исус учи нио оно што је со то на пре  д ла  гао, то 
би би ло при хва та ње сум ње. Ку шач на ме ра ва да са вла да Хри ста 
истим сред стви ма, ко ја су би ла та ко успе шна над људ ским ро-
дом у по чет ку. Ка ко се ве што со то на при б ли жио Еви у Еде му! 
»Је ли исти на да је Бог ка зао да не је де те са сва ког др ве та у вр-
ту?« (1. Мој си је ва 3,1) Дов де су ку ша че ве ре чи би ле исти на, али 
у на чи ну њи хо вог из го ва ра ња, на ла зи ло се при кри ве но ома ло-
ва жа ва ње Бож јих ре чи. Би ло је при к ри ве ног по ри ца ња, сум ње 
у бо жан ску исти ни тост. Со то на је по ку шао да у Евин ум ули је 
по ми сао да Бог не ће учи ни ти она ко ка ко је ре као; да је ус кра ћи-
ва ње та ко пре кра сног пл о да у су прот но сти са Ње го вом љу ба ви 
и са о се ћа њем пре ма чо ве ку. Та ко и са да ку шач те жи да на дах-
не Хри ста сво јим соп стве ним осе ћа њи ма. »Ако си Син Бож-
ји.« Ове ре чи сво јом гор чи ном на не ле су бол Хри сто вом уму. 
У то ну ње го вог гла са на ла зи се из раз крај ње не ве ри це. Да ли 
ће Бог та ко по сту па ти са сво јим Си ном? Да ли ће Га оста ви ти 
у пу сти њи са ди вљим жи во ти ња ма, без хра не, уса мље ног, без 
уте хе? Он на го ве шта ва да Бог ни ка да ни је за ми слио да Ње гов 
Син бу де у та квом ста њу. »Ако си Син Бож ји« по ка жи сво ју си-
лу ти ме што ћеш се осло бо ди ти гла ди ко ја те мо ри. На ре ди да 
ово ка ме  ње по ста ну хле бо ви.

Ре чи са Не ба: »Ово је Син Мој љу ба зни ко ји је по Мо јој во-
љи« (Ма теј 3,17), још увек су од зва ња ле у со то ни ним уши ма. 
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Ме ђу тим, он је од лу чио да примора Хри ста да не ве ру је у ово 
све до чан ство. Реч Бо жја би ла је до каз Хри сту за Ње го ву бо-
жан ску ми си ју. До шао је да жи ви као чо век ме ђу љу ди ма, и та 
Реч об ја ви ла је Ње го ву ве зу са Не бом. Со то нин циљ је био да у 
Ње му иза зо ве сум њу у ту Реч. Ако би се Хри сто во по ве ре ње у 
Бо га мо гло уз др ма ти, со то на је знао да би по бе да у це ло куп ној 
бор би би ла ње го ва. Мо гао би да над вла да Ису са. На дао се да 
ће Хри стос под при ти ском по ти ште но сти и пре ве ли ке гла ди, 
из гу би ти ве ру у сво га Оца и да ће учи ни ти чу до Се би у при лог. 
Ако то бу де учи нио, план спа се ња би ће скр шен.

Ка да су се со то на и Бож ји Син по пр ви пут су сре ли у бор би, 
Хри стос је био За по вед ник не бе ске вој ске и со то на, во ђа по-
бу не на Не бу, био је прог нан. Са да је њи хо во ста ње очи глед но 
обр ну то и со то на ко ри сти нај ви ше од сво је при вид не пред но-
сти. Је дан од нај моћ ни јих ан ђе ла – ка же он – био је прог нан 
са Не ба. Ису со ва по ја ва ука зу је на то да је он тај, па ли ан ђео, 
за бо ра вљен од Бо га, оста вљен од чо ве ка. Бо жан ско би ће би ло 
би у ста њу да пот кре пи сво је тврд ње не ким чу дом; »ако си Син 
Бож ји, ре ци да ка ме ње ово хле бо ви по ста ну«. Та кав чин ства-
ра лач ке мо ћи – го во ри Му ку шач – био би убе дљив до каз бо-
жан ске при ро де. Он би окон чао бор бу.

Исус ни је мо гао без борбе, у ми ру да слу ша, нај ве ћег ва ра-
ли цу. Ме ђу тим, Бож ји Син не тре ба да до ка зу је сво ју бо жан-
ску при ро ду со то ни или да об ја шња ва раз лог сво га по ни же ња. 
Удо во ља ва њем зах те ви ма по бу ње ни ка, ни шта се не ће по сти-
ћи за до бро чо ве ку или у сла ву Бо га. Да је Хри стос при стао на 
непријатељев пред лог, со то на би још увек мо гао ре ћи: По ка жи 
ми знак да Ти мо гу по ве ро ва ти да си Бож ји Син. До каз не би 
био ка дар да сло ми си лу по бу не у ње го вом ср цу. Хри стос ни је 
тре ба ло да упо тре би сво ју бо жан ску си лу за соп стве но до бро. 
Он је до шао да под не се ис ку ше ње као што и ми то мо ра мо да 
чи ни мо, оста вља ју ћи нам при мер ве ре и по ни зно сти. Ни ов де, 
ни у јед ном ка сни јем вре ме ну у свом зе маљ ском жи во ту, Он 
ни је учи нио чу до у сво ју ко рист. Сва Ње го ва ве ли чан стве на де-
ла учи ње на су за до бро дру гих. Иа ко је  И сус пре по знао со то ну 
од са мог по чет ка, ни је био иза зван да уђе у бор бу са њим. Оја-
чан се ћа њем на глас са Не ба, по чи нуо је у љу ба ви сво га Оца. Он 
ни је хтео да пре го ва ра са ис ку ше њем.
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Исус је срео со то ну ре чи ма из Пи сма. »Пи са но је«, ре као је 
Он. У сва ком ис ку ше њу оруж је Ње го вог во је ва ња би ла је Бож ја 
реч. Со то на је тра жио од Хри ста не ко чу до као знак Ње го ве бо-
жан ске при ро де. Ме ђу тим, оно што је ве ће од свих чу да, чвр сто 
по уз да ње у »Ова ко ве ли Го спод« (Иса и ја 7,7), био је знак ко ји се 
ни је мо гао по би ти. Док год је Хри стос остао на том по ло жа ју, 
ку шач ни је мо гао да оства ри пре и мућ ство.

У вре ме сво је нај ве ће сла бо сти, Хри стос је био из ло жен нај-
же шћим ис ку ше њи ма. Со то на је ми слио да ће та ко над вла да-
ти. На тај на чин из во је вао је по бе ду над чо ве ком. Ка да је сна га 
по су ста ла и сна га во ље осла би ла, а ве ра пре ста ла да се осла ња 
на Бо га та да су они, ко ји су ду го и хра бро ста ја ли за прав ду, би-
ли по бе ђе ни. Мој си је се умо рио у че тр де се то го ди шњем лу та њу 
Изра и ља, ка да је ње го ва ве ра за тре ну так пре ста ла да се осла-
ња ти на бес ко нач ну си лу. Он је по су стао на гра ни ца ма Обе ћа-
не зе мље. Та ко је би ло и са Или јом ко ји је не у стра ши во ста јао 
пред ца рем Аха вом, ко ји се су о чио са це лим изра иљ ским на ро-
дом предвођеним од че ти ри сто ти не и пе де сет Ва ло вих све ште-
ни ка. На кон тог стра шног да на на Кар ми лу, ка да су уби је ни ла-
жни про ро ци и ка да је на род из ја вио сво ју ода ност Бо гу, Или ја 
је да би спа сао свој жи вот по бе гао пред прет ња ма идо ло по кло-
нице Је за ве ље. На тај на чин со то на је сте као пре и мућ ство над 
сла бо сти ма људ ско га ро да. Он ће и да ље ра ди ти на исти на чин. 
Кад год је чо век оба ви јен обла ци ма, збу њен при ли ка ма, или 
уцве љен си ро ма штвом и бо лом, со то на је крај ње га да га ку ша и 
му чи. Он на па да сла бе тач ке на шег ка рак те ра. Жели да по љу ља 
на ше по ве ре ње у Бо га ко ји до пу шта по сто ја ње та квих при ли ка. 
Ми би ва мо ку ша ни да не ма мо по ве ре ња у Бо га, да по сум ња мо 
у Ње го ву љу бав. Че сто нам ку шач при ла зи као што је при ла зио 
Хри сту, из но се ћи пред нас на ше сла бо сти и не до стат ке. Он се 
на да да ће обес хра бри ти ду шу и сло ми ти наш осло нац у Бо га. 
Та да је си гу ран у сво ју жр тву. Ка да би смо га до че ка ли као што 
га је Исус су срео, из бе гли би смо мно ге по ра зе. Пре го ва ра њем 
са не при ја те љем, ми му да је мо пред ност.

Ка да је Хри стос ре као ку ша чу: »Не жи ви чо век о са мом хле-
бу, но о сва кој ре чи ко ја из ла зи из уста Бо жи јих«, Он је по но вио 
ре чи ко је је пре ви ше од че тр на ест ве ко ва из го во рио Изра и љу: 
»И опо ми њи се све га пу та ко јим те је во дио Го спод Бог твој че тр-
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де сет го ди на по пу сти њи... И му чио те је, и гла ђу те мо рио, али те 
је опет хра нио ма ном, за ко ју ни си знао ни оци тво ји, да би ти по-
ка зао да чо век не жи ви о са мом хле бу не го о све му што из ла зи из 
уста Го спод њих.« (5. Мој си је ва 8,2.3) Ка да су у пу сти њи из остала 
сва сред ства пот по ре, Бог је свом на ро ду по слао ма ну са не ба и 
дао им је у до вољ ној и стал ној ко ли чи ни. Ово ста ра ње тре ба ло је 
да их по у чи да док се узда ју у Бо га и иду Ње го вим пу те ви ма, Он 
их не ће за бо ра ви ти. Спа си тељ је са да спро во дио у де ло по у ку ко-
ју је дао Изра и љу. Је вреј ском на ро ду да та је пот по ра Бож јом ре-
чи, и истом Ре чи да та је и Ису су. Он је оче ки вао Бож је вре ме ко је 
ће Му до не ти олак ша ње. На ла зио се у пу сти њи из по слу шно сти 
пре ма Бо гу, и ни је же лео да добије хра ну сле де ћи со то ни не пред-
ло ге. У при су ству све ми ра као све до ка, Он је до ка зао да је ма ња 
не сре ћа па ти ти без об зи ра шта нас за де си, не го се на би ло ко ји 
на чин уда љи ти од Бож је во ље.

»Не жи ви чо век о са мом хле бу, но о сва кој ре чи ко ја из ла-
зи из уста Бо ж јих.« Хри стов след бе ник често до спе та мо где 
не мо же слу жи ти Бо гу и про ду жи ти сво је све тов не по ду хва те. 
Мо жда из гле да да ће по слу шност не ком ја сном Бож јем зах те ву 
ли ши ти чо ве ка основ них сред ста ва. Со то на ће га на во ди ти да 
по ве ру је ка ко мо ра жр тво ва ти осве до че ња сво је са ве сти. Ме ђу-
тим, је ди но што по сто ји на овом све ту на што се мо же мо осло-
ни ти је Бож ја реч. »Ишти те нај пре цар ства Бож је га, и прав де 
ње го ве, и ово ће вам се све до да ти.« (Ма теј 6,33) Чак и у овом 
жи во ту ни је за на ше до бро одво ји ти се од во ље на шег не бе ског 
Оца. Ка да усво ји мо си лу Ње го ве ре чи, не ће мо сле ди ти со то-
ни не пред ло ге да би смо до би ли хра ну или спа си ли свој жи во т. 
На ше је ди но пи та ње би ће: Шта је Бож ја за по вест, и шта је Ње-
го во обе ћа ње? Зна ју ћи ово ми ће мо по слу ша ти пр во и има ти 
по ве ре ња у дру го.

У по след њем ве ли ком су ко бу у бор би са со то ном, они ко-
ји буду ода ни Бо гу уви де ће да им је ус кра ће на сва ка зе маљ ска 
пот по ра. За то што од би ја ју да кр ше Ње гов за кон, да би би ли 
по слу шни зе маљ ским си ла ма, њи ма ће би ти за бра ње но да ку-
пу ју и про да ју. На кра ју ће би ти из да та на ред ба за њи хо во уни-
ште ње (Ви ди: От кри ве ње 13,11–17). Ме ђу тим, по слу шни ма је 
да то обе ћа ње: »Он ће на ста ва ти на ви со ким ме сти ма; гра до ви 
на сте на ма би ће му уто чи ште, хлеб ће му се да ва ти, во де му 
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се не ће пре ми ца ти.« (Иса и ја 33,16) Бож ја де ца жи веће од овог 
обе ћа ња. Они ће би ти на хра ње ни ка да Зе мља бу де опу сто ше на 
гла ђу. »Не ће се по сти де ти у зло до ба и у глад не да не би ће си ти.« 
(Пса лам 37,19) Ово вре ме не во ље про рок Ава кум гле дао је пред 
со бом и ње го ве ре чи из ра жа ва ју ве ру Цр кве: »Јер смо ква не ће 
цва сти, ни ти ће би ти ро да на ло зи ви но вој; род ће ма сли нов 
пре ва ри ти, и њи ва не ће да ти хра не, ова ца ће не ста ти из то ра, и 
го ве да не ће би ти у обо ру. Али ћу се ја ра до ва ти у Го спо ду, ве се-
ли ћу се у Бо гу спа се ња сво је га.« (Ава кум 3,17.18)

Од свих по у ка ко је тре ба научити из пр вог ве ли ког ку ша ња 
на шег Го спо да, ни јед на ни је ва жни ја од оне да је потребно да 
вр ши мо над зор над же ља ма и стра сти ма. У сва вре ме на ис ку-
ше ња ко ја су нападала те ле сну при ро ду има ла су нај више успе-
ха у из о па ча ва њу и по ни жа ва њу људ ског ро да. Не у ме ре но шћу 
со то на покушава да уни шти ум не и мо рал не сна ге ко је је Бог 
као не про це њи ви дар дао чо ве ку. Та ко љу ди ма по ста је не мо гу-
ће да це не оно што има веч ну вред но ст. Кроз по пу ш та ње чул-
ним за до вољ стви ма со то на по ку ша ва да из ду ше из бри ше сва-
ки траг слич но сти са Бо гом.

Не об у зда но по пу шта ње ко је за по сле ди цу има бо ле сти и по-
ни же ње, ко ји су по сто ја ли у вре ме Пр вог Хри сто вог до ла ска, 
по но ви ће се сна жни је из ра же ном злу, пре Ње го вог дру гог до-
ла ска. Хри стос об ја вљу је да ће стање све та би ти као у вре ме 
пре По то па, и као у Со до му и Го мо ру. Сва ка по ми сао ср ца би ће 
увек зла. Са да жи ви мо на са мој иви ци тог стра шног вре ме на и 
тре ба да усво ји мо по у ку из Спа си те ље вог по ста. Са мо не ис ка-
за ним пат ња ма ко је је Хри стос под нео мо же мо да оце ни мо зло 
не об у зда ног по пу шта ња. Ње гов при мер нам го во ри да је на ша 
је ди на на да у веч ни жи вот мо гу ћа пот чи ња ва њем на ших же ља 
и стра сти Бож јој во љи.

На ма је не мо гу ће да се соп стве ном сна гом од у пре мо буч ном 
не го до ва њу на ше па ле при ро де. Со то на ће овим ка на лом до во-
ди ти ис ку ше ње на нас. Хри стос је знао да ће не при ја тељ до ћи 
сва ком људ ском би ћу да ис ко ри сти на слеђе не сла бо сти и сво-
јим ла жним на го ве шта ји ма ухва ти у зам ку све оне чи је по ве-
ре ње не ле жи у Бо гу. Ти ме што је про шао зе мљом ко јом мо ра 
чо век да иде, наш Го спод нам је при пре мио пут да по бе ди мо. 
Ње го ва во ља није да се на ђе мо у не по вољ ном по ло жа ју у су ко-
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бу са со то ном. Он не же ли да нас за стра ши и обес хра бри на па-
ди ма зми је. »Не бој те се«, го во ри Он, »јер Ја над вла дах свет.« 
(Јо ван 16,33)

Не ка онај ко ји се бо ри про тив си ле апе ти та гле да на Спа си-
те ља у пу сти њи ку ша ња. Не ка Га по сма тра у Ње го вој са мрт ној 
му ци на кр сту ка ко уз ви ку је: »Жедан сам!« Он је из др жао све 
што и ми мо же мо под не ти. Ње го ва по бе да је на ша.

Исус се осла њао на му дрост и си лу свог не бе ског Оца. Он 
об ја вљу је: »Јер ми Го спод по ма же, и за то се не осра мо тих... и 
знам да се не ћу по сти де ти... Гле, Го спод Го спод по ма га ће ми.« 
Ука зу ју ћи на свој лични при мер, Он нам ка же: »Ко се ме ђу ва ма 
бо ји Го спо да... ко хо ди по мра ку и не ма ви де ла? Не ка се узда у 
име Го спод ње и не ка се осла ња на Бо га сво је га.« (Иса и ја 50,7–10)

»Иде кнез ово га све та«, ка же Исус, »и у Ме ни не ма ни шта.« 
(Јо ван 14, 30) У Ње му ни је би ло ни че га што би од го ва ра ло со-
то ни ном ве штом лу кав ству. Он ни је при стао на грех. Чак ни 
у ми сли ма ни је по пу штао ис ку ше њу. Та ко мо же мо и ми. Хри-
сто ва људ ска при ро да би ла је сје ди ње на са бо жан ском; био је 
оспо со бљен за бор бу Све тим Ду хом ко ји је пре би вао у Ње му. 
Он је до шао да учи ни да има мо »део у бо жан ској при ро ди«. (2. 
Пе тро ва 1,4) Док год смо ве ром сје ди ње ни са Њим, грех ви ше 
не ма вла сти над на ма. Бог се же за ру ком ве ре у на ма, да би је 
упра вио да се чвр сто ухва ти за Хри сто во бо жан ство, да би смо 
мо гли до сти ћи са вр шен ство ка рак те ра.

Хри стос нам је по ка зао ка ко се то оства ру је. Ко јим сред-
стви ма је по бе дио у су ко бу са со то ном? Реч ју Бож јом. Је ди но 
Реч ју мо гао се од у пре ти ис ку ше њу. »Пи са но је«, ре као је Он. 
И на ма су да та »ча сна и пре ве ли ка обе ћа ња, да њих ра ди има-
те део у Бож јој при ро ди, ако уте че те од те ле сних же ља ово га 
све та«. (2. Пе тро ва 1,4) Сва ко обе ћа ње у Бож јој ре чи на ша је 
сво ји на. Тре ба да жи ви мо »по сва кој ре чи ко ја из ла зи из уста 
Бож јих«. Ка да на ва ле ис ку ше ња, не мој мо гле да ти на при ли ке 
или на лич ну сла бост, већ на си лу Ре чи. Сва ње на си ла при па да 
ва ма. Псал ми ста ка же: »У ср це сво је за тво рио сам реч Тво ју да 
Ти не гре шим.« (Пса лам 119,11) »Ја сам, ве ран ре чи ма уста Тво-
јих чу вао се пу та на сил ни ка.« (Псалам 17,4. Ба ко тић)



Глава 13

Ова глава заснована је на Матеју 4,5-11; 
Марку 1,12.13; Луки 4,5-13.

ПОБЕДА

»Та да од ве де Га ђа во у Све ти град и по ста ви Га на врх цр кве; па 
Му ре че; ако си Син Бож ји, ско чи до ле; јер у пи сму сто ји –

      Да ће ан ђе ли ма сво јим за по ве ди ти за Те бе,
И узе ће Те на ру ке,
Да где не зап неш за ка мен но гом сво јом.«
Со то на са да прет по ста вља да се са Ису сом срео на Ње го вом 

тлу. Лу ка ви не при ја тељ сам из но си ре чи ко је су про и за шле из 
Бож јих уста. Он се још увек по ја вљу је као ан ђео све тло сти и 
ис ти че да је упо знат са Све тим пи смом и раз у ме сми сао оно га 
што је на пи са но. Као што је Исус ра ни је ко ри стио Бож ју реч да 
под у пре сво ју ве ру, ку шач је са да ко ри сти да би по др жао сво ју 
пре ва ру. Он твр ди да са мо ку ша Хри сто ву вер ност, а са да хва-
ли Ње го ву по сто ја ност. По што је Спа си тељ ис по љио по ве ре ње 
у Бо га, со то на зах те ва од Ње га да пру жи још не ки дру ги до каз 
сво је ве ре.

Ме ђу тим, на го ве штај не по вере ња по но во прет хо ди ис ку-
ше њу: »Ако си Син Бож ји«. Хри стос је ку шан да од го во ри на 
»ако«, али Он се уз др жао и од нај ма њег при хва та ња су мње. Он 
свој живот не ће до ве сти у опа сност да би со то ни пру жио до каз. 

Ку шач је ми слио да ће оства ри ти пред ност због Хри сто ве 
људ ске при ро де и на ве сти Га да прет по ста ви да ће Га Бог са чу-
ва ти. Ме ђу тим, иа ко со то на мо же да нас ма ми на грех, он не 
мо же да нас на те ра да учи ни мо грех. Ре као је Ису су: »Ско чи 
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одав де до ле«, зна ју ћи да Га не мо же ба ци ти, јер би се Бог уме-
шао да Га из ба ви. Со то на ни је мо гао да при мо ра Хри ста да се 
ба ци до ле. Све док не при стане на ис ку ше ње, Христос није мо-
гао да буде по бе ђен. Ни све зе маљ ске и па кле не си ле ни су Га 
мо гле на гна ти да се и у нај ма њој ме ри уда љи од во ље сво га Оца.

Ку шач нас ни ка да не мо же при мо ра ти да чи ни мо зло. Он не 
мо же да упра вља умо ви ма ако се не по ко ре ње го вом над зо ру. 
Во ља мо ра да при ста не, ве ра мо ра да се од рек не сво га по уз да-
ња у Хри ста, пре не го што  со то на при ме ни  сво ју си лу на на ма. 
Ме ђу тим, сва ка гре шна же ља ко ју га ји мо пру жа му упо ри ште. 
Сва ка тач ка у ко јој не по сти же мо бо жан ско ме ри ло пред ста-
вља отво ре на вра та кроз ко ја мо же ући да нас ку ша и уни шти. 
Сва ки про пуст или по раз са на ше стра не да је му при ли ку да 
при го ва ра Хри сту.

Ка да је со то на на во дио обе ћа ње: »Ан ђе ли ма сво ји ма за по-
ве да за Те бе«, из о ста вио је ре чи »да Те чу ва ју по свим пу те ви ма 
Тво јим«, тј. на свим пу те ви ма ко је је Бог ода брао. Исус је од био 
да за ђе са пу та по слу шно сти. Ис по ља ва ју ћи са вр ше но по ве ре-
ње у свог Оца, Он ни је хтео да се сво је вољ но ста ви у по ло жај у 
ко ме би би ло по треб но да се Ње гов Отац уме ша да би Га спа сао 
од смр ти. Он би при мо рао про ви ђе ње да при тек не у по моћ и та-
ко про пу сти да љу ди ма оста ви при мер по ве ре ња и по кор но сти.

Исус је об ја вио со то ни: »Пи са но је: Не ку шај Го спо да Бо га 
сво је га.« Ове ре чи из го во рио је Мој си је си но ви ма Изра и ље вим 
ка да су би ли жед ни у пу сти њи и ка да су зах те ва ли да им Мој-
си је да во де, уз ви ку ју ћи: »Је ли Го спод ме ђу на ма или ни је?« (2. 
Мој си је ва 17,7) Бог је за њих чу де сно де ло вао, али са да у не во-
љи по сум ња ли су у Ње га и тра жи ли до каз да је Он са њи ма. У 
свом не вер ству хте ли су да Га ста ве на про бу. Со то на је при-
мо ра вао Хри ста да учи ни то исто. Бог је већ по све до чио да је 
Исус Ње гов Син; и зато је са да тра жење до каза да је Он Бож ји 
Син би ло ку ша ње Бож је ре чи – ку ша ње Ње га са мог. Та ко би то 
би ло ка да би се тра жи ло оно што Бог ни је обе ћао. То би ја сно 
по ка за ло не по вере ње и заиста би ло  ствар но про ве ра ва ње или 
ку ша ње Ње га. Ми не ће мо из но си ти сво је мол бе Бо гу да би смо 
про ве ра ва ли да ли ће ис пу ни ти сво ју реч, већ за то што ће је 
ис пу ни ти; не да би смо про ве ра ва ли да ли нас во ли, већ за то 
што нас во ли. »А без ве ре ни је мо гу ће уго ди ти Бо гу, јер онај 
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ко ји хо ће да до ђе к Бо гу, ва ља да ве ру је да има Бог и да пла ћа 
они ма ко ји Га тра же.« (Је вре ји ма 11,6)

Ме ђу тим, ве ра ни у ком сми слу ни је сје ди ње на са на га ђа њем. 
Са мо онај ко ји има пра ву ве ру за шти ћен је од на га ђа ња. На га ђа-
ње је со то ни но кри во тво ре ње ве ре. Ве ра по ла же пра во на обе-
ћа ња и до но си род у по слу шно сти. Прет по став ка та ко ђе по ла же 
пра во на обе ћа ња, али их ко ри сти као што их је ко ри стио со то-
на, да би оправ дао пре ступ. Ве ра би до ве ла на ше пра ро ди те ље 
да стек ну по ве ре ње у Бож ју љу бав и по слу ша ју Ње го ве за по-
ве сти. Прет по став ка их је до ве ла до пре сту па Ње го вог за ко на, 
ве ру ју ћи да ће их Ње го ва ве ли ка љу бав спа сити од по сле ди ца 
њи хо вог гре ха. Ве ра не по ла же пра во на на кло ност Не ба без ис-
пу ња ва ња усло ва под ко ји ма се да је ми лост. Пра ва ве ра има свој 
те мељ на обе ћа њи ма и све му оно ме што нам да ју Пи сма.

Ка да не успе да у на ма иза зо ве не по ве ре ње, со то на често 
успе ва да нас на ве де на на га ђа ње. Ако мо же да нас на ве де да не-
по треб но ста не мо на пут ис ку ше ња, он зна да је по бе да ње го ва. 
Бог ће са чу ва ти све ко ји иду ста зом по слу шно сти, али одво ји ти 
се од ње зна чи сту пи ти на со то ни но тле. Ту ће мо си гур но па сти. 
Спа си тељ нам је за по ве дио: »Стра жи те и мо ли те се Бо гу да не 
пад не те у на паст.« (Мар ко 14,38) Раз ми шља ње и мо ли тва са чу-
ва ће нас од са мо вољ ног ср ља ња на пут опа сно сти и та ко ће мо 
би ти са чу ва ни од мно гих по ра за.

Ипак, не тре ба да из гу би мо хра брост ка да смо из ло же ни 
на па ди ма ис ку ше ња. Че сто ка да до ђе мо у не ку те шку при ли ку 
по сум ња мо да нас је Бож ји Дух во дио. Ме ђу тим, Дух је во дио и 
до вео Ису са у пу сти њу да Га со то на ку ша. Ка да нас Бог до во ди 
у ис ку ше ње, Он хо ће да оства ри не ку на ме ру за на ше до бро. 
Исус ни је на га ђао о Бож јим обе ћа њи ма ти ме што је сво је вољ но 
по шао у ис ку ше ње, ни ти је кло нуо ду хом ка да је на Ње га на и-
шло ис ку ше ње. Ни ми не тре ба  то да чи ни мо. »Али је ве ран Бог 
ко ји вас не ће пу сти ти да се ис ку ша те већ ма не го што мо же те, 
не го ће учи нити с ис ку ше њем и крај, да мо же те под не ти.« (1. 
Ко рин ћа ни ма 10,13) Он ка же: »При не си Бо гу хва лу на жр тву, 
и из вр шуј Ви шње му за ве те сво је. При зо ви Ме у не во љи сво јој, 
из ба ви ћу те, и ти Ме про сла ви.« (Пса лам 50,14.15)

Исус је био По бед ник и у дру гом ис ку ше њу и са да со то на 
ис по ља ва свој пра ви ка рак тер. Ме ђу тим, он се не по ја вљу је као 
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стра шно чу до ви ште са кан џа ма на но га ма и кри ли ма као у сле-
по га ми ша. Он је моћ ни ан ђео, иа ко је пао. Он из ја вљу је за се бе 
да је во ђа по бу не и бог ово га све та.

По што је Ису са по ста вио на ви со ку пла ни ну, со то на је учи-
нио да на жи во пи сан на чин цар ства ово га све та, у свој сво јој 
сла ви, про ђу ис пред Ње га. Сун че ва све тлост по чи ва ла је на 
гра до ви ма са хра мо ви ма, на мер мер ним дво ро ви ма, на плод-
ним њи ва ма, на род ним ви но гра ди ма. Тра го ви з ла би ли су са-
кри ве ни. Ису со ве очи, ко је су ма ло час по сма тра ле бе ду и уни-
ште ње, са да су по чи ва ле на при зо ру не пре ва зи ђе не ле по те и 
на прет ка. Та да се чуо ку ша чев глас: »Те би ћу да ти сву власт ову 
и сла ву њи хо ву, јер је ме ни пре да на, и ко ме ја хо ћу да ћу је; Ти, 
да кле, ако се по кло ниш пре да мном би ће све Тво је.«

Хри стос је мо гао да из вр ши задатак са мо стра да њем. Пред 
Њим се на ла зио жи вот жа ло сти, не во ља и бор бе и срам не смр-
ти. Он је мо рао да по не се гре хе це ло га све та. Мо рао је да под не-
се одва ја ње од љу ба ви сво га Оца. Са да Му је ку шач по ну дио да 
Му пре пу сти си лу ко ју је отео. Хри стос је мо гао да се осло бо ди 
стра шне бу дућ но сти ти ме што би при знао со то ни ну вр хов ну 
власт. Али, учи ни ти то, зна чи ло би пре пу сти ти по бе ду у овој 
ве ли кој бор би. Со то на је згре шио на Не бу за то што је тра жио 
да се уз диг не из над Бож јег Си на. У слу ча ју да он са да над вла да, 
би ла би то по бе да по бу не.

Ка да је со то на об ја вио Хри сту да је цар ство и сла ва ово га 
све та ње му пре да та и да ће је да ти оно ме ко ме хо ће, он је твр дио 
не што што је би ло са мо де ли мич но исти на, и то је ре као да по-
слу жи ње го вом соп стве ном ци љу пре ва ре. Со то ни но цар ство 
би ло је пре о те то од Ада ма, али Адам је био Твор чев на ме сник. 
Ње го ва вла да ви на ни је би ла не за ви сна. Зе мља је Бож ја и Он 
је све пре дао сво ме Си ну. Адам је тре ба ло да вла да пот чи њен 
Хри сту. Ка да је Адам из не ве рио по ве ре ње и пре пу стио сво ју 
власт у ру ке со то ни, Хри стос је још увек остао за ко ни ти Цар. 
Та ко је Го спод ре као ца ру На ву хо до но со ру: »Ви шњи вла да цар-
ством људ ским, и да је га ко ме хо ће, по ста вља над њим нај ни-
жег из ме ђу љу ди.« (Да ни ло 4,17) Со то на мо же да вр ши сво ју 
оте ту власт са мо онолико ко ли ко Бог до зво ља ва.

Ка да је ку шач по ну дио Хри сту цар ство и сла ву ово га све та, 
пред ла гао је да Хри стос пре да свој ствар ни цар ски по ло жај над 
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све том и да вла да пот чи њен со то ни. То је би ло исто цар ство ко-
ме су би ле усме ре не на де Је вре ја. Они су же ле ли цар ство ово га 
све та. Да се Хри стос са гла сио и по ну дио им та кво цар ство, они 
би Га ра до при хва ти ли. Ме ђу тим, про клет ство гре ха, са свим 
пат ња ма по чи ва ло је на то ме цар ству. Хри стос је из ја вио ку ша-
чу: »Иди од ме не, со то но; јер сто ји на пи са но: по кла њај се Го-
спо ду Бо гу сво је му, и Ње му Је ди но ме слу жи.«

Онај ко ји се по бу нио на Не бу, по ну дио је Хри сту цар ства 
ово га све та да би ку пио Ње го ву при во лу на че ли ма зла; али Он 
се ни је дао пот ку пи ти; Он је до шао да осну је цар ство прав де и 
ни је же лео да на пу сти овај циљ. Истим ис ку ше њем со то на се 
при бли жа ва љу ди ма и код њих постиже бо љи успех не го код 
Хри ста. Љу ди ма ну ди цар ство ово га све та под усло вом да при-
зна ју ње го ву вр хов ну власт. Зах те ва да жр тву ју по ште ње, да 
пре не бег ну са вест, да по пу сте се бич но сти. Хри стос их по зи ва 
да пр во ишту цар ство Бож је и Ње го ву прав ду, али со то на иде 
око њих и ка же: »Шта год да је исти на о веч ном жи во ту, мо ра те 
да ми слу жи те да би сте по сти гли успех у овом све ту. Ја др жим 
ва шу сре ћу у сво јим ру ка ма. Мо гу да вам дам бо гат ства, за до-
вољ ства, по ча сти и сре ћу. По слу шај те мој са вет. Не мој те до пу-
сти ти да вас по ве ду пред ста ве, не о бич на схва та ња по ште ња и 
само пожр твов  но сти. Ја ћу вам при пра ви ти пут.« Та ко је мно-
штво пре ва ре но. Они при ста ју да жи ве слу же ћи се би и со то на 
је за до во љан. Док их ма ми на дом на све тов ну власт, он сти че 
власт над ду шом. Ме ђу тим, он ну ди не што што ни је ње го во и 
што ће уско ро бити од у зе то од ње га. У за ме ну за то он им пре-
ва ром од у зи ма њи хо ва пра ва на на след ство Бож јих си но ва.

Со то на је поставио пи та ње да ли је Исус Бож ји Син. Када је 
био ко нач но од би јен, имао је до каз ко ји ни је мо гао да по рек не. 
Бо жан ска при ро да бље сну ла је кроз на па ће ну људ ску при ро ду. 
Со то на ни је имао си ле да се од у пре на ре ђе њу. Гр че ћи се од по-
ни же ња и бе са, био је при мо ран да се по ву че из при су ства От-
ку пи те ља све та. Хри сто ва по бе да би ла је та ко пот пу на, као што 
је био пот пун Ада мов пад.

Та ко мо же мо да се од у пре мо ис ку ше њу и при мо ра мо со то-
ну да се уда љи од нас. Исус је из во је вао по бе ду по кор но шћу и 
ве ром у Бо га и пре ко апо сто ла, Он нам го во ри: »По ко ри те се 
да кле Бо гу, а про ти ви те се ђа во лу, и по бе ћи ће од вас. При бли-
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жи те се Бо гу, и Он ће се при бли жи ти ва ма.« (Ја ков 4,7.8) Ми 
се са ми не мо же мо осло бо ди ти ку ша че ве си ле; он је по бе дио 
људ ску при ро ду и ка да у соп стве ној си ли по ку ша ва мо да Му се 
од у пре мо, по ста ће мо плен ње го вих зам ки, али »твр да је ку ла 
име Го спод ње, к Ње му ће уте ћи пра вед ник, и би ће у ви со ком 
за кло ну«. (При че 18,10) Со то на дрх ће и бе жи пред нај сла би јом 
ду шом ко ја на ла зи уто чи ште у том сил ном Име ну.

Ка да се не при ја тељ уда љио, са мрт но блед Исус је ис цр пљен 
пао на зе мљу. Не бе ски ан ђе ли по сма тра ли су су коб, гле да ју ћи 
свог во ље ног За по вед ни ка док је про ла зио кроз не из ре ци ве 
пат ње да би изградио пут спа се ња за нас. Он је из др жао ис пит, 
ве ћи од оног ко ји ће мо ика да би ти по зва ни да из др жи мо. Ан-
ђе ли су са да слу жи ли Бож јем Си ну док је ле жао као онај ко ји 
уми ре. Окре пљен је био хра ном, уте шен ве шћу о Оче вој љу ба-
ви и уве ра ва њем да је це ло Не бо про сла вља ло Ње го ву по бе ду. 
По вра тив ши се у жи вот, Ње го во ве ли ко ср це са о се ћа ло је са 
чо ве ком и Он је пошао да до вр ши де ло ко је је за по чео; да се не 
од ма ра, док не при ја тељ не бу де по бе ђен, а наш па ли људ ски род 
от ку пљен.

Це на на шег от ку пље ња не мо же би ти схва ће на све док от-
ку пље ни не бу ду ста ја ли са сво јим От ку пи те љем пред Бож јим 
пре сто лом. Док се сла ва веч но га до ма бу де раз ви ја ла пред на-
шим ус хи ће ним чу ли ма се ти ће мо се да је Исус све то оста вио 
због нас, да ни је по стао са мо из гна ник из не бе ских дво ро ва, 
већ да се због нас, из ло жио опа сно сти од не у спе ха и веч ног гу-
бит ка. Та да ће мо по ло жи ти сво је кру не пред Ње го ве но ге и за-
пе ва ти: »До стој но је Јаг ње за кла но да при ми си лу и бо гат ство и 
пре му дрост и ја чи ну и част и сла ву и бла го слов.« (От кри ве ње 
5,12).



Глава 14

Oва глава заснована је на Јовану 1,19-51.

»МИ НАЂОСМО МЕСИЈУ...«

Јо ван Кр сти тељ са да је про по ве дао и кр шта вао у Ви та ва ри с 
ону стра ну Јор да на. Не да ле ко од ово га ме ста, док Изра иљ ни-

је пре шао пре ко, Бог је за у ста вио ре ку у ње ном то ку. Ма ло да-
ље одав де твр ђа ву Је ри хон по ру ши ле су не бе ске вој ске. У овом 
тре нут ку успо ме на на те до га ђа је по но во је ожи ве ла и под ста кла 
жи во за ни ма ње за Кр сти те ље ву вест. Не ће ли Онај ко ји је у про-
шлим ве ко ви ма та ко чу де сно де ло вао, по но во по ка за ти сво ју 
си лу за осло бо ђе ње Изра и ља? То су би ле ми сли ко је су по кре та-
ле ср ца на ро да ко ји се сва ко днев но го ми лао на оба ла ма Јор да на.

Јо ва но во про по ве да ње та ко је ду бо ко про др ло у на род да је 
покренуло па жњу вер ских вла сти. Ри мља ни су из бо ја зни од 
устан ка по до зри во по сма тра ли сва ко оку пља ње на ро да и све 
што је ука зи ва ло на по ди за ње на ро да бу ди ло је страх је вреј ског 
по гла ва ра. Јо ван ни је при зна вао власт Си не дри о на нити тра-
жио њи хо во одо бре ње за свој рад, ко ре ћи под јед на ко по гла ва-
ре и на род, фа ри се је и са ду ке је. Па ипак, на род га је рев но сно 
сле дио. За ни ма ње за ње гов рад из гле да као да се стал но по ве ћа-
ва ло. Иа ко се ни је при кла њао ње му, Си не дри он је сма трао да је 
као јав ни учи тељ, био под ње го вом над ле жно шћу.

Ово те ло са чи ња ва ли су чла но ви би ра ни између све штен-
ика, вр хов них по гла ва ра и на род них учи те ља. Пр во све ште ник 
је обич но био пред сед ник. Сви чла но ви тре ба ло је да бу ду љу ди 
за шли у го ди не, али не ста ри, љу ди од зна ња, ко ји ни су по зна-
ва ли са мо је вреј ску ве ру и исто ри ју, већ су има ли оп ште зна ње. 
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Мо ра ли су би ти без те ле сних ма на, оже ње ни и оче ви, по што се 
та ко сма тра ло да ће ви ше од дру гих би ти чо веч ни ји и про ми-
шље ни ји. Њи хо во ме сто са ста ја ња би ла је про сто ри ја по ве за на 
са је ру са лим ским Хра мом. У вре ме је вреј ске не за ви сно сти Си-
не дри он је био нај ви ши на род ни суд са све тов ном и цр кве ном 
вла шћу. Иа ко са да пот чи њен рим ским на ме сни ци ма, он је још 
увек имао снажан ути цај на гра ђан ске и вер ске при ли ке.

Си не дри он ни је мо гао да од ло жи ис тра жи ва ње Јо ва но вог 
ра да. По је ди нци су се се ћа ли от кри ве ња да тог За ри ји у Хра му 
и оче вог про ро чан ства ко је је на ње го во де те ука зи ва ло као на 
Ме си ји ног ве сни ка. У ме те жи ма и про ме на ма, ко је су се до го-
ди ле у раздобљу од три де сет го ди на, ово се у ве ли кој ме ри из-
гу би ло из ви да. Са да је опет ожи ве ло у се ћа њу услед уз бу ђе ња 
иза зва ног Јо ва но вим ра дом.

Дав но је би ло ка да је Изра иљ имао про ро ка, дав но се ни је 
ви де ла та ква ре фор ма ка ква је са да би ла у то ку. Зах тев за ис-
по ве да ње гре ха из гле дао је нов и под сти ца јан. Мно ге во ђе ни су 
же ле ле да иду и слу ша ју Јо ва но ве по зи ве и јав не оп ту жбе, јер 
би их то до ве ло до от кри ва ња тај ни из лич ног жи во та. Ипак, 
ње го во про по ве да ње би ло је не по сред но об ја вљи ва ње Ме си-
је. Би ло је до бро по зна то да је се дам де сет сед ми ца Да ни ло вог 
про ро чан ства, ко је су об у хва та ле и Ме си јин до ла зак, ско ро при 
кра ју и сви су би ли жељ ни да уче ству ју у тој ери на род не сла ве 
ко ја се та да оче ки ва ла. На род но оду ше вље ње би ло је та ко ве-
ли ко да је Си не дри он био при ну ђен да при хва ти или од ба ци 
Јо ва нов рад. Ње го ва власт над на ро дом сла би ла је. По ста ло је 
озбиљ но пи та ње ка ко да одр жи свој по ло жај. У на ди да ће до ћи 
до не ког за кључ ка, по слао је на Јор дан по сла н ство састављено 
од све ште ни ка и Ле ви та да по раз го ва ра са но вим Учи те љем.

Оку пље но мно штво, слу ша ло је Ње го ве ре чи, ка да су се по-
сла ни ци при бли жи ли. Са из ве шта че ним ау то ри те том сра чу на-
тим да оста ви ути сак на на род и иза зо ве про ро ко во по пу шта-
ње, до шли су гор ди ра би ни. Мно штво им је на пра ви ло про лаз 
по кре том по што ва ња, ско ро стра ха. Углед ни љу ди, у сво јим 
ску по це ним ха љи на ма, гор ди на свој по ло жај и моћ, ста ли су 
пред про ро ком из пу сти ње.

»Ко си ти«, упи та ли су.
Зна ју ћи ка кве су би ле њи хо ве ми сли, Јо ван је од го во рио:
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»Ја ни сам Хри стос.«
»Ко си да кле? Је си ли Или ја?«
»Ни сам.«
»Је си ли про рок?«
»Ни сам.«
»Ко си? Да мо же мо ка за ти они ма што су нас по сла ли – Шта 

ка жеш за се бе?«
»Ја сам глас оно га што ви че у пу сти њи: По рав ни те пут Го-

спод њи, као што ка за Иса и ја про рок.«
Ре чи на ко је се Јован по звао од но си ле су се на оно див но 

Иса и ји но про ро чан ство: »Те ши те, те ши те на род Мој, го во ри 
Бог ваш. Го во ри те Је ру са ли му љу ба зно, и ја вљај те му да се на-
вр шио рок ње гов, да му се бе за ко ње опро сти ло... Глас је не ко га 
ко ји ви че: При пра ви те у пус ти њи пут Го спод њи по рав ни те у 
пу сто ши ста зе Бо гу на ше му. Све до ли не не ка се по ви се, и све 
го ре и бре го ви не ка се слег ну, и што је кри во не ка бу де пра во, 
и не рав на ме ста не ка бу ду рав на. И ја ви ће се сла ва Го спод ња, и 
сва ко ће те ло ви де ти.« (Иса и ја 40,1–5)

У ста ра вре ме на ка да је не ки цар пу то вао кроз за ба че ни је 
де ло ве сво га цар ства, гру па љу ди по сла та је ис пред цар ских 
ко чи ја да по рав на стр ма ме ста и по пу ни уду бље ња, да би цар 
мо гао без бед но пу то ва ти и без ика квих пре пре ка. Овај оби чај 
ис ко ри стио је про рок да сли ко ви то при ка же де ло Је ван ђе ља. 
»Све до ли не не ка се по ви се, и све го ре и бре го ви не ка се слег-
ну.« Бо жи ји Дух оба ра људ ску гор дост, ка да сво јом чу де сном 
си лом про бу ђе ња до дир не ду шу. Све тов на за до вољ ства, по ло-
жај и власт та да по ста ју без вред ни. »По ми сли и сва ку ви си ну 
ко ја се по ди же на по зна ње Бож је«, од ба цу је се; а сва ка по ми сао 
за ро бља ва »за по кор ност Хри сту«. (2. Ко рин ћа ни ма 10,5) Та-
да по ни зност и самопожртвов на љу бав, та ко ма ло це ње не ме ђу 
љу ди ма, уз ди жу се као је ди на вред ност. То је де ло Је ван ђе ља 
чи ји је је дан део би ла Јова но ва вест.

Ра би ни су на ста ви ли са сво јим пи та њи ма: »За шта да кле 
кр шта ваш кад ти ни си ни Хри стос ни Или ја ни про рок?« Реч 
»про рок« од но си ла се на Мој си ја. Је вре ји су би ли скло ни ве ро-
ва њу да ће Мој си је вас кр сну ти из мр твих и да ће би ти узет на 
Не бо. Ни су зна ли да је он већ вас кр сао. Ка да је Кр сти тељ за-
по чео сво ју слу жбу, мно ги су ми сли ли да је он про рок Мој си је 
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по диг нут из мр твих, јер је из гле да ло да има те мељ но по зна ва ње 
про ро чан става и исто ри је Изра и ља.

Та ко ђе су ве ро ва ли да ће се Или ја лич но по ја ви ти пре Ме-
си ји ног до ла ска.

Ово оче ки ва ње Јо ван је по ри цао, али ње го ве ре чи има ле су 
ду бљи сми сао. Исус је ка сни је ре као, по зи ва ју ћи се на Јо ва на: 
»Ако хо ће те ве ро ва ти, он је Или ја што ће до ћи.« (Ма теј 11,14) 
Јо ван је до шао у ду ху и си ли Или ји ној да из вр ши исти по сао 
ко ји је Или ја учи нио. Да су га Је вре ји при ми ли, он би био оба-
вљен за њих. Ме ђу тим, ни су при ми ли ње го ву вест. За њих он 
ни је био Или ја. Он за њих ни је мо гао да ис пу ни ми си ју ко ју је 
до шао да оства ри.

Мно ги од са ку пље них на Јор да ну би ли су при сут ни при ли-
ком Ису со вог кр ште ња, али знак ко ји је та да дат, био је от кри-
вен са мо не ко ли ци ни ме ђу њи ма. У то ку прет ход них ме се ци 
Кр сти те ље ве слу жбе, мно ги су од би ли да по слу ша ју по зив на 
по ка ја ње. Та ко су отврд ну ли сво је ср це и за мра чи ли сво је раз-
у ме ва ње. Ка да је при ли ком кр ште ња Не бо да ло све до чан ство 
о Ису су, они то ни су за па зи ли. Очи ко је ни ка да ни су у ве ри 
упра вље не к Ње му ко ји је не ви дљив, ни су са гле да ле от кри ве ње 
Бож је сла ве, уши ко је ни ка да ни су слу ша ле Ње гов глас ни су чу-
ле ре чи све до  чан ства. Та ко је и са да. Че сто се Хри сто во при су-
ство и при су ство ан ђе ла ко ји слу же от кри ва на ску по ви ма љу-
ди, а ипак има мно го оних ко ји то не зна ју. Они ни су запазили 
ни шта не о бич но. Ме ђу тим, не ки ма се от кри ло Спа си те ље во 
при су ство. Мир и ра дост ожи вља ва ју њи хо ва ср ца. Они су уте-
ше ни, охра бре ни и бла го сло ве ни.

Иза сла ни ци из Је ру са ли ма упи та ли су Јо ва на: »Зашто да кле 
кр шта ваш?« Оче ки ва ли су од го вор. Из не на да, док је по гле дом 
пре ла зио пре ко мно штва, ње го ве очи су за плам те ле, ли це оза ри-
ло, а це ло би ће по кре ну ло ду бо ким осе ћа њем. Ис пру же них ру ку 
уз вик нуо је: »Ја кр шта вам во дом, а ме ђу ва ма сто ји ко га ви не зна-
те. Он је онај што ће до ћи за мном, ко ји бе ше пре да мном; ко ме ја 
ни сам до сто јан одре ши ти ре ме на на обу ћи ње го вој.« (Јо ван 1,27)

Вест ко ју је тре ба ло од не ти на траг Си не дри о ну би ла је ја сна 
и не дво сми сле на. Јо ва но ве ре чи ни су се мо гле од но си ти ни на 
ко га дру гог до на Оно га ко ји је дав но био обе ћан. Ме си ја се на-
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ла зио ме ђу њи ма! Из не на ђе ни све ште ни ци и гла ва ри гле да ли 
су око се бе у на ди да ће от кри ти Оно га о ко ме је Јо ван го во рио. 
Ме ђу тим, у мно штву Ње га ни је би ло мо гу ће запа зи ти.

Ка да је при ли ком Ису со вог кр ште ња Јо ван ука зао на Ње га 
као на Јаг ње Бож је, но ва светлост ба че на је на Ме си ји но де ло. 
Про ро ков ум био је  у пра вљен на Иса и ји не ре чи: »Као јаг ње на 
за кла ње во ђен би.« (Иса и ја 53,7) Јо ван је у то ку сед ми ца ко је 
су сле ди ле с но вим за ни ма њем про у ча вао про ро чан ства и уче-
ња о жр тве ној слу жби. Он ни је ја сно раз ли ко вао два об ли ка 
Хри сто вог ра да – као Жртве ко ја па ти и као Цара ко ји по бе ђу-
је – али је ви део да Ње гов до ла зак има ду бље зна че ње од оно га 
што су све ште ни ци или на род рас по зна ли. Ка да је у мно штву 
за па зио Ису са, при ли ком Ње го вог по врат ка из пу сти ње, са по-
ве ре њем је оче ки вао да Он на ро ду да не ки знак о свом пра вом 
ка рак те ру. Го то во не стр пљи во је оче ки вао да чу је ка ко Спа си-
тељ об ја вљу је сво ју ми си ју; али Он ни је из го во рио ни јед ну реч, 
ни је дао ни је дан знак. Исус ни је од го во рио на ре чи ко ји ма Га 
је Кр сти тељ об ја вио, већ се по ме шао са Јо ва но вим уче ни ци ма, 
не да ју ћи ни ка кав спољашњи до каз о свом на ро чи том де лу, не 
пред у зи ма ју ћи ни ка кве ме ре да на Се бе скре не па жњу.

Сле де ћег да на Јо ван ви ди Ису са ка ко до ла зи. Оба сјан све-
тло шћу Бож је сла ве ко ја је по чи ва ла на Ње му, про рок пру жа 
ру ке и об ја вљу је: »Гле јаг ње Бож је ко је узе на се гре хе све та. Ово 
је онај за ко га ја ре кох: за мном иде Чо век ко ји пре да мном по-
ста де... И ја га не зна дох; не го да се ја ви Изра и љу за то ја до ђох 
да кр стим во дом... Ви дех Ду ха где си ла зи с Не ба као го луб и 
ста де на Ње му. И ја Га не зна дох; не го онај ко ји ме по сла да кр-
стим во дом Он ми ре че: На ко га ви диш да си ла зи Дух и сто ји 
на Ње му то је Онај ко ји ће кр сти ти Ду хом Све тим. И ја ви дех и 
за све до чих да је овај Син Бож ји.« (Јо ван 1,29– 34)

Да ли је то Хри стос? Са стра хо по што ва њем и чу ђе њем на род 
је посма трао Оно га ко ји је упра во био про гла шен Бож јим Си-
ном. Они су би ли сна жно по кре ну ти Јо ва но вим ре чи ма. Го во-
рио им је у Бож је име. Слу ша ли су га из да на у дан док је ко рио 
њи хо ве гре хе, а сва ким да ном учвр шћи ва ло се њи хо во убе ђе ње 
да је он био по слат с Не ба. Ме ђу тим, ко је био Овај који је ве-
ћи од Јо ва на Кр сти те ља? У Ње го вој оде ћи и др жа њу ни је би ло 
ни че га што би на го ве шта ва ло ви сок по ло жај. Он је очи глед но 
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био јед но став на осо ба, об у че н као и они са ми у скром ну оде ћу 
си ро ма шних. У мно штву је би ло и оних ко ји су при ли ком Хри-
сто вог кр ште ња по сма тра ли бо жан ску сла ву и чу ли Бож ји глас. 
Али од тог вре ме на Спа си те љев из глед ве о ма се из ме нио. При-
ли ком Ње го вог кр ште ња ви де ли су пре о бра же ње Ње го вог ли ка 
у не бе ској све тло сти; са да бле дог, ис цр пље ног и из мр ша ве лог 
пре по знао Га је са мо про рок Јо ван.

Али док Га је на род по сма трао, ви део је ли це на ко ме је бо-
жан ска ми лост би ла ускла ђе на са све шћу о мо ћи. Сва ки по глед 
ока, сва ко обе леж је по ја ве оди са ло је по ни зно шћу и из ра зом 
не ис ка за не љу ба ви. Из гле да ло је као да је окру жен ат мос фе ром 
ду хов ног ути ца ја. Иа ко је на чин Ње го вог по на ша ња био пле ме-
нит и не на ме тљив, вр шио је ути цај на љу де осе ћа њем мо ћи ко ја 
је би ла скри ве на, а ни је се мо гла пот пу но по ти сну ти. Да ли је то 
био Онај ко га је Изра иљ та ко ду го че као?

Исус је до шао у си ро ма штву и по ни зно сти да би нам мо гао 
би ти и При мер и От ку пи тељ. Да се по ја вио са цар ским сја јем, 
ка ко би он да мо гао да да је по у ке о по ни зно сти? Ка ко би нам 
мо гао из но си ти та ко про дор не исти не као на Го ри бла жен ства? 
Где би би ла на да скром них у жи во ту да је Исус до шао да ме ђу 
љу ди ма пре би ва као цар?

Ме ђу тим, мно штву је из гле да ло не мо гу ће да је Онај, ко га је 
Јо ван озна чио, по ве зан са њи хо вим уз ви ше ним оче ки ва њи ма? 
За то су мно ги би ли раз о ча ра ни и ве о ма збу ње ни.

Ре чи ко је су све ште ни ци и ра би ни то ли ко же ле ли да чу ју, да 
ће Исус са да об но ви ти Изра и ље во цар ство, ни су из го во ре не. 
Они су оче ки ва ли и тра жи ли та квога ца ра, та кво га ца ра би ли 
су спрем ни да при хва те. Али Оно га ко ји је же лео да ус по ста ви у 
њи хо вим ср ци ма цар ство прав де и ми ра, ни су же ле ли да при ме.

Сле де ћег да на, док су два уче ни ка ста ја ла у бли зи ни, Јо ван је 
опет ви део Ису са у на ро ду. Опет је сла ва Не ви дљи вог оба сја ла 
про ро ко во ли це ка да је уз вик нуо: »Гле, Јаг ње Бож је!« Ре чи су уз-
бу ди ле ср ца уче ни ка. Они их ни су пот пу но раз у ме ли. Шта зна чи 
име ко је Му је Јо ван дао – Јаг ње Бож је! Ни Јо ван га ни је об ја снио.

Оста вив ши Јо ва на оти шли су да по тра же Ису са. Је дан од 
дво ји це био је Ан дри ја, брат Си м о нов, а дру ги Јо ван је ван ђе-
лист. То су би ли Ису со ви пр ви уче ни ци. По кре ну ти си лом ко јој 
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се ни су мо гли од у пре ти, сле ди ли су Ису са – жељ ни да раз го ва-
ра ју са Њим, али ипак пу ни стра хо по што ва ња и ти хи, из гу бље-
ни у нарочитом зна че њу ми сли »Да ли је то Ме си ја?«

Исус је знао да уче ни ци иду за Њим. Они су би ли пр ви пло-
до ви Ње го ве слу жбе, а ср це бо жан ског Учи те ља об у зе ла је ра-
дост, јер су ове ду ше од го во ри ле на Ње го ву ми лост. Ипак, окре-
нув ши се, са мо је упи тао: »Шта ће те?« Хтео је да им до зво ли да 
са ми од лу че да се вра те или из ра зе сво ју же љу.

Они су би ли све сни са мо јед ног ци ља. Са мо Ње го ва при-
сут ност ис пу ња ва ла је њи хо ве ми сли. Уз вик ну ли су: »Ра ви где 
сто јиш?« У крат ком раз го во ру крај пу та ни су мо гли при ми ти 
оно за чим су че зну ли. Желе ли су да бу ду на са мо са Ису сом, да 
се де крај Ње го вих но гу и слу ша ју Ње го ве ре чи.

»И ре че им: До ђи те и ви ди те. И оти до ше, и ви де ше где ста-
ја ше; и оста ше у Ње га онај дан.«

Да су Јо ван и Андри ја по се до ва ли дух не вер ства ко ји су има-
ли све ште ни ци и по гла ва ри, не би се као уче ни ци на шли крај 
Ису со вих но гу. Они би до шли к Ње му као кри ти ча ри, да осу де 
Ње го ве ре чи. Мно ги на тај на чин за тва ра ју вра та нај дра го це-
ни јим при ли ка ма. Ови пр ви уче ни ци та ко ни су учи ни ли. Они 
су се ода зва ли по зи ву Све то га Ду ха кроз про по ве да ње Јо ва на 
Кр сти те ља. Са да су пре по зна ли глас не бе ског Учи те ља. За њих 
су Ису со ве ре чи би ле пу не све жи не, исти не и ле по те. Бо жан ска 
све тлост би ла је ба че на на уче ње Пи сма Ста рог за ве та. Мно го-
стра не те ме исти не по ја ви ле су се у но вој све тло сти.

Скру ше ност, ве ра и љу бав оспо со бља ва ју ду шу за при ма ње 
му дро сти са Не ба. Ве ра ко ја кроз љу бав ра ди кључ је зна ња и 
сва ко ко љу би »по зна је Бо га«. (1. Јо ва но ва 4,7)

Уче ник Јо ван био је чо век ис кре них и ду бо ких осе ћа ња, рев-
но стан, али ми са он. Он је по чео да раз ли ку је Хри сто ву сла ву 
– не све тов ну рас кош и моћ, ка ко су га учи ли да се на да, већ 
»Сла ву као је ди но род но га од оца, пу ну бла го да ти и исти не«. 
(Јо ван 1,14) Био је об у зет раз ми шља њем о овој чу де сној те ми.

Ан дри ја је же лео да по де ли ра дост ко ју је осе ћао у свом ср цу. 
По тра жив ши сво га бра та Си мо на уз вик нуо је: »Ми на ђо смо Ме-
си ју.« Си мон ни је че као дру ги по зив. Он је та ко ђе слу шао про-
по ве да ње Јо ва на Кр сти те ља, и по жу рио је Спа си те љу. Хри сто ве 
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очи за др жа ле су се на ње му, чи та ју ћи ње гов ка рак тер и исто ри-
ју ње го вог жи во та. Ње го ва жу стра при ро да, ње го ва љу бав, ср це 
ко је са о се ћа, ње го во ча сто љу бље и са мо по у зда ње, исто ри ја ње-
го вог па да, ње го во по ка ја ње, ње гов му ко тр пан рад и ње го ва му-
че нич ка смрт – све је то про чи тао Спа си тељ и ре као: »Ти си Си-
мон, син Јо нин; ти ћеш се зва ти Ки фа, ко је зна чи Пе тар (Ка мен).«

»А су тра дан на ми сли из и ћи у Га ли ле ју, и на ђе Фи ли па, и ре-
че му: хај де за Мном.« Фи лип је по слу шао на лог и од мах по стао 
Хри стов рад ник.

Фи лип је по звао На та на и ла. Он је био у мно штву ка да је Кр-
сти тељ ука зао на Ису са као на Бож је Јаг ње. Ка да је На та на и ло 
видео Ису са, раз о ча рао се. Да ли овај чо век који је но сио зна ке 
му ко трп ног ра да и си ро ма штва, мо же би ти Ме си ја? Ипак, На-
та на и ло ни је мо гао да од лу чи и од ба ци Ису са, јер је Јо ва но ва 
вест до не ла ње го вом ср цу чвр сто убе ђе ње.

У вре ме ка да га је Фи лип по звао, На та на и ло се по ву као у је-
дан ти хи гај да раз ми шља о Јо ва но вој ве сти и про ро чан стви ма 
о Ме си ји. Мо лио се да му се от кри је да ли је Онај ко га је Јо ван 
на ја вио Осло бо ди лац, а Дух Све ти је по чи нуо на ње му да ју ћи 
му осве до че ње да је Бог по хо дио свој на род и по ди гао за ње га 
рог спа се ња. Фи лип је знао да ње гов при ја тељ ис тра жу је про-
ро чан ства и док се На та на и ло мо лио под јед ном смо квом, он је 
от крио ње го во скло ни ште. Че сто су се за јед нич ки мо ли ли на 
овом уса мље ном ме сту скри ве ном у ли шћу.

Вест »За ко га Мој си је у за ко ну пи са и про ро ци, на ђо смо Га«, 
учи ни ла се На та на и лу као не по сред ни од го вор на ње го ву мо ли-
тву. Фи лип је још увек имао ко ле бљи ву ве ру. Он је сум њи ча во 
до дао: »Ису са си на Јо си фо ва из На за ре та.« По но во се пред ра-
су да по ја ви ла у На та на и ло вом ср цу. Уз вик нуо је: »Из На за ре та 
мо же ли би ти што до бро?«

Фи лип се ни је упу штао ни у ка кво рас пра вља ње. Ре као је: 
»До ђи и ви ди. И Исус ви дев ши На та на и ла где иде к Ње му ре че за 
ње га: ево пра во га Изра иљ ца у ко ме не ма лу кав ства.« На та на и ло 
је из не на ђен уз вик нуо: »Ка ко ме по зна јеш? Од го во ри Исус и ре-
че му: Пре не го те по зва Фи лип ви дех те кад бе ше под смо квом.«

То је би ло до вољ но. Бо жан ски Дух ко ји је све до чио На та на-
и лу у ње го вој уса мље ној мо ли тви под смо квом, са да му је го во-
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рио пре ко Ису со вих ре чи. Иа ко сум њи чав и склон пред ра су да-
ма, На та на и ло је до шао Хри сту са искре ном же љом за исти ном, 
и са да је ње го ва же ља ис пу ње на. Ње го ва ве ра пре ва зи шла је 
ве ру оно га ко ји га је до вео Ису су. Он је од го во рио и ре као: »Ра-
ви! Ти си Син Бож ји, ти си цар Изра и љев.«

Да је На та на и ло имао по вере ња у ра бин ско вођ ство, ни ка да 
не би на шао Ису са. Он је по стао уче ник за то што је сам по сма-
трао и ра су ђи вао. Та ко је то и да нас у жи во ту мно гих ко је пред-
ра су де за др жа ва ју да при хва те до бро. Ка ко би раз ли чит био ис-
ход када би »до шли и ви де ли«!

Ни ко не ће до ћи до спа со но сног са зна ња исти не, док год се 
по ве ра ва вођ ству људ ског ау то ри те та. Као и На та на и лу, и на ма 
је по треб но да про у ча ва мо Бож ју реч за се бе лич но и да се мо-
ли мо за про све тље ње Свет им Ду хом. Онај ко ји је ви део На та-
на и ла под смо квом, ви де ће и нас на тај ном ме сту мо ли тве. Ан-
ђе ли из све та све тло сти бли зу су оних ко ји у по ни зно сти тра же 
бо жан ско вођ ство.

По зи ва њем Јо ва на, Ан дри је, Си мо на, Фи ли па и На та на и ла, 
от по чи ње осни ва ње Хри шћан ске цр кве. Јо ван је сво ја два уче-
ни ка упу тио Хри сту. Том приликом је је дан од њих, Ан дри ја, 
на шао сво га бра та и по звао га Спа си те љу. Та да је по зван Фи-
лип, а он је оти шао да тра жи На та на и ла. Ови при ме ри тре ба да 
нас по у че о зна ча ју лич них на по ра, о упу ћи ва њу не по сред них 
по зи ва на шим ро ђа ци ма, при ја те љи ма и су се ди ма. По сто је та-
кви ко ји це лог жи во та твр де да по зна ју Хри ста, али ко ји ни ка-
да нису учи ни ли ни ка кав лич ни на пор да до ве ду ма кар и јед-
ну ду шу Спа си те љу. Они сав по сао пре пу шта ју про по вед ни ку. 
Он мо же би ти до бро оспо со бљен за свој по зив, али не мо же да 
учи ни оно што је Бог оста вио да ура де вер ни ци Цр кве.

По сто је мно ги ко ји ма је по треб на слу жба хри шћан ских ср ца 
пу них љу ба ви. Мно ги су про па ли, а мо гли су би ти спа се ни, да 
су њи хо ви су се ди, обич ни љу ди и же не, уло жи ли лич ни на пор 
за њих. Мно ги че ка ју да бу ду лич но осло вље ни. У сва кој по-
ро ди ци, су сед ству, гра ду, та мо где жи ви мо, по сто ји по сао ко ји 
тре ба да оба ви мо као Хри сто ви ми си о на ри. Ако смо хри шћа-
ни, овај по сао би ће ра дост за нас. Чим се не ко обра ти у ње му се 
ра ђа же ља да и дру ге упо зна са дра го це ним при ја те љем кога је 
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на шао у Ису су. Спа со но сна и по све ћу ју ћа исти на не мо же би ти 
за тво ре на у ње го вом ср цу.

Сви ко ји су се по све ти ли Бо гу би ће ка на ли све тло сти. Бог 
ће их на чи ни ти сво јим по сред ни ци ма да дру ги ма об ја ве бо-
гат ство Ње го ве ми ло сти. Ње го во је обе ћа ње: »И благословићу 
њих и што је око го ре Мо је, и пу шта ћу дажд на вре ме; да жди ће 
бла го сло в ни би ти.« (Је зе киљ 34,26)

Фи лип је ре као На та на и лу »До ђи и ви ди«. Он ни је тра жио 
од ње га да при хва ти ту ђе све до чан ство, већ да сам по сма тра 
Хри ста. Са да ка да се Исус ваз нео на Не бо, Ње го ви уче ни ци су 
Ње го ви пред став ни ци ме ђу љу ди ма, и је дан од нај де ло твор ни-
јих на чи на при до би ја ња ду ша за Ње га је при ме ром по ка за ти 
Ње гов ка рак тер у свом сва ко днев ном жи во ту. Наш ути цај на 
дру ге за ви си не то ли ко од то га шта ће мо ка за ти ко смо и ко ли-
ко од то га. Љу ди мо гу да по би ја ју и од ба цују на шу ло ги ку, они 
мо гу да се од у пиру на шим по зи ви ма; али жи вот не се бич не љу-
ба ви до каз је ко ји не мо гу по ре ћи. До сле дан жи вот, обе ле жен 
Хри сто вом кро то шћу, је си ла у овом све ту.

Хри сто во уче ње би ло је из раз ду бо ког осве до че ња и ис ку-
ства и они ко ји се уче од Ње га по ста ју учи те љи по бо жан ском 
узо ру. Бож ја реч ко ју из го ва ра онај ко ји је и сам по све ћен њо ме, 
по се ду је жи во то дав ну си лу ко ја је чи ни при влач ном за слу ша о-
це и осве до ча ва их да је она жи ва ствар ност. Ка да чо век при ми 
исти ну, он ће је у љу ба ви пре ма њој, от кри ти убе дљи во шћу сво-
га по на ша ња и на чи ном сво га го во ра. Он об ја вљу је да оно што 
је лично чуо, ви део и опи пао о ре чи жи во та, та ко да би и дру ги 
мо гли има ти за јед ни цу са њим кроз по зна ва ње Хри ста. Ње го во 
све до чан ство, са уса на до так ну тих жи вим угље вљем са ол та ра, 
је исти на за при јем чи во ср це и она по све ћу је ка рак тер.

Онај ко ји те жи да пру жи све тлост дру ги ма и сам ће би ти 
бла го сло вен. »Да жди ће бла го слов ни би ти.« »Ко на па ја, сам ће 
би ти на по јен.« (При че 11,25) Бог би мо гао да по стиг не свој циљ 
спа са ва ња гре шни ка без на ше по мо ћи; али да би смо раз ви ли 
ка рак тер сли чан Хри сто вом, мо ра мо су де ло ва ти у Ње го вом ра-
ду. Да би смо уче ство ва ли у Ње го вој ра до сти – ра до сти да ви-
ди мо ду ше от ку пље не Ње го вом жр твом – мо ра мо су де ло ва ти у 
Ње го вим на по ри ма за њи хо во от ку пље ње.
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Пр ви из раз На та на и ло ве ве ре, та ко сна жан, озби љан и 
искрен, зву чао је као му зи ка у Ису со вим уши ма. А Он од го во ри 
»и ре че му: што ти ка зах да те ви дех под смо к вом за то ве ру јеш, 
ви де ћеш ви ше од ово га«. Спа си тељ је ра до сно оче ки вао сво је 
де ло про по ве да ња до брих ве сти крот ки ма, за ви ја ња ра ње них 
ср ца и об ја вљи ва ња сло бо де за ро бље ни ма од со то не. Има ју ћи 
на уму дра го це не бла го сло ве ко је је до нео љу ди ма, Исус је до-
дао: »За и ста, за и ста вам ка жем: од се ле ће те ви де ти не бо отво-
ре но и ан ђе ле Бож је где се пе њу и си ла зе к Си ну чо ве чи је му.«

Ов де је Хри стос у ства ри ре као: На оба ли Јор да на Не бо је би-
ло отво ре но и Дух је си шао на ме не као го луб. Тај при зор по твр-
дио је да сам Бож ји Син. Ако Ме ве ру је те као та кво га, ва ша ве ра 
ће ожи ве ти. Ви ће те ви де ти да су не бе са отво ре на и да се ни ка да 
не ће за тво ри ти. Отво рио сам их за вас. Бож ји ан ђе ли пе њу се но-
се ћи Оцу мол бе не вољ них и оја ђе них и си ла зе но се ћи бла го слов, 
на ду, охра бре ње, по моћ и жи вот си но ви ма људ ским.

Бож ји ан ђе ли су стал но у по кре ту из ме ђу Зе мље и Не ба и 
Не ба и Зе мље. Хри сто ва чу да за уцве ље не и на па ће не би ла су 
учи ње на Бож јом си лом кроз слу жбу ан ђе ла. Сва ки бла го слов 
од Бо га до ла зи нам пре ко Хри ста слу жбом Ње го вих не бе ских 
ве сни ка. Узев ши на се бе људ ску при ро ду, наш Спа си тељ је сје-
ди нио сво је ин те ре се са ин те ре си ма па лих Ада мо вих си но ва и 
кће ри, док се сво јом бо жан ском при ро дом др жи Бож јег пре-
сто ла. На тај на чин Хри стос је По сред ник у ве зи између љу ди и 
Бо га и Бо га и љу ди .
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Глава 15

Ова глава заснована је на Јовану 2,1-11.

НА СВАДБЕНОЈ 
СВЕЧАНОСТИ

Исус ни је за по чео сво ју слу жбу не ким ве ли ким де лом пред 
Си не дри о ном у Је ру са ли му. Он је от крио сво ју моћ на по-

ро дич ном ску пу у ма лом га ли леј ском се лу и та ко до при нео ра-
до сти јед не сва д бе не све ча но сти. На овај на чин по ка зао је сво ју 
на кло ност пре ма љу ди ма и сво ју же љу да слу жи њи хо вој сре ћи. 
У пу сти њи ку ша ња Он је сам ис пио ча шу пат њи. До шао је да 
пру жи љу ди ма ча шу бла го сло ва и сво јим бла го сло вом по све ти 
ве зе људ ско га жи во та.

Исус се са Јор да на вра тио у Га ли ле ју. У Ка ни, ма лој на се о би-
ни не да ле ко до На за ре та, припремала се свад ба; мла ден ци су 
би ли ро ђа ци Јо си фа и Ма ри је, па је Исус, зна ју ћи за овај по ро-
дич ни скуп, оти шао у Ка ну и са сво јим уче ни ци ма учествовао 
у све ча ности.

По но во је срео сво ју мај ку, од ко је је за из ве сно вре ме био 
одво јен. Ма ри ја је чу ла о от кри ва њу Бож је сла ве на Јор да ну 
при ли ком Ње го вог кр ште ња. Ве сти су сти гле и до На за ре та и у 
ње ним ми сли ма ожи ве ле при зо ре ко ји су то ли ко го ди на би ли 
са кри ве ни у ње ном ср цу. Ма ри ја, за јед но са це лим Изра и љем, 
би ла је сна жно по кре ну та ра дом Јо ва на Кр сти те ља. Она се до-
бро се ћа ла про ро чан ства да тог при ли ком ње го вог ро ђе ња. Са-
да је ње го ва по ве за ност са Ису сом опет под гре ја ла ње не на де. 
Ме ђу тим, до ње су та ко ђе до пр ле и ве сти о Ису со вом та јан стве-
ном од ла ску у пу сти њу па су је му чи ле мрач не слут ње.
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Од да на ка да је у до му у На за ре ту чу ла об ја ву ан ђе ла, Ма ри ја 
је сла га ла у ср цу сва ки до каз да је Исус Ме си ја. Ње гов мио, не-
се бич ни жи вот уве рио ју је да Он не мо же би ти ни ко дру ги до 
По сла ни од Бо га. Ипак, на њу су на и ла зи ле сум ње и раз о ча ре ња 
и она је че зну ла за вре ме ном ка да ће се от кри ти Ње го ва сла ва. 
Смрт ју је ра ста ви ла од Јо си фа ко ји је са њом де лио ње но са зна-
ње о тај ни Ису со вог ро ђе ња. Са да ви ше ни је би ло ни ко га ко ме 
би мо гла да по ве ри сво је на де и стра хо ва ња. Два про те кла ме се-
ца би ла су ве о ма ту жна. Би ла је одво је на од Ису са у чи јем је са-
о се ћа њу на ла зи ла уте ху; ра з ми шља ла је о Си ме у но вим ре чи ма: 
»А те би са мој про бо шће нож ду шу« (Лу ка 2,35); се ти ла се тро-
днев не ду бо ке ду шев не пат ње ка да је ми сли ла да је за у век из гу-
би ла Ису са и ка да је бри жна ср ца оче ки ва ла Ње гов по вра так.

На свад бе ној све ча но сти сре ла је истог не жног и по слу шног 
Си на. Ипак, ни је био исти. Ње гов се лик из ме нио. На Ње му су 
се ви де ли тра го ви бор бе, ко ју је во дио у пу сти њи, а но ви из раз 
до сто јан ства и си ле пру жао је до каз о Ње го вој не бе ској ми си ји. 
Са Њим је гру па мла дих љу ди, чи је очи Га пра те са по што ва њем 
и ко ји Га на зи ва ју Учи те љем. Ови пра ти о ци при ча ју Ма ри ји о 
то ме шта су ви де ли и чу ли при ли ком кр ште ња и на дру гим ме-
сти ма. Они за кљу чу ју из ја вљу ју ћи: »За ко га Мој си је у за ко ну 
пи са и про ро ци, на ђо смо Га.« (Јо ван 1,45)

По што су се го сти о ку пи ли, из гле да ло је као да су мно ги би-
ли за о ку пље ни не ком вр ло за ни мљи вом те мом. При гу ше но уз-
бу ђе ње про жи ма ло је дру штво. У гру пи ца ма су се во ди ли жи ви 
али тихи раз го во ри, а ис пи ти вач ки по гле ди би ли су по вре ме но 
упра вље ни пре ма Ма ри ји ном Си ну. Кад је Ма ри ја чу ла све до-
че ње уче ни ка о Ису су, об ра до ва ла се да ње не ду го га је не на де 
ни су би ле уза луд не. Ипак, би ла би ви ше не го људ ско би ће да 
се са овом све том ра до сти ни је по ме ша ло и ма ло при род ног 
по но са не жне мај ке. Ка да је уочила мно ге по гле де упра вље не 
Ису су, че зну ла је за тим да Га при во ли да овом дру штву до ка же 
да је за и ста По што ва ни од Бо га. На да ла се да ће Му се мо жда 
пру жи ти при ли ка да пред њи ма учи ни не ко чу до.

По оби чају оно га вре ме на свад бе не све ча но сти тра јале су 
не ко ли ко да на. Овом при ли ком, пре не го што је све ча ност за-
вр шена, утвр ђе но је да је не ста ло ви на. Ово от кри ће иза зва ло 
је ве ли ку збу ње ност и жа ље ње. Би ло је не о бич но да при ли ком 
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све ча но сти не бу де ви на, јер би то ука зи ва ло на не до ста так го-
сто прим ства. Као ро ђа ка мла де на ца, Ма ри ја је по ма га ла у при-
пре ма ма за све ча ност и за то је ка за ла Ису су: »Не ма ју ви на.« 
Овим ре чи ма по ку ша ла је да Му на го ве сти да би Он мо жда мо-
гао да за до во љи њи хо ве по тре бе. Ме ђу тим, Исус је од го во рио: 
»Што је Ме ни до те бе же но? Још ни је до шао Мој час.«

Овај од го вор, иа ко из гле да оштар, ни је из ра жа вао хлад но-
ћу или не љу ба зност. Спа си те љев на чин обра ћа ња мај ци био је 
у скла ду са ис точ њач ким оби ча ји ма. Он је упу ћи ван осо ба ма 
ко ји ма је требало ука за ти по што ва ње. Сва ко де ло Хри сто вог 
зе маљ ског жи во та би ло је у скла ду са на че лом ко је је сам дао: 
»По штуј оца сво је га и ма тер сво ју.« (2. Мој си је ва 20,12) На кр-
сту, у по след њем де лу не жно сти пре ма сво јој мај ци, Исус јој се 
обра ћа на исти на чин, пре по ру чу ју ћи је ста ра њу сво га нај во-
ље ни јег уче ни ка. И на свад бе ној све ча но сти и на кр сту, љу бав 
– из ра же на у бо ји гла са, по гле ду и оп хо ђе њу – би ла је вер ни 
ту мач Ње го вих ре чи.

У свом де чач ком до бу, при ли ком по се те Хра му, ка да се пред 
Ње го вим очи ма от кри ла тај на Ње го вог жи вот ног де ла, Хри стос 
је ре као Ма ри ји: »Зар не зна те да Ме ни тре ба у оном би ти што је 
оца Мо је га?« (Лу ка 2,49) Ове ре чи вер но су озна чи ле Ње гов це-
ло куп ни жи вот и слу жбу. Све је би ло под ре ђе но овом де лу, ве ли-
ком де лу от ку пље ња, ко је је до шао да оства ри сво јим до ла ском 
на свет. Са да је по но вио по у ку. Ма ри ја је би ла у опа сно сти да 
по што јој њен од нос пре ма Ису су да је на ро чи то пра во над Њим, 
у из ве сној ме ри упра вља Њи ме у Ње го вом ра ду. Три де сет го ди-
на јој је био Син пун љу ба ви и по слу шно сти и Ње го ва љу бав је 
оста ла не про ме ње на, али са да је мо рао да се ба ви оним што је 
Ње го во га Оца. Као Си на Нај ви ше га и Спа си те ља све та, ни ка кве 
зе маљ ске ве зе ни су Га сме ле од вра ти ти од Ње го ве ми си је, или 
из вр ши ти ути цај на Ње го во по на ша ње. Он је мо рао би ти сло бо-
дан да би чи нио Бож ју во љу. Ово је по у ка и за нас. Бож ји зах те ви 
су из над људ ских ве за. Ни ка ква зе маљ ска при влач на си ла не сме 
од вра ти ти на ше но ге са ста зе ко јом нас је Он по звао да хо да мо.

Је ди на на да от ку пље ња на шег па лог љу дског ро да је у Хри-
сту; Ма ри ја је мо гла на ћи спа се ње са мо у Бож јем Јаг ње ту. Са ма 
ни је има ла ни ка кве за слу ге. Ње на по ве за ност са Ису сом ни је 
се ста вља ла у друк чи ју ду хов ну ве зу са Њим, од би ло ко је дру ге 
људ ске ду ше. То је по ка зано Спа си те ље вим ре чи ма. Он је на чи-
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нио ја сну раз ли ку из ме ђу сво је ве зе са њом као Си на Чо веч јег 
и као Бож јег Си на. Њи хо ва род бин ска ве за ни је је ста вља ла у 
рав но прав ни по ло жај са Њим.

Ре чи »Мој час још ни је до шао« ука зу ју на чи ње ни цу да је 
сва ко де ло у Хри сто вом жи во ту на Зе мљи би ло ис пу ње ње пла-
на ко ји је по сто јао од веч них вре ме на. Пре не го што је до шао на 
Зе мљу, Исус је по зна вао овај план са вр шен у свим по је ди но сти-
ма. Ме ђу тим, док је хо дао ме ђу љу ди ма, био је ко рак по ко рак 
во ђен Оче вом во љом. Ка да је до шао од ре ђе ни час ни је окле вао 
да де лу је. Са истом по кор но шћу че као је да на сту пи то вре ме.

Ти ме што је ре као Ма ри ји да Ње гов час још ни је на сту пио, 
Исус је од го во рио на ње ну не из ре че ну ми сао – на иш че ки ва ње 
ко је је га ји ла за јед но са сво јим на ро дом. Она се на да ла да ће се 
он от кри ти као Ме си ја и пре у зе ти пре сто у Изра и љу. Ме ђу тим, 
вре ме још ни је до шло. Не као цар, већ као »бол ник и ви чан бо-
ле сти ма« Исус је при хва тио суд би ну људ ског ро да.

Иа ко Ма ри ја ни је има ла пра во схва та ње о Хри сто вом за дат-
ку, има ла је без у слов но по ве ре ње у Ње га. Исус је од го во рио на 
ту ве ру. Пр во чу до је учи нио да би ука зао част Ма ри ји ном по-
ве ре њу и да би оја чао ве ру сво јих уче ни ка. Уче ни ци ће се су сре-
сти са мно гим и ве ли ким ис ку ше њи ма ко ја ће их на во ди ти на 
не вер ство. Њи ма су про ро чан ства, из ван сва ке рас пра ве, ја сно 
от кри ла, да је Исус Ме си ја. Оче ки ва ли су да ће Га вер ске во ђе 
при ми ти са по ве ре њем и ве ћим од њи хо вог. Об ја вљи ва ли су 
на ро ду Хри сто ва див на де ла и сво је по ве ре ње у Ње гов за да так, 
али би ли су за чу ђе ни и гор ко раз о ча ра ни не ве ро ва њем, ду бо-
ко уко ре ње ним пред ра су да ма и не при ја тељ ством пре ма Ису су 
ко је су по ка зи ва ли све ште ни ци и ра би ни. Пр ва Хри сто ва чу да 
оја ча ла су уче ни ке да се су прот ста ве овом про ти вље њу.

Ни ма ло збу ње на Ису со вим ре чи ма, Ма ри ја је ре кла они ма 
ко ји су слу жи ли око сто ла: »Што год вам ре че учи ни те.« На тај 
на чин учи ни ла је оно што је мо гла да би при пра ви ла пут Хри-
сто вом ра ду.

По ред ула за у ку ћу ста ја ло је шест ве ли ких ка ме них су до ва 
за во ду и Исус је на ре дио слу га ма да их на пу не во дом. То је би-
ло учи ње но. Та да по што је ви но би ло не о дло жно по треб но, Он 
је ре као: »За хва ти те сад и но си те ку му.« Уме сто во де ко јом су 
су до ви би ли на пу ње ни, по те кло је ви но. Ни кум ни го сти ни-
су при ме ти ли да је по не ста ло ви на. По што су оку си ли ово ко је 
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су слу ге до не ле, кум је утвр дио да је бо ље од сва ког ви на ко је 
је пре то га пио, а ве о ма се раз ли ко ва ло од оно га ко је је слу же-
но на по чет ку све ча но сти. Обра тив ши се мла до же њи ре као је: 
»Сва ки чо век нај пре до бро ви но из но си, а кад се на пи ју, о нда 
рђа ви је; а ти си чу вао до бро ви но до сле.«

Као што љу ди пр во из но се нај бо ље ви но, а за тим оно ко је је ло-
ши је, та ко чи ни и свет са сво јим да ро ви ма. Оно што он ну ди мо же 
да за до во љи око и оп чи ни чу ла, али то не ће за до во љи ти. Ви но се 
пре тва ра у гор чи ну, ве се ље у ту гу. Оно што је за по че ло пе смом и 
ве се љем, за вр ша ва се умо ром и од врат но шћу. Ме ђу тим, Ису со ви 
да ро ви увек су све жи и но ви. Све ча ност ко ју Он спре ма за ду шу 
увек да је за до вољ ство и ра дост. Сва ки но ви дар по ве ћа ва спо соб-
ност при ма о ца да це ни и ужи ва у Го спод њим бла го сло вима. Он 
да је ми лост за ми лост. Из вор бла го сло ва не ће пре су ши ти. Ако 
оста не те у ње му, чи ње ни ца да да нас при ма те бо га ти дар обез бе ђу-
је при ма ње још бо га ти јег да ра су тра. Ису со ве ре чи упу ће не На та-
на и лу из ра жа ва ју за кон о Бож јем по сту па њу пре ма де ци ве ре. Са 
сва ким но вим от кри ве њем сво је љу ба ви, Он из ја вљу је ср цу ко је 
при ма: »Ако ве ру јеш ви де ћеш ви ше од ово га.« (Јо ван 1,50)

Хри стов дар на свад бе ној све ча но сти био је зна ме ње. Во да је 
пред ста вља ла кр ште ње у Ње го ву смрт; ви но – про ли ва ње Ње-
го ве кр ви за гре хе све та. Во да ко јом су на пу ње ни су до ви до не-
се на је људ ским ру ка ма, али са мо Хри сто ва реч мо гла је да јој да 
жи во то дав ну си лу. Та ко је и са об ре ди ма ко ји ука зу ју на Спа си-
те ље ву смрт. Са мо Хри сто вом си лом ко ја де лу је кроз ве ру они 
успе шно хра не ду шу.

Хри сто ва реч обез бе ди ла је оно што је би ло по треб но за 
свет ко ви ну. Та ко исто обил но је обез бе ђе на Ње го ва ми лост ко-
јом се бри шу сва људ ска бе за ко ња и об на вља и кре пи ду ша.

На пр вој све ча но сти ко јој је при су ство вао са сво јим уче-
ни ци ма, Исус им је пру жио ча шу ко ја је пред ста вља ла Ње го во 
де ло за њи хо во спа се ње. На по след њој ве че ри Он ју је по но во 
пру жио, уста но вља ва ју ћи тај све ти об ред ко ји је тре ба ло да и 
да ље ука зу је на Ње го ву смрт »до кле не до ђе«. (1. Ко рин ћа ни ма 
11,26) Жалост уче ни ка због ра стан ка са сво јим Го спо дом би ла 
је убла же на обе ћа њем по нов ног сје ди ње ња ка да је ре као: »Не ћу 
од сад пи ти од ово га ро да ви но град ског до оног да на ка да ћу 
пи ти с ва ма но во га у цар ству Оца сво је га.« (Ма теј 26,29)
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Ви но ко је је Хри стос обез бе дио за свет ко ви ну, као и оно ко-
је је дао уче ни ци ма, као зна ме ње сво је соп стве не кр ви, био је 
чи сти гро жђа ни сок. Про рок Иса и ја ми сли на ово ка да го во ри 
о но вом ви ну »у гро зду« и ка же »не ква ри га, јер је бла го слов у 
ње му«. (Иса и ја 65,8)

Хри стос је у Ста ром за ве ту дао упо зо ре ње Изра и љу: »Ви но 
је под сме вач и си ло ви то пи ће не мир ник, и ко год за њим лу та 
не ће би ти му дар.« (При че 20,1) Он сам ни је се по ста рао за та-
кав на пи так. Со то на ку ша љу де по пу шта њем ко је ће за ма гли ти 
ра зум и оту пе ти ду хов на опа жа ња, док нас Исус учи да пот-
чи ни мо ни жу при ро ду. Ње гов це ло ку пан жи вот био је при мер 
са мо о дри ца ња. Да би сло мио моћ апе ти та Он је за нас из др-
жао нај те же ис ку ше ње ко је људ ска при ро да мо же да из др жи. 
Хри стос је на ре дио да Јо ван Кр сти тељ не сме пи ти ни ви но ни 
же сто ка пи ћа. Он је на ло жио исту уз др жљи вост и Ма но је вој 
же ни. Он је из ре као про клет ство над оним чо ве ком ко ји ста-
вља бо цу на усне сво га бли жње га. Хри стос ни је про тив ре чио 
сво јој на у ци. Не пре вре ло ви но ко је је обез бе дио сва то ви ма био 
је здрав и осве жа ва ју ћи на пи так. Ње го во де ло ва ње тре ба ло је 
да ускла ди укус са здра вим апе ти том.

Ка да су го сти на све ча но сти за па зи ли ква ли тет ви на по че ли 
су да се рас пи ту ју што је под ста кло слу ге да опи шу чу до. Дру-
штво је из ве сно вре ме би ло то ли ко за па ње но да би могло да 
ра з ми шља о Оно ме ко ји је учи нио ово див но де ло. Ка да су Га 
нај зад по тра жи ли, утвр ди ли су да се Он та ко не чуј но по ву као 
да то ни су за па зи ли ни Ње го ви уче ни ци.

Дру штво је сво ју па жњу  упра ви ло на уче ни ке. Са да су пр-
ви пут има ли при ли ку да ис ка жу сво ју ве ру у Ису са. Они су 
ис при ча ли шта су ви де ли и чу ли на Јор да ну, а то је у мно гим 
ср ци ма рас плам са ло на ду да је Бог по ди гао Из ба ви те ља сво-
ме на ро ду. Ве сти о чу ду ра ши ри ле су се по це лом том кра ју и 
сти гле до Је ру са ли ма. Све ште ни ци и ста ре ши не са но вим за-
ни ма њем ис тра жи ва ли су про ро чан ства ко ја су ука зи ва ла на 
Хри стов до ла зак. По сто ја ла је жар ка же ља да се ви ше до зна о 
ми си ји овог но вог Учи те ља ко ји се на та ко не на ме тљив на чин 
по ја вио у на ро ду.

Хри сто ва слу жба би ла је у упа дљи вој су прот но сти са слу-
жбом је вреј ских ста ре ши на. Њи хо во по што ва ње пре да ња и 

150



116 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

фор ма ли зам уни шти ли су сва ку ствар ну сло бо ду ми шље ња и 
де ло ва ња. Живе ли су у не пре ста ном стра ху од обе све ће ња. Да 
би из бе гли до дир са »не чи сти ма« др жа ли су се на од сто ја њу не 
са мо од не зна бо жа ца, већ и од ве ћи не сопственог на ро да, не 
же ле ћи да им бу ду од ко ри сти ни да за до би ју ње го во при ја тељ-
ство. Ба ве ћи се стал но овим пи та њи ма до при не ли су да им ум 
за кр жља и су зи жи вот ни круг. Њи хов при мер пот хра њи вао је 
са мо жи вост и не тр пе љи вост из ме ђу свих на род них сло је ва.

Исус је за по чео де ло ре фор ма ци је ти ме што је при сно са о-
се ћао са људ ским ро дом. По ка зу ју ћи нај ве ће по што ва ње пре ма 
Бож јем за ко ну, уко ра вао је ли це мер ну по бо жност фа ри се ја и 
по ку ша вао да осло бо ди на род бе сми сле них пра ви ла ко ја су га 
спутавала. Желео је да сру ши огра де ко је су раз два ја ле ра зне 
дру штве не сло је ве, да би мо гао да са ку пи љу де као де цу јед не 
по ро ди це. Ње го во при су ство ва ње свад бе ној све ча но сти би ло 
је сми шље но као ко рак бли же оства ре њу ово га.

Бог је упу тио Јо ва на Кр сти те ља да пре би ва у пу сти њи, да би 
се за шти тио од ути ца ја све ште ни ка и ра би на и спре мио за на-
ро чи ти за да так. Ме ђу тим, ис по сни штво и уса мље ност ње го вог 
жи во та ни су би ли при мер за љу де. Сам Јо ван ни је усме ра вао 
сво је слу ша о це да на пу сте сво је не ка да шње ду жно сти. Он је на-
лагао да сво јом вер но шћу Бо гу пру же до ка зе сво га по ка ја ња на 
ме сту на ко ме их је Он по звао.

Исус је ка рао по пу шта ње са мом се би у свим ње го вим об ли-
ци ма, али је по сво јој при ро ди био дру штвен. Он је при хва тао 
го сто прим ство свих дру штве них сло је ва, по се ћу ју ћи до мо ве и 
бо га тих и си ро ма шних, обра зо ва них и не о бра зо ва них, те же-
ћи да уз диг не њи хо ве ми сли од сва ко днев ног на оно што је ду-
хов но и веч но. Он ни је одо бра вао рас пу сан жи вот и ни ка ква 
сен ка све тов не ла ко ум но сти ни је ква ри ла Ње го во по на ша ње; 
ипак, на ла зио је за до вољ ство у при зо ри ма бе за зле не ра до сти и 
сво јим при су ством одо бра вао је дру штве не ску по ве. Је вреј ска 
свад ба би ла је упе ча тљив до га ђај и ње на ра дост ни је иза зва-
ла не за до вољ ство Си на Чо веч је га. При су ству ју ћи све ча но сти, 
Исус је ука зао по што ва ње бра ку као бо жан ској уста но ви.

И у Ста ром и у Но вом за ве ту брач ном ве зом пред ста вљена је 
не жна и све та за јед ни ца ко ја по сто ји из ме ђу Хри ста и Ње го вог 
на ро да. Хри сто во схва та ње ра до сти свад бе них све ча но сти ука-
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зу је на ра дост оно га да на ка да ће Он до ве сти сво ју не ве сту Оче-
вом до му и от ку пље ни са От ку пи те љем се сти за ве че ру свад бе 
Јаг ње то ве. Он ка же: »Ка ко се ра ду је же ник не ве сти, та ко ће се 
те би ра до ва ти Бог твој.« »Не ћеш се ви ше зва ти оста вље на... не го 
ћеш се зва ти ми ли на мо ја... јер ћеш би ти мио Го спо ду.« »Ра до ва-
ће ти се ве о ма, уми ри ће се у љу ба ви сво јој, ве се ли ће се те бе ра ди 
пе ва ју ћи.« (Иса и ја 62,5.4: Со фо ни ја 3,17) Ка да је Јо ва ну да то ви-
ђе ње о не бе ским до га ђа ји ма, за пи сао је: »И чух као глас на ро да 
мно го га, и као глас во да мно гих, и као глас гро мо ва ја ких, ко ји 
го во ре: Али лу ја! јер ца ру је Бог Све др жи тељ. Да се ра ду је мо и 
ве се ли мо, и да да мо сла ву Ње му; јер до ђе свад ба Јаг ње то ва, и 
же на Ње го ва при пра ви ла се.« »Бла го они ма ко ји су по зва ни на 
ве че ру свад бе Јаг ње то ве.« (От кри ве ње 19,6.7.9)

У сва кој ду ши Исус је ви део оно га ко ме мо ра да се упу ти по-
зив за Ње го во цар ство. До пи рао је до људ ских ср ца, кре ћу ћи се 
ме ђу њи ма као Онај ко ји им је же лео до бро. Он их је тра жио на 
град ским ули ца ма, у при ват ним ку ћа ма, у чам ци ма, у си на го ги, 
на оба ла ма је зе ра и на свад бе ној све ча но сти. Сре тао их је на њи-
хо вим сва ко днев ним по сло ви ма и по ка зи вао за ни ма ње за њи-
хо ве све тов не де лат но сти. Уно сио је сво ја упут ства у до мо ве, до-
во де ћи по ро ди це у њих о вим вла сти тим ку ћа ма под ути цај сво га 
бо жан ског при су ства. Ње го во сна жно лич но са о се ћа ње по мо гло 
Му је да за до би је ср ца. Че сто се по вла чио у бр да да би се у са мо ћи 
мо лио, а то је би ла при пре ма за Ње гов рад ме ђу љу ди ма у ак тив-
ном жи во ту. По сле то га вра ћао се да по мог не бо ле сни ма, да по у-
ча ва не у ке и рас ки не око ве са со то ни них за ро бље ни ка.

Исус је по у ча вао сво је уче ни ке лич ном ве зом и дру же њем. 
Се де ћи ме ђу њи ма на па ди на ма пла ни на, по не кад по ред мо ра 
или иду ћи с њи ма пу тем, по у ча вао их је и от кри вао им тај не 
Бож јег цар ства. Он ни је др жао при ди ке ка ко то љу ди да нас чи-
не. Где год су ср ца би ла от воре на да при хва те бо жан ску вест, 
Он је от кри вао исти не о пу ту спа се ња. Ни је на ре ђи вао сво јим 
уче ницима да чи не ово или оно, већ је ре као: »Хај де за Мном«. 
На сво јим пу то ва њи ма кроз се ла и гра до ве, во дио их је са со-
бом да би мо гли да ви де ка ко по у ча ва љу де. По ве зи вао је њи-
хо ве ин те ре се са сво јим, а они су се сје ди ни ли са Њим у ра ду.

Хри стов при мер у по ве зи ва њу са ин те ре си ма чо ве чан ства 
тре ба да сле де сви они ко ји про по ве да ју Ње го ву Реч и сви они 
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ко ји су при ми ли Је ван ђе ље Ње го ве ми ло сти. Не тре ба да се од-
рек не мо одр жа ва ња дру штве них ве за. Не тре ба да се огра ди мо 
од дру гих. Да би смо до спе ли до свих дру штве них сло је ва, мо ра-
мо да их на ђе мо та мо где се на ла зе. Они ће нас рет ко сво је вољ но 
по тра жи ти. Ср ца љу ди ни су дир ну та бо жан ском исти ном са мо 
са про по ве да о ни це. По сто ји јед но дру го по ље ра да, мо жда је оно 
скром ни је, али исто та ко мно го обе ћа ва. Оно се на ла зи у до му 
обич них, у рас ко шним ку ћа ма ве ли ких љу ди, за го сто при мљи-
вим сто лом и на ску по ви ма за бе за зле но дру штве но ужи ва ње.

Као Хри сто ви уче ни ци не тре ба да се ме ша мо са све том са-
мо из љу ба ви пре ма за до вољ ству, да би смо се бе сми сли ца ма 
сје ди ни ли са њи ма. Та ква дру же ња мо гу да до не су је ди но ште-
ту. Ми не сме мо ни ка да да одо бра ва мо грех сво јим ре чи ма или 
де ли ма, сво јим ћу та њем или при су ством. Куд год ишли, тре ба 
да но си мо Ису са у се би, и от кри вамо дру ги ма дра го це ност на-
шег Спа си те ља. Ме ђу тим, они ко ји по ку ша ва ју да са чу ва ју сво-
ју ве ру кри ју ћи се уну тар ка ме них зи до ва, гу бе дра го це не при-
ли ке да чи не до бро. Дру штве ним ве за ма хри шћан ство до ла зи у 
до дир са све том. Сва ко ко је при мио бо жан ско ви де ло, тре ба да 
осве тља ва пут они ма ко ји не по зна ју Све тлост жи во та.

Сви тре ба да по ста не мо Ису со ви све до ци. Моћ дру штва, 
по све ће на Хри сто вом ми ло шћу, мо ра се ко ри сно упо тре би ти 
у за до би ја њу ду ша за Спа си те ља. До зво ли мо све ту да ви ди да 
ни смо се бич но об у зе ти лич ним ин те ре си ма, већ да же ли мо да 
и дру ги де ле на ше бла го сло ве и пред но сти. Не ка ви де да нас 
на ша ве ра не чи ни не са о се ћај ним или стро гим. Сви ко ји ис по-
ве да ју да су на шли Хри ста, не ка слу же као што је и Он слу жио 
– за до бро љу ди ма.

Све ту ни ка да не тре ба да пру жа мо ла жан ути сак да су хри-
шћа ни ту роб ни, не срећ ни љу ди. Ако су на ше очи упра вље не 
Ису су, ви де ће мо са о се ћај ног От ку пи те ља, а све тлост Ње го ве 
по ја ве оба сја ће нас. Где год вла да Ње гов Дух, ту на ста ва мир. 
Ту ће би ти и ра дост, јер по сто ји бла го, све то по ве ре ње у Бо га.

Хри стос је за до во љан сво јим след бе ни ци ма ка да по ка зу ју 
да су иа ко са мо људ ска би ћа, су де о ни ци у бо жан ској при ро-
ди. Они ни су ки по ви, не го жи ви љу ди и же не. Њи хо ва ср ца, 
осве же на ро сом бо жан ске ми ло сти, отва ра ју се и ши ре Сун цу 
Прав де. Све тлост ко ја их оба сја ва, од би ја се од њих према дру-
ги ма у де ли ма ко ја бли ста ју Хри сто вом љу ба вљу.
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Глава 16

Oва глава заснована је на Јовану 2,12-22.

У СВОМ ХРАМУ

»По том си ђе у Ка пер на ум, Он и ма ти Ње го ва, и бра ћа Ње-
го ва, и уче ни ци Ње го ви, и он де ста ја ше не мно го да на. 

И бли зу бе ше Пас ха је вреј ска, и иђа ше Исус у Је ру са лим.«
На свом пу ту, Исус се при дру жио јед ној од нај ве ћих гру па 

ко је су се упу ти ле у глав ни град. Он још увек ни је јав но об ја-
вио сво ју ми си ју и не при ме ћен по ме шао се са мно штвом. У тим 
при ли ка ма че сто су се водили раз го вори о Ме си ји ном до ла ску 
на ко ји је Јо ва но ва слу жба то ли ко ука зи ва ла. О на ди у на род-
ну ве ли чи ну го во ри ло се са распламсалим оду ше вље њем. Исус 
је знао да се ова на да не ће оства ри ти, јер је би ла за сно ва на на 
по гре шном ту ма че њу Све то га пи с ма. Са ду бо ком озбиљ но шћу 
об ја шња вао је про ро чан ства и по ку ша вао да под стак не љу де на 
ду бље про у ча ва ње Бож је ре чи.

Је вреј ске во ђе учи ле су на род да ће у Је ру са ли му до би ти по-
у ке о то ме ка ко да слу же Бо гу. Ту се за вре ме пас хал не сед ми це 
оку пљао ве ли ки број љу ди, ко ји су до ла зи ли из свих де ло ва Па-
ле сти не, па чак и из уда ље них зе ма ља. Пре двор ја Хра ма би ла 
су ис пу ње на ша ре но ли ким мно штвом. Мно ги ни су мо гли да 
но се са со бом жр тве ко је је тре ба ло при не ти као зна ме ње ве ли-
ке Жртве. Да би им се по мо гло у спољ но дво ри ште Хра ма до-
во ди ли су и про да ва ли жи во ти ње. Ов де су се са ку пља ли љу ди 
из свих сло је ва да ку пе сво је да ро ве. Ов де се ме њао сав стра ни 
но вац за ко ва ни храмовни но вац.
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Сва ки Је вре јин тре ба ло је годишње да пла ти по ла си кла као 
»от куп за жи вот свој«, а но вац ску пљен на тај на чин ко ришћен 
је за одр жа ва ње Хра ма (2. Мој си је ва 30,12–16). По ред то га, ве-
ли ке су ме до но ше не су као до бро вољ ни да ро ви и ста вља ни у 
ри зни цу Хра ма. Зах те ва но је да се сав стра ни но вац за ме ни за 
но вац ко ји се звао храм ски си кал ко ји је при хва ћен за слу жбу у 
Све ти њи. За ме на нов ца пру жа ла је при ли ке за пре ва ру и оти-
ма ње та ко да је то пре ра сло у срам ну раз ме ну до ба ра ко ја је 
све ште ни ци ма би ла из вор при хо да.

Тр гов ци су тра жи ли пре ви со ке це не за жи во ти ње ко је су 
про да ва ли, а сво ју до бит де ли ли са све ште ни ци ма и по гла ва ри-
ма, ко ји су се та ко бо га ти ли на ра чун на ро да. Вер ни ке су учи ли 
да Бож ји бла го слов не ће по чи ва ти на њи хо вој де ци и њи хо вим 
њи ва ма, ако не при не су жр тву. Та ко је мо гла би ти оси гу ра на 
ви со ка це на за жи во ти ње, јер љу ди ко ји су до ла зи ли из уда ље-
них кра је ва ни су хте ли да се вра те ку ћа ма, а да ни су из вр ши ли 
слу жбу ради ко је су до шли.

Про да ја у Хра му би ла је вр ло обим на, јер је ве ли ки број жр-
та ва при но шен за вре ме Пас хе. Збр ка ко ја је по сто ја ла под се ћа-
ла је пре на буч ну сточ ну пи ја цу не го на све ти Бож ји храм. Ов де 
се мо гло чу ти гла сно по га ђа ње, му ка ње сто ке, бле ја ње ова ца, гу-
ка ње го лу бо ва по ме ша но са звец ка њем но ва ца и гнев ним пре-
пи ра њем. Збр ка је би ла та ко ве ли ка да је уз не ми ра ва ла вер ни ке, 
а ре чи упу ће не Ви шњем би ле су за глу ше не ме те жом ко ји је пре-
пла вио Храм. Је вре ји су би ли вр ло по но сни на сво ју по бо жност. 
Они су се ра до ва ли Хра му, а сва ку реч из го во ре ну про тив ње га 
сма тра ли бо го хул ном. Би ли су ве о ма стро ги у из вр ша ва њу об-
ре да ве за них за Храм, али љу бав пре ма нов цу над вла да ла је њи-
хо ве об зи ре. Је два су би ли све сни ко ли ко су да ле ко од лу та ли од 
пр во бит ног ци ља слу жбе ко ју је ус по ста вио сам Бог.

Ка да је Го спод си шао на бр до Си нај, ме сто је би ло по све ће но 
Ње го вом при сут но шћу. Мој си ју је би ло на ло же но да по ста ви 
гра ни це око бр да и да га по све ти, а реч Го спод ња чу ла се у опо-
ме ни: »А по ста ви ћеш на ро ду ме ђу уна о ко ло, ре ћи ћеш: Чу вај те 
се да не сту пи те на го ру, и да се не до так не те кра ја ње зи на; што 
се год до так не го ре, по ги ну ће; то га да се ни ко не до так не ру-
ком, не го ка ме њем да се за спе или да се устре ли, би ло жи вин че 
или чо век, да не оста не у жи во ту.« (2. Мој си је ва 19,12.13) Та ко 
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је да та по у ка да је све то сва ко ме сто на ко ме Бог от кри ва сво ју 
при сут ност. Под руч је Бож је га хра ма тре ба ло је сма трати све-
тим. Ме ђу тим, у бор би за до би так све ово из гу бље но је из ви да.

Све ште ни ци и по гла ва ри ко ји су би ли по зва ни да бу ду Бож-
ји пред став ни ци у на ро ду, тре ба ло је да ис пра ве зло у по тре бу 
хра мског пре двор ја, а на ро ду да ју при мер по ште ња и са ми ло-
сти. Уме сто да ми сле са мо о сво ме до бит ку, тре ба ло је да ра зма-
тра ју при ли ке и по тре бе вер ни ка и бу ду спрем ни да по мог ну 
они ма ко ји ни су би ли у ста њу да ку пе по треб не жр тве. Ме ђу-
тим, то ни су ра ди ли. Ла ком ство је отврд ну ло њи хо ва ср ца.

На ову све ча ност до ла зи ли су не вољ ни, си ро ма шни и жа ло-
сни. Ту је би ло сле пих, хро мих, глу вих. Не ке су до не ли на но си-
ли ма. До ла зи ли су мно ги та ко си ро ма шни да ни су мо гли ку пи-
ти ни нај скром ни ју жр тву за Го спо да, чак то ли ко си ро ма шни 
да ни су би ли у ста њу да на ба ве хра ну ко јом би уто ли ли сво ју 
глад. Они су би ли ве о ма ожа ло шће ни тврд ња ма све ште ни ка. 
Све ште ни ци су се хва ли ли сво јом по бо жно шћу; твр ди ли су да 
су за штит ни ци на ро да; али би ли су без са у че шћа и са ми ло сти. 
Си ро ма шни, бо ле сни, уми ру ћи, уза луд но су мо ли ли за по моћ. 
Њи хо ве пат ње ни су бу ди ле ни ка кво са жа ље ње у ср ци ма све-
ште ни ка.

Исус је ушав ши у Храм са гле дао чи тав при зор. Ви део је не-
по ште не по сло ве. Ви део је бе ду си ро ма шних ко ји су сма тра ли 
да без про ли ва ња кр ви не мо же би ти опро ште ња њи хо вих гре-
хо ва. Ви део је спо љаш ње пре двор је сво га Хра ма пре тво ре но у 
ме сто не све те тр го ви не. Све то огра ђе но зе мљи ште по ста ло је 
про стра на ме њач ни ца.

Хри стос је уви део да се не што мо ра учи ни ти. Број ни об-
ре ди на мет ну ти су на ро ду без по у ча ва ња о њи хо вом зна че њу. 
Вер ни ци су при но си ли сво је жр тве, а ни су раз у ме ли да су оне 
пред ста вља ле је ди ну са вр ше ну Жртву. Ме ђу њи ма је ста јао, не-
пре по знат и не по што ван, Онај ко га је пред ста вља ла сва њи хо ва 
слу жба. Он је дао упут ства о жр тва ма. Он је схва тао њи хо ву 
сим бо лич ну вред ност, и са да је ви део да су из о па че не и по гре-
шно схва ће не. Ду хов но вр ше ње слу жбе Бо гу бр зо је иш че за ва-
ло. Ни ка ква ве за ни је спа ја ла све ште ни ке и по гла ва ре са њи хо-
вим Бо гом. Хри сто во де ло са сто ја ло се у ус по ста вља њу јед ног 
пот пу но раз ли чи тог бо го слу же ња.
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Ис пи ти вач ким по гле дом Хри стос је об у хва тио при зор, док је 
ста јао на сте пе ни шту хра мског пре двор ја. Про роч ким оком гле-
дао је бу дућ ност и ви део не са мо го ди не, већ ве ко ве и епо хе. Ви-
део је ка ко ће све ште ни ци и по гла ва ри ли ши ти не вољ ни ке њи хо-
вих пра ва и за бра ни ти да се Је ван ђе ље про по ве да си ро ма шни ма. 
Ви део је ка ко ће се Бож ја љу бав са кри ти од гре шни ка и ка ко ће 
љу ди на пра ви ти тр го ви ну од Ње го ве ми ло сти. Док је по сма трао 
тај при зор Ње го во ли це из ра жа ва ло је огор че ње, власт и си лу. 
На род је сво ју па жњу усред сре дио на Ње га. Очи оних ко ји су се 
ба ви ли не све том тр го ви ном за у ста ви ле су се на Ње го вом ли цу. 
Ни су мо гли да скре ну по глед. Осе ћа ли су да овај Чо век чи та њи-
хо ве нај скри ве ни је ми сли и от кри ва њи хо ве са кри ве не по бу де. 
Не ки су по ку ша ли да са кри ју сво је ли це као да су на њи ма би ла 
ис пи са на не де ла, ко ја ће про чи та ти ове ис пи ти вач ке очи.

Не ред се сти шао. Гла со ви про да је и цењ ка ња су пре ста ли. Ти-
ши на је по ста ла муч на. Цео скуп про же ло је осе ћа ње стра хо по-
што ва ња. Из гле да ло је као да су до ве де ни на Бож ји суд да да ју од-
го вор за сво ја де ла. По сма тра ју ћи Хри ста, ви де ли су Бо жан ство 
ко је је бље сну ло кроз људ ску оде ћу. Ве ли чан ство Не ба ста ја ло је 
као што ће Су ди ја ста ја ти у по след њи дан – са да још не о кру жен 
сла вом ко ја ће Га та да пра ти ти, али са истом мо ћи да чи та ду-
шу. Ње го ве очи пре ла зи ле су пре ко мно штва, уо ча ва ју ћи сва ког 
по је дин ца. Ње го ва по ја ва са вла дар ским до сто јан ством уз ди за ла 
се из над њих а бо жан ска све тлост осве тља ва ла је Ње го во ли це. 
Про го во рио је, а Ње гов ја сан, зво нак глас – исти онај ко ји је на 
Си нај ској го ри об ја вио за кон ко ји са да пре сту па ју све ште ни ци и 
по гла ва ри – од зва њао је ис под сво до ва Хра ма: »Но си те то одав-
де, и не чи ни те од до ма Оца Мо је га до ма тр го вач ко га.«

Си ла зе ћи по ла ко низ сте пе ни це и по ди жу ћи бич од узи ца 
ко ји је узео ула зе ћи уну тра, на ре дио је тр го вач ком дру штву да 
на пу сти под руч је Хра ма. Са рев но шћу и стро го шћу ко је ни ка-
да ра ни је ни је ис по ља вао, ис пре вр тао је сто ло ве ме ња ча но ва-
ца. Ме тал ни но вац је па дао, ре ско зве че ћи на мра мор ном по-
ду. Ни ко се ни је усу дио да пи та за Ње го ву власт. Ни ко се ни је 
усу дио да за ста не и по ку пи свој не по ште ни до би так. Исус их 
ни је ту као би чем од узи ца, али у Ње го вој ру ци тај јед но став ни 
бич из гле дао је стра шно, као пла ме ни мач. Слу жбе ни ци Хра ма, 
ла ко ми све ште ни ци, пре про дав ци и тр гов ци сто ком са сво јим 
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ов ца ма и го ве ди ма, жу ри ли су са ово га ме ста, са је ди ном ми-
шљу, да по бег ну од осу де Ње го ве при сут но сти.

Си лан страх овла дао је мно штвом ко је је осе ћа ло да их за-
се њу је Ње го во бо жан ство. Уз ви ци ужа сног стра ха си ла зи ли су 
са сто ти на по бле де лих уса на. Чак су и уче ни ци дрх та ли. Би ли 
су по го ђе ни ду бо ким уз бу ђе њем, Ису со вим ре чи ма и на чи ном 
по сту па ња ко ји се та ко раз ли ко вао од Ње го вог уо би ча је ног по-
на ша ња. Се ћа ли су се да је за Ње га на пи са но: »Рев ност за ку ћу 
Тво ју је де Ме.« (Пса лам 69,9) Буч но мно штво са сво јом ро бом 
уско ро се на шло да ле ко до Го спод њег хра ма. Пре двор ја су би ла 
осло бо ђе на не све те тр го ви не и ду бо ки мир и све ча на озбиљ-
ност за ме ни ли су при зор ме те жа. Го спод ње при су ство, ко је је у 
ста ра вре ме на по све ти ло бр до, по све ти ло је са да и Храм по диг-
нут у Ње го ву част.

Чи шће њем Хра ма Исус је об на ро до вао сво ју ме си јин ску 
слу жбу и по че так сво га ра да. Тај Храм, по диг нут за пре би ва ње 
бо жан ске При сут но сти, био је уоб ли чен као очи глед на по у ка за 
Изра иљ и цео свет. Од веч них вре ме на Бож ја на ме ра је би ла да 
сва ко ство ре ње, од сјај ног и све тог се рафи ма до чо ве ка, тре ба 
да по ста не храм у ко ме ће пре би ва ти Ство ри тељ. Услед гре ха, 
људ ски род је пре стао да бу де Бож ји храм. По там ње но и злом 
обеш ча шће но људ ско ср це ни је ви ше от кри ва ло сла ву Бо жан-
ског. Ме ђу тим, уте ло вље њем Бож јег Си на, ис пу њен је циљ Не-
ба. Бог пре би ва у људ ском ср цу и по сред ством спа со но сне ми-
ло сти чо ве ко во ср це по но во по ста је Ње гов храм. Бог је од ре дио 
да Је ру са лим ски храм бу де стал но све до чан ство о уз ви ше ној 
суд би ни до ступ ној сва кој ду ши. Ме ђу тим, Је вре ји ни су схва-
ти ли зна чај гра ђе ви не ко ју су гле да ли са то ли ко мно го по но са. 
Ни су хте ли да пре да ју се бе и по ста ну све ти храм Бож јег Ду ха. 
Пре двор ја Је ру са лим ског хра ма, ис пу ње на гу жвом и не све том 
тр го ви ном, пред ста вља ла су ису ви ше вер ну сли ку хра ма ср ца, 
обе све ће ног при су ством стра сти и не све тих ми сли. Чи шће њем 
Хра ма од ку па ца и про да ва ца, Исус је об ја вио сво ју ми си ју чи-
шће ња ср ца од пр љав шти не гре ха – од све тов них же ља, се бич-
них скло но сти, рђа вих на ви ка ко је ква ре ду шу. »Из не на да ће 
до ћи у цр кву сво ју Го спод, ко је га ви тра жи те, и ан ђео за вет ни, 
ко је га ви же ли те, ево до ћи ће, ве ли Го спод над вој ска ма. Али ко 
ће под не ти дан до ла ска Ње го ва? И ко ће се одр жа ти кад се по-
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ка же? Јер је Он као огањ лив чев и као ми ло бе љар ско. И се шће 
као онај ко ји ли је сре бро, и очи сти ће си но ве Ле ви је ве, и пре то-
пи ће их као зла то и сре бро.« (Ма ла хи ја 3, 1–3)

»Не зна те ли да сте ви цр ква Бож ја, и Дух Бож ји жи ви у ва-
ма? Ако по ква ри ко цр кву Бож ју, по ква ри ће ње га Бог: јер  је 
цр ква Бож ја све та, а то сте ви.« (1. Ко рин ћа ни ма 3,16.17) Ни је-
дан чо век не мо же сам иза гна ти зло мно штво ко је је за по се ло 
ср це. Је ди но Хри стос мо же да очи сти храм ду ше. Ме ђу тим, Он 
не же ли на сил но да уђе. Он не до ла зи у ср це као у храм у ста ра 
вре ме на, већ ка же: »Ево сто јим на вра ти ма и ку цам: ако ко чу-
је глас Мој и отво ри вра та, ући ћу к ње му и ве че ра ћу с њи ме.« 
(От кри ве ње 3,20) Он ће до ћи не са мо на је дан дан, јер ка же: 
»Усе ли ћу се у њих, и жи ве ћу у њи ма... и они ће би ти Мој на род.« 
»По га зи ће на ша бе за ко ња; ба ци ћеш у ду би не мор ске све гре хе 
њи хо ве.« (2. Ко рин ћа ни ма 6,16; Ми хеј 7,19) Ње го во при су ство 
очи сти ће и по све ти ти ду шу, да би мо гла по ста ти све ти храм Го-
спод њи и »стан Бож ји у Ду ху«. (Ефе сци ма 2,21.22)

Са вла да ни стра хом све ште ни ци и по гла ва ри по бе гли су из 
пре двор ја Хра ма и од ис пи ти вач ког по гле да ко ји је чи тао њи-
хо ва ср ца. У сво ме бек ству су сре ли су дру ге ко ји су се упу ти ли 
у Храм и на ре ди ли им да се вра те, при ча ју ћи им шта су ви де ли 
и чу ли. Хри стос је гле дао љу де ко ји су бе жа ли са не жним са жа-
ље њем пре ма њи хо вом стра ху и не зна њу о то ме шта са чи ња ва 
пра во бо го слу же ње. У овом при зо ру са гле дао је сим бо ли ку ра се-
ја ва ња це лог је вреј ског на ро да због њи хо ве зло ће и око ре ло сти.

Због че га су све ште ни ци по бе гли из Хра ма? За што се ни-
су су прот ста ви ли? Онај ко ји им је на ре дио да иду био је др во-
де љин син, си ро ма шни Га ли ле јац, без зе маљ ског по ло жа ја или 
мо ћи, За што Му се ни су од у пр ли? За што су на пу сти ли за ра ду 
та ко не пра вед но сте че ну и по бе гли на за по вест Оно га чи ја је 
спо ља шњост би ла та ко скром на?

Хри стос је го во рио са цар ским ау то ри те том и у Ње го вој по-
ја ви и то ну Ње го вог гла са, би ло је не че га че му се они ни су мо гли 
су прот ста ви ти. На реч за по ве сти схва ти ли су, као ни ка да ра ни-
је, сво је пра во ста ње ли це ме ра и пљач ка ша. Ка да је бо жан ство 
за си ја ло кроз људ ску при ро ду, не са мо што су ви де ли оправ дан 
гнев на Хри сто вом ли цу, већ су схва ти ли и зна чај Ње го вих ре чи. 
Они су се осе ћа ли као да се на ла зе пред пре сто лом веч ног Су-
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ди је, са пре су дом из ре че ном за са да шњост и веч ност. Брзо би ли 
су убе ђе ни да је Хри стос про рок, а мно ги су у том ча су ве ро ва ли 
да је Он Ме си ја. Све ти Дух под се тио их је на из ја ве про ро ка о 
Хри сту. Да ли ће се по ви но ва ти овом осве до че њу?

Ни су хте ли да се по ка ју. Зна ли су да се по кре ну ло Хри сто-
во са у че шће пре ма си ро ма шни ма. Зна ли су да су би ли кри ви 
за уце њи ва ње у по сло ва њу са на ро дом. Мр зе ли су Хри ста за то 
што је знао њи хо ве ми сли. Ње го во јав но ка ра ње зна чи ло је по-
ни жа ва ње њи хо ве гор до сти и за ви де ли су Му што Ње гов ути-
цај на на род све ви ше ра сте. Од лу чи ли су да Га пи та ју о си ли 
ко јом их је ис те рао и ко Му је дао ту си лу.

По ла ко и оба зри во, али са мр жњом у ср цу, вра ти ли су се у 
Храм. Ме ђу тим, ка ква је про ме на на сту пи ла за вре ме њи хо ве од-
сут но сти! Ка да су по бе гли, си ро ма шни су оста ли, и они су са да 
по сма тра ли Ису са, чи је је ли це из ра жа ва ло љу бав и са о се ћа ње. 
Са су за ма у очи ма го во рио је пре пла ше ним љу ди ма око Се бе – 
Не бој се, ја ћу те из ба ви ти, а ти Ме про сла ви. Ја за то до ђох на 
овај свет.

На род се ти скао око Хри ста, са хит ним, дир љи вим по зи ви ма: 
Учи те љу, бла го сло ви ме. Ње го во ухо чу ло је сва ки ва пај. Са са жа-
ље њем ко је пре ва зи ла зи са жа ље ње не жне мај ке, Он се са ги њао 
над ма ли ша ни ма ко ји су па ти ли. Сви ма је по све ћи вао па жњу. 
Сва ко је био из ле чен без об зи ра на бо лест од ко је је бо ло вао. Не-
ми су у хва ли отва ра ли сво је усне; сле пи су по смат ра ли ли це свог 
Ис це ли те ља. Ср ца оних ко ји су па ти ли по ста ла су ра до сна.

Док су све ште ни ци и слу жбе ни ци Хра ма по сма тра ли ово 
ве ли ко де ло, ка кво от кри ве ње су за њих би ли гла со ви ко је су 
са да слу ша ли! Љу ди су при ча ли о пат ња ма ко је су под но си ли, 
о не о ства ре ним на да ма, о бол ним да ни ма и бе са ним но ћи ма. 
Ка да је из гле да ло да је и по след ња искра на де утр ну ла, Хри стос 
их је ис це лио. »Те рет је био та ко те жак«, све до чио је је дан, »али, 
на шао сам Оно га ко ји ми је по мо гао. То је Хри стос Бож ји и ја ћу 
по све ти ти свој жи вот Ње го вој слу жби.« Ро ди те љи су го во ри ли 
сво јој де ци: »Он вам је спа сао жи вот, по диг ни те сво је гла со ве 
Ње му у сла ву.« Гла со ви де це и мла дих, оче ва и мај ки, при ја те ља 
и по сма тра ча сто пи ли су се у за хвал но сти и сла вље њу. На да и 
ра дост ис пу ња ва ли су њи хо ва ср ца. Мир је за вла дао њи хо вим 
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умом. И ду ша и те ло би ло им је из ле че но и они су се вра ти ли 
до му, об ја вљу ју ћи сву да не у по ре ди ву Ису со ву љу бав.

При ли ком Хри сто вог рас пе ћа, они ко ји су до жи ве ли ова кво 
ис це ље ње ни су се при дру жи ли ру љи ко ја је ви ка ла: »Расп ни Га, 
расп ни Га!« Они су са о се ћа ли са Ису сом, јер су осе ти ли Ње го-
во огром но са о се ћа ње и чу де сну си лу. Зна ли су да је Он њи хов 
Спа си тељ, јер им је по кло нио здра вље и те ла и ду ше. Слу ша ли 
су про по ве да ње апо сто ла, а Бож ја реч ко ја је ушла у њи хо ва ср-
ца по да ри ла им је и раз у ме ва ње. По ста ли су по сред ни ци Бож је 
ми ло сти и ору ђа Ње го вог спа се ња.

Мно штво ко је је по бе гло из пре двор ја Хра ма, по сле из ве-
сног вре ме на ла га но се вра ти ло. Де ли мич но су се по вра ти ли од 
стра ха ко ји их је об у зео, али су им ли ца још увек из ра жа ва ла 
не о длуч ност и бо ја жљи вост. Они су са ди вље њем по сма тра ли 
Ису со ва де ла и уве ри ли се да су се у Ње му ис пу ни ла про ро-
чан ства о Ме си ји. Грех обе све ће ња Хра ма у ве ли кој ме ри ле жао 
је на све ште ни ци ма. Њи хо вим де ло ва њем пре двор је је пре тво-
ре но у пи ја цу. У од но су на њих на род је био не вин. На ње га 
је Ису сов бо жан ски ау то ри тет оста вио ути сак, али ути цај све-
ште ни ка и по гла ва ра био је мно го ве ћи. Сма тра ли су Ису со ву 
слу жбу но ви ном и оспо ра ва ли су Му пра во да се ме ша у оно 
што је до пу ште но цр кве ном вла шћу. Би ли су увре ђе ни због 
пре ки да тр го ви не и гу ши ли уве ра ва ња Све то га Ду ха.

Све ште ни ци и по гла ва ри, пре свих дру гих, тре ба ло је да у 
Ису су са гле да ју По ма за ни ка Го спод њег, јер су се у њи хо вим ру-
ка ма на ла зи ли све ти сви ци ко ји су опи си ва ли Ње го ву ми си ју и 
за то што су зна ли да је очи шће ње Храма би ло ис по ља ва ње не-
чег ви шег од људ ске си ле. Иа ко су ве о ма мр зе ли Ису са, ни су се 
мо гли осло бо ди ти по ми сли да по сто ји мо гућ ност да је Он про-
рок по слан од Бо га да об но ви све тост Храма. Са по што ва њем 
ко је је про и за шло из овог стра ха, до шли су к Ње му са пи та њем: 
»Ка кав нам знак по ка зу јеш, да то мо жеш да чи ниш?«

Исус им је по ка зао знак. У све тло сти ко ја је за све тле ла у 
њи хо вим ср ци ма и де ли ма ко ја је учи нио пред њи ма, а ко ја је 
тре ба ло да учи ни Ме си ја, пру жио је убе дљи ве до ка зе о свом 
ка рак те ру. Са да када су тра жи ли знак, Он им је од го во рио при-
чом, по ка зу ју ћи да чи та њи хо ву злу на ме ру и ви ди до кле ће их 
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она од ве сти. »Раз ва ли те ову цр кву«, ре као је, »и за три да на ћу 
је по диг ну ти.«

Ове Ње го ве ре чи има ле су двој ако зна че ње. Он ни је го во рио 
са мо о ра зо ре њу је вреј ског Храма и бо го слу же ња, већ и о соп-
стве ној смр ти – ра зо ре њу Храма све то га те ла. Је вре ји су за ово 
већ ко ва ли за ве ру. Ка да су се све ште ни ци и гла ва ри вра ти ли у 
Храм, пред ло жи ли су да уби ју Ису са и та ко се осло бо де Оно га 
ко ји им ства ра те шко ће. Ипак ка да је по ста вио пред њих њи хо-
ву на ме ру, ни су Га раз у ме ли. Сма тра ли су да се Ње го ве ре чи од-
но се са мо на Храм у Је ру са ли му, и с не го до ва њем уз вик ну ли су: 
»Че тр де сет и шест го ди на гра ђе на је ова цр ква, и ти за три да на 
да је по диг неш?« Осе ћа ли су да је Исус са да оправ дао њи хо во 
не ве ро ва ње, и то их је утвр ди ло у од лу ци да Га од ба це.

Хри стос ни је на сто јао да не вер ни Је вре ји раз у ме ју Ње го ве 
ре чи, па чак у то вре ме ни Ње го ви уче ни ци. Знао је да ће их Ње-
го ви не при ја те љи по гре шно про ту ма чи ти и да ће их окре ну ти 
про тив Ње га. На Ње го вом су ђе њу би ће из не се не као оп ту жба, а 
на Гол го ти би ће Му упу ће не са ци љем да Га ра не. Ме ђу тим, об ја-
сни ти их са да, зна чи ло би упо зна ти уче ни ке са сво јим пат ња ма 
и на не ти им бол ко ји они још ни су би ли у ста њу да под не су. А и 
об ја шње ње би пре ра но от кри ло до че га ће до ве сти Је вре је њи-
хо ве предра су де и не ве ро ва ња. Већ су сту пи ли на ста зу ко јом 
ће упор но ићи све док Он не бу де по ве ден као јаг ње на за кла ње.

Ове Хри сто ве ре чи из го во ре не су ра ди оних ко ји ће по ве ро-
ва ти у Ње га. Знао је да ће би ти по но вље не. Бу ду ћи да су из го-
во ре не за вре ме Пас хе, до пре ће до уши ју хи ља да и би ти од не те 
у све де ло ве све та. По сле Ње го вог вас кр се ња из мр твих њи хо-
во зна че ње би ће раз ја шње но. Оне ће мно ги ма по ста ти убе дљив 
до каз Ње го ве бо жан ске при ро де.

Чак ни Ису со ви учени ци че сто ни су схва та ли Ње го ве по у ке 
због свог ду хов ног мра ка. Ме ђу тим, до га ђа ји ко ји су усле ди ли 
раз ја сни ли су им мно ге од ових по у ка. Ка да ви ше ни је ишао са 
њи ма, Ње го ве ре чи по ста ле су пот по ра њи хо вим ср ци ма.

Спа си те ље ве ре чи ко је су се од но си ле на Храм у Је ру са ли му: 
»Раз ва ли те ову цр кву, и за три да на ћу је по диг ну ти«, има ле су 
ду бљи сми сао не го што су то слу ша о ци схва ти ли. Хри стос је био 
уте ме љи вач жи во та Храма. Ње го ве слу жбе би ле су сли ка жр тве 
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Бож јег Си на. Све ште нич ко зва ње ус по ста вље но је да пред ста ви 
Хри стов по сред нич ки ка рак тер и де ло. Це ло ку пан план жр тве-
ног бо го слу же ња био је пред сли ка Спа си те ље ве смр ти за от ку-
пље ње све та. Ове жр тве не ће има ти ни ка кво деј ство, ка да ве ли-
ки до га ђај на ко ји су ве ко ви ма ука зи ва ле бу де ис пу њен.

По што је це ло куп но об ред но из ла га ње исти не сим бо лич но 
ука зи ва ло на Хри ста, оно без Ње га ни је има ло ни ка кву вред-
ност. Ка да су Је вре ји за пе ча ти ли сво је од ба ци ва ње Хри ста ти-
ме што су Га пре да ли да се по гу би, од ба ци ли су све оно што је 
да ва ло зна чај Храму и ње го вим слу жба ма. Не ста ло је ње го ве 
све то сти. Он је био осу ђен на уни ште ње. Од то га да на жр тве 
и слу жба у ве зи са њи ма по ста ле су бе зна чај не. Као и Ка и но ва 
жр тва ни су из ра жа ва ле ве ру у Спа си те ља. Ти ме што су Хри ста 
пре да ли на смрт, Је вре ји су у ства ри ра зо ри ли свој Храм. Ка да 
је Хри стос ра за пет, уну тра шња за ве са у Храму би ла је раз де ра-
на на два де ла, од вр ха до дна, озна ча ва ју ћи да је ко нач на ве ли ка 
Жр тва при не се на, а си стем жр та ва за у век пре стао.

»За три да на ћу је по диг ну ти.« Си ле та ме као да су над вла да ле 
при ли ком Спа си те ље ве смр ти и кли ца ле од ра до сти због сво је 
по бе де. Ме ђу тим, из из најм ље ног Јо си фо вог гро ба Исус је иза-
шао као По бед ник. »Сву кав ши по гла вар ства и вла сти из ве де их 
на углед сло бод но, и по бе ди их на ње му (крсту).« (Ко ло ша ни ма 
2,15) По сред ством сво је смр ти и вас кр се ња. Он је по стао слу га 
»исти ни тој ски ни ји, ко ју на чи ни Го спод, а не чо век«. (Је вре ји ма 
8,2) Љу ди су по ди гли је вреј ски Ша тор од са стан ка, љу ди су са-
зи да ли је вреј ски Храм, али гор њу Све ти њу – по чи јој је сли ци 
би ла на чи ње на зе маљ ска Све ти ња – ни је са гра дио ни је дан зе-
маљ ски ар хи тек та. »Ево чо ве ка, ко је му је име Кли ца... Јер ће Он 
са гра ди ти цр кву Го спод њу, и но си ће сла ву, и се шће и вла да ти на 
свом пре сто лу, и би ће Све ште ник на пре сто лу свом.« (За ха ри ја 
6,12.13)

Слу жба при но ше ња жр та ва, ко ја је ука зи ва ла на Хри ста, 
пре ста ла је, али људ ске очи су са да би ле упра вље не пра вој Жр-
тви за гре хе све та. Зе маљ ска све ште нич ка слу жба је пре ста ла, 
али ми гле да мо на Ису са, Све ште ни ка но во га за ве та и на »крв 
кро пље ња, ко ја бо ље го во ри не го ли Аве ље ва«. »Још се ни је 
отво рио пут све тих, до кле пр ва ски ни ја сто ји... али до шав ши 
Хри стос, По гла вар све ште нич ки до ба ра ко ја ће до ћи, кроз бо-
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љу и са вр ше ни ју ски ни ју, ко ја ни је ру ком гра ђе на, ... кроз сво-
ју крв уђе јед ном у Све ти њу, и на ђе веч ни от куп.« (Је вре ји ма 
12,24; 9,8–12)

»За то и мо же ва век спа си ти оне ко ји кроз Њ до ла зе Бо гу, кад 
сваг да жи ви да се мо же мо ли ти за њих.« (Је вре ји ма 7,25) Иа ко 
је слу жба мо ра ла да се пре ме сти из зе маљ ског у не бе ски Храм; 
иа ко ће Све ти ња и наш ве ли ки Пр во све ште ник би ти не ви дљи-
ви за људ ске очи, ипак, ни је било потребно да уче ни ци пре тр-
пе ни ка кав гу би так. Они не ће до жи ве ти ни ка кав пре кид сво је 
за јед ни це ни ти ума ње ње си ле због Спа си те ље вог од су ства. Док 
Исус слу жи у не бе ској Све ти њи, Он та ко ђе слу жи и у Цр кви на 
Зе мљи пре ко сво га Ду ха. Он је са кри вен од на ших очи ју, али 
Ње го во обе ћа ње да то на ра стан ку ис пу ња ва се: »Ево, Ја сам с 
ва ма у све да не до свр шет ка ве ка.« (Ма теј 28,20) Иа ко сво ју си-
лу пре но си сво јим слу га ма, Ње го во при су ство ко је даје сна гу, 
још увек је у Ње го вој цр кви.

»Има ју ћи да кле Ве ли ко га по гла ва ра све ште нич ко га... Ису-
са си на Бож је га, да се др жи мо при зна ња. Јер не ма мо по гла ва ра 
све ште нич ко га ко ји не мо же по стра да ти с на шим сла бо сти ма, 
не го ко ји је у сва че му ис ку шан као и ми, осим гре ха. Да при-
сту пи мо да кле сло бод но к пре сто лу бла го да ти, да при ми мо ми-
лост и на ђе мо бла го дат за вре ме кад нам за тре ба по моћ.« (Је-
вре ји ма 4,14–16)



Галва 17

Oва глава заснована је на Јовану 3, 1-17.

НИКОДИМ

Ни ко дим је за у зи мао ви сок и по вер љив по ло жај у је вреј ском 
на ро ду. Био је ви со ко обра зо ван, из у зет но об да рен и ува-

же ни члан на род ног са ве та. Као и дру ги и он је био по кре нут 
Ису со вим уче њем. Иа ко бо гат, обра зо ван и це њен ње га је не о-
бич но при вла чио скром ни На за ре ћа нин. По у ке ко је су до ла зи ле 
са Спа си те ље вих уса на оста вља ле су ду бок ути сак на ње га и за-
же лео је да са зна ви ше о овим ве ли чан стве ним исти на ма.

Хри стов ау то ри тет ис по љен у чи шће њу Храма иза звао је ве-
ли ку мр жњу све ште ни ка и по гла ва ра. Бо ја ли су се си ле ово га 
стран ца. Ова кву хра брост не по зна тог Га ли леј ца ни су же ле ли 
тр пе ти. Од лу чи ли су да учи не крај Ње го вом раду. Ме ђу тим, ни-
су се сви сла га ли са овом на ме ром. Би ло је не ких ко ји су се бо-
ја ли да се су прот ста ве Оно ме ко га је та ко очи глед но по кре тао 
Бож ји Дух. Се ћа ли су се ка ко су про ро ци би ли уби ја ни због то га 
што су осу ђи ва ли гре хо ве изра иљ ских во ђа. Зна ли су да је ро бо-
ва ње Је вре ја не ком не зна бо жач ком на ро ду ис ход њи хо ве упор-
но сти у од ба ци ва њу Бо жјих уко ра. Бо ја ли су се да ће све ште-
ни ци и по гла ва ри, ку ју ћи за ве ру про тив Ису са, сле ди ти сто пе 
сво јих ота ца и на ву ћи но ве не сре ће на на род. Ни ко дим је де лио 
ова осе ћа ња. На јед ном са ве то ва њу Си не дри о на, ка да је раз ма-
тран став који тре ба за у зе ти пре ма Ису су, Ни ко дим се за ла гао 
за оба зри вост и уме ре ност. Упор но је исти цао да би би ло опа-
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сно од ба ци ти Ње го ве опо ме не, ако је Исус за и ста имао власт од 
Бо га. Све ште ни ци се ни су усу ђи ва ли да се оглу ше о овај са вет и 
за из ве сно вре ме ни су ни шта пред у зи ма ли про тив Спа си те ља.

От ка ко је чуо Ису са, Ни ко дим је па жљи во про у ча вао про-
ро чан ство о Ме си ји, и што је ви ше ис тра жи вао, уто ли ко је ја-
че би ло ње го во убе ђе ње да је Он тај ко ји тре ба да до ђе. За јед но 
са мно ги ма у Изра и љу, био је ду бо ко ожа ло шћен скр на вље њем 
Храма. Био је све док при зо ра ко ји је на стао ка да је Исус ис те-
рао куп це и про дав це. По сма трао је ве ли чан стве но ис по ља ва ње 
бо жан ске си ле; ви део је Спа си те ља ка ко при хва та си ро ма шне 
и ле чи бо ле сне; ви део је њи хо ве ра до сне по гле де и чуо њи хо ве 
ре чи хва ле; ни је сум њао да је Исус из На за ре та По сла ни од Бо га.

Жар ко је же лео да раз го ва ра са Ису сом, али бо јао се да Га 
јав но по тра жи. Би ло би то пре ве ли ко по ни же ње за је вреј ског 
по гла ва ра да јав но при зна да је на кло њен јед ном за са да та ко 
ма ло по зна том Учи те љу. Ако Си не дри он до зна за ову по се ту, 
на ву ћи ће на се бе њи хов пре зир и пре кор. Од лу чио се за тај ни 
разго вор, прав да ју ћи се ти ме што, ка да би јав но оти шао, дру ги 
би мо жда сле ди ли ње гов при мер. По што се по дроб но рас пи тао 
о Спа си те ље вом ме сту по чин ка на Ма слин ској го ри, са че као је 
док град уто не у сан, па Га је он да по тра жио.

У Хри сто вој при сут но сти, Ни ко дим је осе ћао не ку чуд но ва ту 
бо ја жљи вост, ко ју је по ку шао да при кри је пла штом ста ло же ног 
и до сто јан стве ног др жа ња. »Ра ви«, ре као је »зна мо да си Ти Учи-
тељ од Бо га до шао; јер ни ко не мо же чу де са ових чи ни ти ко ја 
Ти чи ниш ако ни је Бог с њим.« Го во ре ћи о на ро чи тим да ро ви-
ма ко је је Хри стос имао као Учи тељ, као и о Ње го вој не о бич ној 
си ли ко јом је чи нио чу да, на дао се да ће при пре ми ти пут за овај 
раз го вор. Овим ре чи ма же лео је да сми шље но из ра зи и иза зо ве 
по ве ре ње, али у ства ри оне су из ра зи ле не вер ство. Он ни је при-
зна вао Ису са за Ме си ју, већ са мо за Учи те ља по сла ног од Бо га.

Уме сто да је при хва тио ова кав по здрав, Исус је упра вио свој 
по глед на го вор ни ка као да про ни че у ду би ну ње го ве ду ше. У сво-
јој бес ко нач ној му дро сти Он је гле дао чо ве ка ко ји тра жи исти ну. 
Знао је циљ ње го ве по се те и же ле ћи да про бу ди убе ђе ње, ко је је 
већ по сто ја ло у уму Ње го вог слу ша о ца, не по сред но, али све ча но 
и љу ба зно ис та као је нај бит ни је: »За и ста, за и ста ти ка жем: ако се 
ко на но во не ро ди, не мо же ви де ти цар ства Бож је га.« (Јо ван 3,3)
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Ни ко дим је до шао Го спо ду у же љи да с Њим раз ме ни гле-
ди шта, али Исус му је от крио те мељ на на че ла исти не. Ре као је 
Ни ко ди му: Оно што ти је по треб но ни је те о рет ско зна ње, већ 
ду хов но обновљење. Ни је ти по треб но да за до во љиш сво ју љу-
бо пи тљи вост, већ да имаш но во ср це. Мо раш да при миш но ви 
жи вот од о зго, пре не го што по ста неш спо со бан да це ниш не бе-
ске вред но сти. Док не на сту пи ова про ме на, ко ја све об на вља, 
раз го вор о Мом ау то ри те ту и Мо јој ми си ји не ће ти би ти од спа-
со но сне ко ри сти.

Ни ко дим је слу шао про по ве ди Јо ва на Кр сти те ља, о по ка ја њу 
и кр ште њу, ко ји ма је ука зи вао на ро ду на Оно га који ће кр шта-
ва ти Све тим Ду хом. Он је и сам сма трао да Је вре ји ма не до ста је 
ду хов но сти и да у ве ли кој ме ри њи ма упра вља ју ли це мер ство 
и жуд ња за све тов ном сла вом. На дао се да ће при ли ком Ме си-
ји ног до ла ска на ста ти бо ље ста ње. Ипак вест Јо ва на Кр сти те ља 
ко ја је по кре та ла љу де да ис пи ту ју сво је ср це, ни је успе ла та ко 
да га осве до чи о гре ху. Он је био стро ги фа ри сеј и по но сио се 
сво јим до брим де ли ма. Био је на да ле ко по што ван због сво је да-
ре жљи во сти и ве ли ко ду шно сти и по д у пи ра њу слу жбе у Храму, 
осе ћа ју ћи се си гур ним да је обез бе  дио Бож ју на кло ност. Уз не-
ми ри ла га је ми сао о цар ству ко је је та ко чи сто да га он у свом 
са да шњем ста њу не мо же на сле ди ти.

Ису сов сли ко ви ти при каз но во ро ђе ња ни је био пот пу но не-
по знат Ни ко ди му. Обра ће ни ци из не зна бо штва ко ји су при-
хва та ли изра иљ ску ве ру че сто су упо ре ђи ва ни са тек ро ђе ном 
де цом. Мо рао је да схва ти  да Хри сто ве ре чи ни је тре ба ло до-
слов но ту ма чи ти. Ме ђу тим, на осно ву сво га изра иљ ског по ре-
кла сма трао је да му је си гур но обез бе ђе но јед но ме сто у Бож јем 
цар ству. Сма трао је да му ни је по треб на ни ка ква про ме на и за-
то су га из не на ди ле Спа си те ље ве ре чи. Био је по го ђен њи хо вом 
не по сред ном при ме ном на ње га. Фа ри сеј ска гор дост бо ри ла се 
про тив искре не же ље чо ве ка ко ји је тра жио исти ну. Чу дио се 
што Хри стос раз го ва ра са њим не по шту ју ћи ње гов по ло жај по-
гла ва ра у Изра и љу.

Из не на ђен и не вла да ју ћи со бом од го во рио је Хри сту ре чи-
ма пу ним иро ни је: »Ка ко се мо же чо век ро ди ти кад је стар?« 
Као и мно ги дру ги, ка да брит ка исти на до пре до са ве сти, и он 
је от крио чи ње ни цу да те ле сан чо век не при ма оно што је од 
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Бож јег Ду ха. У ње му не по сто ји ни шта што од го ва ра ду хов ним 
ства ри ма, јер ду хов не ства ри ду хов но се раз гле да ју.

Ме ђу тим, Спа си тељ ни је на до каз од го ва рао до ка зом. По ди-
жу ћи сво ју ру ку у све ча ном и ти хом до сто јан ству, са још ве ћом 
си гур но шћу ис та као је исти ну: »За и ста, за и ста ти ка жем, ако 
се ко не ро ди во дом и Ду хом, не мо же ући у цар ство Бож је.« 
Ни ко дим је знао да Хри стос го во ри о кр ште њу во дом и об но-
вље њу ср ца Бож јим Ду хом. Био је убе ђен да се на ла зи у при сут-
но сти Оно га ко га је Јо ван Кр сти тељ пред ска зао.

Исус је на ста вио: »Што је ро ђе но од те ла, те ло је; а што је 
ро ђе но од Ду ха, дух је.« По при ро ди ср це је зло и »ко ће чи сто 
из ва ди ти из не чи ста? Ни ко«. (О Јо ву 14,4)

Ни ка кав људ ски изум не мо же да на ђе лек за гре шну ду шу. »Те-
ле сно му дро ва ње не при ја тељ ство је Бо гу, јер се не по ко ра ва за ко-
ну Бож је му ни ти мо же.« »Јер од ср ца из ла зе зле ми сли, уби ства, 
пре љу бе, блудничења, кра ђе, ла жна све до чан ства, ху ле на Бо га.« 
(Ри мља ни ма 8,7; Ма теј 15,19) Из вор у ср цу мо ра би ти очи шћен, 
да би и по ток по стао чист. Онај ко ји по ку ша ва да до спе до Не ба 
сво јим соп стве ним де ли ма, др жа њем за ко на, по ку ша ва не мо гу ће. 
Не ма си гур ности за оно га ко ји по се ду је са мо ле га ли стич ку ре ли-
ги ју, об лич је по бо жно сти. Хри шћан ски жи вот ни је пре и на ча ва ње 
или по бољ ша ње ста ро га, већ пре о бра жај при ро де. То зна чи уми-
ра ње сво ме »ја« и гре ху и пот пу но но ви жи вот. Ова про ме на мо же 
се спро ве сти са мо успе шним де ло ва њем Све то га Ду ха.

Ни ко дим је још увек био збу њен, па је Исус упо тре био сли-
ку ве тра да би при ка зао сво ју ми сао: »Дух ди ше где хо ће, и глас 
ње гов чу јеш, а не знаш от ку да до ла зи и ку да иде: Та ко је сва ки 
чо век ко ји је ро ђен од Ду ха.«

Ве тар се чу је у гра на ма др ве ћа, јер иза зи ва шу шта ње ли шћа и 
цве то ва; али, ипак, не ви дљив је и ни ко не зна от ку да до ла зи и ку-
да иде. Та ко је и са ра дом Све то га Ду ха у ср цу. Но во ро ђе ње се не 
мо же бо ље об ја сни ти не го што се мо же об ја сни ти кре та ње ве тра. 
Не ко мо жда ни је у ста њу да тач но од ре ди вре ме и ме сто или утвр-
ди све окол но сти у то ку свог обра ће ња, али то не до ка зу је да је он 
не о бра ћен. Си лом ко ја је исто та ко не ви дљи ва као и ве тар, Хри-
стос не пре кид но ра ди на ср цу. Ма ло – по ма ло, мо жда не све сно за 
оно га ко ји их при ма, на ста ју ути сци ко ји при вла че ду шу Хри сту. 
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Они се мо гу при ми ти раз ми шља њем о Ње му, чи та њем Пи сма 
или слу ша њем ре чи жи вог про по вед ни ка. А он да од јед ном, ка да 
Дух упу ти не по сред ни ји по зив, ду ша се ра до сно пре да је Ису су. 
Мно ги ово на зи ва ју из не над ним обра ће њем, али то је ис ход ду-
гих по зи ва Бож јег Ду ха – стр пљи вог, ду го трај ног про це са.

Иа ко не ви дљив, де ло ва ње ве тра ви ди се и осе ћа. Та ко ће се 
рад Ду ха на ду ши по ка за ти у сва ком поступку оно га ко ји је осе-
тио Ње го ву спа со но сну си лу. Ка да Бож ји Дух осво ји ср це, Он 
пре о бра жа ва и жи вот. Гре шне ми сли се од ба цу ју, рђа ва де ла 
на пу шта ју; љу бав, по ни зност и мир за у зи ма ју ме сто гне ва, за-
ви сти и сва ђе. Ра дост за у зи ма ме сто жа ло сти, а ли це од сја ју је 
не бе ском све тло шћу. Ни ко не ви ди ру ку ко ја по ди же те рет или 
за па жа све тлост ко ја си ла зи из не бе ских дво ро ва. Бла го сло в 
до ла зи он да ка да се ду ша ве ром по ко ра ва Бо гу. Та да си ла не ви-
дљи ва за људ ско око, ства ра но во ство ре ње по Бож јем об лич ју.

Огра ни че ним умо ви ма не мо гу ће је да схва те де ло от ку пље-
ња. Ње го ва тај на пре ва зи ла зи људ ско зна ње; ипак онај ко ји 
пре ла зи из смр ти у жи вот схва та да је то бо жан ска ствар ност. 
По че так от ку пље ња ов де мо же мо да са зна мо кроз лич но ис ку-
ство. Ње гов ис ход до пи ре до веч них вре ме на.

Док је Исус го во рио зра ци исти не де ли мич но су про др ли у 
ум овог по гла ва ра. Ути цај Све то га Ду ха ко ји омек ша ва и по-
ко ра ва де ло вао је на ње го во ср це. Ипак, ни је пот пу но ра з у мео 
Спа си те ље ве ре чи. Он ни је то ли ко био об у зет по тре бом за но-
вим ро ђе њем, ко ли ко на чи ном ка ко се оно по сти же. Са чу ђе-
њем је ре као: »Ка ко то мо же би ти?«

»Ти си учи тељ Изра и љев, и то ли не знаш«, упи тао је Исус. 
Сва ка ко, чо ве ку ко ме је по ве ре но вер ско по у ча ва ње на ро да не 
би сме ле би ти не по зна те та ко ва жне исти не. Ње го ве ре чи са-
оп шта ва ле су по у ку да уме сто да се осе ћа по вре ђе ним јед но-
став ним ре чи ма исти не, Ни ко дим би тре ба ло да има скром но 
ми шље ње о се би, због свог ду хов ног не зна ња. Ипак, Хри стос је 
го во рио са та ко све ча ним до сто јан ством, а по глед и бо ја гла са 
из ра жа ва ла је та ко озбиљ ну љу бав, да се Ни ко дим ни је увре дио 
ка да је схва тио сво је по ни жа ва ју ће ста ње.

Ме ђу тим, ка да је Исус об ја снио да је Ње гов за да так на Зе-
мљи да ус по ста ви ду хов но, а не при вре ме но цар ство, Ње гов 
слу ша лац се уз не ми рио. Ви де ћи то, Исус је до дао: »Кад вам ка-
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зах зе маљ ско па не ве ру је те, ка ко ће те ве ро ва ти ако вам ка жем 
не бе ско?« Ако Ни ко дим ни је био у ста њу да при хва ти Хри сто-
во уче ње ко је при ка зу је де ло ми ло сти на ср цу, ка ко ће схва ти ти 
при ро ду Ње го вог слав ног не бе ског цар ства? Без рас по зна ва ња 
при ро де Хри сто вог де ла на Зе мљи, он не ће мо ћи да раз у ме Ње-
го во де ло на Не бу.

Је вре ји ко је је Исус ис те рао из Храма, сма тра ли су се Авра-
мо вом де цом, али су по бе гли од Спа си те ље вог при су ства за то 
што ни су мо гли под не ти Бож ју сла ву ко ја се ис по ља ва ла у Ње-
му. Та ко су до ка за ли да Бож јом ми ло шћу ни су би ли при пре-
мље ни да уче ству ју у све тим слу жба ма у Храму. Рев но су одр-
жа ва ли из глед све то сти, али за не ма рива ли су све тост ср ца. Док 
су би ли по бор ни ци сло ва за ко на, не пре кид но су кр ши ли ње гов 
дух. Њи хо ва ве ли ка по тре ба би ла је та иста про ме на, ко ју је 
Хри стос об ја снио Ни ко ди му – но во мо рал но ро ђе ње, очи шће-
ње од гре ха и об но вље ње зна ња и све то сти.

Ни је по сто ја ло ни ка кво оправ да ње за сле пи ло Изра и ља у 
по гле ду де ла об но вље ња. Иса и ја је на дах нут Све тим Ду хом на-
пи сао: »Али сви бе ја смо као не чи сто што, и сва на ша прав да 
као не чи ста ха љи на.« Да вид се мо лио: »Учи ни ми, Бо же, чи-
сто ср це, и дух прав по но ви у ме ни.« А, пре ко Је зе ки ља да то је 
обе ћа ње: »И да ћу вам но во ср це, и нов ћу дух мет ну ти у вас, и 
из ва ди ћу ка ме но ср це из те ла ва ше га, и да ћу вам ср це ме сно. И 
Дух свој мет ну ћу у вас, и учи ни ћу да хо ди те по Мо јим уред ба-
ма.« (Исаи ја 64,6; Пса лам 51,10; Је зе киљ 36,26.27)

Ни ко дим је за ма гље ним умом чи тао ове де ло ве Пи сма, али 
са да по чео је да схва та њи хо во зна че ње. Уви део је да нај стро жа 
по слу шност са мо сло ву за ко на, при ме њи ва ног у спољ ашњем 
жи во ту, ни јед ном чо ве ку не да је пра во да уђе у не бе ско цар-
ство. По људ ској про це ни, ње гов жи вот био је пра ве дан и ча-
стан, али у Хри сто вој при сут но сти осе ћао је да је ње го во ср це 
не чи сто, а ње гов жи вот не свет.

Хри стос је при ву као Ни ко ди ма. Док му је Спа си тељ об ја-
шња вао но во ро ђе ње, че знуо је да се ова про ме на из вр ши и у 
ње му. Ко јим би се сред стви ма то мо гло по сти ћи? Исус је од-
го во рио на не из го во ре но пи та ње: »И као што Мој си је по ди же 
зми ју у пу сти њи, та ко тре ба Син Чо ве чи ји да се по диг не, да ни-
је дан ко ји Га ве ру је не по ги не, не го да има жи вот веч ни.« 
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То је би ло тло ко је је Ни ко дим по зна вао. Зна ме ње по диг ну те 
зми је об ја сни ло му је Спа си те ље ву ми си ју. Ка да је изра иљ ски 
на род уми рао од ује да отров них зми ја, Бог је на ре дио Мој си ју 
да на чи ни зми ју од ме ди и да је по ста ви ви со ко усред збо ра. Та-
да је по це лом ло го ру огла ше но да ће сви ко ји по гле да ју зми ју 
жи ве ти. На род је до бро знао да зми ја у се би не ма ни ка кве си ле 
да им по мог не. Она је би ла сим бол Хри ста. Као што је кип на-
чи њен у об ли ку смр то но сне зми је по диг нут ра ди њи хо вог из-
ле че ња, та ко и Онај »у об лич ју те ла гре хов но га« тре ба да бу де 
њи хов От ку пи тељ (Ри мља ни ма 8,3). Мно ги Изра иљ ци сма тра-
ли су да жр тве на слу жба има моћ да их осло бо ди гре ха. Бог је 
же лео да их по у чи да она не ма ве ћу вред ност од ме де не зми је. 
То је тре ба ло да њи хо ве ми сли упра ви Спа си те љу. Они ни су 
мо гли учи ни ти ни шта за се бе, ни за из ле че ње сво јих ра на ни за 
опро ште ње гре хо ва, већ са мо по ка за ти сво ју ве ру у Дар Бож ји. 
Тре ба ло је да гле да ју и жи ве.

Они ко је су зми је ује ле, мо гли су да од го де да по гле да ју. Мо гли 
су да пи та ју ка ква де ло твор ност по сто ји у том ме де ном сим бо-
лу. Мо жда су мо гли да тра же на уч но об ја шње ње. Ме ђу тим, ни је 
да то ни ка кво об ја шње ње. Мо ра ли су да при хва те Бож ју реч упу-
ће ну пре ко Мој си ја. Од би ти да по гле да ју зна чи ло је по ги ну ти.

Ду ша се не про све тљу је рас пра вља њем и раз го во ри ма. Ми 
мо ра мо гле да ти и жи ве ти. Ни ко дим је при мио по у ку и по нео 
је са со бом. Ис тра жи вао је Све то пи смо на нов на чин, не ра-
ди те о риј ских рас пра ва, већ да би при мио жи вот за сво ју ду-
шу. По чео је да гле да не бе ско цар ство, ка да се по ко рио вођ ству 
Све то га Ду ха.

Да нас по сто је хи ља де оних ко ји тре ба да упо зна ју исту исти-
ну, ко ју је Ни ко дим на у чио из до га ђа ја са по диг ну том зми јом. 
Они се осла ња ју на сво ју по слу шност Бож јем за ко ну да би их 
она пре по ру чи ла Ње го вој на кло но сти. Ка да су по зва ни да гле-
да ју на Ису са и по ве ру ју да их Он сво јом ми ло шћу спа са ва, уз-
ви ку ју: »Ка ко то мо же би ти?«

Као и Ни ко дим, и ми мо ра мо би ти спрем ни да уђе мо у жи-
вот на исти на чин као и нај ве ћи гре шни ци. Осим Ису са »не-
ма дру гог име на под не бом да но га љу ди ма ко јим би смо се ми 
мо гли спа си ти«. (Де ла 4,12) Ве ром при ма мо Бож ју ми лост, али 
ве ра ни је наш Спа си тељ. Њом се не сти че ни шта. Она је ру ка 
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ко јом се хва та мо за Хри ста и при сва ја мо Ње го ве за слу ге – лек 
за грех. Ми чак не мо же мо ни да се по ка је мо без по мо ћи Бож-
је га Ду ха. Све то пи смо ка же о Хри сту: »Ово га Бог де сни цом 
сво јом уз ви си за По гла ва ра и Спа са, да да Изра и љу по ка ја ње и 
опро ште ње гре ха.« (Де ла 5,31) По ка ја ње до ла зи од Хри ста исто 
та ко ствар но као и опро ште ње.

Ка ко ће мо се, он да спа си ти? »Као што Мој си је по ди же зми ју 
у пу сти њи«, та ко је по диг нут и Син чо веч ји да сва ки ко ји је пре-
ва рен или ује ден од зми је мо же да је по гле да и жи ви. »Гле, јаг ње 
Бож је ко је узе на се гре хе све та.« (Јо ван 1,29) Све тлост ко ја све-
тли са кр ста от кри ва Бож ју љу бав. Ње го ва љу бав нас при вла чи к 
Ње му. Ако се не од у пире мо овом при вла че њу, би ће мо до ве де ни 
до под нож ја кр ста у по ка ја њу за гре хе ко ји су рас пе ли Спа си те ља. 
Та да Бож ји Дух кроз ве ру ства ра но ви жи вот у ду ши. Ми сли и 
же ље по ста ју по слу шне Хри сто вој во љи. Ср це и ум об на вља ју се 
пре ма об лич ју Оно га ко ји де лу је у на ма да би све по ко рио Се би. 
Та да је Бож ји за кон на пи сан у уму и ср цу и са Хри стом мо же мо да 
ка же мо: »Хо ћу чи ни ти во љу Тво ју, Бо же мој.« (Пса лам 40,8)

У раз го во ру са Ни ко ди мом, Исус је отво рио план спа се ња 
и сво ју ми си ју за свет. Ни у јед ном раз го во ру Он ви ше ни је та-
ко пот пу но об ја снио, ко рак по ко рак, де ло ко је је не оп ход но 
оства ри ти у ср ци ма свих ко ји ће на сле ди ти не бе ско цар ство. 
На са мом по чет ку сво је слу жбе от крио је исти ну јед ном чла-
ну Си не дри о на, уму ко ји је био нај при јем чи ви ји и ис так ну том 
учи те љу на ро да. Ме ђу тим, во ђе Изра и ља ни су ра до при ми ле 
ову све тлост. Ни ко дим је са крио исти ну у свом ср цу и за три 
го ди не би ло је ма ло ви дљи вог ро да.

Исус је до бро по зна вао тло на ко је је ба цио се ме. Ре чи из го-
во ре не но ћу, на уса мље ном бр ду, јед ном слу ша о цу, ни су би ле из-
гу бље не. Из ве сно вре ме Ни ко дим ни је јав но при зна вао Хри ста, 
већ је по сма трао Ње гов жи вот и раз ми шљао о Ње го вим уче њи-
ма. На са ве ти ма Си не дри о на у ви ше на вра та осу је тио је пла но-
ве све ште ни ка да Га уни ште. Ка да је Исус нај зад био по диг нут 
на крст, Ни ко дим се се тио уче ња са Ма слин ске го ре: »Као што 
Мој си је по ди же зми ју у пу стињи, та ко тре ба Син Чо ве чи ји да се 
по диг не, да ни је дан ко ји Га ве ру је не по ги не, не го да има жи вот 
веч ни.« Све тлост то га тај ног раз го во ра оба сја ла је крст на Гол-
го ти и Ни ко дим је у Ису су ви део От ку пи те ља све та.
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По сле Го спод њег ваз не се ња, ка да су се уче ни ци ра се ја ли 
због про гон ства, Ни ко дим је од ва жно исту пио на пред. Упо-
тре био је сво је бо гат ство под у пи ру ћи мла ду Цр кву за ко ју су 
Је вре ји оче ки ва ли да ће би ти из бри са на при ли ком Хри сто ве 
смр ти. У вре ме опа сно сти, он ко ји је био та ко оба зрив и сум-
њи чав, био је чврст као сте на, хра бре ћи ве ру уче ни ка и да ју ћи 
сред ства за на пре дак де ла Је ван ђе ља. Они ко ји су га ра ни је по-
што ва ли, са да су му се ру га ли и про го ни ли га. По стао је си ро-
ма шан у зе маљ ским до бри ма, али ни је се по ко ле бао у ве ри ко ја 
се у ње му ро ди ла за вре ме ноћ ног раз го во ра са Ису сом.

Ни ко дим је пре нео Јо ва ну из ве штај о овом раз го во ру и ње-
го вим пе ром он је за бе ле жен за по у ку ми ли о ни ма. Исти не ко је 
су та да из не се не и да нас су исто та ко ва жне као што су би ле оне 
све ча не но ћи на там ном бр ду, ка да је је вреј ски по гла вар до шао 
да се рас пи та о пу ту жи во та код скром ног Учи те ља из Га ли ле је.



Глава 18

Oва глава заснована је на Јовану 3, 22-36.

»ОНАЈ ТРЕБА ДА РАСТЕ...«

За из ве сно вре ме Кр сти те љев ути цај на на род био је ве ћи од 
ути ца ја по гла ва ра, све ште ни ка и кне зо ва. Да је се бе п ро гла-

сио Ме си јом и да је по ди гао уста нак про тив Ри ма, све ште ни ци 
и на род сја ти ли би се под ње го ву за ста ву. Со то на је био спре ман 
да на мет не Јо ва ну Кр сти те љу ми сли ко је под сти чу сла во љу бље 
све тов них осва ја ча. Ме ђу тим, има ју ћи пред со бом до каз о ње-
го вој мо ћи, он је од луч но од био ово при влач но под ми ћи ва ње. 
Па жњу ко ја је би ла усред сре ђе на на ње га упра вио је на Дру го га.

Са да је ви део ка ко се та лас оми ље но сти у на ро ду окре ће од 
ње га ка Спа си те љу. Из да на у дан мно штво око ње га се сма њи-
ва ло. Ка да је Исус до шао из Је ру са ли ма у пре део око Јор да на, 
мно штво на ро да ску пи ло се да Га чу је. Број Ње го вих уче ни ка 
сва ко днев но се по ве ћа вао. Мно ги су до ла зи ли ради кр ште ња, 
иа ко Хри стос ни је кр шта вао, Он је сво јим уче ни ци ма одо брио 
вр ше ње овог об ре да. На тај на чин ста вио је пе чат на ми си ју 
сво га пре те че. Ме ђу тим, Јо ва но ви уче ни ци су са љу бо мо ром 
по сма тра ли ка ко ра сте Ису со ва по пу лар ност. Би ли су спрем ни 
да кри ти ку ју Ње гов рад и ни је ду го по тра ја ло ка да су на шли 
при ли ку за то. Ме ђу њи ма и Је вре ји ма по кре ну ло се пи та ње да 
ли кр ште ње мо же да очи сти ду шу од гре ха; твр ди ли су да се 
Ису со во кр ште ње бит но раз ли ку је од Јо ва но вог. Уско ро су по-
че ли да се рас пра вља ју са Хри сто вим уче ни ци ма о об ли ку ре чи 
ко је тре ба упо тре би ти при ли ком кр ште ња и на кра ју о пра ву 
ових по след њих да кр шта ва ју.
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Јо ва но ви уче ни ци до шли су са сво јим ту жба ма го во ре ћи: 
»Ра ви! Онај што бе ше с то бом пре ко Јор да на, за ко га си ти све-
до чио, ево Он кр шта ва, и сви иду к Ње му.« Овим ре чи ма со то-
на је ку шао Јо ва на. Иа ко је Јо ва нов за да так из гле дао да је при 
кра ју, ње му је још увек би ло мо гу ће да оме та Хри стов рад. Да је 
по ка зао са мо са жа ље ње и из ра зио жа лост или раз о ча ра ње због 
то га што је по ти снут, се јао би се ме ра з до ра, под сти цао за вист и 
љу бо мо ру и озбиљ но успо ра вао на пре дак Је ван ђе ља.

По при ро ди Јо ван је имао ма не и сла бо сти уо би ча је не људ-
ском ро ду, али пре о бра зио га је до дир бо жан ске љу ба ви. Он је 
пре бивао у сре ди ни не за га ђе ној се бич но шћу и ча сто љу бљем и 
ви со ко из над ку жне ат мос фе ре љу бо мо ре. Ни је се ни ма ло сла-
гао са не за до вољ ством сво јих уче ни ка, већ је по ка зао да је ја сно 
раз у мео свој од нос пре ма Ме си ји и да је ра до по здра вио до бро-
до шли цом Оно га ко ме је при пра вио пут.

Ре као је: »Не мо же чо век, ни шта прим а ти ако му не бу де да-
но с Не ба. Ви са ми ме ни све до чи те да ре кох: Ја ни сам Хри стос, 
не го сам по слан пред Њим. Ко има не ве сту же ник је, а при ја тељ 
же ни ков сто ји и слу ша га и ра до шћу ра ду је се гла су же ни ко ву.« 
Јо ван је се бе пред ста вио при ја те љем ко ји је де ло вао као ве сник 
из ме ђу за руч ни ка при пре ма ју ћи пут за вен ча ње. Ка да је мла до-
же ња при мио сво ју не ве сту, за да так при ја те ља био је ис пу њен. 
Он се ра ду је сре ћи оних чи је је сје ди ње ње пот по мо гао. Та ко је 
Јо ван био позван да усме ри на род Ису су, и све до че ње о успе ху 
Спа си те ље вог де ла би ло је ње го ва ра дост. Ре као је: »Ова да кле 
ра дост мо ја ис пу ни се. Онај тре ба да ра сте, а ја да се ума њу јем.«

Гле да ју ћи у ве ри на От ку пи те ља, Јо ван се уз ди гао до ви си-
не са мо о дри ца ња. Ни је те жио да при ву че љу де к се би, већ да 
уз диг не њи хо ве ми сли, све ви ше и ви ше, све док оне не бу ду 
по чи ну ле на Бож јем Јаг ње ту. Он је био са мо глас, уз вик у пу-
сти њи. Са да је ра до сно при хва тио ти ши ну и по ву че ност, да би 
се очи свих мо гле окре ну ти Све тло сти жи во та.

Они ко ји су вер ни свом по зи ву као Бож ји ве сни ци, не ће 
тра жи ти по ча сти за се бе. Љу бав пре ма се би не ста ће у љу ба ви 
пре ма Хри сту. Ни ка кво су пар ни штво не ће оште ти ти дра го це-
ни циљ Је ван ђе ља. Они ће пре по зна ти да је њи хов по сао да као 
Јо ван Кр сти тељ об ја вљу ју: »Гле, Јаг ње Бож је ко је узе на се гре хе 
све та«. (Јо ван 1,29) Уз диг ну ће Ису са, а са Њим ће се и људ ски 
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род уз ди ћи. »Ова ко го во ри Ви со ки и Уз ви ше ни, ко ји жи ви у 
веч но сти, ко је му је име све ти: на ви си ни и у Све ти њи ста ну јем 
и с оним ко је скру ше на ср ца и смер на ду ха ожи вљу ју ћи дух 
смер них и ожи вљу ју ћи ср це скру ше них.« (Иса и ја 57,15)

Про ро ко ва ду ша, осло бо ђе на сво га »ја« би ла је ис пу ње на бо-
жан ском све тло шћу. Док је био све док Спа си те ље ве сла ве, ње-
го ве ре чи по ду да ра ле су се са ре чи ма ко је је Хри стос из го во рио 
у свом раз го во ру са Ни ко ди мом. Јо ван је ре као: »Ко ји од о зго 
до ла зи над сви ма је; ко ји је са зе мље од зе мље је, и го во ри од зе-
мље; ко ји до ла зи са Не ба над сви ма је... Јер ко га Бог по сла, онај 
ре чи Бож је го во ри: Јер Бог Ду ха не да је на ме ру.« Хри стос је мо-
гао ре ћи: »Јер не тра жим во ље сво је не го во љу Оца ко ји Ме је 
по слао.« (Јо ван 5,30) О Ње му је ре че но: »Оми ле ла Ти је прав да, 
и омр зао си на бе за ко ње: то га ра ди по ма за Те, Бо же, Бог Твој 
уљем ра до сти већ ма од дру го ва тво јих.« (Је вре ји ма 1,9) Отац 
Му »Ду ха не да је на ме ру«.

Та ко је и са Хри сто вим след бе ни ци ма. Ми мо же мо да при-
ми мо не бе ску све тлост је ди но ако смо вољ ни да се осло бо ди-
мо сво га »ја«. Не мо же мо да рас по зна мо Бож ји ка рак тер или 
да Хри ста при ми мо ве ром, све док не при ста не мо да по ко ри-
мо сва ку ми сао на по слу шност Хри сту. Сви ма ко ји то чи не, Дух 
Све ти да је се без ме ре. У Хри сту »жи ви сва ка пу ни на Бо жан ства 
те ле сно. И да бу де те ис пу ње ни у Ње му«. (Ко ло ша ни ма 2,9.10)

Јо ва но ви уче ни ци су из ја ви ли да сви љу ди иду Хри сту, али 
Јо ван је ја сни је са гле да ва јући, ре као: »Све до чан ства Ње го ва 
ни ко не при ма«; та ко је ма ло њих би ло спрем но да Га при хва ти 
као Спа си те ља од гре ха. Али »ко ји при ми Ње го во ве ли чан ство, 
по твр ди да је Бог исти нит«. (Јо ван 3,33) »Ко ве ру је Си на, има 
жи вот веч ни.« Не ма по тре бе за рас пра вом да ли Хри сто во или 
Јо ва но во кр ште ње чи сти од гре ха. Хри сто ва ми лост да је жи вот 
ду ши. Без Хри ста и кр ште ње је, као и сва ка дру га слу жба, бе жи-
вот на фор ма. »Ако не ве ру је Си на, не ће ви де ти жи во та.«

О успе ху Хри сто вог де ла, ко ји је Кр сти тељ при мио са та-
квом ра до шћу, би ле су оба ве ште не и вла сти у Је ру са ли му. Све-
ште ни ци и ра би ни љу бо мор но су пра ти ли Јо ва нов ути цај, ка да 
су ви де ли на род ка ко на пу шта си на го ге и оку пља се у пу сти њи, 
али ов де је био Је дан ко ји је имао још ве ћу си лу да при ву че мно-
штво. Ове во ђе у Изра и љу ни су би ле вољ не да са Јо ва ном ка жу: 

181



142 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

»Онај тре ба да ра сте, а ја да се ума њу јем.« По ди гли су се са но-
вом од лу ком да учи не крај де лу ко је је од вла чи ло љу де од њих.

Исус је знао да они не ће ште де ти на по ра да би про у зро ко-
ва ли раз дор из ме ђу Ње го вих и Јо ва но вих уче ни ка. Он је знао 
да се при пре ма бу ра ко ја ће од не ти јед ног од нај ве ћих про ро ка 
ко ји је ика да по кло њен све ту. Желе ћи да из бег не сва ку при ли-
ку за по гре шно раз у ме ва ње или раз ми ри це, ти хо је пре стао са 
сво јим ра дом и по ву као се у Га ли ле ју. Ми, та ко ђе, оста ју ћи вер-
ни исти ни, мо ра мо на сто ја ти да из бег не мо све оно што мо же 
да до ве де до не сло ге и не спо ра зу ма. Јер где год се ово по ја ви, 
ис ход је гу би так ду ша. Кад год се по ја ве окол но сти ко је пре те 
да про у зро ку ју раз дор, тре ба да сле ди мо при мер Ису са и Јо ва на 
Кр сти те ља.

Јо ван је био по зван да бу де во ђа ре фор ме. Ње го ви уче ни ци 
би ли су због тога у опа сно сти да сво ју па жњу усред сре де на ње-
га, сма тра ју ћи да успех по сла за ви си од ње го вог тру да, гу бе ћи 
из ви да чи ње ни цу да је он био са мо ору ђе пре ко ко га је Бог де-
ло вао. Ме ђу тим, Јо ва нов рад ни је био до во љан да по ста ви те-
мељ Хри шћан ској цр кви. Ка да је ис пу нио свој за да так, тре ба ло 
је оба ви ти дру ги по сао, ко ји ње го во све до чан ство ни је мо гло 
по сти ћи. Ње го ви уче ни ци то ни су раз у ме ли. Ка да су ви де ли 
Хри ста ка ко до ла зи да пре у зме по сао, би ли су љу бо мор ни и не-
за до вољ ни.

Још увек по сто је исте опа сно сти. Бог по зи ва не ког чо ве ка 
да из вр ши од ре ђе ни по сао; ка да га је из вр шио пре ма сво јим 
спо соб но сти ма, Го спод до во ди дру ге да га на ста ве и уна пре де. 
Ме ђу тим, као и Јо ва но ви уче ни ци, мно ги сма тра ју да успех по-
сла за ви си од пр вог рад ни ка. Па жња је усред сре ђе на на људ-
ско уме сто на бо жан ско, на сту па љу бо мо ра, и Бож је де ло трпи 
ште ту. Та ко не за слу же но по што ван чо век до ла зи у ис ку ше ње 
да га ји са мо по у зда ње. Он не схва та сво ју за ви сност од Бо га. 
Љу ди су на у че ни да се осло не на чо ве ко во вођ ство и на тај на-
чин упа да ју у гре шку и би ва ју од ве де ни од Бо га.

Бож је де ло не тре ба да но си људ ски лик и нат пис. С вре ме на 
на вре ме Го спод ће уве сти ра зна ору ђа пре ко ко јих се нај бо ље 
мо же из вр ши ти Ње го ва на ме ра. Срећ ни су они ко ји же ле да 
се по ни зе из го ва ра ју ћи за јед но са Јо ва ном Кр сти те љем: »Онај 
тре ба да ра сте, а ја да се ума њу јем.«
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Глава 19

Oва глава заснована је на Јовану 4, 1-42.

НА ЈАКОВЉЕВОМ ИЗВОРУ

На пу ту у Га ли ле ју Исус је про ла зио кроз Са ма ри ју. Би ло је 
под не ка да је сти гао у див ну Си хем ску до ли ну. На ула зу у 

ову до ли ну на ла зио се Ја ко вљев из вор. Умо ран од пу та, сео је да 
се од мо ри, док су уче ни ци оти шли да ку пе хра ну.

Је вре ји и Са мар ја ни би ли су љу ти не при ја те љи и нај ви-
ше што су мо гли из бе га ва ли су сва ку ве зу јед ни са дру ги ма. У 
слу ча ју не оп ход не по тре бе тр го ви ну са Са мар ја ни ма, ра би ни 
су сма тра ли за кон ски до пу ште ном, али су осу ђи ва ли све дру-
штве не ве зе са њи ма. Је вре јин не би по зајм љи вао од Са мар ја-
ни на, ни ти при мао не ку љу ба зност, чак ни за ло гај хле ба или 
ча шу во де. Ку пу ју ћи хра ну, уче ни ци су по сту па ли у скла ду са 
оби ча ји ма сво га на ро да. Ме ђу тим, ви ше од то га ни су чи ни ли. 
Тра жи ти не ку услу гу од Са мар ја на или им на не ки дру ги на чин 
по ку ша ти по мо ћи, ни је па да ло на ум чак ни Хри сто вим уче ни-
ци ма.

Ма лак сао од гла ди и же ђи Исус је се део крај из во ра. Пу то-
ва ње од ра ног ју тра би ло је ду го, а са да Га је оба сја ва ло и жар ко 
по днев но сун це. Ње го ва жеђ по ја ча вала се ми шљу о хлад ној, 
осве жа ва ју ћој во ди ко ја је би ла та ко бли зу, али Ње му ипак не-
до ступ на, јер ни је имао ни ко ноп ца ни кр ча га, а из вор је био 
ду бок. Суд би на људ ског ро да би ла је и Ње го ва суд би на, и Он је 
че као не ко га ко ји ће до ћи и за хва ти ти.

Јед на же на из Са ма ри је се при бли жи ла и пра ве ћи се као да 
Га не ви ди, на пу ни ла во дом свој кр чаг. Ка да се окре ну ла да оде, 
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Исус ју је за мо лио да Му да да пи је. Та кву услу гу не би ус кра-
тио ни је дан ис точ њак. На Ис то ку во ду су зва ли »Бож јим да-
ром«. По ну ди ти жед ног пут ни ка сма тра ло се та ко све том ду-
жно шћу, да су Ара бља ни из пу сти ње скре та ли са сво га пу та да 
би то учи ни ли. Мр жња из ме ђу Је вре ја и Са мар ја на спре чи ла 
је же ну да по ну ди та кву услу гу Ису су, али Спа си тељ је тра жио 
кључ за ово ср це и ис тан ча ним раз у ме ва њем про и за шлим из 
бо жан ске љу ба ви, за тра жио је, а ни је по ну дио услу гу. По ну ђе-
на услу га мо гла је би ти од ба че на, али по ве ре ње ра ђа по ве ре ње. 
Цар Не ба при шао је овој пре зре ној ду ши, тра же ћи услу гу из 
ње не ру ке. Он ко ји је ство рио оке ан, ко ји има власт над у во да-
ма у ве ли ким ду би нама, ко ји је отво рио из во ре и реч на ко ри та 
на Зе мљи, од ма рао се поред Ја ко вље вог сту ден ца и за ви сио од 
љу ба зно сти јед не стран ки ње да Му уто ли жеђ.

Жена је ви де ла да је Исус Је вре јин. У свом из не на ђе њу за бо-
ра ви ла је да ис пу ни Ње го ву мол бу, већ је по ку ша ла да упо зна 
њен раз лог. »Ка ко Ти«, ре кла је она, »Је вре јин бу ду ћи, мо жеш 
иска ти од ме не же не Са мар јан ке да пи јеш?«

Исус је од го во рио: »Да ти знаш дар Бож ји, и ко је Тај ко ји ти 
го во ри: дај Ми да пи јем, ти би иска ла у Ње га и дао би ти во ду 
жи ву.« Чу диш се што тра жим та ко ма лу услу гу као што је гу-
тљај во де из сту ден ца крај на ших но гу. Да си тра жи ла од Ме не, 
дао бих ти да пи јеш од во де веч ног жи во та.

Жена ни је схва ти ла Ису со ве ре чи, али је осе ћа ла њи хо во 
озбиљ но зна че ње. Њен под смех и ла ко ми сле но по на ша ње по че-
ло је да се ме ња. Прет по ста вља ју ћи да Исус го во ри о сту ден цу 
ко ји је био пред њи ма, ка за ла је: »Го спо де! ни за хва ти ти не маш 
чим, а сту де нац је ду бок; ода кле ћеш да кле узе ти во ду жи ву? Еда 
ли си Ти ве ћи од на ше га оца Ја ко ва, ко ји нам да де овај сту де нац, 
и он из ње га пи ја ше?« Пред со бом је ви де ла са мо јед ног жед ног 
пут ни ка, умор ног и пра шња вог од пе ша че ња. У сво јим ми сли ма 
она Га је упо ре ди ла са по што ва ним па три јар хом Ја ко вом. Га ји ла 
је осе ћа ње, ко је је би ло то ли ко при род но, да се ни је дан дру ги 
сту де нац не мо же упо ре ди ти са овим ко ји су ис ко па ли њи хо ви 
оци. Гле да ла је уна зад на прет ке и уна пред на до ла зак Ме си је, 
док је На да пре да ка, сам Ме си ја, био поред ње, а она Га ни је пре-
по зна ла. Ко ли ко је да нас мно го жед них ду ша бли зу жи вог из во-
ра, али ко је да ле ко иду да тра же сту ден це жи во та! »Да не ре чеш 
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у ср цу сво је му: ко ће иза ћи на Не бо? то јест да све де Хри ста; 
или: Ко ће си ћи у без дан, то јест да из ве де Хри ста из мр твих... 
Бли зу ти је реч у усти ма тво јим и у ср цу твом... Ако при зна јеш 
усти ма сво јим да је Исус Го спод, и ве ру јеш у ср цу свом да Га Бог 
по ди же из мр твих, би ћеш спа сен.« (Ри мља ни ма 10,6– 9)

Исус ни је од мах од го во рио на пи та ње ко је се од но си ло на 
Ње га, већ је са све ча ном озбиљ но шћу ре као: »Сва ки ко ји пи је 
од ове во де опет ће ожед не ти; а ко ји пи је од во де ко ју ћу му Ја 
да ти неће ожеднети довека; него вода што ћу му Ја дати би ће у 
ње му из вор во де ко ја те че у жи вот веч ни.«

Онај ко ји те жи да уга си сво ју жеђ на из во ри ма ово га све та, 
пи ће да би опет ожед нео. Љу ди су сву да не за до вољ ни. Они че-
зну за не чим што ће за до во љи ти по тре бу ду ше. Са мо је дан мо-
же удо во љи ти овој же љи. По тре ба овог све та »Иза бра ни из свих 
на ро да« (Агеј 2,7) је Хри стос. Бо жан ска ми лост ко ју је ди но Он 
мо же да да, је као жи ва во да, она чи сти, осве жа ва и ја ча ду шу.

Исус ни је под ра зу ме вао да ће јед но за хва та ње во де жи во та би-
ти до вољ но оно ме ко ји је тра жи. Онај ко ји је оку сио Хри сто ву љу-
бав стал но ће че зну ти да при ми још ви ше, јер он не те жи ни за чим 
дру гим. Бо гат ства, ча сти и за до вољ ства овог све та не при вла че га. 
Не пре кид ни ва пај ње го вог ср ца је: »Ви ше од Те бе.« Он ко ји от-
кри ва ду ши ње не по тре бе че ка да уто ли ње ну глад и жеђ. Све што 
чо век мо же да ти и сва ко по уз да ње у ње га из не ве ри ће. Бу на ри ће 
се ис пра зни ти, је зе ра ису ши ти, али наш От ку пи тељ је не ис црп ни 
Из вор. Ми мо же мо да пи је мо и опет да пи је мо и увек да на ђе мо 
све жу за ли ху. Онај у ко ме пре би ва Хри стос има у се би из вор бла-
го сло ва, »из вор во де ко ја те че у жи вот веч ни«. Из овог из во ра он 
мо же да цр пи сна гу и ми лост до вољ ну за сво је по тре бе.

Док је Исус го во рио о жи вој во ди, же на Га је по сма тра ла са 
жи вом па жњом. Он је иза звао ње но за ни ма ње и про бу дио же-
љу за да ром о ко ме је го во рио. Схва ти ла је да во да о ко јој је го-
во рио ни је во да из Ја ко вље вог сту ден ца; јер је ову стал но упо-
тре бља ва ла – пи ла и по но во жед не ла. »Го спо де«, ре кла је она, 
»дај ми те во де да не жед ним ни ти да до ла зим ова мо на во ду.«

Исус је са да на гло скре нуо раз го вор. Пре не го што ће ова 
ду ша мо ћи да при ми дар ко ји је Он же лео да јој да, мо ра би ти 
до ве де на до при зна ња сво јих гре хова и сво га Спа си те ља. Ре као 
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јој је: »Иди зов ни му жа сво је га, и до ђи ова мо.« Од го во ри ла је: 
»Не мам му жа.« На да ла се да ће на тај на чин спре чи ти сва ис пи-
ти ва ња у том прав цу. Ме ђу тим, Спа си тељ је на ста вио: »До бро 
си ка за ла; не мам му жа; јер си пет му же ва има ла, и са да ко га 
имаш ни је ти муж; то си пра во ка за ла.«

Слу ша тељ ка ја за дрх та ла. Та јан стве на ру ка окре та ла је стра-
ни це ње не жи вот не исто ри је, из но се ћи на ви де ло оно за шта је 
ми сли ла да ће оста ти за у век са кри ве но. Ко је био Овај који је 
мо гао да чи та тај не ње ног жи во та? До ње не све сти до пр ле су 
ми сли о веч но сти, о бу ду ћем су ду, ка да ће све што је са да са-
кри ве но би ти от кри ве но. У овој све тло сти про бу ди ла се ње на 
са вест.

Ни је мо гла ни шта по ре ћи, али тру ди ла се да из бег не спо ми-
ња ње та ко не при јат не те ме. Са ду бо ким по што ва њем ре кла је: 
»Го спо де, ви дим да си Ти про рок!« Та да, на да ју ћи се да ће ућут-
ка ти осве до че ње, окре ну ла се спор ним вер ским тач ка ма. Ако је 
то про рок, си гур но ће мо ћи да је по у чи о овим те ма ма о ко ји ма 
се та ко ду го рас пра вља ло.

Стр пљи во јој је Исус до зво лио да по ве де раз го вор у же ље-
ном прав цу. У ме ђу вре ме ну че као је при ли ку да по но во при-
бли жи исти ну ње ном ср цу. »Оци на ши мо ли ше се Бо гу на овој 
го ри«, ре кла је она, »а ви ка же те да је у Је ру са ли му ме сто где се 
тре ба мо ли ти.« Упра во пред њи хо вим очи ма на ла зи ло се бр до 
Га ри зим. Храм на ње му био је по ру шен, остао је са мо ол тар. Са-
мар ја ни и Је вре ји пре пи ра ли су се око ме ста бо го слу же ња. Не-
ки од пре да ка са мар јан ског на ро да не ка да су при па да ли Изра-
и љу; ме ђу тим, због њи хо вих гре хо ва, Го спод је до пу стио да их 
по бе ди је дан идо ло по кло нич ки на род. У то ку мно гих по ко лења 
по ме ша ли су се са идо ло по кло ни ци ма чи ја ве ра је по ла ко ква-
ри ла њи хо ву ве ру. Исти на је да су сма тра ли да њи хо ви идо ли 
тре ба са мо да их под се те на жи во га Бо га, Вла да ра све ми ра; али, 
ипак, на род је био на ве ден на по што ва ње ре за них ки по ва.

Ка да је у вре ме Је здре об но вљен Храм у Је ру са ли му, Са мар-
ја ни су же ле ли да се при дру же Је вре ји ма у ње го вом по ди за њу. 
Ова пред ност би ла им је ус кра ће на, и из ме ђу ова два на ро да 
раз ви ло се огор че но не при ја тељ ство. Са мар ја ни су на бр ду Га-
ри зи му по ди гли храм – су пар ник ово ме. Ов де су има ли бо го-
слу же ња у скла ду са Мој си је вим об ред ним за ко ном, иа ко се 
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ни су пот пу но од ре кли идо ло по клон ства. Ме ђу тим, на њих су 
на ва ли ле не сре ће, не при ја те љи су раз ру ши ли њи хов храм, и 
из гле да ло је као да су под не ким про клет ством, а ипак др жа ли 
су се сво јих пре да ња и об ли ка бо го слу же ња. Храм у Је ру са ли му 
ни су при зна ва ли као дом  Бож ји, ни ти да је је вреј ска ре ли ги ја 
не што вред ни ја од њи хо ве.

Од го ва ра ју ћи же ни Исус је ка зао: »Ве руј ми иде вре ме кад се 
не ће те мо ли ти Оцу ни на овој го ри ни у Је ру са ли му. Ви не зна те 
коме се мо ли те; а ми зна мо коме се мо ли мо; јер је спа се ни је од 
Је вре ја.« Исус је по ка зао да је сло бо дан од је вреј ских пред ра су да 
пре ма Са мар ја ни ма. Са да је по ку ша вао да сло ми пред ра су де ове 
Са мар јан ке пре ма Је вре ји ма. Док се по зи вао на чи ње ни цу да је 
ве ра Са мар ја на би ла ис ква ре на идо ло по клон ством, об ја вио је 
да су ве ли ке исти не о от ку пље њу по ве ре не Је вре ји ма и да ће се 
из ме ђу њих по ја ви ти Ме си ја. У све тим спи си ма има ли су ја сно 
при ка зан Бож ји ка рак тер и на че ла Ње го ве вла да ви не. Исус је 
свр стао се бе ме ђу Је вре је као оне ко ји ма је Бог дао зна ње о Се би.

Желео је да уз диг не ми сли сво је слу ша тељ ке из над раз го во-
ра о об ли ци ма и об ре ди ма и спор ним пи та њи ма. »Иде вре ме«, 
ре као је, »и већ је на ста ло, кад ће се пра ви бо го мољ ци мо ли ти 
Оцу Ду хом и исти ном, јер Отац хо ће та ко вих бо го мо ља ца. Бог 
је Дух; и ко ји Му се мо ле Ду хом и исти ном тре ба да се мо ле.«

Ов де је об зна ње на иста исти на ко ју је Исус от крио Ни ко ди му 
ка да је ре као: »Ако се ко на но во не ро ди, не мо же ви де ти цар ства 
Бож је га.« (Јо ван 3,3) Љу ди не до ла зе у за јед ни цу са Не бом тра же-
ћи не ко све то бр до или храм. Ве ра се не сме огра ни чи ти на спо-
ља шње об ли ке и об ре де. Ве ра ко ја до ла зи од Бо га је је ди на ве ра 
ко ја во ди к Бо гу. Да би смо Му пра вил но слу жи ли мо ра мо би ти 
ро ђе ни од бо жан ског Ду ха. То ће очи сти ти ср це и об но ви ти ум, 
омо гу ћа ва ју ћи нам да бо ље упо зна мо и ви ше во ли мо Бо га. То ће 
нам да ти дра го вољ ну по слу шност свим Ње го вим зах те ви ма. То 
је пра во бо го слу же ње. То је плод де ло ва ња Све тог Ду ха. Сва ку 
искре ну мо ли тву Дух об ли ку је и Бог при ма та кву мо ли тву. Кад 
год ду ша че зне за Бо гом, ис по ља ва се де ло ва ње Ду ха и Бог ће се 
от кри ти та квој ду ши. Он тра жи та кве по што ва о це. Он че ка да 
их при ми и да их учи ни сво јим си но ви ма и кће ри ма.

Док је же на го во ри ла са Ису сом, Ње го ве ре чи сна жно су 
ути ца ле на њу. Ни ка да ни је чу ла та кво ми шље ње од све ште ни-
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ка из сво га на ро да или Је вре ја. Ка да је про шлост ње ног жи во та 
би ла ста вље на пред њу, по ста ла је све сна сво је ве ли ке по тре-
бе. Схва ти ла је жеђ сво је ду ше, ко ју во де са си хар ског сту ден ца 
ни кад не мо гу уга си ти. Ни шта што је до са да до шло у до дир са 
њом ни је је та ко про бу ди ло за уз ви ше ни ју по тре бу. Исус ју је 
осве до чио да чи та тај не ње ног жи во та; ипак осе ћа ла је да јој је 
Он при ја тељ, ко ји је са жа ље ва и во ли. Иа ко је са ма чи сто та Ње-
го вог при су ства осу ђи ва ла њен грех, Он ни је из го во рио ни јед-
ну реч оп ту жбе, већ јој је го во рио о сво јој ми ло сти ко ја мо же да 
об но ви ду шу. По че ла је да се осве до ча ва о Ње го вом ка рак те ру. 
У ње ним ми сли ма на ста ло је пи та ње: »Да ни је мо жда ово ду го-
о че ки ва ни Ме си ја?« Ка за ла Му је: »Знам да ће до ћи Ме си ја ко ји 
се зо ве Хри стос, кад Он до ђе ка за ће нам све.« Исус од го во ри: 
»Ја сам ко ји с то бом го во рим.«

Ка да је же на чу ла ове ре чи, у ње ном ср цу ро ди ла се ве ра. 
При хва ти ла је див ну вест са уса на бо жан ског Учи те ља.

Ова же на би ла је при јем чи вог ума. Би ла је спрем на да при ми 
нај пле ме ни ти је от кри ве ње, јер се за ни ма ла за све те спи се, а Све-
ти Дух при пре мио је њен ум за при ма ње ве ће светлости. Про-
у ча ва ла је ста ро за вет но обе ћа ње: »Про ро ка усред те бе, из ме ђу 
бра ће тво је, као што сам ја, по диг ну ће ти Господ Бог твој; Ње га 
слу шај те.« (5. Мој си је ва 18,15) Че зну ла је да раз у ме ово про ро-
чан ство. Све тлост је већ за сја ла у ње ном уму. Во да жи во та, ду-
хов ни жи вот ко ји Хри стос да је сва кој жед ној ду ши, по че ла је да 
из ви ре у ње ном ср цу. Го спод њи Дух деловао је у њеном срцу.

Ја сна тврд ња ко ју је Хри стос из ло жио же ни не би мо гла би ти 
из не се на са мо пра вед ним Је вре ји ма. Хри стос је био мно го уз-
др жа ни ји ка да је го во рио са њи ма. Оно што је би ло ус кра ћи-
ва но Је вре ји ма и ка сни је уче ни ци ма на ре ђе но да др же у тај но-
сти, њој је би ло от кри ве но. Исус је ви део да ће она ис ко ри сти ти 
сво је са зна ње и до ве сти дру ге да уче ству ју у Ње го вој благодати.

Кад су се уче ни ци вра ти ли са сво га по сла, из не на ди ли су се 
на шав ши сво га Учи те ља у раз го во ру са же ном. Он ни је по пио 
осве жа ва ју ћи гу тљај ко ји је же лео, а ни је ни за стао да би јео 
хра ну ко ју су уче ни ци до не ли. Ка да је же на оти шла, уче ни ци 
су Га мо ли ли да је де. За те кли су Га сми ре ног, уто ну лог у ду бо ко 
ра з ми шља ње. Ње го во ли це је бли ста ло и они су се пла ши ли да 
пре ки ну Ње го ву за јед ни цу са Не бом. Ме ђу тим, зна ли су да је 
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слаб и умо ран и сма тра ли су сво јом ду жно шћу да Га под се те на 
Ње го ве те ле сне по тре бе. Исус је пре по знао њи хо во за ни ма ње 
пу но љу ба ви и ре као: »Ја имам је ло да је дем за ко је ви не зна те.«

Уче ни ци су се пи та ли ко Му је то мо гао до не ти да је де; али 
Он је об ја снио: »Је ло је Мо је да из вр шим во љу Оно га ко ји Ме 
по сла, и да свр шим Ње гов по сао.« (Јо ван 4,34) Исус се ра до вао 
што је сво јим ре чи ма про бу дио са вест ове же не. Ви део ју је ка-
ко пи је во ду жи во та, па су Ње го ва глад и жеђ би ли уто ље ни. 
Из вр ше ње ми си је за чи је оства ре ње је на пу стио Не бо ја ча ло је 
Спа си те ља за Ње гов рад и уз ди за ло Га из над људ ских по тре ба. 
По слу жи ти ду ши ко ја је глад на и жед на исти не би ло је за Ње га 
мно го ве ће не го је сти и пи ти. За Ње га је то би ла уте ха и осве же-
ње. До бро чин ство је би ло жи вот Ње го вој ду ши.

Наш От ку пи тељ же ђа за тим да Га упо зна мо. Он је гла дан 
са  о се ћа ња и љу ба ви оних ко је је от ку пио сво јом кр вљу. Не и з-
ре  ци вом же љом че зне да до ђу к Ње му и има ју жи вот. Као што 
мај ка од свог де те та оче ку је осмех пре по зна ва ња, ко ји го во ри о 
бу ђе њу ра зу ма, та ко и Хри стос оче ку је из раз за хвал не љу ба ви 
ко ја по ка зу је да је у ду ши от по чео ду хов ни жи вот.

Док је слу ша ла Хри сто ве ре чи, же на је би ла ис пу ње на ра-
до шћу. Див но от кри ве ње го то во ју је са вла да ло. Оста вља ју ћи 
кр чаг, вра ти ла се у град да и дру ги ма од не се вест. Исус је знао 
за што је оти шла. Оста вља ње кр ча га не по гре ши во је го во ри ло о 
де ло ва њу Ње го вих ре чи. У искре ној же љи сво је ду ше да до би-
је во ду жи во та, за бо ра ви ла је свој по сао код сту ден ца, за бо ра-
ви ла је Спа си те ље ву жеђ ко ју је же ле ла да у га си. Ср цем ко је је 
кип те ло од ра до сти, жу ри ла је сво јим пу тем да дру ги ма од не се 
дра го це ну све тлост ко ју је при ми ла.

»Хо ди те да ви ди те Чо ве ка ко ји ми ка за све што сам учи ни-
ла«, ре кла је љу ди ма у гра ду. »Да ни је то Хри стос?« Ње не ре чи 
дир ну ле су њи хо ва ср ца. Ње но ли це има ло је нов из раз, а це ла 
ње на по ја ва по ка зи ва ла је про ме ну. За ни ма ло их је да ви де Ису-
са. »Изи ђо ше, да кле, из гра да и по ђо ше к Ње му.«

Док је још увек се део крај сту ден ца, Исус је гле дао жит на 
по ља ко ја су се ши ри ла пред Њим, чи је је не жно зе ле ни ло ми-
ло ва ла злат на сун че ва све тлост. По ка зу ју ћи сво јим уче ни ци ма 
овај при зор, по слу жио се њи ме као сим бо лом: »Не ка же те ли 
ви да су још че ти ри ме се ца па ће же тва при спе ти? Ето, ве лим 
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вам: по диг ни те очи сво је и ви ди те њи ве ка ко су већ жу те за же-
тву!« Док је го во рио, по сма трао је гру пе љу ди ко ји су до ла зи ли 
на сту де нац. Би ло је још че ти ри ме се ца до же тве, али ов де је 
би ла са зре ла же тва за же те о ца.

»Ко ји жње«, ре као је Он, »при ма пла ту и са би ра род за жи-
вот веч ни да се ра ду је за јед но и ко ји се је и ко ји жње: јер је у 
то ме исти ни та бе се да да је дру ги ко ји се је а дру ги ко ји жње.« 
Ов де је Хри стос ис та као све ту слу жбу ко ју су ду жни да чи не 
Бо гу они ко ји при ме Је ван ђе ље. Они мо ра ју да бу ду Ње го ва жи-
ва ору ђа. Он тра жи њи хо ву по је ди нач ну слу жбу. Би ло да се је мо 
или жа ње мо, ми ра ди мо за Бо га. Је дан ба ца се ме; дру ги ску пља 
род; али и се јач и же те лац при ма ју пла ту. Они се за јед но ра ду ју 
на гра ди за свој труд.

Исус је ре као уче ни ци ма: »Ја вас по слах да жње те где се ви 
не тру ди сте, дру ги се тру ди ше, а ви у по сао њи хов уђо сте.« Спа-
си тељ је ов де уна пред ви део ве ли ку же тву на Дан Ду хо ва. Уче-
ни ци то ни су сме ли да сма тра ју као до стиг ну ће сво јих личних 
на по ра. Они су ушли у рад дру гих љу ди. По чев ши од Ада мо вог 
па да, Хри стос је по ве ра вао се ме Ре чи сво јим иза бра ним слу га-
ма, да буде по се ја но у људ ска ср ца. Јед но не ви дљи во ору ђе, чак 
јед на све моћ на си ла, ра ди ли су ти хо али де ло твор но да ство-
ре же тву. Ро са, ки ша и сун че ва све тлост Бож је благодати да те 
су да осве жа ва ју и хра не се ме исти не. Хри стос ће за ли ти се ме 
сво јом кр вљу. Ње го ви уче ни ци има ли су ту пред ност да бу ду 
Бож ји са рад ни ци. Они су сарађивали са Хри стом и све тим љу-
ди ма од ста ри не. Из ли ва њем Све то га Ду ха на дан Пе де сет ни це, 
хи ља де ће се обра ти ти у јед ном да ну. То је био успех Хри сто вог 
се ја ња, же тва Ње го вог ра да.

Ре чи ма из го во ре ним же ни крај сту ден ца, по се ја но је до бро 
се ме, и же тва је ве о ма бр зо при спе ла. Са мар ја ни су до шли, слу-
ша ли Ису са и ве ро ва ли Га. О ку пив ши се око Ње га на сту ден цу, 
оба су ли су Га пи та њи ма и жуд но при ма ли Ње го ва об ја шње ња 
о оно ме што им је би ло не ја сно. Док су слу ша ли, њи хо ва збу-
ње ност по че ла је да не ста је. Би ли су слич ни на ро ду у ве ли ком 
мра ку, ко ји је по шао за из не над ним зрач ком све тло сти док ни је 
на шао дан. Међутим, ни је им био до во љан овај кра так раз го-
вор. Желе ли су да чу ју ви ше и по зо ву сво је при ја те ље да и они 
слу ша ју овог див ног Учи те ља. По зва ли су Га у свој град, и мо ли-
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ли Га да оста не са њи ма. Два да на бо ра вио је у Са ма ри ји и још 
ви ше људи по ве ро ва ло је у Ње га.

Фа ри се ји су пре зи ра ли Ису со ву јед но став ност. Пре ла зи ли 
су пре ко Ње го вих чу да као да ни су по сто ја ла и зах те ва ли знак 
да је Он Бож ји Син. Ме ђу тим, Са мар ја ни ни су тра жи ли ни ка-
кав знак и Исус ни је учи нио ни јед но чу до ме ђу њи ма, осим што 
је от крио тај ну из жи во та же не на сту ден цу. Ипак, мно ги су Га 
при ми ли. У сво јој но вој ра до сти ре кли су же ни: »Сад не ве ру-
је мо ви ше за тво ју бе се ду, јер са ми чу смо и по зна смо да је овај 
за и ста Спас све ту, Хри стос.«

Са ма р ја ни су ве ро ва ли да Ме си ја тре ба да до ђе као От ку-
пи тељ не са мо Је вре ја, већ и це лог све та. Све ти Дух пред ска зао 
је пре ко Мој си ја да ће Он би ти Про рок по слан од Бо га. Пре ко 
Ја ко ва об ја вље но је да ће се Ње му по ко ра ва ти на ро ди, а пре ко 
Авра ма да ће у Ње му би ти бла го сло ве ни сви на ро ди на Зе мљи. 
На овим ме сти ма из Све то га пи сма, на род Са ма ри је за сни вао је 
сво ју ве ру у Ме си ју. Чи ње ни ца да су Је вре ји по гре шно ту ма чи ли 
ка сни је про ро ке при пи су ју ћи Пр вом Хри сто вом до ла ску сла ву 
Дру гог до ла ска, на ве ла је Са мар ја не да од ба це све све те спи се 
осим оних ко ји су да ти пре ко Мој си ја. Ме ђу тим, по што је Спа-
си тељ од ба цио ова по гре шна ту ма че ња, мно ги су при хва ти ли 
ка сни ја про ро чан ства и ре чи са мо га Хри ста о Бож јем цар ству.

Исус је по чео да ру ши зид ко ји је раз два јао Је вре је и не зна-
бо шце и започео про по ве дање спа се ња све ту. Иа ко је био Је-
вре јин, сло бод но се ме шао са Са мар ја ни ма за не ма ру ју ћи фа ри-
сеј ске оби ча је у сво ме на ро ду. Упр кос њи хо вим пред ра су да ма, 
при хва тио је го сто прим ство овог пре зре ног на ро да. Спа вао 
је под њи хо вим кро вом, јео са њи ма за њи хо вим сто ло ви ма, 
слу жио се хра ном ко ју су при пре ма ле и слу жи ле њи хо ве ру ке, 
учио је на њи хо вим ули ца ма и по сту пао са њи ма са ве ли ком 
љу ба зно шћу и до бро том.

У је ру са лим ском Храму ни зак зид одва јао је пре двор је од 
свих оста лих де ло ва све то га зда ња. На овом зи ду би ли су нат-
пи си на ра зним је зи ци ма, ко ји су упо зо ра ва ли да је са мо Је вре-
ји ма и ни ко ме ви ше до зво ље но да пре ђу ову гра ни цу. Ако би се 
не ки не зна бо жац усу дио да уђе у уну тра шњост Храма, он би га 
обе све тио и тај пре ступ пла тио би сво јим жи во том. Ме ђу тим, 
Исус, осни вач Храма и ње го ве слу жбе, при вла чио је не зна бо-
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шце к Се би ве за ма људ ског са о се ћа ња, док им је Ње го ва бо-
жан ска ми лост до не ла спа се ње ко је су Је вре ји од ба ци ли.

Ису сов бо ра вак у Са ма ри ји био је сми шљен да бу де бла го-
слов Ње го вим уче ни цима, ко ји су још увек би ли под ути ца јем 
је вреј ског фа на ти зма. Сма тра ли су да при вр же ност соп стве ном 
на ро ду зах те ва од њих га је ње не при ја тељ ства пре ма Са мар ја-
ни ма. Чу ди ли су се Ису со вом по на ша њу. Ни су мо гли од би ти 
да сле де Ње гов при мер и за ова два да на у Са ма ри ји, вер ност 
пре ма Ње му об у зда ва ла је њи хо ве пред ра су де; али, ипак, у ср-
цу ни су се по ми ри ли. Спо ро су учи ли да њи хо во ома ло ва жа-
ва ње и мр жња мо ра ју да усту пе ме сто са ми ло сти и са о се ћа њу. 
Али по сле Го спод њег ваз не се ња, Ње го ве по у ке вра ти ле су им 
се у но вом зна че њу. По сле из ли ва ња Све то га Ду ха се ћа ли су се 
Спа си те ље вог по гле да, Ње го вих ре чи, по што ва ња и не жно сти 
у поступању пре ма овим пре зре ним стран ци ма. Ка да је оти шао 
у Са ма ри ју да про по ве да, Пе тар је уно сио исти дух у свој рад. 
Ка да је Јо ван по зван у Ефес, у Смир ну, се ћао се ис ку ства код 
Си хе ма и био за хва лан бо жан ском Учи те љу, ко ји им је, гле да ју-
ћи уна пред те шко ће са ко ји ма ће мо ра ти да се су срет ну, по мо-
гао сво јим лич ним при ме ром.

Спа си тељ на ста вља исти по сао, као ка да је же ни из Са ма ри-
је по ну дио во ду жи во та. Они ко ји се на зи ва ју Ње го вим след-
бе ни ци ма можда пре зи ру и из бе га ва ју од ба че не, али ни ка кве 
окол но сти по ве за не са ро ђе њем или на род ном при пад но шћу, 
ни ка кви усло ви жи во та, не мо гу од вра ти ти од љу ди Ње го ву 
љу бав. Сва кој ду ши, ма ко ли ко би ла гре шна, Исус ка же: Ако 
тра жиш од Ме не, Ја ћу ти да ти жи ву во ду.

По зив Је ван ђе ља не сме да се су зи и из но си са мо иза бра ни-
ма ко ји ће нам ка ко сма тра мо, учи ни ти част ако га при хва те. 
Вест тре ба да бу де донета сви ма. Где год су ср ца отво ре на да 
при хва те исти ну, Хри стос је спре ман да их по у ча ва. Он им от-
кри ва Оца и слу жбу ко ју при хва та Онај који чи та ср ца. За та кве 
Он не упо тре бља ва ни ка кве по уч не при че. Њи ма, као и же ни 
крај сту ден ца, ка же: »Ја сам ко ји с то бом го во рим.«

Ка да је сео да се од мо ри поред Ја ко вље вог сту ден ца, Исус је 
до ла зио из Ју де је, где је Ње го в на род имао ма ло пло да. Од ба ци-
ли су Га све ште ни ци и ра би ни, па чак и љу ди ко ји су твр ди ли да 
Ње го ви уче ни ци ни су успе ли да схва те Ње гов бо жан ски ка рак-
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тер. Био је ма лак сао и умо ран, а ипак ни је за не ма рио при ли ку 
да про го во ри же ни ко ја је би ла ту ђин ка, одво је на од Изра и ља и 
жи ве ла у отво ре ном гре ху.

Спа си тељ ни је че као да се оку пи мно штво. Сво је по у ке че-
сто је от по чи њао за са мо не ко ли ко оку пље них око Се бе, али 
про ла зни ци, је дан по је дан, за ста ја ли су да чу ју док ве ли ки број 
ни је са ди вље њем и стра хо по што ва њем слу шао Бож је ре чи 
пре ко Учи те ља по сла ног са Не ба. Рад ник за Хри ста не тре ба да 
сма тра да са истом озбиљ но шћу не мо же да го во ри не ко ли ци-
ни слу ша ла ца као и ве ћем ску пу. Мо же би ти да је ту при су тан 
са мо је дан ко ји слу ша вест, али ко мо же ре ћи ко ли ко ће да ле ко-
се жан би ти њен ути цај? Чак и Ње го вим уче ни ци ма из гле да ло је 
не ва жно да Спа си тељ сво је вре ме по све ти Са мар јан ки. Ме ђу-
тим, Он је озбиљ ни је и ре чи ти је раз го ва рао са њом не го са ца-
ре ви ма, ве ли ко до стој ни ци ма и пр во све ште ни ци ма. По у ке ко је 
је дао овој же ни по на вља ју се до нај у да ље ни јих кра је ва Зе мље.

Чим је на шла Спа си те ља, Са мар јан ка је до ве ла дру ге к Ње-
му. До ка за ла је да је мно го успе шни ји ми си о нар од Ње го вих 
уче ни ка. Уче ни ци ни су ви де ли у Са ма ри ји ни шта што би им 
по ка за ло да је то по ље ко је обе ћа ва. Њи хо ве ми сли би ле су 
усме ре не ве ли ком де лу ко је тре ба из вр шити у бу дућ но сти. Ни-
су ви де ли да се упра во око њих на ла зи же тва ко ју тре ба по ку-
пити. Ме ђу тим, пре ко же не ко ју су пре зи ра ли, цео град је до ве-
ден да слу ша Спа си те ља. Она је одмах од не ла све тлост сво јим 
су на род ни ци ма.

Ова же на пред ста вља де ло ва ње ствар не ве ре у Хри ста. Сва-
ки пра ви уче ник ра ђа се за Бож је цар ство као ми си о нар. Онај 
ко ји пи је од во де по ста је из вор жи во та. При ма лац по ста је да-
ва лац. Хри сто ва ми лост у ду ши је као вре ло у пу сти њи, ко је 
из ви ре да осве жи све и учи ни оне ко ји су бли зу смр ти жељ ним 
да пи ју во ду жи во та.
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Глава 20

Oва глава заснована је на Јовану 4, 43-54.

»АКО НЕ ВИДИТЕ 
ЗНАКА И ЧУДЕСА...«

Га ли леј ци ко ји су се вра ћа ли са Пас хе до не ли су из ве штај о 
Ису со вим див ним де ли ма. Суд из ре чен над Ње го вим де ли-

ма од стра не ве ли ко до стој ни ка у Је ру са ли му отво рио Му је пут 
у Га ли ле ју. Мно ги љу ди ту жи ли су због зло у по тре бе Храма и 
грам жљи во сти и др ско сти све ште ни ка. На да ли су се да је овај 
Чо век, ко ји је по гла ва ре на гнао у бек ство, мо жда оче ки ва ни 
Осло бо ди лац. Са да су до пр ле до њих ве сти ко је су из гле да по-
твр ђи ва ле њи хо ва нај све тли ја оче ки ва ња. Про но сио се глас да 
је Про рок се бе про гла сио Ме си јом.

Ме ђу тим, на род из На за ре та ни је ве ро вао у Ње га. Због то-
га Исус ни је по се тио На за рет на свом пу ту у Ка ну. Спа си тељ 
је сво јим уче ни ци ма из ја вио да про рок не ма ча сти на сво јој 
по стој би ни. Љу ди про це њу ју ка рак тер пре ма оно ме што су у 
ста њу да схва те. Уско гру ди и све тов но на  стро је ни љу ди су ди ли 
су о Хри сту пре ма Ње го вом скром ном по ре клу, пре ма Ње го вој 
скром ној оде ћи и сва ко днев ном на пор ном ра ду. Ни су мо гли да 
це не чи сто ту тог ду ха на ко ме ни је би ла ни јед на мр ља гре ха.

Ве сти о Хри сто вом по врат ку у Ка ну убр зо су се ра ши ри ле 
по це лој Га ли ле ји, до но се ћи на ду пут ни ци ма и не вољ ни ма. У 
Ка пер на у му ве сти су при ву кле па жњу јед ног је вреј ског пле ми-
ћа ко ји је био у ца ре вој слу жби. Син овог слу жбе ни ка бо ло вао 
је од бо ле сти ко ја је из гле да ла не из ле чи ва. Ле ка ри су га оста ви-
ли да умре, али ка да је отац до знао за Ису са, од лу чио је да по-
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тра жи по моћ од Ње га. Де те је би ло ве о ма из не мо гло и стра хо-
ва ло се да не ће оста ти жи во до ње го вог по врат ка; ипак пле мић 
је осе ћао да лич но тре ба да обра зло жи слу чај. На дао се да ће 
оче ве мол бе мо ћи да про бу де са жа ље ње Ве ли ког Ле ка ра.

Сти гав ши у Ка ну, за те као је Ису са окру же ног мно штвом. 
Са ср цем пу ним зеб ње про гу рао се до Спа си те ља. Ње го ва ве ра 
се по ко ле ба ла ка да је ви део са мо јед но став но об у че ног чо ве ка, 
пра шња вог и умор ног од пу та. По сум њао је да је ова Осо ба у 
ста њу да учи ни оно за што је до шао да је за мо ли; ипак је до-
био при ли ку да раз го ва ра са Ису сом, ре као Му за што је до шао 
и за мо лио Спа си те ља да по ђе са њим ње го вој ку ћи. Ме ђу тим, 
ње го ва жа лост је већ би ла по зна та Ису су. Пре не го што је слу-
жбе ник на пу стио свој дом. Спа си тељ је ви део ње го ву не во љу.

Али, Он је исто та ко знао да је отац у свом уму усло вио сво је 
ве ро ва ње у Ису са. Ако не удо во љи ње го вој мол би, не ће Га при-
хва ти ти као Ме си ју. Док је слу жбе ник че као му чен не из ве сно-
шћу, Исус је ре као: »Ако не ви ди те зна ка и чу де са не ве ру је те.«

И по ред свих до ка за да је Исус био Хри стос, мо ли лац је од-
лу чио да сво ју ве ру у Ње га усло ви ис пу ње њем сво га зах те ва. 
Спа си тељ је су прот ста вио ово по до зри во не ве ро ва ње јед но став-
ној ве ри Са мар ја на, ко ји ни су тра жи ли ни ка кво чу до или знак. 
Ње го ва реч, веч но при сут ни до каз Ње го вог бо жан ства, има ла је 
убе дљи ву моћ ко ја је до пр ла до њи хо вих ср ца. Хри ста је бо ле ло 
што ће Ње гов на род, ко ме су по ве ре на све та про ро чан ства, про-
пу сти ти да чу је Бож ји глас ко ји им го во ри пре ко Ње го вог Си на.

Ипак, пле мић је имао из ве сни сте пен ве ре, јер је до шао да 
за тра жи оно што му се чи ни ло нај дра го це ни јим од свих бла-
го сло ва. Исус је имао ве ћи дар да по кло ни. Желео је не са мо да 
ис це ли де те, већ да од слу жбе ни ка и ње го вог до ма на чи ни су-
де о ни ке у бла го сло ви ма спа се ња и упа ли све тлост у Ка пер на у-
му, ко ји ускоро тре ба да по ста не по ље Ње го вог ра да. Ме ђу тим, 
пре не го што по же ли Хри сто ву ми лост, пле мић мо ра да схва ти 
сво ју по тре бу. Овај двор ски чо век пред ста вљао је мно ге у свом 
на ро ду. Они су би ли за ин те ре со ва ни за Ису са из се бич них по-
бу да. На да ли су се да ће до би ти не ку на ро чи ту ко рист Ње го вом 
си лом и сво ју ве ру ве за ли су за до би ја ње ове при вре ме не по мо-
ћи, а ни су по зна ва ли сво ју ду хов ну бо лест и ни су ви де ли сво ју 
по тре бу за бо жан ском ми ло сти.
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Као бле сак све тло сти, Спа си те ље ве ре чи упу ће не пле ми ћу 
раз го ли ти ле су ње го во ср це. Уви део је да је из се бич них по бу да 
тра жио Ису са. Ње го ва ко ле бљи ва ве ра по ја ви ла се пред њим 
у свом пра вом ка рак те ру. У ду бо ком бо лу схва тио је да би ње-
го ва сум ња мо гла ко шта ти жи во та ње го вог си на. Знао је да се 
на ла зи у при сут но сти Оно га ко ји мо же чи та ти ми сли и ко ме 
је све мо гу ће. У ду бо кој ду шев ној пат њи уз вик нуо је по ни зно 
мо ле ћи: »Го спо де! си ђи док ни је умр ло де те мо је.« Ње го ва ве ра 
чвр сто се ухва ти ла за Хри ста, као што је то учи нио и Ја ков ка да 
је, бо ре ћи се са Ан ђе лом, уз вик нуо: »Не ћу Те пу сти ти до кле ме 
не бла го сло виш.« (1. Мој си је ва 32,26)

Као Ја ков, и он је над вла дао. Спа си тељ се не мо же уда љи ти 
од ду ше ко ја се из но се ћи сво ју ве ли ку по тре бу чвр сто др жи Ње-
га. »Иди«, ре као је Он, »син је твој здрав.« Пле мић је са ми ром и 
ра до шћу, ко ју ни ка да ра ни је ни је доживео, оти шао од Спа си те-
ља. Не са мо што је ве ро вао да ће ње гов син оздра ви ти, већ је са 
чвр сто ве ро вао у Хри ста као сво га От ку пи те ља.

Истог ча са они ко ји су у до му у Ка пер на у му бде ли крај де-
те та ко је је уми ра ло, запазили су из не над ну и та јан стве ну про-
ме ну. Сен ка смр ти по диг ну та је са ли ца пат ни ка. За ја пу ре ност 
од гро зни це усту пи ла је ме сто не жном ру ме ни лу здра вља ко је 
се вра ћа ло. Уса хле очи за сја ле су раз бо ри то шћу и сна га се опет 
вра ти ла у сла бо, из мр ша ве ло те ло. На де те ту се ви ше ни су за-
па жа ли ни ка кви зна ци бо ле сти. Ње го во го ру ће те ло по ста ло је 
опу ште но и вла жно и оно је уто ну ло у ми ран сан. Гро зни ца га 
је на пу сти ла усред нај ве ће вре ли не да на. По ро ди ца је би ла за-
па ње на и на ста ла је ве ли ка ра дост.

Ка на ни је би ла та ко да ле ко до Ка пер на у ма да се слу жбе ник 
по сле свог раз го во ра са Ису сом, ни је мо гао вра ти ти ку ћи те 
ве че ри, али он ни је жу рио на пу ту ка до му. Тек сле де ћег ју тра 
сти гао је у Ка пер на ум. Ка кав је то до ла зак био! Ка да је оти шао 
да на ђе Ису са ње го во ср це би ло је пу но ту ге. Су нчев сјај чи нио 
му се окрут ним, а пе сма пти ца исме ва њем. Ка ко су са да са свим 
друк чи ја ње го ва осе ћа ња! Це ла при ро да као да има но ви из-
глед. Он гле да но вим очи ма. Путујући у ти хо и ра но ју тро, као 
да це ла при ро да за јед но са Њим хва ли Бо га. Док је још увек на 
из ве сној уда ље но сти од сво га до ма, слу ге му из ла зе у су срет, у 
же љи да от кло не зеб њу ко ју, у то су би ли си гур ни, он мо ра да 
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осе ћа. Он ни је био из не на ђен ве сти ма ко је су му до не ли, али са 
ду бо ким за ни ма њем, ко је они ни су мо гли зна ти, упи тао је у ко-
ји час је де те ту би ло бо ље. Од го во ри ли су: »Ју че у се дам са ха та 
пу сти га гро зни ца.« Истог тре нут ка ка да се оче ва ве ра у хва ти ла 
за си гур но обе ћа ње »Син је твој здрав«, бо жан ска љу бав до та-
кла је де те ко је је уми ра ло.

Отац је по жу рио да по здра ви сво га си на. При гр лио га је на 
сво је ср це као оно га ко ји је вра ћен из мр твих и без пре стан ка 
за хва љи вао Бо гу за ово чу де сно оздра вље ње.

Пле мић је че знуо да до зна ви ше о Хри сту. Ка да је ка сни је 
чуо Ње го во уче ње, он и сви ње го ви уку ћа ни по ста ли су уче-
ни ци. Њи хо ва не с ре ћа би ла је бла го сло вље на обра ће њем це ле 
по ро ди це. Ве сти о чу ду ши ри ле су се и у Ка пер на у му, у ко ме је 
Хри стос учи нио то ли ко мно го моћ них де ла, био му је при пра-
вљен пут за лич ну слу жбу.

Онај ко ји је бла го сло вио пле ми ћа из Ка пер на у ма исто то ли-
ко же ли да бла го сло ви и нас. Ме ђу тим, као и уцве ље ни отац, 
че сто смо по ве де ни да тра жи мо Ису са у же љи за не ким зе маљ-
ским до бром, и тек по сле усли ше ња на шег зах те ва по ла же мо 
по ве ре ње у Ње го ву љу бав. Спа си тељ че зне да нам да ве ћи бла-
го слов не го што тра жи мо, и од га ђа од го вор на на ше тра же ње да 
би нам по ка зао зло на шег ср ца и на шу ду бо ку по тре бу за Ње-
го вом благодаћу. Он же ли да од ба ци мо се бич ност што ће нас 
на ве сти да Га по тра жи мо. При зна ва њем сво је бес по моћ но сти и 
пре ке по тре бе, тре ба да се пот пу но по ве ри мо Ње го вој љу ба ви.

Пле мић је же лео да ви ди ис пу ње ње сво је мо ли тве пре не го 
што би по ве ро вао, али мо рао је да при хва ти Ису со ву реч да је 
ње го ва мол ба усли ше на и да му је по кло њен бла го слов. Ми та-
ко ђе тре ба да на у чи мо ову по у ку. Не тре ба да ве ру је мо за то што 
ви ди мо или осе ћа мо да нас Бог чу је. Ми мо ра мо да се узда мо у 
Ње го ва обе ћа ња. Ка да Му у ве ри до ђе мо, сва ка мол ба ула зи у 
Бож је ср це. Ка да смо тра жи ли Ње гов бла го слов, тре ба да ве ру-
је мо да га при ма мо и да Му се за хва ли мо што смо га при ми ли. 
Та да тре ба да се при хва ти мо сво јих ду жно сти, уве ре ни да ће 
се бла го слов из ли ти ка да нам је нај по треб ни ји. Ка да на у чи мо 
да та ко чи ни мо, зна ће мо да су на ше мо ли тве усли ше не. Бог ће 
»још из о бил ни је све чи ни ти«, »по бо гат ству сла ве сво је« и »по 
чи ње њу пре ве ли ке си ле Ње го ве«. (Ефе сци ма 3,20.16; 1,19)
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Глава 21

Oва глава заснована је на Јовану 5.

ВИТЕЗДА И СИНЕДРИОН

»У Је ру са ли му пак код Ов чи јих вра та има ба ња, ко ја се зо ве 
је вреј ски Ви те зда, и око ње пет по кри ве них тре мо ва, у 

ко ји ма ле жа ше мно штво бо ле сни ка, сле пих, хро мих, су хих ко ји 
чекаху да се за љу ља во да.«

У од ре ђе но вре ме во де у овој ба њи би се за му ти ле, и по сто-
ја ло је оп ште ве ро ва ње да је то би ло деј ство нат при род не си ле 
па онај ко ји уђе у во ду по што се во да за му ти, оздра ви ће био 
бо ле стан од ма ка кве бо ле сти. Сто ти на ма бо ле сни ка по се ћи-
ва ло је ово ме сто, али ка да се во да за му ти ла гу жва је постајала 
та ко ве ли ка да су жу ре ћи на пред, га зи ли сла би је љу де, же не и 
де цу. Мно ги ни су мо гли да се при бли же ба њи. Појединци ко ји 
су успе ли да стиг ну, често су уми ра ли на ње ном ру бу. Око овог 
ме ста би ли су по диг ну ти за кло ни ко ји су шти ти ли бо ле сни ке 
од ја ре пре ко да на и хлад но ће пре ко но ћи. Би ло је и не ких ко ји 
су про во ди ли но ћи под овим тре мо ви ма, пу зе ћи до иви це ба зе-
на из да на у дан уза луд но се на да ју ћи оздра вље њу.

Исус се опет на ла зио у Је ру са ли му. Док је хо дао сам, мо гло 
се ви де ти да раз ми шља и да се мо ли. Стигао је до ба ње. Ви део 
је не срећ не бо ле сни ке ка ко че ка ју оно што су сма тра ли је ди-
ном мо гућ но шћу за оздра вље ње. Желео је да по ка же сво ју ис-
це ли тељ ску си лу и сва ког бо ле сни ка учи ни здра вим. Али, био 
је су бот ни дан. Мно штво је од ла зи ло у Храм на бо го слу же ње, 
па је знао да би та кво де ло оздра вље ња под ста кло пред ра су де 
Је вре ја и пре ра но за у ста ви ло Ње гов рад.
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Ме ђу тим, Спа си тељ је угле дао при зор крај ње бе де. То је био 
слу чај чо ве ка хро мог и бес по моћ ног тре де сет и осам го ди на. 
Ње го ва бо лест у ве ли кој ме ри би ла је ре зул тат ње го вог гре ха и 
на њу се гле да ло као на Бож ју ка зну. Сам и без при ја те ља, осе ћа-
ју ћи да је ис кљу чен из Бож је ми ло сти, овај бо ле сник је про вео 
ду ге го ди не у пат њи. У вре ме ка да се оче ки ва ло да ће се во да 
за му ти ти, они ко ји су се са жа ли ли на ње го ву бес по моћ ност, 
до не ли би га до тре мо ва. Ме ђу тим, у од суд ном тре нут ку ни је 
имао ни ко га да му по мог не. Ви део је та ла са ње во де, али ни ка-
да ни је био у ста њу да до ђе бли же од иви це ба зе на. Дру ги, ја чи 
од ње га уро ни ли би пре ње га. Ни је мо гао успе шно да се бо ри 
са се бич ном го ми лом ко ја је гра би ла. Ње го ви ис трај ни на по ри 
пре ма је ди ном ци љу, ње го ва бри га и стал на раз о ча ре ња бр зо су 
ис цр пљи ва ли оста так ње го ве сна ге.

Бо ле стан чо век ле жао је на свом од ру и с вре ме на на вре-
ме по ди зао гла ву да осмо три ба зен, ка да се јед но не жно ли це 
пу но са о се ћа ња наг ну ло над њим, а ре чи: »Хо ћеш ли да бу деш 
здрав«, при ву кле ње го ву па жњу. На да је до шла у ње го во ср це. 
Осе ћао је да ће на не ки на чин до би ти по моћ. Ме ђу тим, ра дост 
охра бре ња уско ро је иш че зла. Се тио се ко ли ко је пу та по ку ша-
вао да стиг не до ба зе на, и да са да има ма ло животне на де, док 
се во да бу де по но во за му ти ла. Умор но се окре нуо и ре као: »Да, 
Го спо де; али не мам чо ве ка да ме спу сти у ба њу кад се за му ти 
во да; а док ја до ђем дру ги си ђе пре ме не.«

Исус ни је тра жио од овог па ће ни ка да по ка же ве ру у Ње га. 
Јед но став но је ка зао: »Уста ни, узми одар свој и хо ди.« Ме ђу тим, 
ве ра овог чо ве ка ухва ти ла се за ту реч. Сва ки жи вац и ми шић 
ус треп тао је но вим жи во том, а здра вље је по кре ну ло ње го ве оса-
ка ће не удо ве. Без дво у мље ња по кре нуо је сво ју во љу да по слу ша 
Хри сто ву на ред бу и сви ми ши ћи од го во ри ли су ње го вој во љи. 
Ско чив ши на но ге, уста но вио је да је по стао чо век пун сна ге.

Исус му ни је дао ни ка кво обе ћа ње о бо жан ској по мо ћи. Чо-
век је мо гао да за ста не и по сум ња и из гу би сво ју је ди ну при ли-
ку за оздра вље ње. Ме ђу тим, ве ро вао је Хри сто вој ре чи и по-
сту па ју ћи по њој, до био сна гу.

Истом ве ром и ми мо же мо при ми ти ду хов но ис це ље ње. 
Услед гре ха одво ји ли смо се од жи во та у Бо гу. На ше ду ше су 
бо ле сне од од у зе то сти. Са ми ни смо у ста њу да жи ви мо све тим 
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жи во том ви ше не го што је не мо ћан чо век био у ста њу да хо да. 
По сто је мно ги ко ји схва та ју сво ју бес по моћ ност и че зну за та-
квим ду хов ним жи во том, ко ји ће их до ве сти у склад са Бо гом; 
уза луд се тру де да га по стиг ну. У оча ја њу они ви чу: »Ја не срећ-
ни чо век! Ко ће ме из ба ви ти од те ла смр ти ове?« (Ри мља ни ма 
7,24) Не ка ови без на де жни љу ди ко ји се бо ре, по гле да ју го ре. 
Спа си тељ се над ви ја, над оне ко је је ис ку пио сво јом кр вљу, го-
во ре ћи са не и з ре ци вом не жно шћу и са жа ље њем: »Хо ћеш ли да 
бу деш здрав?« Он вас по зи ва да уста не те здра ви и спо кој ни. 
Не че кај те да осе ти те да сте оздра ви ли. Ве руј те Ње го вој ре чи 
и она ће се ис пу ни ти. Ста ви те сво ју во љу на Хри сто ву стра ну. 
Од лу чи те да Му слу жи те и де ло ва њем по Ње го вој ре чи при-
ми ће те сна гу. Без обзира ка ква мо же би ти рђа ва на ви ка и ве-
ли ка страст, ко ја је ду гим по пу шта њем ве за ла и ду шу и те ло, 
Хри стос је у ста њу и че зне да је осло бо ди. Он ће да ти жи вот 
ду ши ко ја је мр тва »због пре сту па сво јих«. (Ефе сци ма 2, 1) Он 
ће осло бо ди ти ро ба ко га др же сла бо сти, не сре ће и лан ци гре ха.

Од у зе ти чо век по сле из ле че ња са гнуо се да по диг не свој ле-
жај, у ства ри са мо јед ну про стир ку и ће бе, ка да се ис пра вио са 
осе ћа њем ус хи ће ња, потра жио је око се бе свог Осло бо ди о ца, али 
Исус је иш че зао у мно штву. Чо век се бо јао да Га не ће пре по зна ти 
кад Га бу де по но во ви део. Док је жу рио сво јим пу тем, чвр стим 
сло бод ним ко ра ком, хва ле ћи Бо га и ра ду ју ћи се сво јој но вој сна-
зи, срео је не ке фа ри се је и од мах им описао своје из ле че ње. Био 
је из не на ђен хлад но ћом ко јом су слу ша ли ње го во из лага ње.

На мр го ђе ни пре ки ну ли су га пи та њем за што свој ле жај но си 
у су бот ни дан. Стро го су га под се ти ли да ни је по за ко ну но си ти 
те ре те у Го спод њи дан. У сво јој ра до сти, чо век је за бо ра вио да 
је би ла Су бо та, па ипак ни је осе ћао ни ка кву осу ду, јер је по слу-
шао на ред бу Оно га ко ји је имао та кву си лу од Бо га. Хра бро је 
од го во рио: »Ко ји ме ис це ли Он ми ре че: Узми одар свој и хо ди.« 
Пи та ли су га ко је то учи нио, али он ни је мо гао да од го во ри. 
Ови по гла ва ри зна ли су до бро да се са мо Је дан по ка зао спо соб-
ним да учи ни ово чу до; али же ле ли су пра ви до каз да је то био 
Исус, да би Га мо гли оп ту жи ти као пре кр ши те ља Су бо те. По 
њи хо вом ра су ђи ва њу, Он не са мо што је пре кр шио За кон ти ме 
што је ис це лио бо ле сног чо ве ка у Су бо ту, већ је учи нио све то-
гр ђе на ло жив ши му да по не се свој ле жај.
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Је вре ји су та ко из о па чи ли за кон, да су од ње га на чи ни ли роп-
ски ја рам. Њи хо ви бе сми сле ни зах те ви по ста ли су по сло вич ни 
ме ђу дру гим на ро ди ма. На ро чи то је Су бо та би ла огра ђе на сва-
ко вр сним бе сми сле ним огра ни че њи ма. Ни је им би ла ра дост, 
све ти ња Го спо дња и слав на. Књи жев ни ци и фа ри се ји на чи ни ли 
су од ње ног свет ко ва ња не под но шљив те рет. Је вре ји ну ни је би ло 
до зво ље но да пот па ли ва тру, па чак ни да за па ли све ћу у Су бо ту. 
Пре ма то ме на род је за ви сио од не зна бо жа ца за мно ге услу ге, ко је 
су њи хо ва пра ви ла за бра њи ва ла да са ми учи не. Ни су раз ми шља-
ли да ако су та де ла гре шна, и они ко ји за по шља ва ју дру ге да им 
то учи не, исто су то ли ко кри ви као да су са ми оба ви ли тај по сао. 
Сма тра ли су да је спа се ње огра ни че но на Је вре је и да ста ње свих 
дру гих, бу ду ћи да је већ без на де жно, не мо же би ти го ре. Ме ђу тим, 
Бог ни је дао ни јед ну за по вест ко ју сви не мо гу по слу ша ти. Ње го ви 
за ко ни не одо бра ва ју не ра зум на или се бич на огра ни че ња.

Исус је у Храму срео чо ве ка ко га је из ле чио. Он је до шао да 
при не се жр тву за грех, а и за хвал ну жр тву за ве ли ку ми лост ко ју 
је при мио. На шав ши га ме ђу вер ни ци ма, Исус му се от крио, ре-
чи ма опо ме не: »Ето си здрав, ви ше не гре ши, да ти не бу де го ре.«

Ис це ље ни чо век био је пре сре ћан ка да је срео свог Осло бо-
ди о ца. Не  зна ју ћи за не при ја тељ ство пре ма Ису су, ре као је фа-
ри се ји ма ко ји су га ис пи тива ли, да је то Тај ко ји га је ис це лио. 
»И за то го ња ху Је вре ји Ису са, и гле да ху да га уби ју, јер чи ња ше 
то у Су бо ту.«

Исус је био из ве ден пред Си не дри он да од го во ри на оп ту жбу 
због  кр ше ња Су бо те. Да су Је вре ји у то вре ме би ли не за ви сан 
на род, та ква би оп ту жба по слу жи ла њи хо вој на ме ри да Га уби ју. 
То је спре ча ва ла њи хо ва по ко ре ност Ри мља ни ма. Је вре ји ни су 
има ли си лу да до су де смрт ну ка зну, а оп ту жбе из не се не про тив 
Хри ста не би има ле зна ча ја на рим ском су ду. Ме ђу тим, би ло је 
и дру гих ци ље ва за ко је су се на да ли да ће по сти ћи. Упр кос њи-
хо вим на по ри ма да осу је те. Ње го во де ло, Хри стос је сте као, чак 
и у Је ру са ли му, ве ћи ути цај у на ро ду не го што су га они има ли. 
Мно штво ко је нису за ни ма ле бе се де ра би на, би ло је при ву че но 
Ње го вим уче њем. Мо гли су да схва те Ње го ве ре чи, и њи хо ва ср-
ца би ла су за гре ја на и уте ше на. Го во рио је о Бо гу не као о осве-
то љу би вом су ди ји, већ као о не жном оцу и от кри вао Бож ји лик 
она ко ка ко се огле дао у Ње му са мом. Ње го ве ре чи би ле су као 
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ме лем ра ње ној ду ши. Ка ко сво јим ре чи ма та ко и сво јим де ли-
ма ми ло ср ђа ло мио је су ро ву моћ ста рих тра ди ци ја и људ ских 
за по ве сти и из но сио Бож ју љу бав у ње ној не ис црп ној пу ни ни.

У јед ном од нај ра ни јих про ро чан ста ва о Хри сту за пи са но 
је: »Па ли ца вла да лач ка не ће се одво ји ти од Ју де ни ти од но-
гу ње го вих онај ко ји по ста вља за кон, до кле не до ђе Онај ко ме 
при па да, и Ње му ће се по ко ра ва ти на ро ди.« (1. Мој си је ва 49,10) 
На род се ску пљао око Хри ста. Ср цем пу ним на кло но сти мно-
штво је ра ди је при хва тало по у ке о љу ба ви и до број во љи не го 
стро ге об ре де ко је су зах те ва ли све ште ни ци. Да се све ште ни ци 
и ра би ни ни су су прот ста вљали, Ње го во уче ње из вр ши ло би та-
кву ре фор му ка кву овај свет ни ка да ни је до жи вео. Али, да би 
одр жа ли сво ју си лу, ове во ђе од лу чи ле су да сло ме Ису сов ути-
цај. Ње го во из во ђе ње пред Си не дри он и јав на осу да Ње го вог 
уче ња по мо ћи ће им у по сти за њу ово га; јер је на род још увек 
га јио ве ли ко по што ва ње пре ма сво јим вер ским во ђа ма. Ако је 
не ко имао сме ло сти да осу ди ра бин ске зах те ве или по ку ша да 
олак ша те рет ко ји су на то ва ри ли на ро ду, сма тран је кри вим не 
са мо због бо го ху ље ња већ и из да је. На овој осно ви ра би ни су 
се на да ли да ће иза зва ти по до зре ње у Хри ста. Они су Га пред-
ста ви ли као Оно га ко ји по ку ша ва да обо ри утвр ђе не оби ча је, и 
на тај на чин иза зо ве по дво јеност у на ро ду и при пре ми пут за 
пот пу но под јарм љи ва ње од стра не Ри мља на.

Ме ђу тим, пла но ви ко је су ра би ни та ко рев но по ку ша ва ли да 
спро ве ду у де ло, има ли су сво је по ре кло на јед ном дру гом са ве-
ту, а не у Сине дри о ну. По што со то на ни је успео да са вла да Хри-
ста у пу сти њи, ује ди нио је сво је сна ге да би Му се супротставио 
у Ње го вој слу жби и ако је мо гу ће осу је тио Ње гов рад. Оно што 
ни је мо гао да из вр ши не по сред ним лич ним на по ром, од лу чио је 
да по стиг не лу кав ством. Чим се по ву као по сле су ко ба у пу сти-
њи, од мах је на са ве ту са сво јим за ве ре ни ци ма ан ђе ли ма уса вр-
шио пла но ве за да ље за сле пљи ва ње умо ва је вреј ског на ро да та-
ко да не пре по зна свог От ку пи те ља. Ис пла ни рао је да у вер ском 
све ту ра ди пре ко сво јих људ ских ору ђа ис пу ња ва ју ћи их сво јим 
не при ја тељ ством пре ма По бор ни ку исти не. Он ће их на ве сти да 
од ба це Хри ста и што ви ше за гор ча ју Ње гов жи вот, на да ју ћи се 
да ће Га обес хра бри ти у Ње го вој ми си ји. Во ђе у Изра и љу по ста-
ле су со то ни на сред ства у бор би про тив Спа си те ља.
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Исус који је до шао да »учи ни за кон ве ли ким и слав ним« ни је 
ума њио ње го ву уз ви ше ност, већ га је уз ди гао. Пи смо ка же: »Не-
ће му до са ди ти, ни ти ће се умо ри ти, до кле не по ста ви суд на зе-
мљи.« (Иса и ја 42, 21.4) До шао је да осло бо ди Су бо ту од те шких 
зах те ва, ко ји су је учи ни ли про клет ством уме сто бла го сло вом.

Из овог раз ло га Он је иза брао Су бо ту да из вр ши де ло оздра-
вље ња у Ви те зди. Мо гао је да из ле чи бо ле сног чо ве ка и у не ки 
дру ги дан сед ми це, или га је мо гао из ле чи ти а да му не на ло жи 
да по не се свој ле жај. Али, то Му не би да ло при ли ку ко ју је же-
лео. У осно ви сва ког де ла у Хри сто вом жи во ту на Зе мљи на ла-
зи ла се не ка му дра на ме ра. Све што је чи нио би ло је ва жно са мо 
по се би и по сво јој по уч но сти. Ме ђу не срећ ни ци ма у ба њи иза-
брао је нај те жи слу чај на ко ме је ис ка зао сво ју ис це љу ју ћу си лу 
и допистио чо ве ку да по не се свој ле жај кроз град и та ко об ја ви 
ве ли ко де ло учи ње но над њим. Ово ће по кре ну ти пи та ње шта 
је за ко ни то чи ни ти Су бо том и отво ри ће Му пут да оп ту жи је-
вреј ска огра ни че ња у по гле ду Го спод њег да на и об ја ви да је њи-
хо во пре да ње ни штав но.

Исус им је са оп штио да је де ло из ле че ња бо ле сних у скла ду 
са за ко ном о Су бо ти. Оно је би ло у скла ду са ра дом Бож јих ан-
ђе ла, ко ји не пре кид но си ла зе и пе њу се из ме ђу Не ба и Зе мље, 
слу же ћи чо ве чан ству ко је па ти. »Отац Мој до сли је чи ни, и ја 
чи ним.« Сви су да ни Бож ји у ко ји ма тре ба да се спро во де у де-
ло Ње го ви пла но ви за људ ски род. Ако је је вреј ско ту ма че ње 
За ко на би ло ис прав но, та да гре ши Је хо ва чи је де ло ожи вља ва 
и одр жа ва сва ко би ће от ка ко је по ста вио те ме ље Зе мљи; та да 
Он, ко ји је об ја вио да је Ње го во де ло до бро и ко ји је уста но вио 
Су бо ту као спо мен на до вр ше ње де ла, мо ра окон ча ти свој рад и 
за у ста ви ти не пре ки дан ход све ми ра.

Тре ба ли Бог да за бра ни Сун цу да вр ши сво ју ду жност у Су-
бо ту, да ус кра ти ње го ве то пле зра ке да за гре ва ју зе мљу и хра не 
би ље ко је ра сте? Да ли си стем све то ва мо ра да ми ру је у то ку тог 
све тог да на? Тре ба ли Он да на ре ди по то ци ма да се уз др же од 
за ли вања по ља и шу ма и на ло жи мор ским та ла си ма да ми ру ју 
од сво јих не пре кид них осе ка и пли ма? Мо ра ли пше ни ца и ку-
ку руз да пре ста ну да ра сту, а за ру део грозд да од го ди ру ме ни-
ло сво је зре ло сти? Мо ра ли др ве ће и цве ће пре ста ти да пу пи и 
цве та у Су бо ту?
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У том слу ча ју љу ди не би до би ли пло до ве зе мље и бла го-
сло ве ко ји жи вот чи не по жељ ним. При ро да мо ра да на ста ви 
свој не про мен љиви ток. Бог не мо же ни за тре ну так да за др-
жи сво ју ру ку ина че би чо век кло нуо и умро. То га да на и чо век 
треба да оба ви по сао. Живот ним по тре ба ма мо ра се удо во љи-
ти, бо ле сни се мо ра ју не го ва ти, оску ди ца си ро ма шних мо ра се 
убла жи ти. Не ће би ти без кри ви це онај ко у Су бо ту за не ма ри да 
по мог не у не во љи. Бож ји све ти од мор на чи њен је за чо ве ка и 
де ла ми ло ср ђа су у са вр ше ном скла ду са ње ним ци љем. Бог не 
же ли да Ње го ва ство ре ња ије дан час под но се бол ко ји се мо же 
от кло ни ти у Су бо ту или у би ло ко ји дру ги дан.

Иска ња од Бо га су чак ве ћа у Су бо ту не го оста лих да на. Ње гов 
на род у то вре ме на пу шта свој уо би ча је ни по сао и про во ди вре-
ме у раз ми шља њу и бо го слу же њу. Они тада тра же од Ње га мно го 
ви ше по мо ћи не го дру гих да на. Тра же Ње го ву на ро чи ту па жњу. 
По ни зно и упор но тра же Ње го ве на ро чи те бла го сло ве. Бог не че ка 
да Су бо та про ђе и тек он да ис пу ни ове мол бе. Не бе ски рад ни ка да 
не пре ста је, па и љу ди не тре ба ни ка да да се од марају од чи ње ња 
до бра. Су бо та ни је за ми шље на да бу де раз до бље бес ко ри сног не-
ра да. За кон за бра њу је све тов ни рад на Го спод њи дан од од мо ра; 
на по ран рад ко јим за ра ђу је мо за жи вот мо ра да пре ста не; ни ка кав 
рад за све тов на за до вољ ства или ко рист, то га да на ни је у скла ду са 
за ко ном; али као што је Бог пре стао са сво јим ства ра лач ким ра-
дом и од ма рао се у Су бо ту, и бла го сло вио је, та ко и чо век тре ба да 
на пу сти сво је за ни ма ње из сва ко днев ног жи во та и те све те ча сов е 
на ме ни здра вом од мо ру, слу жби Бо гу и све тим де ли ма. Хри сто во 
де ло из ле че ња бо ле сног би ло је у са вр ше ном скла ду са За ко ном. 
Оно је ода ло по част Су бо ти. Хри стос је ис та као сво ја јед на ка пра-
ва са Бо гом у оба вља њу по сла ко ји је био исто та ко свет и истог 
ка рак те ра као онај ко ји је извр шио Отац на Не бу. Ме ђу тим, фа-
ра се ји су се још ви ше раз ја ри ли. Пре ма њи хо вом схва та њу, Он не 
са мо што је пре кр шио За кон, већ је ти ме што је Бо га на звао »Оцем 
сво јим« про гла сио Се бе јед на ким Бо гу (Јо ван 5, 18).

Цео је вреј ски на род на зи вао је Бо га сво јим Оцем, и они се не 
би та ко раз гне ви ли да је и Хри стос пред ствио Се бе ка ко сто ји 
у истом од но су пре ма Бо гу. Оп ту жи ли су Га због бо го ху ље ња, 
по ка зу ју ћи да Га схва та ју као Оно га ко ји на то по ла же пра во у 
нај у зви ше ни јем сми слу.
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Ови Хри сто ви про тив ни ци ни су има ли ни ка кве до ка зе да 
се су прот ста ве исти на ма ко је је Он ути ски вао у њи хо ву свест. 
Они су мо гли да на во де са мо сво је оби ча је и пре да ње, а то је 
из гле да ло сла бо и бе жи вот но у  по ре ђе њу са до ка зи ма ко је је 
Исус цр пео из Бож је ре чи и не пре кид ног то ка при ро де. Да су 
ра би ни осе ћа ли ика кву же љу да при ме све тлост, би ли би осве-
до че ни да Исус го во ри исти ну. Ме ђу тим, из бе га ва ли су чи ње-
ни це о ко ји ма је го во рио у ве зи са Су бо то м и по ку ша ва ли да 
под стак ну гнев про тив Ње га за то што је твр дио да је јед нак са 
Бо гом. Бес по гла ва ра ни је знао за гра ни це. Да се ни су пла ши-
ли на ро да, све ште ни ци и ра би ни тог тре нут ка уби ли би Ису са. 
Али, на род на осе ћа ња Ње му у при лог би ла су ја ка. Мно ги су у 
Ису су пре по зна ли при ја те ља ко ји је из ле чио њи хо ве бо ле сти и 
уте шио њи хо ве ту ге, па су оправ да ва ли Ње го во ис це ље ње бо-
ле сни ка из Ви те зде. Та ко су за из ве сно вре ме во ђе би ле при мо-
ра не да об у зда ва ју сво ју мр жњу.

Хри стос је од био оп ту жбу о бо го ху ље њу. Мо ја је власт, ре као 
је, да вр шим ово де ло за ко је Ме оп ту жу је те, што сам ја Бож ји 
Син, је дан са Њим по при ро ди, во љи и ци љу. У свим Ње го вим 
де ли ма ства ра ња и про ви ђе ња Ја са ра ђу јем са Бо гом: »Син не 
мо же ни шта чи ни ти сам од Се бе не го што ви ди да Отац чи ни.« 
Све ште ни ци и ра би ни по зва ли су на од го вор ност Бож јег Си на 
баш због оног де ла, ради ко га је био по слан на свет да га из вр ши. 
Сво јим гре си ма они су се одво ји ли од Бо га и у сво јој охо ло сти 
де ло ва ли не за ви сно до Ње га. Би ли су са ми се би до вољ ни и ни су 
схва та ли по тре бу за уз ви ше ни јом му дро шћу ко ја би упра вља ла 
њи хо вим де ли ма. Ме ђу тим, Бож ји Син био је пот чи њен Бож јој 
во љи и био је за ви сан од Ње го ве си ле. Хри стос је био пот пу но 
осло бо ђен сво га »ја«, та ко да ни је пра вио ни ка кве пла но ве за Се-
бе. При хва тио је Бож је пла но ве од ре ђе не за Ње га и из да на у дан 
Отац је от кри вао сво је пла но ве. И ми тре ба да за ви си мо од Бо га 
та ко да наш жи вот бу де делотворно оства ри ва ње Ње го ве во ље.

Ка да се Мој си је при пре мао да гра ди Ша тор од са стан ка као 
Бож је пре би ва ли ште, до био је упут ства да све ства ри на чи ни 
пре ма узо ру ко ји му је по ка зан на бр ду. Мој си је је био пун рев-
но сти да из вр ши Бож ји по сао; нај та лен то ва ни ји, нај ве шти ји 
љу ди би ли су му при ру ци да спро ве ду ње го ве пре д ло ге. Ипак, 
тре ба ло је да на чи ни сва ко звон це, сва ки ши пак, сва ку ре су, сва-
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ки руб, сва ку за ве су или би ло ко ји суд у Све ти њи у пот пу ном 
скла ду са сли ком ко ја му је по ка за на. Бог га је по звао на бр до и 
от крио му не бе ске ства ри. Го спод га је по крио сво јом сла вом, да 
би мо гао да ви ди узо рак по ко ме су на чи ње не све ства ри. Та ко је 
Изра и љу, у ко ме је же лео да на чи ни сво је пре би ва ли ште, от крио 
свој слав ни иде ал ка рак те ра. Узор им је по ка зан на бр ду, ка да 
је За кон дат на Си на ју, и ка да је Го спод про ла зе ћи ис пред Мој-
си ја из ја вио: »Го спод, Го спод, Бог ми ло стив, жа ло стив, спор на 
гнев и оби лан ми ло ср ђем и исти ном, ко ји чу ва ми лост ти су ћа-
ма, пра шта бе за ко ња и не прав де и гре хе.« (2. Мој си је ва 34, 6.7)

Изра иљ је иза брао соп стве ни пут. Он ни је зи дао пре ма ски-
ци; али Хри стос, пра ви Храм за Бож је пре би ва ње, об ли ко вао 
је сва ку по је ди ност свог зе маљ ског жи во та у скла ду са Бож јим 
иде а лом. Он је ре као: »Хо ћу чи ни ти во љу Тво ју, Бо же Мој, и 
за кон је Твој Ме ни у ср цу.« (Пса лам 40,8) Та ко наш ка рак тер 
тре ба да се из гра ди за »стан Бож ји у ду ху«. (Ефе сци ма 2,22) 
Мо ра мо да на чи ни мо »све по при ли ци« упра во Оно га ко ји »по-
стра да за нас и на ма оста ви углед да иде мо Ње го вим тра гом«. 
(Је вре ји ма 8,5; 1.Пе тро ва 2, 21)

Хри сто ве ре чи нас уче да се бе сма тра мо не рас ки ди во по ве-
за ним са на шим не бе ским Оцем. Ма ка кав био наш по ло жај, 
за ви си мо од Бо га ко ји све суд би не др жи у сво јим ру ка ма. Он 
нам је од ре дио по сао и об да рио нас спо соб но сти ма и сред стви-
ма за тај по сао. Док год се пот чи ња ва мо Бож јој во љи, и узда мо 
у Ње го ву си лу и му дрост, би ће мо во ђе ни си гур ним ста за ма, да 
би смо ис пу ни ли свој од ре ђе ни део у Ње го вом ве ли ком пла ну. 
Ме ђу тим, чо век ко ји се узда у сво ју му дрост и си лу одва ја се од 
Бо га. Уме сто да ра ди у је дин ству са Хри стом, он ис пу ња ва ци-
ље ве не при ја те ља Бо га и чо ве ка.

Спа си тељ је на ста вио: »Што Он (Отац) чи ни оно и Син чи-
ни она ко... Ка ко што Отац по ди же мр тве и ожи вљу је, та ко и 
Син ко је хо ће ожи вљу је.« Са ду ке ји су сма тра ли да не ће би ти 
вас кр се ње те ла; али Исус им је ре као да је јед но од нај ве ћих де-
ла Ње го вог Оца по ди за ње мр твих, и да и Он сам има си лу да 
учи ни исто де ло. »Иде час, и већ је на стао, кад ће мр тви чу-
ти глас Си на Бож јег, и чув ши ожи ве ти.« Фа ри се ји су ве ро ва ли 
у вас кр се ње мр твих. Хри стос из ја вљу је да је и сад ме ђу њи ма 
си ла ко ја да је жи вот мр тви ма, и да ће они ви де ти ње ну по ја-
ву. Иста си ла вас кр се ња да је жи вот ду ша ма ко је су »мр тве за 
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пре сту пље ња и гре хе сво је«. (Ефе сци ма 2,1) Тај дух жи во та у 
Ису су Хри сту »си ла вас кр се ни ја Ње го ва« осло ба ђа љу де »од за-
ко на гре хов но га и смр ти«. (Фи ли бља ни ма 3,10; Ри мља ни ма 8,2) 
Над моћ зла је сру ше на и ду ша се ве ром чу ва од гре ха. Онај ко ји 
сво је ср це отва ра Хри сто вом ду ху, по ста је де о ни чар у тој моћ-
ној си ли ко ја ће ње го во те ло по ди ћи из гро ба.

По ни зни На за ре ћа нин по твр дио је сво је ствар но уз ви ше но 
по ре кло. Уз ди гао се из над људ ске при ро де, од ба цио по ја ву гре ха 
и сра мо те и стао от кри вен, Он ко ме су ан ђе ли ука зи ва ли по што-
ва ње, Син Бож ји, је дан са Твор цем све ми ра. Ње го ви слу ша о ци 
би ли су за ди вље ни. Ни је дан чо век ни је ни ка да из го ва рао ре чи 
као што су би ле Ње го ве, ни ти се по на шао са та квим цар ским 
до сто јан ством. Ње го во ка зи ва ње ја сно и јед но став но, пот пу но 
об ја вљу је Ње гов за да так, и ду жност све та. »Јер Отац не су ди ни-
ко ме, не го сав суд да де Си ну, да сви по шту ју Си на као што Оца 
по шту ју. Ко не по шту је Си на не по шту је Оца ко ји Га је по слао... 
Јер као што Отац има жи вот у Се би, та ко да де и Си ну да има жи-
вот у Се би, и да де Му власт да и суд чи ни, јер је Син Чо ве чиј.«

Све ште ни ци и по гла ва ри по ста ви ли су се као су ди је да осу-
де Хри стов рад, али Он је из ја вио да је и њи хов Су ди ја и Су ди ја 
це ле Зе мље. Свет је по ве рен Хри сту и пре ко Ње га до ла зио је сва-
ки бла го слов од Бо га па лом људ ском ро ду. Он је био От ку пи тељ 
пре као и по сле сво га уте ло вље ња. У тре нут ку у коме се по ја вио 
грех, ту је био и Спа си тељ. Дао је све тлост и жи вот сви ма и пре-
ма ме ри да те све тло сти сва ко ме ће би ти су ђе но. Он ко ји је дао 
све тлост, ко ји је сле дио ду шу нај не жни јим по зи ви ма, те же ћи да 
је из гре ха до ве де у све тост, исто вре ме но је и За сту пник и Су ди-
ја. Од на стан ка ве ли ке бор бе на Не бу, со то на је одр жа вао сво је 
де ло пре ва ром, а Хри стос је ра дио на то ме да обе ло да ни ње го ве 
пла но ве и сло ми ње го ву си лу. Он је био тај ко ји је стао на су прот 
ва ра ли ци и ко ји је кроз све ве ко ве же лео да отрг не за ро бље не од 
ње го ве вла сти, Он је Онај исти ко ји ће из ре ћи суд сва кој ду ши.

А Бог »да де Му власт да и суд чи ни, јер је Син Чо веч ји«. За то 
што је оку сио пра ви та лог људ ске бе де и ис ку ше ња и за то што 
схва та сла бо сти и гре хе љу ди, за то што се уме сто нас хра бро 
супротставио со то ни ним ис ку ше њи ма, и што ће по сту па ти 
пра вед но и не жно са ду ша ма ко је су спа се не Ње го вом про ли-
ве ном кр ви – због све га ово га Син Чо ве чиј је од ре ђен да спро-
ве де суд.
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Ме ђу тим, Хри сто во де ло ни је би ло да су ди, већ да да спа се-
ње. »Бог не по сла Си на сво је га на свет да су ди све ту, не го да се 
свет спа се кро за Њ.« (Јо ван 3, 17) Пред Си не дрио ном Исус је 
из ја вио: »Ко Мо ју реч слу ша и ве ру је Оно ме ко ји је Ме не по-
слао, има жи вот веч ни, и не до ла зи на суд, не го је пре шао из 
смр ти у жи вот.« (Јо ван 5, 24)

По звав ши сво је слу ша о це да се не чу де, Хри стос је пред њи-
ма још ши ре от крио тај ну бу дућ но сти. »Иде час«, ре као је Он, 
»у ко ји ће сви ко ји су у гро бо ви ма чу ти глас Си на Бож је га, и 
иза ћи ће ко ји су чи ни ли до бро у вас кр се ње жи во та, а ко ји су 
чи ни ли зло у ва скр се ње су да.« (Јо ван 5, 28. 29)

Ову си гур ност бу ду ћег жи во та Изра иљ је та ко ду го оче ки вао 
и на дао се да ће је до би ти при ли ком Ме си ји ног до ла ска. Је ди на 
све тлост ко ја мо же да оба сја та му гро ба са да је за сја ла над њи ма. 
Са мо во ља је сле па. Исус је по вре дио пре да ње ра би на и ни је се 
оба зи рао на њи хов ау то ри тет и они ни су хте ли да ве ру ју.

Вре ме, ме сто, при ли ка, сна га осе ћа ња ко је је об у зе ло скуп, све 
се ује ди ни ло да Хри сто ве ре чи изговорене пред Си не дри оном 
учи не још ути цај ни јим. Нај ви ша вер ска власт це лог на ро да тра-
жи ла је жи вот Оно га ко ји је об ја вио се бе Об но ви те љем Изра и ља. 
Го спо дар од Су бо те био је из ве ден пред зе маљ ски суд да одго ва ра 
за оп ту жбу кр ше ња за ко на о Су бо ти. Ка да је та ко не у стра ши во 
об ја вио сво ју ми си ју, Ње го ве су ди је по сма тра ле су Га са за па ње-
но шћу и бе сом; ме ђу тим, Ње го вим ре чи ма ни је се мо гло од го во-
ри ти. Они ни су мо гли да Га осу де. По ри цао је пра во све ште ни ци-
ма и ра би ни ма да Га са слу ша ва ју или се ме ша ју у Ње гов рад. Они 
ни су до би ли та кво овла шће ње. Њи хо ве тврд ње би ле су за сно ва не 
на њи хо вој охо ло сти и без об зир но сти. Од био је да при зна кри-
ви цу због ко је су Га оп ту жи ва ли или да Га они по у ча ва ју о ве ри.

Уме сто да се из ви ни за де ло за ко је су Га окри ви ли или да об ја-
шња ва раз лог свог по ступ ка, Исус се су прот ста вио по гла ва ри ма 
и оп ту же ни је по стао ту жи лац. Уко рио их је због твр до ће њи хо-
вог ср ца и не по зна ва ња све тих спи са. Из ја вио је да су они од ба-
ци ли Бож ју реч, зато  што су од ба ци ли Ње га ко га је Бог по слао. 
»Ви пи сма про у ча ва те, јер и ми сли те да има те у њи ма жи вот веч-
ни! И баш она све до че за ме не.« (Јо ван 5,39. по Ба ко ти ћу)

Сва ка стра ни ца исто ри је, или про пи са, или про ро чан ства  из 
ста ро за вет них спи са би ла је оба сја на сла вом Бож јег Си на. То ли ко 
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ко ли ко је био бо жан ска уста но ва, це ло куп ни си стем ју да и зма био 
је је дин стве но про ро чан ство Ра до сне ве сти. О Хри сту »Све до че 
сви про ро ци«. (Де ла 10,43) Од обе ћа ња да тог Ада му, пре ко ни за 
па три јара ха и Мој си је вог за ко на, не бе ска ве ли чан стве на све тлост 
учи ни ла је ја сним тра го ве От ку пи те ље вих сто па. Про ро ци су гле-
да ли Ви тле јем ску Зве зду – Ши ло (ко ме при па да па ли ца вла да лач-
ка) ко ји тре ба да до ђе, док су се бу ду ћи до га ђа ји у та јан стве ном 
то ку од ви ја ли пред њи ма. Хри сто ва смрт при ка за на је у сва кој 
жр тви. У сва ком об ла ку кâда уз ди за ла се Ње го ва прав да. Сва ка 
тру ба опро сне го ди не огла ша ва ла је Ње го во име. У ду бо ко упе ча-
тљи вој тај ни Све ти ње над све ти ња ма на ста ја ла је Ње го ва сла ва.

Је вре ји су по се до ва ли све те спи се и прет по ста вља ли да са мо 
спо ља шњим зна њем ре чи има ју веч ни жи вот. Ме ђу тим, Исус је 
ре као: »Ре чи Ње го ве не ма те у се би«. Од ба цу ју ћи Хри ста у Ње-
го вој ре чи, од ба ци ли су Га и као лич ност. »И не ће те да до ђе те к 
Ме ни«, ре као је Он, »да има те жи вот.«

Је вреј ске во ђе про у ча ва ле су про роч ка уче ња о Ме си ји ном 
цар ству, али чи ни ли су то не из искре не же ље да до зна ју исти-
ну, већ са на ме ром да про на ђу до каз који ће по др жа ти њи хо-
ве сла во љу би ве на де. Ка да је Хри стос до шао на на чин који је 
био су про тан њи хо вим оче ки ва њи ма, ни су Га при ми ли, а да би 
оправ да ли се бе, поку ша ли су да Га при ка жу као ва ра ли цу. Ка-
да су јед ном сту пи ли на ту ста зу, со то ни је би ло ла ко да ја ча 
њи хо во про ти вље ње Хри сту. Исте ре чи ко је су могле да бу ду 
при мље не као до каз Ње го вог бо жан ства, би ле су про ту ма че не 
про тив Ње га. Та ко су они Бож ју исти ну пре тво ри ли у лаж и 
што им је Спа си тељ не по сред ни је го во рио о сво јим де ли ма бла-
го да ти, уто ли ко су би ли од луч ни ји у од у пи ра њу тој све тло сти.

Исус је ре као: »Ја не при мам сла ве од љу ди.« Он ни је же лео 
ути цај Си не дри о на, ни ње го во одо бре ње. Од њи хо вог при зна-
ња ни је мо гао при ми ти ни ка кву по част. Био је оде нут ча шћу и 
вла шћу са Не ба. Да је же лео, ан ђе ли би до шли да Му ода ју по-
шту; Отац би опет по све до чио Ње го во бо жан ство. Ме ђу тим, 
ра ди њих са мих, ра ди на ро да чи је су во ђе би ли, же лео је да је-
вреј ски по гла ва ри пре по зна ју Ње гов ка рак тер и при ме бла го-
сло ве ко је је до шао да им до не се.

»Ја до ђох у име Оца сво је га и не при ма те Ме: ако дру ги до ђе у 
име сво је, ње га ће те при ми ти.« Исус је до шао по Бож јем овла шће-

212



170 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

њу, но се ћи Ње гов лик, ис по ља ва ју ћи Ње го ву реч и тра же ћи Ње-
го ву сла ву, ипак, во ђе у Изра и љу ни су Га при хва ти ле; ме ђу тим, 
ка да би дру ги до шли, при сва ја ју ћи Хри стов ка рак тер, а ра де ћи 
по сво јој во љи и тра же ћи соп стве ну сла ву, они би их при ми ли. 
За што? За то што онај ко ји тра жи соп стве ну сла ву при вла чи же љу 
за са мо у зви ше њем код дру гих. Та квим по зи ви ма Је вре ји су мо гли 
да се ода зо ву. Они би при хва ти ли ла жног учи те ља за то што то ла-
ска њи хо вој гор до сти одо бра ва ју ћи њи хо ва ми шље ња и пре да ња 
ко ја су га ји ли. Ме ђу тим, Хри сто во уче ње ни је се по ду да ра ло са 
њи хо вим пред ста ва ма. Оно је би ло ду хов но и зах те ва ло је лично 
жр тво ва ње, и за то Га ни су при ми ли. Они ни су по зна ва ли Бо га и 
Ње гов глас кроз Хри ста био је глас ту ђи на.

Зар се то исто не по на вља и у на ше вре ме? Зар не ма мно гих, 
чак вер ских во ђа, чи ја су ср ца то ли ко отврд ну ла про тив Све-
то га Ду ха, да им је не мо гу ће да пре по зна ју Бож ји глас? Зар они 
не од ба цу ју Бож ју реч да би мо гли да др же соп стве на пре да ња?

»Да сте ве ро ва ли Мој си ју«, ре као је Исус, »та ко би сте ве ро-
ва ли и Ме ни, јер он пи са за ме не. А кад ње го вим пи сми ма не 
ве ру је те ка ко ће те ве ро ва ти Мо јим ре чи ма?« Исус је био тај ко-
ји је Изра и љу го во рио пре ко Мој си ја. Да су слу ша ли бо жан ски 
глас ко ји је го во рио пре ко њи хо вог ве ли ког во ђе, они би га пре-
по зна ли у Хри сто вом уче њу. Да су ве ро ва ли Мој си ју, ве ро ва ли 
би Ње му о ко ме је Мој си је пи сао.

Исус је знао да су све ште ни ци и ра би ни би ли ре ше ни да Му 
оду зму жи вот; па ипак Он им је ја сно про ту ма чио сво ју за јед-
ни цу са Оцем и свој од нос пре ма све ту. Ви де ли су да њи хо во 
су прот ста вља ње Ње му ни је има ло ни ка квог оправ да ња, а ипак 
ни су угу ши ли сво ју уби лач ку мр жњу. Страх их је об у зео док 
су би ли све до ци убе дљи ве си ле, ко ја је пра ти ла Ње гов рад, али 
од у пр ли су се Ње го вим по зи ви ма и са ми се бе за тво ри ли у та му.

Они су би ли пот пу но не у спе шни у пот ко па ва њу Ису со вог 
ау то ри те та и од вра ћа њу по што ва ња и па жње љу ди од ко јих су 
мно ги би ли убе ђе ни Ње го вим ре чи ма. И са ми по гла ва ри осе ћа-
ли су ду бо ку осу ду, док је Он осве до ча вао њи хо ву са вест о кри-
ви ци; ипак то их је још ви ше огор чи ло про тив Ње га. Од лу чи ли 
су да Му оду зму жи вот. Ра за сла ли су ве сни ке по це лој зе мљи да 
опо ми њу на род про тив Ису са као ва ра ли це. Ухо де су би ле ра за-
сла те да мо тре на Ње га и из ве шта ва ју о то ме шта го во ри и ра ди. 
Дра ги Спа си тељ са да је нај си гур ни је ста јао под сен ком кр ста.
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Глава 22

Oва глава заснована је на Матеју 11,1-11; 14,1-11; 
Марку 6, 17-28; Луки 7, 19-28.

УТАМНИЧЕЊЕ И 
СМРТ ЈОВАНОВА

Јо ван Кр сти тељ је пр ви об ја вљи вао Хри сто во цар ство, и био 
пр ви у стра да њу. Из сло бо де ко ју је имао у пу сти њи и мно-

штва ко је се осла ња ло на ње го ве ре чи, на шао се окру жен зи до-
ви ма за твор ске ће ли је. По стао је за ро бље ник у твр ђа ви Иро да 
Ан ти пе. Ве ћи део сво је слу жбе, Јо ван је про вео у обла сти ис-
точ но од Јор да на, ко ја је би ла под упра вом Ан ти пе. И сам Ирод 
слу шао је Кр сти те ље во пр о по ве да ње. Рас пу сни цар дрх тао је 
слу ша ју ћи по зив на по ка ја ње. »Јер се Ирод бо ја ше Јо ва на зна ју-
ћи га да је чо век пра ве дан и свет... и мно го ко је шта чи ња ше ка-
ко му он ре че, и ра до га слу ша ше.« Јо ван је са њим по сту пао до-
след но, оп ту жу ју ћи ње го ву гре шну ве зу са Иро ди ја дом, же ном 
ње го вог бра та. За из ве сно вре ме Ирод је не моћ но по ку ша вао 
да рас ки не ла нац стра сти ко ји га је спу та вао, али Иро ди ја да га 
је још чвр шће ухва ти ла у сво је зам ке, а Кр сти те љу се осве ти ла 
та ко што је на ве ла Иро да да га ба ци у там ни цу.

Јо ва нов жи вот био је ис пу њен мар љи вим ра дом и за то су га 
су мор ност за тво ре нич ког жи во та и не рад те шко при ти ски ва ли. 
Ка ко је сед ми ца за сед ми цом про ла зи ла не до но се ћи ни ка кве 
про ме не, у ње га се по ла ко увла чи ла по ти ште ност и сум ња. Ње-
го ви уче ни ци ни су га за бо ра ви ли. Њи ма је био до зво љен при-
ступ у за твор, та ко да су му мо гли до но си ти ве сти о Ису со вим 
де ли ма и ре ћи ка ко се на род сти че к Ње му. Али по ста вља ли су 
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пи та ње за што овај но ви Учи тељ, ако је Ме си ја, не чи ни ни шта 
што би ути ца ло на Јо ва но во осло бо ђе ње. Ка ко мо же до пу сти ти 
да Ње гов вер ни ве сник бу де ли шен сло бо де, а мо жда и жи во та?

Ова пи та ња ни су би ла без деј ства. На во ди ла су Јо ва на на сум-
ње, ко је се ина че ни ка да не би по ја ви ле. Со то на се ра до вао слу ша-
ју ћи ре чи ових уче ни ка и ви де ћи ка ко оне ра ња ва ју ду шу Го спод-
њег ве сни ка. О, ка ко че сто они ко ји се бе сма тра ју при ја те љи ма 
до брог чо ве ка и ко ји че зну за тим да му по ка жу сво ју вер ност, по-
твр ђу ју да су ње го ви нај о па сни ји не при ја те љи! Ка ко га че сто њи-
хо ве ре чи обес хра бру ју и рас ту жу ју уме сто да ја ча ју ње го ву ве ру!

Као и Спа си те ље ви уче ни ци, Јо ван Кр сти тељ ни је схва тио 
при ро ду Хри сто вог цар ства. Оче ки вао је да ће Исус за у зе ти Да-
ви дов пре сто, и ка ко је вре ме про ла зи ло, а Спа си тељ ни је зах те-
вао ни ка кву цар ску власт, Јо ван је по стао збу њен и уз не ми рен. 
Он је об ја вљи вао на ро ду да се Иса и ји но про ро чан ство мо ра ис-
пу ни ти да би се при пре мио пут пред Го спо дом; пла ни не и бре-
го ви мо ра ју се слег ну ти, кри во ис пра ви ти и не рав на ме ста по-
рав ни  ти. Тра жио је да се обо ре ви со ка ме ста људ ске охо ло сти и 
мо ћи. Ука зи вао је на Ме си ју као на Оно га ко ме је ло па та у ру ци 
и ко ји ће те ме љи то очи сти ти сво је гум но, ко ји ће ску пи ти жи то 
у сво је жит ни це и ко ји ће спа ли ти пле ву не у га си вим ог њем. Као 
и про рок Или ја, у чи јем ду ху и си ли је до шао Изра и љу, оче ки-
вао је да се Го спод от кри је као Бог ко ји од го ва ра ва тром.

Кр сти тељ је у сво ме за дат ку ста јао као не у стра ши ви ка ра-
лац не прав де, ка ко оних на ви со ким та ко и оних на нижим 
по ло жа ји ма. Усу дио се да су о чи ца ра Иро да са ја сним уко ром 
због гре ха. Свој жи вот ни је сма трао то ли ко дра го це ним да не 
би мо гао да ис пу ни од ре ђе ни по сао. И са да је из сво је там ни-
це оче ки вао да Лав из Ју ди ног пле ме на зба ци охо ле угње та че, 
осло бо ди си ро ма шне и ње га ко ји је ва пио. Исус се из гле да за-
до во ља вао оку пља њем уче ни ка, ле че њем и по у ча ва њем на ро-
да. Јео је за сто ло ви ма ца ри ни ка, док је сва ким да ном рим ски 
ја рам све те же при ти ски вао Изра и ља, цар Ирод и ње го ва зла 
љу бав ни ца спро во ди ли сво ју во љу, а ви ка си ро ма шних и оја ђе-
них уз ди за ла се до не ба.

Про ро ку из пу сти ње све ово чи ни ло се као тај на ко ја пре ва-
зи ла зи ње го ву моћ схва та ња. Би ло је тре ну та ка ка да су ша пу-
та ња злих ду хо ва му чи ла ње гов дух, а сен ка стра хо ви те бо ја-
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зни над ви ја ла се над њим. Да ли је мо гу ће да се ду го оче ки ва ни 
Осло бо ди лац још ни је по ја вио? Шта је та да зна чи ла вест за ко ју 
се осе ћао позваним да је об ја ви? Јо ван је био гор ко раз о ча ран 
ис хо дом сво га за дат ка. Оче ки вао је да ће вест од Бо га има ти 
исти ути цај као чи та ње За ко на у до ба Јо си је и Је здре (2. Днев-
ни ка 34: Не ми ја 8,9); да ће усле ди ти де ло ду бо ког по ка ја ња и 
вра ћа ња Го спо ду. За успех ова квог за дат ка жр тво вао је свој жи-
вот. Да ли је то би ло уза луд?

Јо ван се уз не ми рио ка да је ви део да су ње го ви уче ни ци из 
љу ба ви пре ма ње му исказивали не вер ство пре ма Ису су. Да ли 
је ње гов рад за њих био бес пло дан? Да ли је био не ве ран у свом 
за дат ку па је са да одво јен од ра да? Ако се обе ћа ни Осло бо ди-
лац по ја вио, а Јо ван на ђен вер ним у свом по зи ву, зар Исус не ће 
зба ци ти моћ угње та ча и осло бо ди ти свог ве сни ка?

Ме ђу тим, Јо ван се ни је од ре као сво је ве ре у Хри ста. Се ћа ње 
на глас са Не ба и си ла зак го лу ба, не у мр ља ну Ису со ву чи сто ту, 
си лу Све то га Ду ха ко ја је по чи ну ла на Јо ва ну ка да се при бли-
жио Спа си те љу и све до чан ство про роч ких спи са – све је све до-
чи ло да је Исус из На за ре та – Обе ћа ни.

Јо ван ни је же лео да раз го ва ра са при ја те љи ма о сво јим бри-
га ма и сум ња ма. Од лу чио је да по ша ље по ру ку Ису су и да Га 
упи та. То је по ве рио дво ји ци сво јих уче ни ка, на да ју ћи се да ће 
раз го вор са Спа си те љем утвр ди ти њи хо ву ве ру и до не ти чвр-
сто по уз да ње њи хо вој бра ћи, а и он је че знуо за Хри сто вом ре-
чи, ко ја ће би ти упу ће на не по сред но ње му.

Уче ни ци су до шли Ису су са сво јом ве шћу: »Је си ли Ти Онај 
што ће до ћи, или дру го га да че ка мо?«

Ма ло је вре ме на про шло от ка ко је Кр сти тељ ука зао на Ису-
са и из ја вио: »Гле, Јаг ње Бож је ко је узе на Се гре хе све та.« »Он 
је Онај што ће до ћи за мном, ко ји бе ше пре да мном.« (Јо ван 1, 
29, 27) А са да по ста вља пи та ње: »Је си ли Ти Онај што ће до ћи?« 
То је би ло не о бич но гор ко и обес хра бру ју ће за људ ску при ро ду. 
Ако Јо ван, вер ни пре те ча, ни је успео да пре по зна Хри сто ву ми-
си ју, шта се мо гло оче ки ва ти од са мо жи вог мно штва?

Спа си тељ ни је од мах од го во рио на пи та ње уче ни ка. Док су 
ста ја ли чу де ћи се Ње го вом ћу та њу, бо ле сни и невољни до ла-
зи ли су к Ње му да их из ле чи. Сле пи су пи па ју ћи ишли пу тем 
кроз мно штво, бо ле сни из свих дру штве них сло је ва, не ки са ми 217
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кр че ћи пут, не ки но ше ни од при ја те ља, жи во су се тиска ли око 
Ису са. Глас моћ ног Ис це ли те ља про ди рао је у глу во уво. Реч, 
до дир Ње го ве ру ке, отва рао је сле пе очи да ви де све тлост да на, 
при зо ре у при ро ди, ли ца при ја те ља и ли це Из ба ви те ља. Исус је 
савладавао бо лест и из го нио гро зни цу. Ње гов глас до пи рао је 
до уха уми ру ћих и они су уста ја ли у здра вљу и сна зи. Од у зе ти 
ко је су оп се ли зли ду хо ви по слу ша ли су Ње го ву реч, њи хо ва 
ма ло ум ност на пу шта ла их је и они су га обо жа ва ли. Док је ле-
чио њи хо ве бо ле сти, учио је на род. Си ро ма шни се ља ци и рад-
ни ци, ко је су ра би ни из бе га ва ли као не чи сте, ску пља ли су се 
око Ње га и Он им је го во рио ре чи веч ног жи во та.

Та ко је про те као дан, а Јо ва но ви уче ни ци све су ви де ли и чу-
ли. Нај зад их је Исус по звао к Се би и ре као им да иду и ка жу 
Јо ва ну шта су ви де ли, до да ју ћи: »Бла го оно ме ко ји се не са бла зни 
о Ме не.« (Лу ка 7, 23) До каз о Ње го вом бо жан ству ви део се у при-
ла го ђа ва њу по тре ба ма чо ве чан ства ко је је па ти ло. Ње го ва сла ва 
по ка за ла се у ње го вом спу шта њу до на шег ни ског по ло жа ја.

Уче ни ци су од не ли вест и то је би ло до вољ но. Јо ван се се тио 
про ро чан ства о Ме си ји: »Јер Ме Го спод по ма за да ја вљам до бре 
гла се крот ки ма, по сла ме да за ви јем ра ње не у ср цу, да огла сим 
за ро бље ни ма сло бо ду и су жњи ма да ће им се отво ри ти там ни ца, 
да огла сим го ди ну ми ло сти Го спод ње.« (Иса и ја 61, 1.2) Хри сто ва 
де ла ни су са мо об ја вљи ва ла да је Он Ме си ја, већ су у ка зи ва ла на 
ко ји ће се на чин ус по ста ви ти своје цар ство. Јо ва ну је от кри ве на 
јед на ка исти на ко ја је да та Или ји у пу сти њи ка да је »ве лик и јак 
ве тар, ко ји бр да раз ва љи ва ше и сте не раз ла ма ше; али Го спод не 
бе ше у ве тру; а иза ве тра до ђе трус; али Го спод не бе ше у тру су; 
а иза тру са до ђе огањ; али Го спод не бе ше у ог њу«, а по сле ог ња 
Бог је про ро ку го во рио ти хим и »тан ким« гла сом. (1. О ца ре в и ма 
19, 11. 12) Та ко Исус тре ба да из вр ши свој по сао, не звец ка њем 
оруж ја и оба ра њем пре сто ла и ца рста ва, већ го во ре ћи људ ским 
ср ци ма жи во том ми ло ср ђа и самопожртвов но сти.

На че ло Кр сти те ље вог жи во та са мо о дри ца ња би ло је на че ло 
Ме си ји ног цар ства. Јо ван је до бро знао ко ли ко је све ово би ло 
стра но на че ли ма и на да ма изра иљ ских во ђа. Оно што је би ло 
за ње га убе дљи ви до каз Хри сто вог бо жан ства, не ће би ти ни ка-
кав до каз за њих. Оче ки ва ли су Ме си ју ко ји ни је обе ћан, Јо ван 
је ви део да Спа си те ље ва ми си ја код њих мо же иза зва ти са мо 
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мр жњу и осу ду. Он, пре те ча, мо рао је пи ти ча шу ко ју ће сам 
Хри стос мо ра ти да ис пи је до дна.

Спа си те ље ве ре чи: »Бла го оно ме ко ји се не са бла зни о Ме-
не«, би ле су бла ги укор упу ћен Јо ва ну. То за ње га није би ло уза-
луд. Раз у ме ва ју ћи ја сни је при ро ду Хри сто ве ми си је, пот чи нио 
се Бо гу за жи вот или смрт, она ко ка ко ће то нај бо ље по слу жи ти 
до бру де ла ко је је во лео.

Ка да су се ве сни ци уда љи ли, Исус је на ро ду го во рио о Јо ва-
ну. Са о се ћај но Спа си те ље во ср це окре ну ло се вер ном све до ку 
са да за тво ре ном у Иро до вој там ни ци. Он ни је же лео да до пу-
сти да на род за кљу чи да је Бог на пу стио Јо ва на или да је ње го ва 
ве ра кло ну ла у ча су ис ку ше ња. »Шта сте иза шли у пу сти њу да 
ви ди те«, ре као је Он, »тр ску ко ју љу ља ве тар?«

Ви со ке тр ске ко је су ра сле по ред Јор да на, по ви ја ју ћи се на сва-
ком по ве тар цу, би ле су вер не сли ке вероучитеља ко ји су ста ја ли 
као кри ти ча ри и су ди је Кр сти  те ље вог за дат ка. Њих су и у јед ном 
и у дру гом прав цу ко ле ба ли ве тро ви оми ље ног на род ног ми-
шље ња. Ни су же ле ли да се по ни зе и при хва те Кр сти те ље ву вест 
ко ја ис пи ту је ср ца, а ипак из бо ја зни од на ро да ни су се усу ди ли 
да се отво ре но про ти ве ње го вом ра ду. Ме ђу тим, Бож ји ве сник 
ни је био та ко пла шљи вог ду ха. Мно штво ко је се оку пља ло око 
Хри ста би ло је све док Јо ва но вог ра да. Чу ли су ње го во не у стра-
ши во уко ра ва ње гре ха. Са мо пра вед ним фа ри се ји ма, са ду ке ји ма, 
ца ру Иро ду и ње го вом дво ру, кне же ви ма и вој ни ци ма, ца ри ни-
ци ма и се ља ци ма, Јо ван је го во рио са по дјед на ком отво ре но шћу. 
Ни је био тр ска ко ја се љу ља, по ви ја ју ћи се на ве тро ви ма људ ског 
ве ли ча ња или пред ра су да. У за тво ру био је исти у сво јој вер но-
сти Бо гу и рев но сти за прав дом као ка да је про по ве дао Бож ју 
вест у пу сти њи. У сво јој вер но сти на че лу био је чврст као сте на.

Исус је на ста вио: »Или шта сте иза шли да ви ди те? Чо ве ка у 
ме ке ха љи не об у че на? Ето, ко ји ме ке ха љи не но се по цар ским 
су дво ро ви ма.« Јо ван је био по зван да уко ри гре хе и не у ме ре-
ност сво га вре ме на и ње го ва јед но став на оде ћа и жи вот пун 
са мо о дри ца ња би ли су у скла ду са ка рак те ром ње го вог за дат-
ка. Бо га та оде ћа и рас кош ово га жи во та ни су део Бож јих слу гу 
већ оних ко ји жи ве у »цар ским дво ро ви ма«, вла да ра ово га све-
та, ко ји ма при па да ју ње го ва си ла и бо гат ства. Исус је же лео да 
упра ви па жњу на су прот ност из ме ђу Јо ва но ве оде ће и оне ко ју 
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су но си ли све ште ни ци и по гла ва ри. Ови зва нич ни ци обла чи ли 
су бо га ту оде ћу са ску по це ним укра си ма. Во ле ли су раз ме та ње 
и на да ли се да ће за се ни ти на род и та ко из ну ди ти ве ће ува жа-
ва ње. Они су се ви ше бри ну ли да иза зо ву ди вље ње љу ди не го да 
по стиг ну чи сто ту ср ца ко ја ће за до би ти Бож је одо бра ва ње. На 
тај на чин по ка за ли су да њи хо ва вер ност ни је при па да ла Бо гу 
већ цар ству ово га све та.

»Или шта сте иза шли«, ре као је Исус, »да ви ди те? Про ро ка? 
Да, ја вам ка жем, и ви ше од про ро ка. Јер је ово онај за ко га је 
пи са но:

Ето, Ја ша љем ан ђе ла сво је га пред ли цем тво јим,
Ко ји ће при пра ви ти пут твој пред то бом.«
»За и ста вам ка жем: ни је дан из ме ђу ро ђе них од же на ни је из-

и шао ве ћи до Јо ва на Кр сти те ља.« У об ја вљи ва њу Јо ва но вог ро-
ђе ња За  ри ји, ан ђео је из ја вио: »Би ће ве ли ки пред Бо гом.« (Лу ка 
1,15) По оце ни Не ба шта је то што чини ве ли чи ну? Не оно што 
свет сма тра ве ли чи ном; не бо гат ство, или по ло жај, или пле ме-
ни то по ре кло или ин те лек ту ал ни да ро ви са ми по се би. Ако је 
са мо ум на ве ли чи на, без об зи ра на ви ше вред но сти, до стој на 
по што ва ња, та да на ше при зна ње тре ба да при пад не со то ни, 
чи ју сна гу ума ни ка да ни је до сти гао ни је дан чо век. Ме ђу тим, 
ка да се зло у по тре би за удо во ља ва ње се би, што је дар ве ћи то 
он по ста је ве ће про клет ство. Мо рал на вред ност је оно што Бог 
це ни. Љу бав и чи сто та су осо би не ко је Он нај ви ше вред ну је. У 
Го спод њим очи ма Јо ван је био ве ли ки ка да се пред по сла ни ци-
ма Си не дри о на, пред на ро дом и сво јим уче ни ци ма уз др жао од 
тра же ња по ча сти за се бе и ука зао на Ису са као на Обе ћа но га. 
Ње го ва не се бич на ра дост у Хри сто вој слу жби пред ста вља нај у-
зви ше ни ју пле ме ни тост ко ја је ика да от кри ве на у јед ном чо ве ку.

Они ко ји су чу ли ње го во све до чан ство о Ису су, по све до чи ли 
су о ње му по сле ње го ве смр ти: »Јо ван не учи ни ни јед ног чу да, али 
све што ка за за Ово га исти на бе ше.« (Јо ван 10,41) Јо ва ну ни је би ло 
да то да при зо ве огањ са не ба или да по ди же мр тве, као што је Или-
ја чи нио, ни ти да у Бож је име ве што ру ку је Мој си је вим шта пом 
си ле. Био је по слан да огла си Спа си те ље ву по ја ву и по зо ве на род 
да се при пре ми за Ње гов до ла зак. Та ко је вер но ис пу нио свој за-
да так да је на род се ћа ју ћи се како их је учио о Ису су, мо гао ре ћи: 
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»Све што ка за Јо ван за Ово га исти на је.« Ова кво све до чан ство о 
Хри сту по зван је да да сва ки Учи те љев уче ник.

Као Ме си јин ве сник, Јо ван је био »ви ше од про ро ка«. Јер док 
су про ро ци из да ле ка ви де ли Хри стов до ла зак, Јо ва ну је да то да 
Га ви ди, да чу је све до чан ство са Не ба о Ње го вом ме си јан ству и 
да Га пред ста ви Изра и љу као По сла но га од Бо га. Ипак Исус је 
ре као: »А нај ма њи у цар ству Не бе ско ме ве ћи је од ње га.«

Про рок Јо ван био је ве за из ме ђу две епо хе. Као Бож ји пред-
став ник устао је да по ка же ка ко се За кон и про ро ци од но се на 
хри шћан ску епо ху. Био је ма ња све тлост ко ју је тре ба ло да сле-
ди ве ћа. Јо ва нов ум био је ра све тљен Све тим Ду хом да би мо гао 
да ра све тли свој на род, али ни јед на дру га све тлост, ко ја је ика да 
све тле ла или ће ика да за сја ти над па лим чо ве ком, ни је би ла та-
ко ја сна као она ко ја је про и за шла из Ису со вог уче ња и при ме-
ра. Хри стос и Ње гов за да так не ја сно су схва ће ни пред ста вљани 
жр тва ма ко је су би ле са мо сен. Чак ни Јо ван ни је пот пу но схва-
тио бу дућ ност, бе смрт ни жи вот кроз Спа си те ља.

Осим ра до сти ко ју је Јо ван на ла зио у сво ме за дат ку, ње гов 
жи вот био је жи вот бо ла. Ње гов глас рет ко се чуо, осим у пу-
сти њи. Де лио је суд би ну уса мље них. Ни је му би ло до пу ште но 
да ви ди ис ход соп стве ног тру да. Ни је имао ту пред ност да бу-
де са Хри стом и бу де све док јав ног ис по ља ва ња бо жан ске си-
ле, пра ће не још ве ћом све тло шћу. За ње га ни је би ло прилике 
да ви ди ка ко се сле пи ма вра ћа вид, ка ко бо ле сни оздра вља ју и 
мр тви уста ју у жи вот. Ни је ви део све тлост ко ја је све тле ла из 
сва ке Хри сто ве ре чи, оба сја ва ју ћи сла вом обе ћа ња про ро штва. 
Нај ма њи уче ник ко ји је ви део Хри сто ва сил на де ла и слу шао 
Ње го ве ре чи био је у овом сми слу мно го по вла шће ни ји од Јо-
ва на Кр сти те ља и за то је ре че но да је ве ћи од ње га.

Мно штво ко је је слу ша ло Јо ва но во про по ве да ње, од не ло је 
глас о ње му по це лој зе мљи. За ис ход ње го вог утам ни че ња осе-
ћа ла се ве ли ка за ин те ре со ва ност. Ипак, ње гов бес пре ко ран жи-
вот и ја ка јав на на кло ност у ње го ву ко рист, на во ди ли су на ве-
ро ва ње да се про тив ње га не ће пред у зе ти ни ка кве на сил не ме ре.

Ирод је ве ро вао да је Јо ван Бож ји про рок и на ме ра вао је да 
га осло бо ди. Ме ђу тим, окле вао је са остварењем ове на ме ре бо-
је ћи се Иро ди ја де.
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Иро ди ја да је зна ла да не по сред ним ме ра ма ни ка да не ће до-
би ти Иро до ву са гла сност за смрт Јо ва но ву и за то је од лу чи ла 
да  лу кав ством по стиг не свој циљ. На ца рев ро ђен дан тре ба ло 
је на пра ви ти за ба ву др жав ним слу жбе ни ци ма и двор ским пле-
ми ћи ма. Би ће пи ро ва ња и пи јан ства. Ирод ће та ко по ста ти не-
о пре зан и та да ће по сво јој во љи мо ћи да ути че на ње га.

Ка да је сти гао ве ли ки дан, и ка да се цар са сво јом вла сте-
лом одао је лу и пи ћу, Иро ди ја да је по сла ла сво ју кћер у све ча ну 
дво ра ну да игром за ба вља го сте. Са ло ма у пр вом цве ту сво је 
жен ствености и ње на чул на ле по та за не ли су вла сте лу ко ја је 
пи ро ва ла. Ни је би ло уо би ча је но да се на ова квим све ча но сти ма 
по ја вљу ју двор ске да ме па су ла ска ве по хва ле упу ће не Иро ду, 
док је ова кћер изра иљ ских све ште ни ка и кне же ва игра ла да би 
за ба ви ла ње го ве го сте.

Цар је био оша му ћен ви ном. Страст је за вла да ла, а ра зум 
постао раз вла шћен. Ви део је са мо дво ра ну за за ба ву са го сти ма 
ко ји су пи ро ва ли, све ча ну тр пе зу, искри ча во ви но и бље шта ву 
све тлост и мла ду де вој ку ка ко игра пред њим. У тре нут ку ла-
ко ми сле но сти же лео је да учи ни не што што би га уз ди гло пред 
ве ли ким љу ди ма ње го вог цар ства. Под за кле твом обе ћао је да 
Иро ди ја ди ној кће ри да што год бу де за тра жи ла, чак иа ко би би-
ла и по ло ви на ње го вог цар ства.

Са ло ма је по жу ри ла сво јој мај ци да би са зна ла шта да тра-
жи. Од го вор је био спре ман – гла ву Јо ва на Кр сти те ља. Са ло ма 
ни је зна ла за жеђ осве те у ср цу сво је мај ке и устук ну ла је пред 
из но ше њем овог зах те ва, али пре о вла да ла је Иро ди ји на од луч-
ност. Де вој ка се вра ти ла са стра шном мол бом: »Хо ћу да ми даш 
сад на кру гу гла ву Јо ва на Кр сти те ља.« (Мар ко 6,25)

Ирод је био за па њен и пре не ра жен. Раз у зда но ве се ље је пре-
ста ло и зло слут на ти ши на за вла да ла је у двор ани пи ро ва ња. 
Цар је био об у зет ужа сом на ми сао да оду зме жи вот Јо ва ну. 
Ипак, дао је сво ју реч и ни је же лео да бу де не по у здан или бр зо-
плет. Чвр сто обе ћа ње да то је у част ње го вих го сти ју и да је са мо 
је дан од њих ре као ијед ну реч про тив ис пу ње ња овог обе ћа ња, 
ра до би по ште део жи вот про ро ку. Пру жио им је при ли ку да го-
во ре у ко рист овог су жња. Пре ва љи ва ли су ве ли ке раз да љи не 
да слу ша ју Јо ва но во про по ве да ње, зна ли су да је чо век без кри-
ви це и Бож ји слу га. Ме ђу тим, иа ко по го ђе ни де вој чи ним зах-222
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те вом, би ли су ису ви ше оша му ће ни пи ћем да би мо гли уло жи-
ти не ки при го вор. Ни је дан глас ни је се по ди гао да спа се жи вот 
не бе ског ве сни ка. Ови љу ди за у зи ма ли су ви со ке, по вер љи ве 
по ло жа је у на ро ду и на њи ма су по чи ва ле огром не од го вор но-
сти, па ипак пре да ли су се пи ро ва њу и пи јан ству све док им 
чу ла ни су оту пе ла. Њи хо ве гла ве би ле су по му ће не вр то гла вим 
при зо ром му зи ке и игре, а са вест успа ва на. Сво јим ћу та њем 
из ре кли су смрт ну пре су ду Бож јем про ро ку да би удо во љи ли 
осве то љу би во сти јед не раз врат не же не.

Ирод је уза луд но че као да бу де осло бо ђен да те за кле тве, а 
та да је пре ко сво је во ље на ре дио да се из вр ши по гу бље ње про-
ро ка. Уско ро је Јо ва но ва гла ва до не се на пред ца ра и ње го ве 
го сте. За у век су би ле за тво ре не усне ко је су вер но опо ми ња ле 
Иро да да се од вра ти од гре шног жи во та. Ни ка да ви ше не ће се 
чу ти тај глас који је по зи вао љу де на по ка ја ње. Пи ро ва ње те но-
ћи ста ја ло је жи во та јед ног од нај ве ћих про ро ка.

О, ко ли ко че сто је жи вот не ви них жр тво ван због не у ме-
ре но сти оних ко ји тре ба да бу ду чу ва ри прав де! Онај ко ча шу 
же сто ког пи ћа при но си усна ма, чи ни се бе од го вор ним за сву 
не прав ду ко ју мо же учи ни ти под ње ном ома мљу ју ћом си лом. 
Кад чу ла по ста ну умрт вље на, не мо гу ће му је да мир но ра су ђу је 
или ја сно за па зи шта је пра вил но, а шта по гре шно. Он отва ра 
вра та со то ни да кроз ње га угње та ва и уни шта ва не ви не. »Ви но 
је под сме вач и си ло ви то пи ће не мир ник, и ко год за њим лу та 
не ће би ти му дар.« (При че 20,1) Због то га »суд од сту пи на траг..., 
и ко се укла ња ода зла, по ста је плен.« (Иса и ја 59, 14.15) Они ко-
ји има ју пра во су ђе ња над жи во ти ма сво јих бли жњих тре ба да 
се сма тра ју кри вим за зло чин кад под лег ну не у ме ре но сти. Сви 
ко ји спро во де за кон, тре ба и са ми да др же за кон. Тре ба да бу ду 
љу ди ко ји вла да ју са ми со бом. По треб но је да пот пу но го спо-
да ре сво јим те ле сним, ум ним и мо рал ним си ла ма да би мо гли 
по се до ва ти сна гу ума и ви со ко осе ћа ње за прав ду.

Гла ва Јо ва на Кр сти те ља од не се на је Иро ди ја ди ко ја ју је при-
ми ла са сви ре пим за до вољ ством. Ли ко ва ла је у сво јој осве ти 
и уо бра жа ва ла да се Иро до ва са вест ви ше не ће уз не ми ра ва ти. 
Али из ње ног гре ха ни је за њу про и за шла ни ка ква сре ћа. Ње но 
име по ста ло је озло гла ше но и омра же но, а Иро да је ви ше му чи-
ла гри жа са ве сти не го он да ка да га је про рок опо ми њао. Ути цај 
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Јо ва но вог уче ња ни је био ућут кан; он ће се про те за ти на сва 
по ко ле ња до кра ја све та.

Иро ду је стал но био пред очи ма грех ко ји је учи нио. Не пре-
кид но је тра жио осло бо ђе ње од оп ту жби не мир не са ве сти. Ње-
го во по ве ре ње у Јо ва на би ло је не по ко ле бљи во. Ка да се се ћао 
ње го вог жи во та са мо о дри ца ња, ње го вих све ча них, озбиљ них 
по зи ва, ње го вог здра вог су да у са ве ти ма и на чи на на ко ји је 
умро – Ирод ни је мо гао на ћи ми р. За у зет др жав нич ким по сло-
ви ма, при ма ју ћи по ча сти од љу ди, по ка зи вао је на сме ја но ли це 
и до сто јан стве но др жа ње, док је при кри вао не спо кој но ср це, 
стал но оп те ре ће но стра хом да је про клет ство на ње му.

Јо ва но ве ре чи да се од Бо га не мо же ни шта са кри ти оста ви-
ле су ду бок ути сак на Иро да. Био је убе ђен да је Бог при су тан 
на сва ком ме сту, да је био све док пи ро ва ња у дво ра ни за при-
ред бе, да је чуо на ред бу да се Јо ва ну од се че гла ва, да је ви део 
Иро ди ја ди но ли ко ва ње и вре ђа ње од ру бље не гла ве оно га ко ји 
ју је ка рао. Мно го од оно га што је Ирод чуо са про ро ко вих уса-
на са да је го во ри ло ње го вој са ве сти неупоредиво раз го вет ни је 
не го што су то чи ни ле про по ве ди у пу сти њи.

Ка да је Ирод чуо за Хри сто ва де ла, ве о ма се уз не ми рио. 
Ми слио је да је Бог по ди гао Јо ва на из мр твих и пос лао га да са 
још ве ћом си лом осу ди грех. На ла зио се у не пре ста ном стра ху 
да ће Јо ван осве ти ти сво ју смрт осу ђу ју ћи ње га и ње гов дом. 
Ирод је са да по жњео оно што је Бог ре као да ће би ти по сле ди-
ца гре ха – гре шног жи во та – »ср це пла шљи во, очи иш чи ле ле 
и ду шу из не мо глу. И жи вот ће твој би ти као да ви си пре ма 
те би, и пла ши ћеш се но ћу и да њу, и не ћеш би ти ми ран жи во-
том сво јим. Ју тром ћеш го во ри ти: Ка мо да је ве че! а ве че ром 
ћеш го во ри ти: ка мо да је ју тро! од стра ха ко јим ће се стра ши ти 
ср це тво је, и од оно га што ћеш гле да ти очи ма сво јим.« (5. Мој-
си је ва 28, 65–67) Гре шни ко ве ми сли ње го ви су ту жи о ци, и не 
по сто ји ве ће му че ње од жа о ка не мир не са ве сти ко је му не да ју 
ми ра ни да њу ни но ћу.

За мно ге умо ве суд би на Јо ва на Кр сти те ља оба ви је на је ду бо-
ком тај ном. Они по ста вља ју пи та ње за што је мо рао да страда и 
умре у за тво ру. Наш људ ски по глед не мо же да про дре у тај ну 
овог мрач ног про ви ђе ња, али то не мо же ни ка да да по љу ља на-
ше по ве ре ње у Бо га, ка да се се ти мо да је Јо ван био са мо са у че-
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сник у Хри сто вим стра да њи ма. Сви ко ји сле де Хри ста но си ће 
кру ну жр тве. Они ће си гур но на и ћи на не ра зу ме ва ње се бич них 
љу ди и по ста ће ме та же сто ких со то ни них на па да. Ње го во цар-
ство је осно ва но да уни шти ово на че ло самопожртвов но сти, и 
со то на ће се бо ри ти про тив ње га где год се оно по ка же.

Јо ва но во де тињ ство, мла дост и му жев но до ба би ло је обе ле-
же но по сто ја но шћу и мо рал ном си лом. Ка да се чуо ње гов глас 
у пу сти њи ка ко го во ри: »При пра ви те пут Го спо ду, и по рав ни-
те ста зе Ње го ве« (Ма теј 3,3), со то на се упла шио за бе з бед ност 
сво га цар ства. Гре шност гре ха от кри ве на је на та кав на чин да 
су љу ди дрх та ли. Со то ни на си ла над мно ги ма ко ји су би ли под 
ње го вом вла шћу, би ла је сло мље на. Био је не у мо ран у сво јим 
на сто ја њи ма да од ву че Кр сти те ља од жи во та без у слов ног по-
ко ра ва ња Бо гу, али у то ме ни је успео. Он ни је са вла дао ни Хри-
ста. При ли ком ку ша ња у пу сти њи, со то на је био по бе ђен и ње-
гов бес био је ве ли ки. Са да је од лу чио да Хри ста ожа ло сти ти ме 
што ће уби ти Јо ва на. Желео је да на не се бол Оно ме ко га ни је 
мо гао на ве сти на грех.

Исус ни је по сре до вао да осло бо ди свог слу гу. Знао је да ће Јо-
ван из др жа ти про бу. Спа си тељ би ра до до шао Јо ва ну да су мор-
ност там ни це осве тли сво јом при сут но шћу. Ме ђу тим, Он ни је 
на ме ра вао да се ста ви у ру ке не при ја те љи ма и до ве де у опа сност 
соп стве ну ми си ју. Ра до би осло бо дио свог вер ног слу гу. Али, 
ра ди хи ља да оних ко ји ће у бу ду ћим го ди на ма мо ра ти да по ђу 
из там ни це у смрт, Јо ван је тре ба ло да ис пи је ча шу му че нич ке 
смр ти. Ка да Хри сто ви след бе ни ци бу ду ча ми ли у са ми ца ма или 
ги ну ли од ма ча, спра ва за му че ње или ло ма че, очи глед но на пу-
ште ни од Бо га и љу ди, ка ква ће пот по ра њи хо вим ср ци ма би ти 
по ми сао да је Јо ван Кр сти тељ, о чи јој вер но сти је дао све до чан-
ство и сам Хри стос, про шао кроз слич но ис ку ство!

Со то ни је би ло до пу ште но да оду зме зе маљ ски жи вот Бож-
јем ве сни ку; али онај жи вот ко ји је »са кри вен с Хри стом у 
Бо гу«, уни шта ва лац ни је мо гао до сег ну ти (Ко ло ша ни ма 3,3). 
Ли ко вао је што је Хри сту на нео бол, али ни је успео да по бе-
ди Јо ва на. Смрт га је са мо за у век по ста ви ла ван до ма ша ја си ле 
ис ку ше ња. Со то на је у овој бор би по ка зао свој ка рак тер. Пред 
све ми ром као све до ком, ис по љио је сво је не при ја тељ ство пре-
ма Бо гу и чо ве ку.
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Иа ко Јо ва ну ни је по да ре но ни ка кво чу де сно из ба вље ње, он 
ни је био за бо ра вљен. Увек је био у дру штву не бе ских ан ђе ла ко-
ји су му отва ра ли про ро чан ства о Хри сту и дра го це на обе ћа ња 
Пи сма. То му је би ла пот по ра, као што ће то би ти пот по ра Бож-
јем на ро ду у то ку ве ко ва ко ји ће до ћи. Јо ва ну Кр сти те љу, као и 
они ма ко ји ће до ћи по сле ње га, да то је уве ра ва ње: »Ево Ја сам с 
ва ма у све да не до свр шет ка ве ка.« (Ма теј 28,20)

Бог ни ка да не во ди сво ју де цу друк чи је не го што би она са-
ма иза бра ла, да бу ду во ђе на, ка да би мо гла са гле да ти крај од 
по чет ка и ра за бра ти сла ву на ме ре ко ју ис пу ња ва ју као Ње го ви 
са рад ни ци. Ни Енох ко ји је од ве ден на Не бо, ни Или ја ко ји се 
ваз нео ог ње ним ко ли ма, ни су би ли ве ћи и ви ше по што ва ни од 
Јо ва на Кр сти те ља ко ји је умро сам у за тво ру. »Јер се ва ма да-
ро ва Хри ста ра ди не са мо да Га ве ру је те не го и да стра да те за 
Њ.« (Фи ли бља ни ма 1,29) Од свих да ро ва ко је Не бо мо же да ти 
љу ди ма, за јед ни ца са Хри стом у Ње го вим му ка ма је нај ве ће по-
ве ре ње и нај ви ша по част.
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Глава 23

»ПРИБЛИЖИ СЕ 
ЦАРСТВО БОЖЈЕ...«

»До ђе Исус у Га ли ле ју про по ве да ју ћи Је ван ђе ље о цар ству 
Бож јем и го во ре ћи: изи ђе вре ме и при бли жи се цар ство 

Бож је, по кај те се и ве руј те Је ван ђе ље.« (Мар ко 1,14.15)
Ме си јин до ла зак об ја вљен је нај пре у Ју де ји. За ри ји је у је-

ру са лим ском Храму, док је слу жио пред ол та ром, про ре че но 
ро ђе ње Пре те че. На ви тле јем ским бре жуљ ци ма ан ђе ли су об-
ја ви ли Хри сто во ро ђе ње. Му дра ци су до шли у Је ру са лим да 
Га по тра же. Симеон и Ана у Храму су све до чи ли о Ње го вом 
бо жан ству. »Је ру са лим и сва Ју де ја« слу ша ли су про по ве да ње 
Јо ва на Кр сти те ља, а по слан ство из Си не дри о на, за јед но са мно-
штвом, чу ло је ње го во све до чан ство о Ису су. У Ју де ји Хри стос 
је при мио сво је пр ве уче ни ке. Ов де је про вео ве ли ки део сво је 
ра не слу жбе. Бље сак Ње го вог бо жан ства при ли ком чи шће ња 
Храма, Ње го ва чу да ис це ље ња и по у ке бо жан ске исти не са Ње-
го вих уса на, све је то об ја вљи ва ло оно што је на кон из ле че ња 
у Ви те зди, из ја вио пред Си не дри о ном – да је Он Син Веч но га.

Да су во ђе у Изра и љу при ми ли Христа, Он би их по ча ство-
вао ти ме да по ста ну Ње го ви ве сни ци ко ји ће од не ти Је ван ђе ље  
све ту. Њи ма је пр во да та при ли ка да по ста ну ве сни ци цар ства 
и ми ло сти Бож је. Ме ђу тим, Изра иљ ни је знао вре ме сво га по-
хо ђе ња. Љу бо мо ра и не по вере ње је вреј ских во ђа са зре ва ли су у 
отво ре ну мр жњу и ср це на ро да од вра ћа ло се од Ису са.
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Си не дри он је од ба цио Хри сто ву вест при пре ма ју ћи се да 
Га уби је, за то се Исус уда љио из Је ру са ли ма – од све ште ни ка, 
Храма, вер ских во ђа, на ро да ко ји је био по у чен За ко ну, и окре-
нуо се дру гој гру пи љу ди да об ја ви сво ју вест и са ку пи оне ко ји 
ће Је ван ђеље од не ти свим на ро ди ма.

Као што је у Хри сто во вре ме све тлост и жи вот љу ди био од-
ба чен од ду хов не вла сти, та ко је Он био од ба чен од сва ког на-
ред ног на ра шта ја. Исто ри ја Хри сто вог по вла че ња из Ју де је увек 
се из но ва по на вља ла. Ка да су ре фор ма то ри про по ве да ли Бож-
ју реч, ни су ми слили да се одво је од већ по сто је ће Цр кве, али 
вер ске во ђе не би тр пе ле све тлост, па су они ко ји су је но си ли 
би ли при ну ђе ни да по тра же дру ге гру пе љу ди ко ји су че зну ли 
за исти ном. У на шим да ни ма ма ло је след бе ни ка ре фор ма то ра 
по кре ну тих њи хо вим ду хом. Ма ло је оних ко ји слу ша ју Бож ји 
глас и ко ји су спрем ни да при хва те исти ну без об зи ра у ка квом 
је ви ду из но ше на. Они ко ји сле де сто пе ре фор ма то ра, че сто су 
при ну ђе ни да се окре ну од Цр ка ва ко је во ле, да би об ја вљи ва ли 
ја сно уче ње Бож је ре чи. Мно го пу та они који тра же све тлост 
због истог уче ња при мо ра ни су да на пу сте Цр кву сво јих ота ца 
да би мо гли би ти по слу шни.

Верски учитељи из Је ру са ли ма пре зи ра ли су љу де из Га ли ле-
је као гру бе и не о бра зо ва не, а ипак они су пред ста вља ли мно го 
по год ни је по ље за Спа си те љев рад. Би ли су ис кре ни ји и по ште-
ни ји, ма ње под вла шћу фа на ти зма; њи хов ум био је отво ре ни-
ји за при хва та ње исти не. Од ла зећи у Га ли ле ју, Исус ни је же лео 
из два ја ње или по вла че ње. По кра ји на је у то вре ме би ла гу сто 
на се ље на, са мно го дру гих на ро да, мно го ви ше не го у Ју де ји.

Док је Исус пу то вао Га ли ле јом, уче ћи и ле че ћи, мно штво из 
гра до ва и се ла  сти ца ло се к Ње му. Мно ги су до ла зи ли чак из 
Ју де је и су сед них по кра ји на. Че сто је био при мо ран да се кри-
је од на ро да. Оду ше вље ње је то ли ко ра сло да је би ло по треб но 
пр е ду  зе ти ме ре пре до стро жно сти да се код рим ске вла сти не 
по ја ви страх од устан ка. Ни ка да ра ни је за свет ни је по сто ја ло 
ова кво раз до бље. Не бо се при бли жи ло љу ди ма. Глад не и жед не 
ду ше, ко је су ду го оче ки ва ле из ба вље ње Изра и ља, са да су ужи-
ва ле у ми ло сти бла гог Спа си те ља.

Су шти на Хри сто вог про по ве да ња би ла је »Изи ђе вре ме и 
при бли жи се цар ство Бож је, по кај те се и ве руј те Је ван ђе ље.« 
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Та ко је вест Је ван ђе ља, ко ју је из но сио сам Спа си тељ, би ла за-
сно ва на на про ро чан стви ма. »Вре ме« за ко је је Он об ја вио да је 
иза шло би ло је раздо бље об зна ње но Да ни лу пре ко ан ђе ла Га-
ври ла. »Се дам де сет је седмица«, ре као је ан ђео, »од ре ђе но тво-
ме на ро ду и тво ме гра ду све том да се свр ши пре ступ и да не ста-
не гре ха и да се очи сти бе за ко ње и да се до ве де веч на прав да, и 
да се за пе ча ти утва ра и про роштво, и да се по ма же све ти над 
све ти ма.« (Да ни ло 9,24) Је дан дан у про ро чан ству пред ста вља 
јед ну го ди ну. (Ви ди: 4. Мој си је ва 14,34; Је зе киљ 4,6) Се дам де-
сет сед ми ца или че ти ри сто ти не и де ве де сет да на пред ста вља ју 
че ти ри сто ти не и де ве  де сет го ди на. По лазна тач ка за ово ра з-
до бље је да та: »За то знај и раз у меј: Од кад изи ђе реч да се Је ру-
са лим опет са зи да до По ма за ни ка вој во де би ће се дам седмица, 
и ше зде сет и две седмице«, ше зде сет и де вет сед ми ца или че ти-
ри сто ти не и осам де сет и три го ди не (Да ни ло 9,25). За по вест 
да се об но ви и са гра ди Је ру са лим ка ко је об ја вљује Ар такс еркс  
Лон ги ма нус (Ви ди: Је здра 6,14; 7,1.9), сту пи ла је на сна гу у је-
сен 457. го ди не пре Хри ста. Од овог тре нут ка че ти ри сто ти не 
осам де сет и три го ди не про те жу се до је се ни 27. го ди не после 
Хри ста. Пре ма про ро чан ству, ово вре мен ско раз до бље тре ба да 
стиг не до Ме си је, до По ма за ни ка. Го ди не 27. н.е. Исус је при ли-
ком свог кр ште ња при мио по ма за ње Све тим Ду хом и уско ро 
по сле то га от по чео је сво ју слу жбу. Та да је об ја вљи вана вест: 
»Изи ђе вре ме«.

За тим, ан ђео је ре као: »И утвр ди ће за вет с мно ги ма за 
седмицу да на (се дам го ди на).« Се дам го ди на на кон што је Спа-
си тељ от по чео свој рад, Је ван ђе ље је тре бало да се про по ве-
да посебно Је вре ји ма у тра ја њу од три и по го ди не од стра не 
са мо га Хри ста, а по сле то га од стра не апо сто ла. »У по ло ви ни 
седмице уки ну ће жр тву и при нос.« (Да ни ло 9,27) У про ле ће 31. 
го ди не н.е. Хри стос, пра ва Жр тва, при не сен је на Гол го ти. Тада 
је за ве са у Храму би ла раз де ра на на дво је, по ка зу ју ћи да је про-
шла све тост и зна чај слу жбе приноше ња жр та ва. До шло је вре-
ме да пре ста не зе маљ ска жр тва и при нос.

Јед на сед ми ца – се дам го ди на – за вр ши ла се 34. го ди не по сле 
Хри ста. Та да су Је вре ји ка ме новањем Сте фа на ко нач но за пе-
ча ти ли сво је од ба ци ва ње Је ван ђе ља, а уче ни ци ко ји су се због 
про гон ства ра се ја ли по дру гим зе мља ма »про ла жа ху про по ве-
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да ју ћи реч« (Де ла 8,4), и убр зо по сле то га про го ни тељ Са вле 
обра тио се и по стао Па вле, апо стол не зна бо жа ца.

Вре ме Хри сто вог до ла ска, Ње го во по ма за ње Све тим Ду хом, 
Ње го ва смрт и из но ше ње Је ван ђе ља не зна бо шци ма би ли су 
тач но ис так ну ти. Разу ме ва ње ових про ро чан ста ва пре по зна-
ва ње њи хо вог ис пу ње ња у Ису со вој ми си ји, би ла је пред ност 
је вреј ског на ро да. Хри стос је својим уче ни ци ма пре до чио ва-
жност про у ча ва ња про ро чан ства. По зи ва ју ћи се на про ро чан-
ство да то Да ни лу о њи хо вом вре ме ну, Он је ре као: »Ко ји чи та 
да раз у ме.« (Ма теј 24,15) По сле сво га вас кр се ња, об ја снио је 
уче ни ци ма »од сви ју про ро ка« »што је за Ње га пи са но«. (Лу ка 
24,27) Спа си тељ је го во рио пре ко свих про ро ка. »Дух Хри стов 
у њи ма, на пред све до че ћи за Хри сто ве му ке и за сла ве по то ме.« 
(1. Пе т ро ва 1,11)

Га ври ло, ан ђео ко ји је по по ло жа ју био од мах до Бож јег Си-
на, до шао је са бо жан ском ве сти Да ни лу. То је био Га ври ло, Ње-
гов »ан ђео«, ко га је Хри стос по слао да от кри је бу дућ ност во ље-
ном Јо ва ну, а бла го слов је из ре чен они ма ко ји чи та ју и слу ша ју 
ре чи про ро чанства и ко ји др же што је у њи ма на пи са но (От-
кри ве ње 1,3).

»Јер Го спод Го спод не чи ни ни шта не от крив ши тај не сво је 
слу га ма сво јим про ро ци ма.« Док »што је тај но оно је Го спо да 
Бо га на ше га«, до тле »јав но је на ше и си но ва на ших до ве ка«. 
(Амос 3,7; 5. Мој си је ва 29,29) Бог нам их је дао, а Ње гов бла го-
слов по хо ди ће по ни зно про у ча ва ње про роч ких спи са пра ће но 
моли твом.

Као што је вест о Пр вом Хри сто вом до ла ску об ја вљи ва ла 
цар ство Ње го ве благодати, та ко ће и вест о Ње го вом дру гом 
до ла ску об ја вљи ва ти цар ство Ње го ве сла ве. А дру га вест, као 
и пр ва, по чи ва на про ро чан стви ма. Ре чи ан ђе ла Да ни лу о по-
след њим да ни ма тре ба да се раз у ме ју у вре ме по слет ка. У то 
вре ме »мно ги ће пре тра жи ва ти, и зна ње ће се умно жи ти«. »Без-
бо жни ци ће ра ди ти без бо жно, ни ти ће ко ји без бо жник раз у ме-
ти; али ће ра зум ни раз у ме ти.« (Да ни ло 12,4.10) Сам Спа си тељ 
дао је зна ке сво га до ла ска и ка же: »Та ко и ви кад ви ди те ово, 
знај те да је бли зу цар ство Бож је.« »Али се чу вај те да ка ко ва ша 
ср ца не оте жа ју жде ра њем и пи јан ством и бри га ма ово га све та, 
и да вам овај дан не до ђе из не на да.« »Стра жи те да кле јед на ко и 
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мо ли те се Бо гу да би сте се удо сто ји ли уте ћи од свега што ће се 
зби ти, и ста ти пред Си ном Чо веч јим.« (Лу ка 21,31.34.36)

Сти гли смо до вре мен ског раз до бља пред ска за ног у овим 
сти хо ви ма из Све то га пи сма. На сту пи ло је вре ме кра ја, про-
роч ка ви ђе ња су от пе ча ће на и њи хо ве све ча не опо ме не ука зу ју 
нам да је бли зу до ла зак на ше га Го спо да у сла ви.

Је вре ји су по гре шно ту ма чи ли и при ме њи ва ли Бож ју реч 
и ни су по зна ли вре ме сво га по хо ђе ња. Го ди не слу жбе Хри ста 
и Ње го вих апо сто ла – дра го це не по след ње го ди не благодати 
иза бра ном на ро ду – про ве ли су у ко ва њу за ве ра за уни ште ње 
Го спод њих ве сни ка. Земаљ ска жуд ња за сла вом та ко их је за о-
ку пи ла да је уза луд до њих до пи ра ла по ну да ду хов ног цар ства. 
Та ко и да нас цар ство овог све та за о ку пља људ ске ми сли, па они 
не при ме ћу ју бр зо ис пу ња ва ње про ро чан става и до ка зе о ско-
ром до ла ску Бож јег цар ства.

»Али ви, бра ћо ни сте у та ми да вас дан као лу пеж за ста не. 
Јер сте ви сви си но ви ви де ла и си но ви да на: ни смо но ћи ни ти 
та ме.« Иа ко ни смо у мо гућ но сти да зна мо час Го спод њег по-
врат ка, ми мо же мо зна ти ње го ву бли зи ну. »Та ко да кле да не 
спа ва мо као и оста ли, не го да па зи мо и да бу де мо тре зни.« (1. 
Со лу ња ни ма 5,4–6)
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Глава 24

Oва глава заснована је на Луки 4,16-30.

»НИЈЕ ЛИ ОВО 
ДРВОДЕЉИН СИН?«

Пре ко све тлих да на Хри сто вог ра да у Га ли ле ји пру жа се јед-
на сен ка. Љу ди из На за ре та су Га од ба ци ли. »Ни је ли ово 

др во де љин син« (Ма теј 13,55), го во ри ли су они.
За вре ме сво га де тињ ства и мла до сти, Исус је ме ђу сво јом 

бра ћом у на за рет ској си на го ги уче ство вао у бо го слу же њу. Од 
по чет ка сво га ра да ни је био са њи ма, али они су зна ли шта се 
до га ђа ло с Њим. Ка да се по но во по ја вио ме ђу њи ма, њи хо во 
за ни ма ње и оче ки ва ње до сти гли су вр ху нац. Ту су би ла по зна та 
ли ца оних ко је је по зна вао из де тињ ства. Ов де су би ли Ње го ва 
мај ка, Ње го ва бра ћа и се стре и све очи упра ви ле су се у Ње га, 
ка да је ушао у си на го гу у Су бо ту и ка да је за у зе о сво је ме сто 
ме ђу они ма ко ји су уче ствовали у бо го слу же њу.

У ре дов ној слу жби за тај дан, ста ре ши на је чи тао из про ро ка 
и храбрио на род да се још увек на да до ла ску Оно га ко ји ће ус по-
ста ви ти слав ну вла да ви ну и сло ми ти сва ко на си ље. По ку шао је 
да охра бри сво је слу ша о це из но ше њем до ка за да је Ме си јин до-
ла зак бли зу. Опи си вао је сла ву Ње го вог до ла ска, ис ти чу ћи ми-
сао да ће се по ја ви ти на че лу вој ске ко ја ће ослобо  ди ти Изра иљ.

Ка да је ра бин био при су тан у си на го ги, од ње га се оче ки ва-
ло да др жи про по вед, а би ло ко ји Изра и љац мо гао је да чи та из 
про ро ка. Ове Су бо те Исус је за мо љен да уче ству је у слу жби. 
Он »уста де да чи та. И да до ше Му књи гу про ро ка Иса и је«. (Лу ка 
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4,16.17) Текст ко ји је про чи тао био је је дан од оних ко ји су се, 
ка ко је схва та но, од но си ли на Ме си ју:

»Дух је Го спод њи на Ме ни;
За то Ме по ма за да ја вим Је ван ђе ље си ро ма си ма;
По сла Ме да ис це лим скру ше не у ср цу;
Да про по ве дим за ро бље ни ма да ће се от пу сти ти;
И сле пи ма да ће про гле да ти;
Да от пу стим су жње;
И да про по ве дим при јат ну го ди ну Го спод њу.«
»И за тво рив ши књи гу да де слу зи... и сви у збор ни ци гле да ху 

на Њ... И сви Му све до ча ху, и ди вља ху се ре чи ма бла го да ти ко је 
из ла жа ху из уста Ње го ви јех.« (Лу ка 4,20–22)

Исус је ста јао пред на ро дом као жи ви Ту мач про ро чан става 
ко ја су го во ри ла о Ње му. Об ја шња ва ју ћи ре чи ко је је про чи тао, 
го во рио је о Ме си ји као По ма га чу угње та ва них, Осло бо ди о цу за-
ро бље них, Ис це ли те љу бо ле сних, као о Оно ме ко ји ће вра ти ти 
вид сле пи ма и откри ти све ту све тлост исти не. Ње го во ути цај но 
по сту па ње и чу де сно зна че ње Ње го вих ре чи про же ли су слу ша-
о це та квом си лом ка кву ни ка да ра ни је ни су осе ти ли. Пли ма бо-
жан ског ути ца ја ру ши ла је сва ку пре пре ку и као и Мој си је, по сма-
тра ли су Не ви дљи во га. По што су њи хо ва ср ца би ла по кре ну та 
Све тим Ду хом, од го во ри ли су усрд ним амин и хва ла ма Го спо ду.

Ме ђу тим, ка да је Исус из ја вио: »Да нас се из вр ши ово пи смо 
у уши ма ва шим«, из не на да су би ли по кре ну ти да ми сле о се би 
и тврд ња ма Оно га ко ји им се обра тио. Они, Изра иљ ци, де ца 
Авра мо ва, би ли су пред ста вље ни као да се на ла зе у роп ству. 
Вест им је би ла упу ћена као за ро бље ни ци ма ко ји тре ба да се 
ослобо де си ле зла; као они ма ко ји су у та ми и ко ји ма је по треб-
на светлост исти не. Њи хо ва гор дост је би ла по вре ђе на, а стра-
хо ва ња по кре ну та. Ису со ве ре чи ука за ле су на то да је Ње гов 
рад за њих пот пу но раз ли чит од онога ко ји су же ле ли. Њи хо ва 
де ла мо гу би ти не по сред но ис пи ти ва на. И по ред њи хо ве тач но-
сти у оба вља њу спо ља шњих об ре да, из бе га ва ли су ис пи ти ва ње 
тих би стрих, про дор них очи ју.

Ко је овај Исус, пи та ли су. Он ко ји твр ди да по ла же пра во на 
сла ву Ме си је био је др во де љин син и ра дио за нат са сво јим оцем 
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Јо си фом. Ви ђа ли су Га ка ко на пор но ра ди, пе њу ћи се и спу шта ју-
ћи низ бре жуљ ке, би ли су упо зна ти с Ње го вом бра ћом и се стра-
ма и зна ли Ње гов жи вот и по сло ве. Ви де ли су Ње гов раз вој из де-
тињ ства у мла дост, и из мла до сти у му жев но до ба. Иа ко је Ње гов 
жи вот био бес пре ко ран, ни су мо гли ве ро ва ти да је Он Обе ћа ни.

Ка ква су прот ност из ме ђу Ње го вог уче ња о но вом цар ству и 
уче ња ко је су чу ли од свог ста ре ши не! Исус ни је ни шта ре као о 
њи хо вом осло бо ђе њу од Ри мља на. Слушали су о Ње го вим чу-
ди ма и на да ли се да ће сво ју си лу упо тре би ти у њи хо ву ко рист, 
али ни су за па зи ли ни какав на го ве штај ова кве на ме ре.

Ка да су отво ри ли вра та сум њи, ср ца су им по ста ла твр ђа, 
иако су за тре ну так би ла омек ша ла. Со то на је од лу чио да сле пе 
очи то га да на не сме ју да про гле да ју, ни ти да се осло бо де ду-
ше око ва не роп ством. Жесто ком си лом ра дио је на то ме да их 
учвр сти у не вер ству. Ни су обра ћа ли па жњу на знак ко ји им је 
већ дат, ка да су би ли по кре ну ти убе ђе њем да је њи хов От ку пи-
тељ Тај ко ји им се обра ћао.

Ме ђу тим, Исус им је дао до каз свог бо жан ства от кри ва њем 
њи хо вих тај них ми сли. »Ре че им: Ви ће те Ме ни без сум ње ка за-
ти ову при чу: Ле ка ру! из ле чи се сам; што смо чу ли да си чи нио 
у Ка пер на у му учи ни и ов де на сво јој по стој би ни. Ре че пак: За и-
ста вам ка жем: Ника кав про рок ни је мио на сво јој по стој би ни. 
А за и ста вам ка жем: Мно ге удо ви це бе ја ху у Изра и љу у вре ме 
Или ји но кад се не бо за тво ри три го ди не и шест ме се ци и би 
ве ли ка глад по свој зе мљи; и ни к јед ној од њих не би по слан 
Или ја до у Са реп ту Си дон ску к же ни удо ви ци. И мно ги бе ја ху 
гу ба ви у Изра и љу за про ро ка Је ли си ја; и није дан се од њих не 
очи сти до Не ма на Си ри ја ни на.« (Лу ка 4,23–27)

Овим из ла га њем до га ђа ја из жи во та про ро ка, Исус је од-
го во рио на пи та ња сво јих слу ша ла ца. Слу га ма ко је је Бог иза-
брао за на ро чи то де ло, ни је би ло до пу ште но да ра де за на род 
твр до га и не вер но га ср ца. Ме ђу тим, они ко ји су има ли ср ца да 
осе ћа ју и ве ре да по веру ју, до жи ве ли су на ро чи ту на кло ност 
до ка зи ма Ње го ве си ле кроз про ро ке. У Или ји но вре ме Изра иљ 
се одво јио од Бо га. Чвр сто су се др жа ли сво јих гре ха и од ба-
ци ва ли опо ме не Ду ха пре ко Го спод њих ве сни ка. На тај на чин 
са ми су се од се кли од ка на ла ко јим је Божји бла го слов мо гао 
да до пре до њих. Го спод је про шао по ред изра иљ ских до мо ва 
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и на шао уто чи ште за сво га слу гу у не зна бо жач кој зе мљи, код 
јед не же не ко ја ни је при па да ла иза бра ном на ро ду. Ме ђу тим, 
ова же на би ла је удо сто је на за то што је сле ди ла све тлост ко ју је 
при ми ла и ње но ср це би ло је отво ре но за ве ћу све тлост, ко ју јој 
је Бог по слао пре ко свог про ро ка.

Из истог раз ло га у Је ли си је во вре ме гу бав ци из Изра и ља би-
ли су ми мо и ђе ни. Али Не ман, не зна бо жач ки пле мић, био је ве-
ран свом убе ђе њу у оно што је пра во и осе ћао је ве ли ку по тре бу 
за по мо ћи. На ла зио се у ста њу ка да је мо гао да при ми да ро ве 
Бож је ми ло сти. Не са мо што се очи стио од гу бе, већ је био бла-
го сло вен зна њем о пра вом Бо гу.

Наш по ло жај пред Бо гом не за ви си од величине све тло сти 
ко ју смо при ми ли, већ од то га ка ко смо ис ко ри сти ли оно што 
има мо. На тај на чин чак и не зна бо шци, ко ји иза бе ру оно што је 
пра во, ко ли ко то мо гу да раз ли ку ју, у по вољ ни јем су по ло жа ју 
од оних ко ји су доби ли ве ли ку све тлост и ко ји твр де да слу же 
Бо гу, али не обра ћа ју па жњу на светлост и сво јим сва ко днев-
ним жи во том по би ја ју оно што ис по ве да ју.

Ису со ве ре чи слу ша о ци ма у си на го ги погодиле су ко рен њи-
хо ве са мо пра вед но сти, чи не ћи их све сним гор ке исти не да су се 
уда љи ли од Бо га и из гу би ли пра во да бу ду Ње гов на род. Сва ка 
реч је се кла као нож ка да им је би ло приказано њи хо во ствар но 
ста ње. Са да су пре зи ра ли ве ру ко јом их је Исус у по чет ку на дах-
нуо. Ни су хте ли да при зна ју да је Он, ко ји је по те као из си ро ма-
штва и ни жих сло је ва, био би ло шта дру го до оби чан чо век.

Њи хо во не вер ство покренуло је зло бу. Со то на је упра вљао 
њи ма и у бе су по ви ка ли су про тив Спа си те ља. Окре ну ли су се 
од Ње га чи ји је за да так био да ле чи и об на вља; са да су по ка за ли 
свој ства уни шта ва ла ца.

Ка да је Исус ука зао на бла го сло ве да те не зна бо шци ма, по-
кре ну ла се же сти на на ци о нал ног по но са Ње го вих слу ша ла ца и 
Ње го ве ре чи угу ши ла је гра ја мно штва. Ови љу ди би ли су по-
но сни на др жа ње за ко на, али са да ка да су њи хо ве пред ра су де 
би ле по вре ђе не, постали су спрем ни да по чи не уби ство. Скуп 
се рас ту рио и ухва тив ши Ису са, из гу ра ли су Га из си на го ге и из 
гра да. Сви су из гле да же ле ли Ње го во уни ште ње. По жу ри ва ли 
су Га до иви це про ва ли је, на ме ра ва ју ћи да Га стр мо гла ве у њу. 
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Уз ви ци и кле тве ис пу ња ва ли су ва здух. Не ки су ба ца ли ка ме ње 
на Ње га, ка да је из не на да иш че зао из ме ђу њих. Не бе ски ве сни-
ци ко ји су би ли крај Ње га у си на го ги, би ли су са Њим усред 
раз бе сне лог мно штва. Они су Га за кло ни ли од Ње го вих не при-
ја те ља и од ве ли на без бед но ме сто.

Анђели су исто та ко за шти ти ли Ло та и без бед но из ве ли из 
Со до ма. Та ко су за шти ти ли Је ли си ја у ма лом пла нин ском гра ду. 
Ка да су окол на бр да би ла пу на ко ња, бој них ко ла си риј ског ца-
ра и ве ли ке вој ске на о ру жа них љу ди, Је ли си је је ви део ка ко су 
обли жње пла нинске па ди не би ле пре кри ве не Бож јим вој ска ма 
– ко њи ма и ва тре ним бој ним ко ли ма сву да око Го спод њег слу ге.

У свим ве ко ви ма ан ђе ли су та ко би ли бли зу Хри сто вих вер-
них след бе ни ка. Сил ни са вез зла свр стан је у бо р бе не ре до ве 
про тив оних ко ји ће по бе ди ти, али Хри стос же ли да ви ди мо 
оно што је не ви дљи во, не бе ске вој ске уло го ре не око оних ко ји 
љу бе Бо га, да би их осло бо ди ле. Не ће мо ни ка да до зна ти од ко-
јих смо опа сно сти, ви дљи вих или не ви дљи вих, би ли са чу ва ни 
по сре до ва њем ан ђе ла, све док у све тло сти веч но сти не бу де мо 
упознали Бож ја про ви ђе ња. Та да ће мо зна ти да је це ло куп на 
не бе ска по ро ди ца по ка за ла за ни ма ње за нас и да су ве сни ци са 
Бож јег пре сто ла из да на у дан пра ти ли на ше ко ра ке.

Ка да је Исус у си на го ги чи тао про ро чан ство, ни је про чи тао 
ко нач ни опис Ме си ји ног ра да. Про чи тав ши ре чи: »Да огла сим 
го ди ну ми ло сти Го спод ње«, из о ста вио је ре че ни цу »и дан осве-
те Бо га на ше га«. (Иса и ја 61,2) То је би ло исто то ли ко исти ни то 
као што је био први део про ро чан ства. Сво јим ћу та њем Исус 
ни је по ре као исти ну. Ме ђу тим, на овом по след њем из ра зу, Ње-
го ви слу ша о ци ра до су се за др жа ва ли и же ле ли да се ис пу ни. 
Об ја вљи ва ли су су до ве про тив не зна бо жа ца не уочавајући да 
је њи хо ва кри ви ца би ла чак и ве ћа него дру гих. Њи ма је би ла 
најхит ни је по треб на ми лост ко ју су они та ко спрем но ус кра ћи-
ва ли не зна бо шци ма. То га да на у си на го ги, ка да је Исус ста јао 
ме ђу њи ма, има ли су при ли ку да при хва те по зив Не ба. Он ко ме 
је »мила ми лост« (Ми хеј 7,18) ра до би их спа сао уни ште ња које 
су при зи ва ли њи хо ви гре си.

Он ни је мо гао да их на пу сти, а да им не упу ти још је дан по-
зив на по ка ја ње. Пред крај сво га ра да у Га ли ле ји, по но во је по-
се тио дом сво га де тињ ства. Од од ба ци ва ња ко је је до жи вео ов-
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де, глас о Ње го вом про по ве да њу и Ње го вим чу ди ма ис пу нио 
је зе мљу. Са да ни ко ни је мо гао да по рек не да Он по се ду је ве ћу 
си лу од људ ске. Љу ди из На за ре та зна ли су да је ишао чи не ћи 
до бро и ле че ћи све оне ко је је со то на угње та вао. Око њих су 
по сто ја ла чи та ва се ла у ко ји ма се ни у јед ној ку ћи ни је чу ло 
је ча ње бо ле сних, јер је Он прошао кроз њих и из ле чио све њи-
хо ве бо ле сни ке. Ми лост ко ја се от кри ва ла у сва ком по ду хва ту 
Ње го вог жи во та, до казала је Ње го во бо жан ско по ма за ње.

Док су слу ша ли Ње го ве ре чи, На за ре ћа ни су опет би ли по-
кре ну ти Све тим Ду хом. Ме ђу тим, чак ни са да ни су хте ли при-
зна ти да је овај Чо век, ко ји је од ра стао ме ђу њи ма, био друк чи ји 
или ве ћи од њих. Још увек их је пе кло гор ко се ћа ње да је њи ма, 
док је за Се бе твр дио да је Обе ћа ни, оспо ра вао ме сто у Изра и-
љу, јер им је по ка зао да су ма ње до стој ни Бож је на кло но сти од 
јед ног не зна бо шца или не зна бо шки ње. Оту да, иа ко су по ста ви-
ли пи та ње: »От куд Ово ме пре му дрост ова и мо ћ«, не би Га при-
ми ли као Хри ста Бож је га. Због њихо вог не вер ства Спа си тељ 
ни је мо гао да учи ни ме ђу њи ма мно го чу да. Са мо је не ко ли ко 
ср ца би ло отво ре но за Ње го ве бла го сло ве и Он се те шка ср ца 
уда љио, да се ни ка да ви ше не вра ти.

Не вер ство, ко је су ра ни је га ји ли, на ста ви ло је да вла да љу ди-
ма из На за ре та. Исто та ко вла да ло је Си не дри о ном и на ро дом. 
За све ште ни ке и на род пр во од би ја ње от кри ве ња си ле Све то га 
Ду ха би ло је по че так кра ја. Да би до ка за ли ка ко је њи хо во пр во 
од би ја ње би ло ис прав но, на ста ви ли су по сле то га да сит ни чар-
ски осу ђу ју Хри сто ве ре чи. Њи хо во од ба ци ва ње Ду ха до сти гло 
је свој вр ху нац на гол гот ском кр сту, у уни ште њу њи хо вог гра да 
у ра се ја ва њу на ро да на све че ти ри стра не све та.

О, ко ли ко је Хри стос че знуо да Изра и љу отво ри дра го це не 
ри зни це исти не! Ме ђу тим, њи хо во ду хов но сле пи ло би ло је та-
кво да им је би ло не мо гу ће да от крију исти не о Ње го вом цар-
ству. Чвр сто су се др жа ли сво га вје ру ју и сво јих бес ко ри сних 
об ре да, док је не бе ска исти на че ка ла да је при ме. Тро ши ли су 
свој но вац на ни штав не ства ри, док им је хлеб жи во та био на 
до ма ша ју. За што ни су при шли Бож јој ре чи и мар љи во је про у-
ча ва ли да ви де да ли су би ли у за блу ди? Спи си Ста ро га за ве та 
ја сно су са оп шта ва ли сва ку по је ди ност Христо ве слу жбе, а Он 
је не пре ста но на во дио про ро ке и из ја вљи вао: »Да нас се из вр ши 
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ово Пи смо у уши ма ва шим.« Да су искре но ис тра жи ва ли Пи-
смо, под вр га ва ју ћи сво је те о ри је про ве ри из Бож је ре чи, Исус 
не би имао по тре бе да пла че над њи хо вом око ре ло шћу. Он не 
би мо рао да из ја ви: »Ето ће вам се оста ви ти ку ћа ва ша пу ста.« 
(Лу ка 13,35) Мо гли би да упо знају до каз о Ње го вом ме си јан-
ству и не сре ћа ко ја је пре тво ри ла њи хов по но сни град у ру ше-
ви не, мо гла би се из бе ћи. Ме ђу тим, ум Је вре ја по стао је ску чен 
њи хо вим не ра зумном фа на ти змом. Хри сто ве по у ке от кри ва ле 
су не до статке њи хо вог ка рак те ра и зах те ва ле по ка ја ње. Да су 
при хва ти ли Ње го ва уче ња, њи хов на чин жи во та би се из ме нио 
и тада би на пу стили на де ко је су га ји ли. Да би их Не бо по што-
ва ло, мо ра ју да жр тву ју пошто ва ње љу ди. Да би по слу ша ли ре-
чи овог но вог ра би на, мо ра ју по ћи про тив ми шље ња ве ли ких 
ми сли ла ца и учи те ља тог вре ме на.

Исти на ни је би ла оми ље на у Хри сто во до ба. Она је не о ми-
ље на и у на ше вре ме. По ста ла је не о ми ље на от ка ко је со то на 
пр ви пут у чо ве ку иза звао од врат ност пре ма њој из но ше њем 
ла жи ко је су во ди ле са мо у зви ше њу. Зар се и ми да нас не су сре-
ће мо са те о ри ја ма и доктри на ма ко је не ма ју осно ву у Бож јој ре-
чи? Љу ди их се др же та ко чвр сто као што су се Је вре ји др жа ли 
сво га пре да ња.

Је вреј ске во ђе би ле су ис пу ње не ду хов ним по но сом. Њи хо-
ва же ља за лич ним про сла вља њем ис по љи ла се чак и у слу жби 
у Све ти њи. Во ле ли су почасна ме ста у си на го ги. Во ле ли су по-
здра ве на тр го ви ма и би ли за до вољ ни, ка да су чу ли звук сво јих 
ти ту ла са уса на љу ди. Док је ствар на по бо жност опа да ла, по-
ста јали су још љу бо мор ни ји на сво ја пре да ња и об ре де.

По што је њи хов ра зум био по мра чен се бич ним пред ра су да-
ма, ни су би ли у ста њу да ускла де си лу Хри сто вих убе дљи вих 
ре чи са скром но шћу Ње го вог жи во та. Ни су схва ти ли чи ње ни-
цу да ствар ној ве ли чи ни ни је по треб но спо ља шње раз ме та ње. 
Си ро ма штво овог Чо ве ка у пот пуној је опреч но сти са Ње го вом 
тврд њом да је Ме си ја. Ако је Он оно што је твр дио да је сте, пи-
та ли су се они, за што је та ко скро ман. Ако се за до во ља вао ти ме 
да бу де без ору жа не си ле, шта ће би ти од њи хо вог на ро да? Ка ко 
мо же си ла и сла ва ко ју су та ко ду го очеки ва ли, до ве сти на ро де 
да бу ду по да ни ци у гра ду Је вре ја? Зар све ште ни ци ни су учи ли 
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да Изра иљ тре ба да за вла да це лом Зе мљом? Да ли је мо гу ће да 
су ве ли ки вер ски учи те љи по гре ши ли?

Ме ђу тим, ни је са мо од су ство спо ља шње сла ве у Ису со вом 
жи во ту би ло то што је на ве ло Је вре је да Га од ба це. Он је био уте-
ло вље ње чи сто те, а они су би ли не чи сти. Пре би вао је ме ђу љу ди-
ма као при мер бес пре кор не че сти то сти. Ње гов жи вот без ма не 
осве тлио је њи хова ср ца. Ње го ва искре ност от кри ва ла је њи хо ву 
не ис кре ност. Она је учи ни ла да се ис по љи сва при твор ност њи-
хо ве ли це мер не по бо жно сти и от кри ла им бе за ко ње у ње го вом 
од врат ном ка рак те ру. Та ква све тлост би ла је не по жељ на.

Да је Хри стос исти цао фа ри се је и да је ве ли чао њи хо во зна -
ње и по бо жност, они би Га са ра до шћу по здра ви ли. Ме ђу тим, 
ка да је го во рио о не бе ском цар ству као о раз до бљу ми ло сти 
за све љу де, откривао је је дан вид ре ли ги је ко ји ни су хте ли да 
тр пе. Њи хов лич ни при мер и уче ње ни ка да ни су би ли та кви 
да слу жбу Бо гу учи не по жељ ном. Ка да су ви де ли Ису са ка ко 
ука зу је па жњу они ма ко је су мр зе ли и од ба ци вали, у њи хо вим 
гор дим ср ци ма по кре ну ле су се го ре стра сти. По ред њи хо вог 
хва ли са ња да ће »Лав, ко ји је од ко ле на Ју ди на« (От кри ва ње 
5,5), уз ди ћи Изра иљ ви ше свих на ро да, они не би мо гли под-
не ти раз о ча ре ње у сво је сла во љу би ве на де бо ље не го што су 
мо гли под не ти Хри стов пре кор због њи хо вих гре хо ва и осу ду, 
ко ју су осе ћа ли од са ме при сут но сти Ње го ве чи сто те.



Глава 25

Oва глава заснована је на Матеју 4,18-22; 
Марку 1,16-20; Луки 5,1-11.

ПОЗИВ СА ОБАЛЕ МОРА

Над Га ли леј ским мо рем ра ђао се дан. Уче ни ци, умор ни од 
без у спе шног ноћ ног, на пор ног ра да, у сво јим ри бар ским 

чам ци ма би ли су још увек на је зе ру. Исус је до шао да про ве де 
ко ји ми ран тре ну так на је зер ској оба ли. У ра ном ју тру на дао 
се да ће има ти ма ло од мора од мно штва ко је Га је из да на у дан 
пра ти ло. Ме ђу тим, на род је убр зо по чео да се оку пља око Ње-
га. Њи хов број бр зо се по ве ћа вао, та ко да су Га при ти ски ва ли 
са свих стра на. У ме ђу вре ме ну уче ни ци су до шли на коп но. Да 
би из бе гао ти ска ње мно штва, Исус је ушао у Пе тров ча мац и 
за мо лио га да се оти сне ма ло да ље од оба ле. Ту су Ису са сви мо-
гли бо ље да ви де и чу ју, па је из чам ца учио мно штво на оба ли.

Ка кав је то при зор био за ан ђе ле да раз ми шља ју о ње му; њи-
хов слав ни За по вед ник, се де ћи у ри бар ском чам цу, љу љао се 
та мо-амо на не мир ним та ла си ма и об ја вљи вао до бре ве сти о 
спа се њу мно штву ко је Га је слу ша ло и ко је се ти ска ло све до 
са ме во де! Он ко ји је био По што ва ни Не ба об ја вљи вао је под 
ве дрим не бом, обич ном све ту, ве ли ке исти не о сво ме цар ству. 
Ипак, ни је мо гао има ти по год ни је ме сто за свој рад. Је зе ро, 
пла ни не, про стра на по ља, сун че ва светлост ко ја се ра си па ла по 
зе мљи, све Му је то да ва ло ма те ри јал за сли ко ви то при ка зи ва-
ње по у ка и ути ски ва ње тих по у ка у умо ве. Ни јед на од Ису со вих 
по у ка ни је оста ла без ро да. Сва ка по ру ка са Ње го вих уса на до-
пи ра ла је до не ке ду ше као реч веч ног жи во та.
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Мно штво на оба ли по ве ћа ва ло се сва ког тре нут ка. Ста ри 
љу ди осла ња ју ћи се на шта по ве, сна жни се ља ци са бр да, ри ба-
ри после свог му ко трп ног ра да на је зе ру, тр гов ци и ра би ни, бо-
га ти и уче ни, ста ри и мла ди, до но се ћи сво је бо ле сне и оне ко ји 
су па ти ли, ти ска ли су се да чу ју ре чи бо жан ског Учи те ља. При-
зо ре као што је овај про ро ци су уна пред ви де ли и на пи са ли:

»Зе мља За ву ло но ва и зе мља Неф та ли мо ва
На пу ту ка мо ру са оне стра не Јор да на,
Га ли ле ја не зна бо жач ка,
Љу ди ко ји се де у та ми
ви де ше ви де ло ве ли ко,
И они ма што се де на стра ни у се ну смрт но ме,
За све тли ви де ло.«
Поред мно штва на оба ла ма Ге ни са ре та, Исус је у сво јој про-

по ве ди крај мо ра имао на уму и дру ге слу ша о це. Гле да ју ћи ве-
ко ве ко ји ће до ћи, ви део је сво је вер не след бе ни ке у за тво ри ма 
и суд ским дво ра на ма, у ис ку ше њи ма, уса мље но сти и пат ња ма. 
Пред Њим је ја сан сва ки при зор ра до сти, бор бе и те шко ће. У 
ре чи ма ко је је из го во рио они ма, ко ји су се оку пи ли око Ње га, 
Он је го во рио и оним дру гим ду ша ма исте ре чи ко је ће до пи-
ра ти до њих као вест на де у ис ку ше њу, уте хе у ту ги и не бе ске 
све тло сти у та ми. По сред ством Све тога Ду ха, овај глас ко ји је 
го во рио из ри бар ског чам ца на Га ли леј ском мо ру, чу ће се ка ко 
об ја вљу је мир људ ским ср ци ма све до кра ја вре ме на.

Ка да је за вр шио про по вед, Исус се окре нуо Пе тру и ре као му 
да се оти сне на мо ре и ба ци сво ју мре жу. Ме ђу тим, Пе тар је био 
обес хра брен. Це ле но ћи ни је ни шта уло вио. За вре ме тих ча со ва 
уса мље но сти раз ми шљао је о суд би ни Јо ва на Кр сти те ља, ко ји је 
ча мио сам у там ни ци. Раз ми шљао је о бу дућ но сти Ису со вој и Ње-
го вих след бе ни ка, о не у спе ху Ње го вог де ла у Ју де ји и о зло би све-
ште ни ка и ра би на. Чак и ње го во за ни ма ње пре тр пе ло је не у спех; и 
док је по сма трао пра зне мре же, бу дућ ност му се учи ни ла мрач ном, 
пу ном обес храбре ња. »Учи те љу«, ре као је, »сву ноћ смо се тру ди ли, 
и ни шта не ухва ти смо, али по Тво јој ре чи ба ци ћу мре жу.«

Ноћ је би ла је ди но по вољ но вре ме за лов по мо ћу мре жа у 
би стрим је зер ским во да ма. По сле без у спе шног тру да це ле но-
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ћи, из гле да ло је без на де жно ба ци ти мре жу да њу, али Исус је 
за по ве дио и љу бав пре ма учи те љу по кре ну ла је уче ни ке да по-
слу ша ју. Си мон и ње гов брат за јед но су спу сти ли мре жу. Ка да 
су по ку ша ли да је из ву ку, ко ли чи на ри бе у њој би ла је та ко ве-
ли ка да је по че ла да се це па. Би ли су при мо ра ни да по зо ву Ја ко-
ва и Јо ва на у по моћ. Ка да је улов био обез бе ђен, оба чам ца би ла 
су та ко те шко на то ва ре на да им је пре ти ла опа сност да по то ну.

Ме ђу тим, Пе тар са да више ни је ми слио на чам це или то вар. 
Ово чу до, ви ше од сва ког дру гог ко ме је он био све док, би ло 
је за ње га израз Бож је си ле. У Ису су је ви део Оно га ко ји упра-
вља це лом при ро дом. Бо жан ска при сут ност от кри ла је ње го ву 
лич ну гре шност. Љубав пре ма Учи те љу, стид због не вер ства, 
за хвал ност због Хри сто ве љу ба зно сти, а из над све га осе ћа ње 
лич не не чи сто те у при су ству бес крај не чи сто те, са свим су га 
са вла да ли. Док су ње го ви дру го ви обез бе ђи ва ли са др жај мре-
же, Пе тар је пао пред Спа си те ље ве но ге, уз вик нув ши: »Изи ђи 
од ме не, Го спо де, ја сам чо век гре шан.«

То је би ло исто при су ство бо жан ске све тло сти ко је је на ве ло 
про ро ка Да ни ла да пад не као мр тав пред Бож јим ан ђе лом. Ре-
као је: »И ле по та ми се на гр ди, и не имах сна ге.« Та ко и Иса и ја 
ка да је ви део Го спод њу сла ву, уз вик нуо је: »Ја ох ме ни! по ги бох, 
јер сам човек не чи стих уса на, и жи вим усред на ро да не чи стих 
уса на, јер ца ра Го спо да над вој ска ма ви дех сво јим очи ма.« (Да-
ни ло 10,8; Иса и ја 6,5) Људ ска при ро да са сво јом сла бо шћу и 
гре хом ста вље на је на су прот бо жан ског са вр шен ства, па се осе-
ћао пот пу но не са вр шеним и не све тим. Исто је би ло са сви ма 
ко ји ма је да то да са гле да ју Бож ју ве ли чи ну и ве ли чан ство.

Пе тар је уз вик нуо: »Изи ђи од ме не, Го спо де, ја сам чо век 
гре шан«, али ипак чвр сто се др жао Хри сто вих но гу, осе ћа ју ћи 
да не мо же да се одво ји од Ње га. Спа си тељ је од го во рио: »Не бој 
се; от се ле ћеш љу де ло ви ти.« На кон што је Иса и ја ви део Бож ју 
све тлост и своју личну не до сто ј ност, би ла му је по ве ре на бо-
жан ска вест. По што је Пе тар по ве ден у са мо о дри ца ње и за ви-
сност од бо жан ске си ле, при мио је по зив да ра ди за Хри ста.

До ово га тре нут ка ни је дан од уче ни ка ни је се као са рад ник 
ује ди нио са Ису сом. Би ли су све до ци мно гих Ње го вих чу да и 
слу ша ли Ње го ва про у ча ва ња, али ни су пот пу но на пу сти ли 
сво ја ра ни ја за ни ма ња. Утам ни че ње Јо ва на Кр сти те ља би ло 249
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је за све њих јед но гор ко разо ча ра ње. Ако је ова кав мо рао би-
ти ис ход Јо ва но ве ми си је, мо гли су има ти ма ло на де за сво га 
Учи те ља, про тив ко га су се ује ди ни ли сви вер ски во ђи. У овим 
окол но сти ма, за њих је би ло олак ша ње да се за крат ко вре ме 
вра те свом ри ба ре њу. Ме ђу тим, Исус их сада по зи ва да на пу-
сте свој ра ни ји жи вот и да ује ди не сво је ин те ре се с Ње го вим. 
Пе тар је при хва тио по зив. Сти гав ши на оба лу, Исус је по звао 
дру га три уче ни ка: »Хај де те за Мном, и учи ни ћу вас лов ци ма 
људ ским.« Они су од мах оста ви ли све и по шли за Њим.

Пре не го што их је по звао да на пу сте сво је мре же и ри бар-
ске чам це, Исус их је уве рио да ће Бог за до во љи ти све њи хо ве 
по тре бе. Упо тре ба Пе тро вог чам ца за де ло Је ван ђе ља бо га то 
се ис пла ти ла. Онај ко ји је »бо гат за све ко ји га при зи вљу«, ре-
као је: »Дај те, и да ће вам се: Ме ру до бру на би је ну и стре се ну и 
прео пу ну.« (Ри мља ни ма 10,12; Лу ка 6,38) Ова квом ме ром Он 
је на гра дио и слу жбу уче ни ка. Сва ка жр тва ко ја је учи ње на у 
Ње го вој слу жби би ће на гра ђе на пре ма »пре ве ли ком бо гат ству 
бла го да ти ње го ве«. (Ефе сци ма 3,20; 2,7)

За вре ме те жа ло сне но ћи на је зе ру, ка да су би ли одво је ни 
од Хри ста, уче ни ке је те шко при ти ски ва ло не вер ство, а и умор 
од бес плод ног тру да. Ме ђу тим, Ње го во при су ство под ста кло је 
њи хо ву ве ру и до не ло им ра дост и успех. Та ко је и са на ма; одво-
јен од Христа наш рад је бес пло дан, и ла ко је из гу би ти по ве ре ње 
и гун ђа ти. Али, ка да је Он бли зу, а ми ра ди мо по Ње го вом упут-
ству, ра ду је мо се до ка зи ма Ње го ве мо ћи. Со то ни но де ло је обес-
хра брење ду ше, а Хри сто во де ло је на дах нутост ве ром и на дом.

Још ду бља по у ка, ко ју је чу до от кри ло уче ни ци ма, по у ка је 
и за нас – да Онај чи ја реч мо же да са ку пи ри бе из мо ра, мо же 
да ути че и на људ ска ср ца при вла че ћи их ве за ма сво је љу ба ви, 
та ко да Ње го ве слу ге мо гу по ста ти »лов ци љу ди«.

Ти га ли леј ски ри ба ри би ли су скром ни и не о бра зо ва ни љу-
ди, али Хри стос, Све тлост све та, имао је ве ли ке мо гућ но сти да 
их оспо со би за по ло жај за ко ји их је иза брао. Спа си тељ ни је 
пре зи рао обра зо ва ње, јер ка да њи ме упра вља Бож ја љу бав и 
ка да је по све ће но Његовој слу жби, опле ме њен ум је бла го слов. 
Али, Он је ми мо и шао му дре љу де сво га вре ме на, за то што су 
би ли та ко пу ни са мо по у зда ња тако да ни су мо гли са о се ћа ти 
са чо ве чан ством ко је па ти и по ста ти са рад ни ци са Чо ве ком из 
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На за ре та. У њи хо вом фа на ти зму би ло им је испод до сто јан ства 
да их Хри стос учи. Го спод Исус тражио је са рад њу оних ко ји 
ће по ста ти про ход ни ка на ли за пре но ше ње Ње го ве благодати. 
Пр во што тре ба да на у че сви, ко ји ће по ста ти Бож ји са рад ни-
ци, је по у ка о не по ве ре њу у са мо га се бе, та да ће би ти спрем ни 
да доби ју Хри стов ка рак тер. То се не мо же сте ћи вас пи та њем у 
ви шим шко ла ма. То је плод му дро сти ко ја се мо же до би ти са мо 
од бо жан ског Учи те ља.

Исус је иза брао не о бра зо ва не ри ба ре за то што ни су би ли 
шко ло ва ни на пре да њи ма и по гре шним оби ча ји ма сво га вре-
ме на. Они су би ли љу ди при род но об да ре ни, по ни зни и по уч-
љи ви, љу ди ко је је Он мо гао да вас пи та ва за свој рад. У сва-
ко днев ном жи во ту има мно го љу ди који стр пљи во оба вља ју 
обич не на пор не по сло ве, не све сни да по се ду ју та кве мо ћи ко је 
би их, ако би их раз ви ли, из јед на чи ле са најце ње ни јим љу ди-
ма у све ту. По тре бан је до дир ве ште ру ке да про бу ди те успа-
ва не спо соб но сти. Та кве љу де Исус је по звао да бу ду Ње го ви 
са рад ни ци и дао им пред ност да се дру же са Њим. Ве ли ки љу-
ди у све ту никада ни су има ли та квог учи те ља. Ка да су про шли 
Спа си те ље ву обу ку, уче ни ци ви ше ни су би ли не зна ли це и не о-
бра зо ва ни. По ста ли су Му слич ни умом и ка рак те ром, љу ди су 
зна ли да су били са Ису сом.

Најуз ви ше ни ји по сао вас пи та ња ни је са мо пре но ше ње зна-
ња, већ уса ђи ва ње жи вот не сна ге, ко ја се при ма до ди ром ума 
са умом и ду ше са ду шом. Са мо жи вот ра ђа жи вот. Ка кву су 
пред ност има ли они ко ји су три го ди не би ли у сва ко днев ном 
до ди ру са тим бо жан ским жи во том из ко га је по те као сва ки 
жи во то дав ни под сти цај, ко ји је до нео бла го слов све ту! Ви ше 
од сво јих дру го ва Јо ван, љу бље ни уче ник, пот чи нио је се бе си-
ли тог чу де сног жив ота. Он ка же: »И Жи вот се ја ви, и ви де смо, 
и све до чи мо, и ја вља мо вам Жи вот веч ни, ко ји беше у Оца, и 
ја ви се на ма.« »И од пу но сти Ње го ве ми узе смо бла го дат за бла-
го да ћу.« (1. Јо ва но ва 1,2; Јо ван 1,16)

Апо сто ли на ше га Го спо да ни су има ли ни шта што би им до-
не ло сла ву. Би ло је очи глед но да успех њи хо вог ра да при па да 
је ди но Бо гу. Живот ових љу ди, ка рак тер ко ји су из гра ди ли и 
сил но де ло ко је је Бог учи нио пре ко њих, по твр ђу ју оно што ће 
Он учи ни ти за све који су по уч љи ви и по слу шни.
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Онај ко ји најви ше во ли Хри ста учи ни ће најви ше до бра. Не-
ма гра ни ца ко ри сно сти за оно га ко ји, од ри чу ћи се се бе, омо гу-
ћа ва Све то ме Ду ху, да де лу је у ње го вом ср цу и жи ви жи во том 
пот пу но по све ће ним Бо гу. Ако љу ди без жа ље ња или су ста ја ња 
на пу ту бу ду под не ли не оп ход ну дис ци пли ну, Бог ће их по у-
ча ва ти из са та у сат, из да на у дан. Он че зне да от кри је сво ју 
ми лост. Ако Ње гов на род хо ће да от кло ни пре пре ке, Он ће у 
обил ним то ко ви ма из ли ти во де спа се ња кроз људ ске ка на ле. 
Ка да би јед но став ни љу ди би ли охра бре ни да учи не све до бро 
ко је мо гу, ка да ру ке ко је спу та ва ју не би би ле ста вље не на њих 
да угу ше њи хо ву рев ност, та да би сто ти ну по сле ни ка за Хри ста 
би ло та мо где је са да је дан.

Бог узи ма љу де та кве ка кви су и ако Му се пот чи не, ва   с пи та-
ва их за сво ју служ бу. Бож ји Дух, при мљен у ду шу, ожи ве ће све 
ње не спо соб но сти. Ум ко ји је пот пу но по све ћен Бо гу, под вођ-
ством Све то га Ду ха склад но се раз ви ја, оја чан да схва ти и ис-
пу ни Бож је зах теве. Слаб, ко ле бљи ви ка рак тер ме ња се у чврст 
и по сто јан. Не пре кид но по све ће ње ус по ста вља та ко бли зак од-
нос из ме ђу Хри ста и Ње го вих уче ни ка, да хри шћа нин по ста је 
сли чан Ње му умом и ка рак те ром. Ве зом са Хри стом он ће има-
ти ја сни је и ши ре по гле де. Ње го во разу ме ва ње би ће про дор-
ни је, ње го во ра су ђи ва ње урав но те же ни је. Онај ко ји че зне да 
бу де у слу жби Хри сту, та ко је под стак нут жи во то дав ном си лом 
Сун ца прав де да ће ро ди ти мно ги род на сла ву Бо гу.

Љу ди најви шег обра зо ва ња у умет но сти и на у ци на у чи ли 
су дра го це не исти не из жи во та јед но став них хри шћа на, ко је је 
свет сма трао не у ким. Ме ђу тим, ови не зна ни уче ни ци сте кли су 
сво је вас пи та ње у шко ли ко ја је ви ша од свих дру гих. Се де ли 
су крај но гу Оно га ко ји је го во рио као што »чо век ни кад ни је 
го во рио«.
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Глава 26

У КАПЕРНАУМУ

У раз ма ци ма из ме ђу сво јих пу то ва ња, Хри стос се стал но 
вра ћао у Ка пер на ум, па је за то и по знат као »Ње гов град«. 

Био је на оба ла ма Га ли леј ског мо ра и бли зу гра ни це див не ге-
ни са рет ске рав ни це, ако не и у њој.

Ду бо ка је зер ска удо ли на да ва ла је рав ни ци, ко ја је окру жа-
ва ла ње го ве оба ле, из ван ред ну кли му ју га. Ов де је у Хри сто во 
до ба успе ва ла пал ма и ма сли на, ту су би ли воћ ња ци и ви но-
гра ди, зе ле на по ља и цве ће рас ко шних бо ја, све за ли ва но из во-
ри ма жи ве во де ко ји су из би ја ли из сте на. На оба ла ма је зе ра и 
бр ди ма, ко ја су га на ма лој раз да љи ни окру жа ва ла, сме сти ла су 
се мно га се ла и гра до ви. Је зе ро је би ло пре кри ве но ри бар ским 
чам ци ма. На све стра не за па жа ла се вре ва по слов ног и ак тив-
ног жи во та.

Сам Ка пер на ум био је ве о ма по де сан да бу де сре ди ште Спа-
си те ље вог ра да. Бу ду ћи да се на ла зио на глав ном пу ту од Да-
ма ска пре ма Је ру са ли му и Егип ту, до Сре до зем ног мо ра, био 
је део ве ли ке са о бра ћај не ар те ри је. Љу ди из мно гих зе ма ља 
про ла зи ли су кр оз град или се за др жа ва ли у ње му да се од мо-
ре од сво јих пу те ва. Ов де је Исус мо гао да се су срет не са свим 
на ро ди ма и свим дру штве ним сло је ви ма, са бо га ти ма и ве ли-
ки ма, као и са си ро ма шни ма и скром ни ма, а Ње го ве по у ке мо-
гле би ти од не се не у дру ге зе мље и мно ге до мо ве. Ис тра жи ва ње 
проро чанства на тај на чин би ло би под стак ну то, па жња би би-
ла упра вље на на Спа си те ља и Ње го ва ми си ја от кри ве на све ту.

252

253



203У КА ПЕР НА У МУ 

И по ред де ло ва ња Си не дри о на про тив Ису са, на род је жељ-
но оче ки вао раз вој Ње го ве ми си је. Це ло Не бо би ло је по кре ну-
то. Ан ђе ли су при пре ма ли пут за Ње го ву слу жбу, де лу ју ћи на 
људ ска ср ца и при вла че ћи их Спа си те љу.

Све док Хри сто ве си ле у Ка пер на у му био је син ца ре вог чо-
ве ка ко га је Хри стос из ле чио. Двор ски слу жбе ник и ње гов дом 
ра до сно су све до чи ли о сво јој ве ри. Ка да су са зна ли да је Учи-
тељ лич но ме ђу њи ма, цео град се уз бу дио. Мно штво се оку пи-
ло око Ње га. У Су бо ту на род је за кр чио си на го гу то ли ко да је 
ве ли ки број мо рао да се вра ти у не мо гућ но сти да уђе.

Сви ко ји су слу ша ли Спа си те ља »чу ђа ху се на у ци Ње го вој; 
јер Ње го ва бе се да бе ше сил на.« »Јер их уча ше као Онај ко ји 
власт има, а не као књи жев ни ци.« (Лу ка 4,32; Ма теј 7,29) Уче ње 
књи жев ни ка и ста ре ши на би ло је хлад но и кру то, као лек ци-
ја на у че на на па мет. За њих Бож ја реч ни је има ла ни ка кву жи-
вот ну си лу. Ње на уче ња за ме ни ли су соп стве ним пој мо ви ма и 
пре да њем. У уо би ча је ном ре до сле ду слу жбе из ја вљи ва ли су да 
об ја шња ва ју за кон, али ни ка кво на дах ну ће од Бо га ни је по кре-
та ло њи хо ва ср ца или ср ца њи хо вих слу ша ла ца.

Исус ни је имао ни чег за јед нич ког са раз ли чи тим те ма ма за 
рас пра ву ме ђу Је вре ји ма. Ње гов по сао је био да из но си исти ну. 
Ње го ве ре чи богато су осветљавале уче ња па три ја ра ха и про-
ро ка, а све ти спа си из гле да ли су љу ди ма као но во от кри ве ње. 
Ни ка да ра ни је Њего ви слу ша о ци ни су са гле да ва ли та кву ду би-
ну зна че ња Бож је ре чи.

Исус је су сре тао љу де на њи хо вом тлу, као Онај ко ји је упо-
знат са њи хо вим не во ља ма. Он је учи нио исти ну ле пом ти ме 
што ју је из но сио на не по сред ни ји и јед но став ни ји на чин. Ње-
гов је зик био је чист, до сто јан ствен и ја сан као ре ка ко ја те че. 
Ње гов глас био је као му зи ка они ма ко ји су слу ша ли мо но то не 
гла со ве верских учитеља. Ме ђу тим, иа ко је Ње го во уче ње би ло 
јед но став но, го во рио је као Онај ко ји власт има. Ово обе леж је 
ста ви ло је Ње го во уче ње на су прот уче њи ма свих оста лих. Ра-
би ни су го во ри ли са сум њом и не о длуч но шћу, као да се Све то 
пи смо мо же ту ма чи ти та ко да зна чи јед но или са свим су прот-
но од то га. Слу ша о ци су сва ко днев но би ли до во ђе ни у све ве ћу 
не си гур ност. Ме ђу тим, Исус је из ла гао уче ње Пи сма у скла ду 
са њего вим не по гре ши вим ау то ри те том. О би ло че му да је го-
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во рио, Он је то из но сио са си лом, та ко да се Ње го вим ре чи ма 
ни је мо гло су прот ста вља ти.

На сту пао је озбиљ но, али не же сто ко. Го во рио је као Онај ко ји 
пред со бом има од ре ђе ни циљ. Љу ди ма је при ка зи вао ствар но-
ст веч ног све та. У сва кој те ми от кри вао је Бо га. Исус је по ку шао 
да раз би је за сле пље ност ко ја је др жа ла љу де у за о ку пље ности зе-
маљ ским ства рима. Он је ства ри ово га жи во та по ста вио у пра ви-
лан од нос, као оне ко је су под ре ђе не веч ном ин те ре су; али ни је 
ома ло ва жа вао њи хов зна чај. Учио је да су Не бо и Зе мља ме ђу-
соб но по ве за ни, а да по зна ва ње бо жан ске исти не при пре ма љу де 
да бо ље оба вља ју ду жно сти сва ко днев ног жи во та. Го во рио је као 
Онај ко ји је бли зак Не бу, све стан сво је ве зе са Бо гом, а ипак при-
знају ћи сво ју за јед ни цу са сва ким чла ном људ ске по ро ди це.

По ру ке ми ло сти учи нио је ра зно вр сним да би од го ва ра ле 
Ње  го вим слу ша о ци ма. Знао је »про го во ри ти згод ну реч умо-
р ном« (Иса и ја 50,4); јер је благодат те кла са Ње го вих уса на, 
мо гао је на најпри влач ни ји на чин да пренесе људима бла га ис -
ти не. Имао је так та у су о чава њу с умо ви ма пу ним пред ра су-
да, из не на ђу ју ћи их сли ко ви тим при ка зи ма ко ји су при вла чи-
ли њи хо ву па жњу. По мо ћу ма ште до пи рао је до ср ца. Ње го ви 
сли  ко ви ти при ка зи потицали су из сва ко днев ног жи во та, па 
иа ко јед но став ни, има ли су чу де сну ду би ну зна че ња. Пти це у 
ва зду ху, љи ља ни у по љу, се ме, па стир и ов це – овим пој мо ви ма 
Хри стос је сли ко ви то при ка зао веч не исти не; и сва ки пут по сле 
то га, ка да су Ње го ви слу ша о ци има ли при ли ке да ви де ове по-
ја ве у при ро ди, се ћа ли су се Ње го вих ре чи. Хри сто ва сли ко ви та 
при ка зива ња стал но су по на вља ла Ње го ве по у ке.

Хри стос ни ка да ни је ла скао љу ди ма. Ни ка да ни је го во рио о 
оно ме што би под ста кло њи хо ве скло но сти и уо бра зи љу, ни ти 
их је хва лио због њи хо вих оштро ум них про на ла за ка; али ду-
бо ки ми сли о ци, без пред ра су да при хва ти ли су Ње го во уче ње 
и утвр ди ли да оно проверава њи хо ву му дрост. Ди ви ли су се 
ду хов ној исти ни из ра же ној јед но став ни јим је зи ком. Најобра-
зо ва ни ји би ли су оча ра ни Ње го вим ре чи ма, а не о бра зо ва нима 
би ле су увек од ко ри сти. Имао је вест за не у ке; па је чак и не зна-
бо шце на вео да раз у ме ју да Он има вест за њих.

Ис це љу ју ћим до ди ром Ње го во не жно са у че шће спу шта ло 
се на умор на и о ја ђе на ср ца. Чак и усред не об у зда но сти љу тих 
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не при ја те ља био је окру жен ат мос фе ром ми ра. Ле по та Ње го ве 
по ја ве, љуп кост Ње го вог ка рак те ра, а из над све га љу бав из ра-
же на у по гле ду и бо ји гласа, при вла чи ла је к Ње му све оне ко-
ји ни су око ре ли у не вер ству. Да ни је би ло бла гог, са о се ћај ног 
ду ха, ко ји је зра чио из сва ког Његовог по гле да и ре чи, Он не 
би успео да при ву че та ко ве ли ко мно штво. Они ко ји су па ти-
ли и до ла зи ли к Ње му, осе ти ли су да је по ве зао свој ин те рес са 
њи хо вим као вер ни и не жни при ја тељ, па су же ле ли да са знају 
ви ше о исти на ма ко је је Он учио. Не бо се при бли жи ло. Че зну-
ли су да пре би ва ју у Ње го вој при сут но сти, да би уте ха Ње го ве 
љу ба ви мо гла стал но би ти са њи ма.

Исус је вр ло па жљи во за па жао про ме ну у из ра зу ли ца сво јих 
слу ша ла ца. Ра до вао се ли ци ма ко ја су из ра жа ва ла за ни ма ње и 
за до вољ ство. Спа си тељ је био сре ћан ка да су стре ле исти не про-
др ле до ду ше, кршећи пре пре ке се бич но сти, по кре ћу ћи по ка ја-
ње и на кра ју захвал ност. Ка да је очи ма пре ла зио пре ко мно штва 
слу ша ла ца и пре по знао ли ца ко ја је ра ни је ви део, Ње го во ли це 
оза ри ло се ра до шћу. Ви део је у њи ма бу ду ће по да ни ке сво га цар-
ства. Ка да је ја сно ис ка за на исти на, до та кла не ки љу бо мор но чу-
ва ни идол, за пажао је проме ну на ли цу, хла дан, од бо јан по глед 
ко ји је го во рио да све тлост ни је до бро до шла. Ка да је ви део да 
љу ди од ба цу ју вест ми ра, ср це Му је би ло ду бо ко ра ње но.

Исус је у си на го ги го во рио о цар ству ко је је до шао да осну је 
и о свом за дат ку да осло бо ди со то ни не су жње. Био је пре ки нут 
кри  ком ужа са. Је дан умо бол ник ис тр чао је из ме ђу љу ди уз вик-
нув ши: »Про ђи се, шта је те би до нас, Ису се На за ре ћа ни не? До-
шао си да нас по гу биш? Знам Те ко си, Све тац Бо жиј.«

На ста ла је оп шта збр ка и уз бу на. На род је од вра тио па жњу 
од Хри ста не пра те ћи Ње го ве ре чи. То је био со то нин циљ ради 
ко га је до вео сво ју жр тву у си на го гу. Ме ђу тим, Исус је уко рио 
де мо на ре кав ши: »Умук ни и изи ђи из ње га. И обо рив ши га ђа во 
на сре ду, изађе из ње га, и ни ма ло му не на у ди.«

Со то на је по мра чио ум овог не срећ ног пат ни ка, али у Хри-
сто вој при сут но сти зра чак све тло сти про био је мрак. У ње му 
се про бу ди ла те жња за осло бо ђе њем од со то ни не вла сти, али 
зли дух опи рао се Хри сто вој си ли. Ка да је чо век по ку шао да се 
обра ти Хри сту за помоћ, зли дух ста вио је ре чи у ње го ва уста и 
он је по ви као у ду бо кој ду шев ној пат њи и стра ху. Оп сед ну ти од 
злог ду ха де ли мич но је схва тио да се на ла зи у при су ству Оно га 
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ко ји га мо же осло бо ди ти, али ка да је по ку шао да до ђе на до хват 
тој моћ ној ру ци, дру га воља га је за др жа ла и ре чи дру го га на-
шле су свој из лаз. Су коб из ме ђу со тон ске си ле и ње го ве лич не 
же ље за сло бо дом био је стра хо вит.

Онај ко ји је по бе дио со то ну у пу сти њи ку шања по но во се на шао 
ли цем у ли це са сво јим не при ја те љем. Зли дух ис по љио је сву си лу 
у напору да задржи власт над сво јом жр твом. Из гу би ти тло зна чи-
ло би пре пу сти ти Ису су по бе ду. Из гле да ло је као да му че ни чо век 
мо ра да из губи свој жи вот у бор би са не при ја те љем, ко ји је уни-
штио ње го во му жев но до ба. Ме ђу тим, Спа си тељ је заповеднички 
про го во рио и осло бо дио ро ба. Чо век који је био оп сед нут ста јао је 
пред за ди вље ним на ро дом, ра до стан што вла да со бом. Чак је и зао 
дух по све до чио о Спа си те ље вој бо жан ској си ли.

Чо век је сла вио Бо га због сво га осло бо ђе ња. Око ко је је 
доне дав но се ва ло жа ром лу ди ла, са да је од сја ја ва ло ра зу мом и 
би ло пу но су за за хвал ни ца. На род је за ди вљен за не мео. Када 
им се вра ти ла моћ го во ра, до викива ли су је дан дру го ме: »Шта 
је ово? и ка ква је ово на у ка но ва, да с вла сти и ду хо ви ма не чи-
стим за по ве да, и слу ша ју га?« (Мар ко 1,27)

Тај ни узрок пат ње ко ја је од овог чо ве ка на чи ни ла по ја ву за-
стра шу ју ћу за при ја те ље и те рет за њега  лич но, био је у ње го-
вом жи во ту. Био је оп чи њен грешним за довољстви ма ми сле ћи 
да жи вот учи ни ве ли ком за ба вом. Ни је ни са њао да ће по ста ти 
страх и тре пет свету и сра мо та по ро ди ци. Сма трао је да сво је 
вре ме мо же пре пу сти ти не ви ним лу до сти ма. Ме ђу тим, ка да се 
јед ном на шао на низ бр ди ци, но ге су бр зо си ла зи ле. Не у ме ре-
ност и ла ко ми сле ност из о па чи ле су пле ме ни те осо би не ње го ве 
при ро де и со то на је пот пу но за вла дао њи ме.

Ка ја ње је сти гло пре ка сно Ка да је хтео да жр тву је бо гат ство 
и за до вољ ство да би по вра тио сво је из гу бље но људ ско до сто-
јан ство, по стао је бес по мо ћан у ру ка ма зло га. Ста о је на не при-
ја тељ ско тло и со то на се до ко пао свих ње го вих спо соб но сти. 
Ку шач га је нама мио мно гим оча ра ва ју ћим по ну да ма; али ка-
да је не срећ ник пот пао под ње го ву моћ, не при ја тељ је по стао 
не ми ло ср дан у сво јој сви ре по сти и стра шан у же сти ни сво јих 
на па да. Та ко ће би ти са сви ма ко ји по пу сте злу; оно што је по-
че ло за но сним за до вољ ством, за врши ће се у та ми оча ја ња или 
лу ди лу ра зор ене ду ше.
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Исти зли дух ко ји је ку шао Хри ста у пу сти њи и ко ји је др жао у 
сво јој вла сти ду шев ног бо ле сни ка из Ка пер на у ма, вла дао је и не-
вер ним Је вре ји ма. Ме ђу тим, код њих је узео об лик по бо жно сти, 
же ле ћи да их пре ва ри у по гле ду њи хо вих по бу да за од ба ци ва ње 
Спа си те ља. Њи хо во ста ње би ло је мно го без на де жни је, не го ста-
ње оп сед ну тог од злог ду ха, јер ни су осе ћа ли ни ка кву по тре бу за 
Хри стом и за то су чвр сто др жа ни под со то ни ном вла шћу.

Вре мен ско раз до бље Хри сто ве лич не слу жбе ме ђу љу ди ма 
би ло је вре ме ка да су си ле цар ства та ме ви ше де ло ва ле. Ве ко ви-
ма је со то на са сво јим злим ан ђе ли ма те жио да за вла да те ли ма и 
ду ша ма љу ди да би им до нео грех и па т ње; а та да је за сву ову бе-
ду те ре тио Бога. Исус је љу ди ма от кри вао Бож ји ка рак тер. Ло-
мио је со то ни ну си лу и осло ба ђао ње го ве ро бо ве. Но ви жи вот, 
љу бав и си ла са Не ба по крета ли су људ ска ср ца и кнез зла устао 
је да се бо ри за над моћ сво га цар ства. Со то на је при ку пио све 
сво је сна ге и на сва ком ко ра ку бо рио се про тив Хри сто вог де ла.

Та ко ће би ти и у по след њој ве ли кој бор би, у су ко бу из ме ђу 
прав де и гре ха. Док но ви жи вот, све тлост и си ла си ла зе са Не ба 
на Хри сто ве уче ни ке, до тле но ви жив от из ви ре од о здо и да је 
си лу со то ни ним по сред ни ци ма. Жести на вла да сва ким зе маљ-
ским еле мен том. Лукав ством сте че ним у то ку ве ко вне бор бе, 
кнез зла пре ру шен де лу је. По ја вљу је се об у чен као ан ђео све-
тло сти и мно штво слу ша »ла жне ду хо ве и на у ке ђа вол ске«. (1. 
Ти мо ти ју 4,1)

У Хри сто во вре ме во ђе и учи те љи у Изра и љу би ли су не моћ-
ни да се од у пру со то ни ном де лу. За не ма ри ли су је ди но сред-
ство ко јим су мо гли да се од у пру злим ду хо ви ма. Бож јом ре чи 
Хри стос је по бе дио зло га. Изра иљ ске во ђе по име ну би ли су 
ту ма чи Бож је ре чи, али проуча ва ли су је са мо да би по д у пр ли 
сво ја пре да ња и на мет ну ли сво је људ ске оби ча је. Сво јим ту ма-
че њем учи ни ли су да по ста не из раз ми шље ња ко је Бог ни ка да 
ни је дао. Њи хо во та јан стве но ту ма че ње учи ни ло је не ја сним 
оно што је Бог учи нио ја сним. Рас пра вља ли су о бе зна чај ним 
тех нич ким пи та њи ма, а у ства ри, по ри ца ли  најоснов ни је исти-
не. На тај на чин се ја но је не вер ство. Бож ја реч би ла је ли ше на 
сво је си ле, а зли ду хо ви спро во ди ли су сво ју во љу.

Исто ри ја се по на вља. Са отво ре ном Би бли јом пред со бом, 
из ја вљу ју ћи да по шту ју ње на уче ња, мно ги вер ски во ђи на шег 
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вре ме на ра за ра ју ве ру у њу као Бож ју реч. Ба ве се сит ни ча вим 
ис пи ти ва њем ре чи, ста вља ју ћи сво ја ми шље ња из над ње них 
најја сни јих твр ђе ња. У њи ховим ру ка ма Бож ја реч гу би си лу 
ко ја об на вља. То је раз лог што не вер ство бе сни, а бе за ко ње се 
не за др жи во ши ри.

Ка да је пот ко пао ве ру у Би бли ју, со то на је усме рио љу де на 
дру ге из во ре светлос ти и си ле. На тај на чин он не при мет но 
про ди ре. Они ко ји се од вра ћа ју од ја сних уче ња Све то га пи сма  
и убе дљи ве си ле Бож јег Све тог Ду ха, при зи ва ју упра ву де мо на. 
Кри ти ко ва ње и људ ско му дро ва ње у ту ма че њу Све то га пи сма 
отво ри ли су пут спи ри ти зму и те о зо фи ји – тим оса вре ме ње-
ним об ли ци ма ста рог не зна бо штва – да стек ну упо ри ште чак и 
у цр ква ма, ко је твр де да при па да ју Го спо ду Ису су Хри сту.

Упо ре до са про по ве да њем Је ван ђе ља, ра де и по сред ни ци ла-
жљи вих ду хо ва. Мно ги људи из ра до зна ло сти тај но ра де са њи-
ма, али ка да ви де до ка зе о де ло ва њу ви ше не го људ ске си ле, све 
ви ше су привучени док не бу ду под вла шћени во љи ко ја је ја ча 
од њихо ве. Они не могу да се осло бо де ње не та јан стве не си ле.

Од бра на ду ше је сло мље на. Они не мају ни ка кву бра ну про-
тив гре ха. Ка да се јед ном од ба це огра ни че ња Бож је ре чи и Ње-
гов Дух, ни ко не зна до ко јих ду би на по ни же ња мо же да по то-
не. Тај ни грех или страст, ко ја је за вла да ла њи ма, мо же да их др-
жи као ро бље та ко бес по моћне, као што је био оп сед нут од злог 
ду ха у Ка пер на у му. Па ипак, њихо во ста ње ни је без на де жно.

Сред ство ко јим мо же мо да са вла да мо зло га је исто оно ко јим 
је Хри стос по бе дио – си лом Ре чи. Бог не упра вља на шим умо ви-
ма без на шег при стан ка; ако же ли мо да са зна мо и чи ни мо Ње-
го ву во љу, Ње го ва обе ћа ња по ста ју на ша: »По зна ће те исти ну и 
исти на ће вас изба ви ти.« »Ко хо ће Ње го ву во љу тво ри ти, раз у ме-
ће је ли ова на у ка од Бо га.« (Јо ван 8,32; 7,17) Ве ром у ова обе ћа ња, 
сва ки чо век мо же би ти осло бо ђен зам ки за блу да и вла сти гре ха.

Сва ки чо век има сло бо ду да иза бе ре си лу ко ја ће вла да ти над 
њим. Ни ко ни је та ко ни ско пао, ни ко ни је та ко рђав да не мо-
же на ћи осло бо ђе ње у Хри сту. Оп сед ну ти од злих ду хова, уме-
сто мо ли тве мо гао је да из го вара са мо со то ни не ре чи, па ипак 
не из ре че на мол ба срца би ла је ис пу ње на. Ни је дан ва пај ду ше 
у не во љи, иа ко ни је из ра жен ре чи ма, не ће оста ти не у сли шен. 



209У КА ПЕР НА У МУ 

Они ко ји при ста ну да сту пе у за вет ни од нос са Бо гом Не ба ни су 
пре пу ште ни со то ни ној си ли или сла бо сти ма соп стве не при ро-
де. Њих Спа си тељ по зива: »Не ка се ухва ти за си лу Мо ју да учи-
ни мир са Мном; и учи ни ће мир са Мном.« (Иса и ја 27,5) Ду хо ви 
та ме бо ри ће се за ду шу ко ја је ра ни је би ла под њи хо вом вла шћу, 
али Бож ји ан ђе ли бо ри ће се за ту ду шу у си ли ко ја ће над вла да-
ти. Го спод ка же: »Хо ће ли се ју на ку узе ти плен и хо ће ли се оте-
ти ро бље пра вед но ме?... Ова ко го во ри Го спод: И ро бље ју на ку 
узе ће се и плен ја ко ме оте ће се, јер ћу се Ја пре ти  с они ма ко ји 
се с то бом пру, и си но ве тво је Ја ћу из ба ви ти.« (Иса и ја 49,24.25)

Док је скуп у си на го ги још увек био испуњен с тра хо по што-
ва њем, Исус се по ву као у Пе тров дом да се ма ло од мо ри. Ме ђу-
тим, и ов де је па ла сен ка. Мај ка Пе тро ве же не ле жа ла је бо ле сна, 
бо ле сна од »гро зни це«. Исус је за пре тио бо ле сти, а бо ле сни ца 
је уста ла и слу жи ла по тре ба ма Учи те ља и Ње го вих уче ни ка.

Ве сти о Хри сто вом де лу бр зо су се про ши ри ле у це лом Ка-
пер на у му. Из стра ха од ра би на, на род се ни је усу ђи вао да до ђе 
и по тра жи из ле че ње док ни је про шла Су бо та, али чим је Сун це 
за шло са хо ри зон та, на ста ло је ве ли ко ко ме ша ње. Из до мо ва, 
из про дав ни ца, са тржни ца, ста нов ни ци гра да ти ска ли су се 
пре ма скром ном пре би ва ли шту у ко ме се Исус скло нио. Бо ле-
сне су но си ли на но си ли ма, не ки су до ла зи ли осла ња ју ћи се на 
шта по ве или пот по мог ну ти од при ја те ља, не моћ но су кле ца ли 
до ла зе ћи Спа си те љу.

До ла зи ли су и од ла зи ли из ча са у час, јер ни ко ни је знао да 
ли ће су тра шњи дан за те ћи Ис це ли те ља ме ђу њи ма. Ни ка да ра-
ни је Ка пер на ум ни је био све док ова квог да на. Ва здух је био ис-
пу њен гла со ви ма по бе де и по кли ци ма осло бо ђе ња. Спа си тељ је 
био ра до стан у радо сти ко ју је по бу дио. Док је био све док пат ње 
оних ко ји су до ла зи ли к Ње му, Ње го во ср це би ло је по кре ну то 
са о се ћа њем и ра до вао се што у својој сили може да им по вра ти 
здра вље и сре ћу.

Исус ни је завршио ра д док и по след њи пат ник ни је био из-
ле чен. Ноћ је већ од ма кла ка да се мно штво уда љи ло и мир спу-
стио на Си мо нов дом. Дуг, уз бу дљив дан је про шао, и Исус је 
по тра жио од мор. Ме ђу тим, док је град још био у сну, Спа си тељ 
»ују тро вр ло ра но устав ши изи ђе, и оти де наса мо, и он де се мо-
ља ше Бо гу«.
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Та ко су про ла зи ли да ни Ису со вог зе маљ ског жи во та. Че сто 
је от пу штао сво је уче ни ке да по се те сво је до мо ве и от по чи-
ну, да се од мо ре, али бла го се опи рао њи хо вим на по ри ма да Га 
одво је од по сла. По цео дан на пор но је ра дио, уче ћи не у ке, ле-
че ћи бо ле сне, вра ћају ћи вид сле пи ма, хра не ћи мно штво, а уве-
че или у ра но ју тро по вла чио се у ти ши ну бр да, да раз го ва ра са 
сво јим Оцем. Че сто је про во дио чи та ве но ћи у мо ли тви и раз-
ми шљању, вра ћа ју ћи се у освит да на сво ме по слу ме ђу љу ди ма.

Ра но ују тру Пе тар и ње го ви дру го ви до шли су Ису су, го во-
ре ћи Му да Га на род из Ка пер на у ма већ тра жи. Уче ни ци су би-
ли гор ко раз о ча ра ни при је мом на ко ји је Хри стос до та да на и ла-
зио. Вла сти у Је ру са ли му тра жи ле су да Га уби ју; чак и Ње го ви 
су гра ђа ни по ку ша ли су да Му оду зму жи вот, али у Ка пер на у му 
до че кан је са ра до сним оду ше вље њем и на де уче ни ка по но во 
су се про бу ди ле. Мо жда би ме ђу сло бо до љу би вим Га ли леј ци ма 
би ло мо гу ће на ћи по бор ни ке но во га цар ства. Са из не на ђе њем 
су слу ша ли Хри сто ве ре чи: »И дру гим гра дови ма тре ба про по-
ве да ти о цар ству Бож је му; јер сам на то по слан.«

У уз бу ђе њу ко је је та да за вла да ло Ка пер на у мом, по сто ја ла је 
опа сност да се циљ Ње го ве ми си је из гу би из ви да. Исус се ни је 
за до во ља вао да при ву че па жњу на Се бе са мо као на чу до твор-
ца или ис це ли те ља од те ле сних бо ле сти. Те жио је да при ву че 
љу де к Се би као Спа си те љу. Док је на род те жио ве ро ва њу да је 
до шао као цар да ус по ста ви зе маљ ску вла да ви ну, Он је же лео 
да скре не њи хо ве ми сли са зе маљ ског на ду хов но. Са мо све тов-
ни успех био би смет ња Ње го вом де лу.

Ди вље ње без бри жног мно штва оп те ре ћи ва ло је Ње гов дух. 
У Ње го вом жи во ту ни је се по ја ви ло ни најма ње за ла га ње за 
Се бе. Си ну чо ве чи је му би ле су стра не по ча сти ко је свет ука зу је 
по ло жа ју, бо гат ству или об да ре но сти. Исус ни је упо тре бља вао 
ни јед но од сред ста ва који ма су љу ди при ба вља ли ода ност или 
зах те ва ли по што ва ње. Ве ко ви ма пре Ње го вог ро ђе ња, би ло је 
про ре че но о Ње му: »Не ће ви ка ти ни по ди за ти, ни ти ће се чу ти 
глас Ње го в по ули ца ма. Тр ске сту че не не ће пре ло ми ти и све-
шти ла ко је се пу ши не ће уга си ти; ја вља ће суд по исти ни. Не ће 
Му до са ди ти, ни ти ће се умо ри ти, до кле не по ста ви суд на Зе-
мљи.« (Иса и ја 42,2–4)
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Фа ра се ји су те жи ли да се раз ли ку ју сво јим крај ње са ве сним 
др жа њем об ре да, раз ме тљи во шћу свог бо го слу же ња и де ли ма 
ми ло ср ђа. Рев ност за ве ру до ка зи ва ли су ти ме што су је на чи-
ни ли пред ме том ди ску си је. Рас пра ве ме ђу про тив нич ким сек-
та ма би ле су гла сне и дуге и ни је би ло не о бич но чу ти на ули ца-
ма глас љу те бор бе уче них ту ма ча за ко на.

Ису сов жи вот у од но су на све ово био је у упа дљи вој су-
прот но сти. У том жи во ту ни ка да се ни је за па зи ла ни ка ква буч-
на рас пра ва, ни ка кво раз ме тљи во бо го слу же ње, ни ка кво де ло 
ко јим би се за до би ло одо бра ва ње. Хри стос је био са кри вен у 
Бо гу, а Бог се от крио у ка рак те ру сво га Си на. Исус је же лео да 
том от кри ве њу ус ме ри умо ве љу ди и њи хо во по што ва ње.

Сун це прав де ни је оба сја ло свет ве ли чан стве ним сја јем да 
би сво јом сла вом за се нило чу ла. О Хри сту је на пи са но: »Јер Му 
је из ла зак уре ђен као зо ра.« (Оси ја 6,3) Ти хо и бла го по ма ља се 
днев на светлост на Зе мљи, рас те ру ју ћи сен ке мра ка и бу де ћи 
свет у жи вот. Исто та ко гра ну ло је Сун це прав де »и здра вље на 
зра ци ма Ње го вим«. (Ма ла хи ја 4,2)



Глава 27

Oва глава заснована је на Матеју 8,2-4; 9,1-8. 32-34; 
Мaрку 1,40-45; 2,1-12; Луки 5,12-28.

»АКО ХОЋЕШ МОЖЕШ 
МЕ ОЧИСТИТИ...«

Од свих бо ле сти по зна тих на ис то ку гу ба је би ла најстра-
шни ја. Ње на не из ле чи вост, за ра зност и ужа сне по сле ди це 

на жр тва ма ис пу ња ва ла је стра хом и хра бри је. Ме ђу Је вре ји ма 
сма тра на је осу дом због гре ха, и оту да на зва на »уда рац«, »прст 
Бож ји«. (Пса лам 39,10; 2. Мој си је ва 8,19) Ду бо ко уко ре ње на, не-
у ни шти ва, смр то но сна, сма тра на је зна ме њем гре ха. Об ред ни 
за кон про гла ша вао је гу бав ца не чи стим. Као већ мр тав, био је 
из дво јен из људ ских ста ни шта. Све што је до дир нуо би ло је не-
чи сто. Ва здух је био оку жен ње го вим дахом. Онај на ко га се сум-
ња ло да је обо лео, мо рао је да се по ка же све ште ни ци ма ко ји су 
ис пи ти ва ли и од лу чи ва ли о ње го вом слу ча ју. Ако је про гла шен 
гу бав цем, био је из дво јен из по ро ди це, од се чен од ску па Изра-
и ље вог и осу ђен на дру же ње са мо са они ма ко ји су боло ва ли од 
исте бо ле сти. За кон је био крут у сво јим зах те ви ма. Чак ца ре ви 
и вла да ри ни су би ли из у зе так. Вла дар ко ји је обо лео од ове стра-
шне бо ле сти, мо рао је да од ло жи скип тар и на пу сти дру штво.

Да ле ко од сво јих при ја те ља и ро ђа ка, гу ба вац је мо рао но-
си ти про клет ство сво је бо ле сти. Био је при мо ран да об ја вљу је 
сво ју не сре ћу, да раз де ре сво ју оде ћу и огла си уз бу ну, опо ми њу-
ћи све да бе же из ње го вог за ра зног при су ства. Уз вик: »Не чист! 
Не чист«, ко ји се ја вљао плач ним гла сом са уса мље них ме ста 
про гон ства, би ло је упо зо ре ње слу ша но са стра хом и ужа сом.
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У де ло кру гу Хри сто ве слу жбе би ло је мно го ова квих пат-
ни ка и ве сти о Ње го вом ра ду до пи ра ле су до њих, по бу ђу ју ћи 
зра чак на де. Ме ђу тим, од вре ме на про ро ка Је ли си ја, ни је би ло 
по зна то та ко не што као што је очи шће ње чо ве ка за ко га се при-
ле пи ла ова бо лест. Нису се усу ђи ва ли да од Ису са оче ку ју да за 
њих учи ни оно што ни ка да ни је учи ње но ни за јед ног чо ве ка. 
Али по сто јао је је дан у чи јем се ср цу про бу ди ла ве ра. А ипак, 
ни је знао ка ко да до ђе до Ису са. Ли шен до ди ра са сво јим бли-
жњи ма, ка ко мо же да се по ја ви пред Ис це ли те љем? Пи тао се 
да ли ће Хри стос хте ти да ис це ли ње га. Хо ће ли се са гну ти да 
при ме ти чо ве ка за ко га се ве ро ва ло да па ти под Бож јим су дом? 
Не ће ли Он, као фа ри се ји, па чак и ле ка ри, из ре ћи про клет ство 
над њим и упо зо ри ти га да на пу сти бо ра ви ште љу ди? Раз ми-
шљао је о све му што му је би ло ре че но о Ису су. Ни је дан ко ји 
је тра жио Ње го ву по моћ ни је био од би јен. Јад ник је од лу чио 
да на ђе Спа си те ља. Иа ко је мо рао да се кло ни гра до ва мо жда 
ће мо ћи да Га срет не на не кој спо ред ној ста зи дуж пла нин ских 
пу те ва или Га на ћи из ван гра до ва ка ко учи. Те шко ће су би ле 
огром не, али то је би ла ње го ва је ди на на да.

Гу ба вац је по ве ден Спа си те љу. Исус учи крај је зе ра и на род 
је оку пљен око Ње га. Сто је ћи из да ле ка, гу ба вац хва та не ко ли-
ко ре чи са Спа си те ље вих уса на. Ви ди Га ка ко по ла же сво је ру ке 
на бо ле сни ке. Ви ди хро ме, сле пе, од у зе те и оне ко ји су би ли на 
умо ру од разли чи тих бо ле сти ка ко уста ју здра ви, хва ле ћи Бо га 
за сво је осло бо ђе ње. Ве ра ја ча у ње го вом ср цу. Он се све ви ше 
при бли жа ва оку пље ном мно штву. Огра ни че ња ко ја су му на-
мет ну та, без бед ност љу ди и страх са ко јим су га сви по сма тра ли 
– све је за бо ра вље но. Он ми сли са мо о бла же ној на ди из ле че ња.

Ње го ва по ја ва би ла је ужа сна. Бо лест је стра хо ви то поод ма-
кла и ње го во те ло у рас па да њу би ло је ужа сно по гле да ти. Ка-
да су га спа зи ли, љу ди су се у стра ху по ву кли уна зад. У сво јој 
же љи да из бег ну до дир са њим, га зи ли су јед ни дру ге. Не ки су 
по ку ша ли да га спре че да се при бли жи Ису су, али уза луд. Он 
их ни је ни ви део ни чуо. Њи хо ви из ра зи од врат но сти не до-
пи ру до ње га. Он ви ди је ди но Бож јег Си на. Он чу је са мо глас 
ко ји да је жи вот они ма ко ји уми ру. Гу ра ју ћи се до Ису са, ба ца се 
пред Ње го ве но ге са уз ви ком: »Госпо де! ако хо ћеш, мо жеш ме 
очи сти ти.«
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Исус од го ва ра: »Хо ћу, очи сти се« (Ма теј 8,3), и по ла же ру ку 
на ње га. 

Про ме на је од мах за хва ти ла гу бав ца. Ње го во те ло по ста ло је 
здра во, ње го ви жив ци осе тљи ви, ње го ви ми ши ћи чвр сти. Гру-
ба, љу ска ста по вр ши на свој стве на гу би, иш че зла је, а по ја ви ла 
се ме ка, ру ме на ко жа као у здра ва де те та.

Исус је на ло жио чо ве ку да не об ја ви учи ње но де ло, већ да се 
са жр твом од мах по ка же у Храму. Ова ква жр тва ни је мо гла би-
ти при мље на, све док све ште ни ци не пре гле да ју чо ве ка и про-
гла се га пот пу но сло бод ним од бо ле сти. Ко ли ко год не вољ ни да 
из вр ше ову ду жност, ни су мо гли да из бег ну пре глед и до но ше-
ње од лу ке о овом слу ча ју.

Ре чи из Пи сма по ка зу ју са ка квом је од луч но шћу Хри стос 
на ло жио чо ве ку не оп ход но ћу та ње и бр зо де ло ва ње. »И за пре-
тив ши му од мах ис те ра га, и ре че му: Гле дај да ни ко ме ни шта не 
ка жеш, не го иди те се по ка жи све ште ни ку, и при не си за очи шће-
ње сво је што је запове дио Мој си је за све до чан ство њи ма.« Да су 
све ште ни ци би ли упо зна ти са чи ње ни ца ма о из ле че њу гу бав ца, 
њи хо ва мр жња пре ма Хри сту мо гла би их на ве сти да до не су не-
по ште ну од лу ку. Исус је же лео да се чо век по ка же у Храму пре 
не го што би ло ка кви гла со ви о овом чу ду бу ду до пр ли до њих. 
Та ко се мо гла обез бе ди ти пра вич на од лу ка и из ле че ном гу бав-
цу до зво ли ти да се сје ди ни са сво јом по ро ди цом и при ја те љи ма.

По сто ја ли су и дру ги ци ље ви ко је је Хри стос имао у ви ду, 
ка да је пре по ру чио чо ве ку да ћу ти. Спа си тељ је знао да су Ње-
го ви не при ја те љи не пре кид но же ле ли да огра ни че Ње гов рад 
и од вра те на род од Ње га. Знао је да би об ја вљи ва ње из ле че ња 
гу ба вог по око ли ни, наве ло дру ге бо ле сни ке од ове стра шне бо-
ле сти да се оку пља ју око Ње га и да би се по ди гао глас ка ко ће 
се љу ди за ра зи ти до ди ром са њи ма. Мно ги од гу ба ва ца не би 
упо тре би ли дар здра вља та ко да га учи не бла го сло вом се би или 
дру ги ма. Оку пља њем гу ба ва ца, пру жао би при ли ку за оп ту жбу 
да кр ши огра ни че ња об ред ног за ко на. На тај на чин Ње го во де-
ло про по ве да ња Је ван ђе ља би ло би спре че но.

До га ђај је оправ дао Хри сто во пред о се ћа ње. Мно ги љу ди би-
ли су оче ви ци из ле че ња гу бав ца и жељ но су оче ки ва ли да са-
знају за од лу ку све ште ни ка. Ка да се чо век вра тио сво јим при ја-
те љи ма на ста ло је ве ли ко уз бу ђе ње. Упр кос Ису со вом упо зо ре-
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њу, чо век ни је чи нио ни какав на пор да за та ји чи ње ни цу о свом 
из ле че њу. Иа ко би је за и ста би ло не мо гу ће са кри ти, гу ба вац ју 
је, ипак, свуда об ја вљи вао. Сма тра ју ћи да му је са мо Ису со ва 
скром ност ста ви ла ово огра ни че ње, ишао је око ло об ја вљу ју ћи 
моћ овог Ве ли ког Ис це ли те ља. Ни је схватио да сва ко та кво об ја-
вљи ва ње чи ни све ште ни ке и ста ре ши не од луч ни ји ма да уни ште 
Ису са. Ис це ље ни је осе тио да је бла го дат здра вља ве о ма дра го-
це на. Ра до вао се сво јој пу ној сна зи, свом по врат ку по ро ди ци и 
дру штву и осе ћао да је не мо гу ће уз др жа ти се од да вања сла ве 
Ле ка ру ко ји га је ис це лио. Ме ђу тим, раз гла ша ва ње овог до га ђа ја 
допринело је ометању Спа си те ље вог де ла. То је по кре ну ло љу де 
да се оку пља ју око Ње га у та квом бро ју, што Га је при мо ра ло да 
за из ве сно вре ме пре ки не рад.

Сва ки чин Хри сто ве слу жбе имао је да ле ко се жни циљ. Он је 
са др жао ви ше не го што је са мо де ло по ка зи ва ло. Тако је би ло и у 
слу ча ју са гу бав цем. Док је слу жио сви ма ко ји су до ла зи ли к Ње-
му, Исус је че знуо да бла го сло ви и оне ко ји Му ни су до ла зи ли. 
Док је при вла чио ца ри ни ке, не зна бо шце и Са мар ја не, че знуо је 
да до пре до све ште ни ка и учи те ља ко ји су би ли за т воре ни пред-
ра су да ма и пре да њем. По ку ша вао је све да би мо гао да до пре до 
њих. Сла њем из ле че ног гу бав ца све ште ни ци ма, дао им је све до-
чан ство којим је желео да раз о ру жа њи хо ве пред ра су де.

Фа ри се ји су твр ди ли да је Хри сто во уче ње би ло у су прот но-
сти са За ко ном ко ји је Бог дао пре ко Мој си ја, али Ње го во упут-
ство да то из ле че ном гу бав цу да при не се дар по за ко ну опо врг-
ну ло је ову оп ту жбу. То је би ло до вољ но све до чан ство за све 
ко ји су би ли спремни да бу ду осве до че ни.

Во ђе у Је ру са ли му по сла ле су ухо де да на ђу не ки по вод да би 
Хри ста осу ди ли на смрт. Од го во рио је пру жа њу до ка за о сво јој 
љу ба ви пре ма људ ском ро ду, по што ва њу за ко на и сво јом си лом 
да осло ба ђа од гре ха и смр ти. На овај на чин пру жао им је све-
до чан ство. »Вра ћа ју ми зло за до бро, и мр жњу за љу бав мо ју.« 
(Пса лам 109,5) Он ко ји је на го ри дао пра ви ло: »Љу би те и не-
при ја те ље сво је«, и сам је при ме ром по твр дио на че ло не вра ћа-
ју ћи »зло за зло, ни псов ке за псов ку«, већ је бла го си љао (Ма теј 
5,44; 1. Пе тро ва 3,9).

Исти све ште ни ци ко ји су осу ди ли гу бав ца на про гон ство, по-
твр ди ли су ње го во оздра вље ње. Ова од лу ка, јав но ис ка за на и за-
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бе ле же на, би ла је трај но све до чан ство за Хри ста. А ка да се ис це-
ље ни чо век по но во вра тио у збор Изра и љев, на кон лич ног уве ре-
ња све ште ни ка да на ње му не ма ви ше ни тра га од бо ле сти, по стао 
је жи ви све док за сво га До бро чи ни те ља. Ра до сно је  при нео сво ју 
жр тву и ве ли чао Ису со во име. Све ште ни ци су би ли осве до че ни у 
Спа си те ље ву бо жан ску си лу. Пру же на им је при ли ка да упо знају 
исти ну и ис ко ри сте све тлост. Од ба че на она би про шла да се ни-
кад не вра ти. Све тлост је од ба че на од мно гих, а ипак ни је уза луд-
но да та. Мно га ср ца би ла су по кре ну та ко ја у из ве сном раз до бљу 
ни су по ка зи ва ла ни ка кав знак. У то ку Спа си те ље вог жи во та, из-
гле да ло је као да Ње го ва мисија наилази на ма ли од зив љу ба ви 
код све ште ни ка и учи те ља, али по сле Ње го вог ваз не се ња »све-
ште ни ци мно ги по ко ра ва ху се ве ри«. (Де ла 6,7)

Хри сто во де ло очи шће ња овог гу бав ца од стра шне бо ле сти 
је сли ка Ње го вог де ла очи шће ња ду ше од гре ха. Чо век ко ји је 
до шао Ису су био је »сав у гу би«. Њен смр то но сни отров про жео 
је це ло ње го во те ло. Уче ни ци су хте ли да спре че свог Учи те ља 
да га до дир не, јер онај ко ји се до так не гу бав ца и сам по ста је не-
чист. Ме ђу тим, по ла га њем сво је ру ке на гу бав ца, Исус се ни је 
осквр нио. Ње гов до дир пре нео је жи во то дав ну си лу. Гу ба вац се 
очи стио. Та ко је и са гу бом гре ха – ду бо ко уко ре ње ном, смр то-
но сном, ко ју је не мо гу ће из ле чи ти људ ском си лом. »Сва је гла-
ва бо ле сна и сво ср це из не мо гло. Од пе те до гла ве не ма ни шта 
здра во, не го убој и мо дри це и ра не гно ја ве.« (Иса и ја 1,5.6) Али 
до шав ши да пре би ва у људ ском ро ду, ни је се оскр на вио. Ње го во 
при су ство има ис це љу ју ћу моћ за гре шни ка. Ко год пад не пред 
Ње го ве но ге го во ре ћи са ве ром: »Го спо де! ако хо ћеш мо жеш ме 
очи сти ти«, чу ће од го вор: »Хо ћу, очи сти се.« (Ма теј 8,2.3)

У не ким слу ча је ви ма из ле че ња, Исус ни је од мах по да рио 
тра же ни бла го слов. Ме ђу тим, у слу ча ју гу бе из ре че на мол ба од-
мах је ис пу њена. Ка да се мо ли мо за зе маљ ске бла го сло ве, од-
го вор на на шу мо ли тву мо же би ти од ло жен или нам Бог мо же 
да ти не што дру го што ни смо тра жи ли, али та ко не ће би ти ка да 
тра жи мо осло бо ђе ње од гре ха. Ње го ва је во ља да нас очи сти од 
гре ха, да нас учи ни сво јом де цом и оспо со би да жи ви мо све тим 
жи во том. Хри стос »да де Се бе за гре хе на ше да из ба ви нас од са-
да шње га све та зло га, по во љи Бо га Оца на ше га«. (Га ла ти ма 1,4) 
А »ово је сло бо да ко ју има мо к Ње му да ако што мо ли мо, зна мо 
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да ће нам да ти ако иште мо у Ње га«. (1. Јо ва но ва 5,14.15) »Ако 
при знаје мо гре хе сво је, ве ран је и пра ве дан да нам опро сти гре-
хе на ше, и очи сти нас од сва ке не прав де.« (1. Јова но ва 1,9)

Из ле че њем од у зе тог у Ка пер на у му, Исус је опет дао по у ку о 
ис тој исти ни. Чу до је учи ње но да би се от кри ла Ње го ва моћ да 
опра шта гре хе. Ис це ље ње од у зе тог та ко ђе сли ко ви то при ка зу је 
дру ге дра го це не исти не. Оно је пу но на де и охра бре ња, а фа ри-
се ји ма ко ји су ситничарили оно је и по у ка опо ме не.

Овај од у зе ти је, као и гу ба вац, из гу био сва ку на ду у оздра вље-
ње. Ње го ва бо лест би ла је по сле ди ца гре шног жи во та, а ње го ве 
пат ње би ле су за гор ча не и гри жом са ве сти. Одав но се обра ћао 
фа ри се ји ма и уче ним љу ди ма у на ди да ће убла жи ти ум не пат ње 
и те ле сни бол. Ме ђу тим, они су га хлад но про гла си ли не из ле-
чи вим и пре пу сти ли Бож јем гне ву. Фа ри се ји су пат ње сма тра-
ли до ка зом бо жан ског не за довољства и др жа ли се по стра ни од 
бо ле сних и не вољ них. Ме ђу тим, че сто су ови ко ји су се бе уз ви-
си ва ли као све те би ли мно го грешни ји од стра дал ни ка ко је су 
осу ђи ва ли.

Од у зе ти чо век био је пот пу но бес по мо ћан и ви де ћи да не ма 
изгле да за по моћ са би ло ко је стра не, за пао је у оча ја ње. Та да 
је чуо о Ису со вим ве ли чан стве ним де ли ма. Ре кли су му да су 
дру ги, ко ји су би ли исто та ко гре шни и бес по моћ ни као он, из-
ле че ни; чак и губав ци су се очи сти ли. При ја те љи ко ји су му ово 
са оп шти ли, охра бри ли су га да ве ру је да и он мо же би ти из ле-
чен, ако бу де од не сен Ису су. Ме ђу тим, ње го ва на да је кло ну ла 
ка да се се тио ка ко је бо лест до шла на ње га. Пла шио се да га 
без гре шни Ле кар не ће подноси ти у својој близини.

Ипак, ни је то ли ко же лео те ле сно оздра вље ње ко ли ко осло бо-
ђе ње од те ре та гре ха. Ако би мо гао да ви ди Ису са и до би је с Не-
ба чвр сто обе ћа ње о опро ште њу и по ми ре њу, био би за до во љан 
да жи ви или умре, у скла ду са Бож јом во љом. Уз вик са мрт ни ка 
био је: »О, кад бих мо гао до ћи пред Ње га!« Ни је би ло вре ме на 
за гу бље ње; ње го во већ упро па шће но те ло по ка зи ва ло је зна ке 
рас па да ња. Пре кли њао је сво је при ја те ље да га на по сте љи од-
не су Ису су и они су са ра до шћу при хва ти ли да то учи не. Али, 
мно штво ко је се са ку пи ло у ку ћи и око ку ће у ко јој се на ла зио 
Спа си тељ би ло је та ко зби је но, да је бо ле сни ку и ње го вим при ја-
те љи ма би ло не мо гу ће да до пру до Ње га па чак и чу ју Ње гов глас.
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Исус је по у ча вао у Пе тро вој ку ћи. По оби ча ју, Ње го ви уче ни-
ци се де ли су од мах око Ње га и »он да се ђа ху фа ри се ји и за ко ни ци 
ко ји бе ја ху до шли из сви ју се ла га ли леј ских и ју деј ских и из Је ру-
са ли ма«. Ови су до шли као ухо де тра же ћи не ку оп ту жбу про тив 
Ису са. Изу зев ових зва нич ни ка сте кло се и ша ро ли ко мно штво 
рев но сних, пони зних, љу бо пи тљи вих и не вер них. За сту пље не 
су би ле ра зне на род но сти и сви дру штве ни сло је ви. »И си ла Го-
спод ња ис це љи ва ше их.« Дух жи во та над нео се над ску пом, али 
фа ри се ји и учи те љи ни су препо зна ли ње го во при су ство. Ни су 
осе ћа ли ни ка кву по тре бу, па из ле че ње ни је би ло за њих. »Глад не 
на пу ни бла га, а бо га те от пу сти пра зне.« (Лу ка 1,53)

Они ко ји су но си ли од у зе тог узалуд су по ку ша ва ли да про-
кр че пут кроз мно штво. Бо ле сник је гле дао уна о ко ло са не ис-
ка за ном пат њом. Ка да је по моћ за ко јом је че знуо, би ла та ко 
бли зу, ка ко мо же да на пу сти на ду? По ње го вом пре   д ло гу при ја-
те љи су га од не ли на кров ку ће и отво рив ши кров, спу сти ли га 
крај Ису со вих но гу. Из ла га ње је пре ки ну то. Спа си тељ је по сма-
трао бол ну по ја ву и ви део очи ко је су Га мо ле ћи во по сма тра ле. 
Раз у мео је слу чај; при ву као је к Се би тај збу ње ни и сум њи ча ви 
дух. Док је од у зе ти био још у до му, Спа си тељ је осве до чио ње-
го ву са вест. Ка да се по ка јао због сво јих гре хова и по ве ро вао у 
Ису со ву ис це ли тељ ску моћ, жи во то дав на Спа си те ље ва милост 
најпре је бла го сло ви ла ње го во ср це пу но че жње. Исус је пратио 
пр ви зра чак ве ре ка ко пре ра ста у чврсто уве ре ње да је Он је ди-
ни по моћ ник гре шни ку и ви део ка ко ја ча са сва ким на по ром да 
до спе у Ње го ву при сут ност.

Са да, ре чи ма ко је су као му зи ка до пр ле до ува овог пат ни ка, 
Спа си тељ је ре као: »Не бој се, син ко, опра шта ју ти се гре си тво ји.«

Те рет без на ђа ски нут је са ду ше бо ле сног чо ве ка; мир опро-
ште ња по чи ва над ње го вим ду хо м и осве тља ва ње го во ли це. 
Не стало је ње го вог те ле сног бо ла и це ло ње го во би ће је пре о-
бра же но. Бес по моћ ни од у зе ти бо ле сник је оздра вио! Гре шни ку 
је опро ште но!

У јед но став ној ве ри при мио је Ису со ве ре чи као сре ћу но во-
га жив о та. Ни је по ста вио ни ка кав но ви зах тев, већ је ле жао у 
бла же ној ти ши ни, пре сре ћан да би то ис ка зао ре ч и ма. Не бе ска 
све тлост оза ри ла је ње го во ли це, а на род је у страхо по што ва њу 
по сма трао овај при зор.
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Ра би ни су не спо кој но оче ки ва ли да ви де ка ко ће Хри стос 
по сту пи ти у овом слу ча ју. При се ћа ли су се ка ко им се овај чо-
век обра ћао за по моћ, и ка ко су му ус кра ти ли на ду или са о се-
ћа ње. Не за дов љни овим, из ја ви ли су да он сно си Бож је про-
клет ство због сво јих грехо ва. Све ово осве жи ло се у њи хо вом 
уму, ка да су пред со бом ви де ли бо ле сног чо ве ка. За па зи ли су 
за ни ма ње са ко јим су сви по сма тра ли овај при зор и осе ћа ли 
ужа сан страх да не из гу бе соп стве ни ути цај над на ро дом.

Ови до сто јан стве ни ци ни су ме ђу соб но раз ме њи ва ли ре-
чи, већ су по сма тра ју ћи ли це је дан дру го га чи та ли на њи ма 
исту ми сао да је по треб но не што учи ни ти да се за у ста ви бу ји-
ца осе ћа ња. Исус је из ја вио да су гре си од у зе тог чо ве ка опро-
ште ни. Фа ри се ји су се ухва ти ли за те ре чи као за бо го ху ље ње, 
дозвољавајући се би да то при ка жу као грех ко ји за слу жу је 
смрт. Го во ри ли су у свом ср цу: »Шта Овај та ко ху ли на Бо га? Ко 
мо же опра шта ти гре хе осим јед но га Бо га?« (Мар ко 2,7)

Упра вив ши свој по глед на њих, од ко га су се за кло ни ли и 
устук ну ли, Исус је ре као: »Што та ко по ми шља те у ср ци ма сво-
јим? Шта је лак ше, ре ћи узе то ме: Опро шта ју ти се гре си, или 
ре ћи: Уста ни у узми одар свој и хо ди? Но да зна те да власт има 
Син Чо ве чиј на земљи опра шта ти гре хе.« Ре као је, окре нув ши 
се узе то ме: »Уста ни и узми одар свој, и иди до ма.«

Та да је онај ко га су до не ли Ису су на но си ли ма устао на сво је 
но ге гип ко шћу и сна гом мла ди ћа. Живо то дав на крв про стру ја ла 
је ње го вим ве на ма. Сва ки ор ган ње го вог те ла по чео је из не на да да 
ра ди. Ру ме ни ло здра вља сме ни ло је бле ди ло смр ти ко ја се при бли-
жа ва ла. »И уста од мах, и узев ши одар изи ђе пред сви ма та ко да се 
сви ди вља ху и хва ља ху Бо га го во ре ћи: Ниг да то га ви де ли ни смо.«

О, чу де сна Хри сто ва љу ба ви, ко ја си се над ви ла да ис це лиш 
гре шне и уцве ље не! Бо жан ство ко је жа ли и убла жа ва не да ће 
чо ве чан ства ко је па ти! О, чу де сна си ло ко ја се та ко ис по ља ваш 
си но ви ма чо веч ијим! Ко мо же да сум ња у вест о спа се њу? Ко 
мо же пот це ни ти ми лосрђе От ку пи те ља пу ног са о се ћа ња ?

По треб но је би ло ни шта ма ње од ства ра лач ке си ле да би се 
по вра ти ло здра вље том те лу у рас па да њу. Исти глас ко ји је до-
нео жи вот чо ве ку на чи ње ном од пра ха зе маљ ско га, дао је жи-
вот и од у зе том на са мр ти. Иста си ла ко ја је да ла жи вот те лу, об-
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но ви ла је и ср це. Он ко ји при ли ком ства ра ња »ре че, и по ста де«, 
ко ји »за по ве ди, и по ка за се« (Пса лам 33,9), реч ју је дао жи вот 
ду ши мр твој у пре сту пи ма и гре си ма. Из ле че ње те ла би ло је 
до каз си ле ко ја је об но ви ла ср це. Хри стос је на ре дио од у зе том 
да уста не и хо да »да зна те«, ре као је Он, »да власт има Син Чо-
ве чиј на зе мљи опра шта ти гре хе«.

Од у зе ти је у Хри сту на шао из ле че ње и за ду шу и за те ло. 
Ду хов но из ле че ње би ло је про пра ће но об но вље њем те ла. Пре-
ко ове по у ке не сме се ола ко пре ћи. Да нас по сто је хи ља де оних 
ко ји па те од бо ле сти те ла и ко ји, као и оду зе ти, че зну за ве шћу 
»опро шта ју ти се гре си«. Те рет гре ха са сво јим не ми ром и не-
у до во ље ним же ља ма основ је њи хо вих бо ле сти. Они не мо гу 
на ћи олак ша ње, док не до ђу Ис це ли те љу ду ше. Мир ко ји са мо 
Он мо же да да, пру жи ће сна гу уму и здра вље те лу.

Исус је до шао да »рас ко па де ла ђа во ља«. »У Ње му бе ше жи-
вот« и Он ка же: »Ја до ђох да има ју жив от у из о би љу.« Он је »дух 
ко ји ожи вљу је«. (1. Јо ва но ва 3,8; Јо ван 1,4; 10,10; 1. Ко рин ћа ни-
ма 15,45) Он још увек има исту жи во то дав ну си лу као он да, ка-
да је на Земљи ле чио бо ле сног и да вао опро штај гре шни ку. Он 
»ти пра шта све гре хе«, Он »ис це љу је све бо ле сти тво је«. (Пса-
лам 103,3)

Из ле че ње од у зе тог де ло ва ло је на љу де као да се Не бо отво-
ри ло и от кри ло сву сла ву бо ље га све та. Док је чо век ко ји је био 
из ле чен про ла зио кроз мно штво бла го си ља ју ћи Бо га на сва ком 
ко ра ку и но се ћи свој те рет ко ји му је био лак као пе ро, љу ди су 
од сту па ли да би му на пра ви ли ме ста са ли ци ма ко ја су ода ва-
ла стра хо по што ва ње, и не тре ми це га гле да ли, ти хо међусобно 
шап ћу ћи: »Чу да се на гле да смо да нас!«

Фа ри се ји су би ли не ми од за чу ђе но сти и са вла да ни по ра-
зом. Ви де ли су да не по сто ји при ли ка да њи хо ва љу бо мо ра раз-
ја ри мно штво. Ве ли чан стве но де ло учи ње но чо ве ку ко га су они 
пре да ли Бож јем гне ву, оста ви ло је та кав ути сак на на род да су 
ра би ни за из ве сно време би ли за бо ра вље ни. Ви де ли су да Хри-
стос по се ду је си лу ко ју су они при пи си ва ли са мо Бо гу; али пле-
ме ни то до сто јан ство Ње го вог др жа ња би ло је у упа дљи вој су-
прот но сти са њи хо вим над ме ним по на ша њем. Би ли су збу ње-
ни и по сра мље ним пре по знају ћи, али не при знају ћи при су ство 
уз ви ше ни јег би ћа. Што је ја чи био до каз да Исус има си лу на 



221»АКО ХО ЋЕШ МО ЖЕШ  МЕ ОЧИ СТИ ТИ...« 

Зе мљи да опра шта гре хе, то су се чвр шће утвр ди ли у не вер ству. 
Из Пе тро вог до ма, у ко ме су ви де ли од у зе тог ка ко је из ле чен 
Ње го вом реч ју, оти шли су да ства ра ју но ве пла но ве за ућут ки-
ва ње Бож јег Си на.

Те ле сно обо ље ње, ма ко ли ко зло ћуд но и ду бо ко уко ре ње но, 
из ле че но је Хри сто вом си лом, али бо лест ду ше још ја че је овла-
да ла они ма ко ји су сво је очи за тво ри ли пред све тло шћу. Гу ба и 
од у зе тост ни су би ле та ко стра шне као фа на ти зам и не ве ро ва ње.

У до му из ле че ног од у зе тог чо ве ка на ста ла је ве ли ка ра дост 
ка да се вра тио сво јој по ро ди ци, но се ћи са ла ко ћом ле жај на ко-
ме су га пре крат ког вре ме на ла га но из не ли из њи хо ве сре ди не. 
Оку пи ли су се око ње га са су за ма ра до сни ца ма, је два се усу-
ђу ју ћи да по верују сво јим очи ма. Ста јао је пред њи ма у пу ној 
сна зи сво је му жев но сти. Те ру ке ко је су ви де ли као бе жи вот не, 
са да су би ле хи тре да по слу ша ју ње го ву во љу. Те ло ко је је би ло 
уса хло и има ло бо ју оло ва, са да је би ло све же и ру ме но. Хо дао је 
чвр стим, сло бод ним ко ра ком. Ра дост и на да би ли су ис пи са ни 
на сва кој цр ти ње го вог ли ца, а из раз чи сто те и ми ра за у зео је 
ме сто обе леж ја гре ха и пат њи. Ра до сна за хвал ност уз ди за ла се 
из тог до ма и Бог се про сла вио у сво ме Си ну, ко ји је вра тио на-
ду без на де жном и сна гу ра њеном. Овај чо век и ње го ва по ро ди-
ца би ли су спрем ни да сво је жи во те по ло же за Ису са. Ни ка ква 
сум ња ни је по мра чи ла њи хо ву ве ру, ни ка кво не ве ро ва ње ни је 
осу је ти ло њи хо ву вер ност пре ма Оно ме, ко ји је унео све тлост 
у њи хов мрач ни дом.

271



Глава 28

Oва глава заснована је на Матеју 9,9-17; 
Марку 2,14-22; Луки 5,27-39.

ЛЕВИЈЕ – МАТЕЈ

Од свих рим ских слу жбе ни ка у Па ле сти ни, ца ри ни ци су 
би ли најомра же ни ји. Да жби не на мет ну те од стра не си ле 

не пре кид но су сме та ле Је вре ји ма, под се ћа ју ћи их да је њи хо-
ва не за ви сност не ста ла. Уби ра чи по ре за, ни су би ли са мо ору ђа 
рим ског угње та ва ња, већ из ну ђи ва чи ко ји су се за свој ра чун 
бо га ти ли на те рет на ро да. Је вре јин ко ји би при хва  тио ову слу-
жбу из ру ку Ри мља на, сма тран је из дај ни ком ча сти сво га на-
ро да. Пре зи ран је као от пад ник и свр ста ван у најне у глед ни је 
при пад ни ке дру штва.

Овом дру штве ном сло ју при па дао је и Ле ви је – Ма теј ко ји 
ће би ти по зван у Хри сто ву слу жбу по сле че тво ри це уче ни ка у 
Ге ни са ре ту. Фа ри се ји су про це њи ва ли Ма те ја по ње го вом за-
ни ма њу, али Исус је у овом чо ве ку ви део ср це отво ре но за при-
хва та ње исти не. Матеј је слу шао Спа си те ље во уче ње. Ка да му је 
Бож ји Дух от крио ње го ву гре шност, че знуо је да по тра жи по-
моћ од Хри ста, али на вик нут на ра бин ску ис кљу чи вост, ни је 
ми слио да ће га овај Ве ли ки Учи тељ за па зи ти.

Се де ћи јед но га да на у сво јој тро ша рин ској ку ћи ци, ца ри ник 
је ви део Ису са ка ко се при бли жа ва. Ве ли ко је би ло ње го во из-
не на ђе ње ка да је чуо ре чи ко је су му упу ће не: »Хај де за мном.«

Ма теј »оста вив ши све, уста де и по ђе за Њим«. Ни је би ло 
окле ва ња, дво у мље ња, раз ми шља ња о уно сном по слу ко ји тре-
ба за ме ни ти си ро ма штвом и не во ља ма. За ње га је би ло до вољ-
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но што ће би ти са Ису сом, што ће мо ћи да слу ша Ње го ве ре чи 
и сје ди нити се са Њим у Ње говом ра ду.

Та ко је то би ло и са уче ни ци ма ко ји су ра ни је би ли по зва ни. 
Ка да је Исус за тра жио од Пе тра и ње го вих дру го ва да Га сле де, 
од мах су оста ви ли сво је чам це и мре же. Не ки од ових уче ни ка 
има ли су при ја те ље ко је су помагали, али ка да су при ми ли Спа-
си те љев позив, ни су окле ва ли или се пи та ли: »Ка ко ћу жи ве ти 
и из др жа ва ти по ро ди цу?« Би ли су по слу шни по зи ву, па ка да их 
је Исус ка сни је упи тао: »Кад вас по слах без ке се и без тор бе и 
без обу ће, еда вам што не до ста де«, мо гли су да од го во ре: »Ни-
шта.« (Лу ка 22,35)

Ма теј у свом бо гат ству, а Ан дри ја и Пе тар у свом си ро ма-
штву ста вље ни су пред исто ис ку ше ње; сва ки од њих по све тио 
је свој жи вот истом ци љу. У тре нут ку успе ха, ка да су мре же 
би ле пу не ри бе, а под сти ца ји ста ро га на чи на жи во та ја чи, Исус 
је крај мо ра за тражио од уче ни ка да на пу сте све за де ло Је ван-
ђе ља. Та ко се сва ка ду ша ис ку ша ва да ли је ја ча же ља за про ла-
зним до бри ма или же ља за дру же њем са Хри стом.

На че ло увек мно го тра жи. Ни је дан чо век не мо же успе ти у 
слу жби Бо гу ако це ло ње го во ср це ни је у по слу и не др жи све за 
ште ту пре ма пре ва жном по зна њу Хри ста. Ни је дан чо век ко ји се 
ус те же не мо же би ти Хри стов уче ник, а још ма ње Ње гов са рад-
ник. Ка да љу ди правил но схва те ве ли ко спа се ње, само пожртвов-
ност, ко ја се огле да ла у Хри с товом жи во ту, по ка за ће се и у њи-
хо вом. Ко јим год пу тем да их по ве де, ра до ва ће се што Га сле де.

По зи ва ње Ма те ја да по ста не је дан од Хри сто вих уче ни ка, 
иза зва ло је ве ли ко не го до ва ње. Из бо ром ца ри ни ка за свог не-
по сред ног пра ти о ца, вер ски Учи тељ је вре ђао вер ске, дру штве-
не и на род не оби ча је. По зи ва ју ћи се на пред ра су де на ро да, фа-
ри се ји су се на да ли да ће стру ју на род них осе ћа ња окре ну ти 
про тив Ису са.

Ме ђу ца ри ни ци ма на ста ло је ши ро ко за ни ма ње. Бо жан ски 
Учи тељ при ву као је њи хо ва ср ца к Се би. У ра до сти сво га но вог 
звања ученика, Ма теј је че знуо да сво је ра ни је дру го ве до ве де 
Ису су. У скла ду са тим, на чи нио је го збу у сво јој ку ћи и са звао 
све сво је ро ђа ке и при ја те ље. Ни су са мо би ли ца ри ни ци укљу че-
ни, већ и мно ги дру ги ко ји су има ли сум њив углед и би ли од ба-
че ни од сво јих су се да, ко ји су се стро го при др жа ва ли про пи са.
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Го зба је при ре ђе на у Ису со ву част и Он ни је окле вао да при-
хва ти љу ба зност. До бро је знао да ће то би ти са бла зан за фа ри-
сеј ску стран ку и да ће Га до ве сти у не при ли ку у очи ма на ро да. 
Ме ђу тим, ни ка кво људ ско пра ви ло ни је мо гло да ути че на Ње-
го во де ло ва ње. Спољ на обе леж ја за Ње га нису има ла ни ка кав 
зна чај. Оно што је при вла чи ло Ње го во ср це би ла је ду ша жељ на 
во де жи во та.

Исус је се део као ува же ни гост за сто лом ца ри ни ка, по ка-
зу ју ћи сво јим са о се ћа њем и дру штве но шћу да при знаје до сто-
јан ство људ ског ро да, па су љу ди че зну ли да по ста ну вред ни 
Ње го вог по ве ре ња. На њи хо ва жед на ср ца Ње го ве ре чи па да ле 
су са бла го сло ве ном жи во то давном си лом. Про бу ђе ни су но ви 
под сти ца ји и мо гућ ност но вог жи во та отво ри ла се овим љу ди-
ма од ба че ним од дру штва.

На ова квим ску по ви ма као што је био овај, мно го љу ди би ло 
је под ути ском Спа си те ље вог уче ња, ко ји Га ни су при зна ли до по-
сле ваз не се ња. Ка да се Све ти Дух из лио и три хи ља де обра ти ло у 
јед ном да ну, ме ђу њи ма је би ло мно го оних ко ји су пр ви пут чу-
ли исти ну за сто лом не ког ца ри ни ка па су не ки од њих по ста ли 
ве сни ци Је ван ђе ља. За са мог Ма те ја Ису сов при мер на го зби био 
је трај на по у ка. Пре зре ни ца ри ник по стао је је дан од ода ни јих је-
ван ђе ли ста, ко ји је у сво јој слу жби сле дио сто пе сво га Учи те ља.

Ка да су ра би ни до зна ли за Ису со во при су ство на Ма те је вој 
го зби, ис ко ри сти ли су при ли ку да Га оп ту же. Ме ђу тим, иза бра-
ли су да де лу ју пре ко уче ни ка. Бу ђе њем њи хо вих пре дра су да 
на да ли су се да ће их одво ји ти од њи хо вог Учи те ља. Њи хов на-
чин по сту па ња био је да оп ту же Хри ста уче ни ци ма, а уче ни ке 
Хри сту, усме ра ва ју ћи стре ле та мо где ће ве ро ват ни је ра ни ти. 
То је на чин на ко ји је со то на ра дио још од не за довољства на 
Не бу, а сви ко ји по ку ша ва ју да иза зо ву не сло гу и оту ђе ност по-
кре ну ти су ње го вим ду хом.

»За што с ца ри ни ци ма и гре шни ци ма Учи тељ ваш је де и пи-
је«, упи та ли су за ви дљи ви ра би ни.

Исус ни је оче ки вао од сво јих уче ни ка да од го во ре на оп ту-
жбе, већ је сам од го во рио: »Не тре ба ју здра ви ле ка ра не го бо-
ле сни. Не го иди те и на у чи те се шта зна чи: Ми ло сти хо ћу, а не 
при ло га. Јер Ја ни сам до шао да зо вем пра вед ни ке но гре шни ке 

275



225ЛЕ ВИ ЈЕ – МА ТЕЈ 

на по ка ја ње.« Фарисе ји су сма тра ли се бе ду хов но здра вим, и 
за то им не тре ба ле кар, док су за ца ри ни ке и не зна бо шце твр-
ди ли да уми ру од бо ле сти ду ше. зар се, та да, Ње гов рад, као ле-
ка ра, ни је са сто јао у то ме да по ђе баш оном дру штве ном сло ју 
ко ме је пот реб на Ње го ва по моћ?

Ме ђу тим, иа ко су ми сли ли та ко ви со ко о се би, фа ри се ји 
су би ли у те жем ста њу од оних ко је су пре зи ра ли. Ца ри ни ци 
су би ли ма ње уско гру ди и ма ње са мо у ве ре ни, па су та ко би-
ли отво ре ни ји ути ца ју исти не. Исус је ре као ра би ни ма: »Иди те 
и на у чи те се шта зна чи: Мило сти хо ћу, а не при ло га.« Та ко је 
по ка зао да док твр де да ту ма че Бож ју реч, у ства ри ни ма ло не 
по знају њен дух.

Фа ри се ји су за из ве сно вре ме би ли ућут ка ни, али су зато 
по ста ли од луч ни ји у свом не при ја тељ ству. За тим су по тра жи-
ли уче ни ке Јо ва на Кр сти те ља и по ку ша ли да их окре ну про-
тив Спа си те ља. Ови фа ри се ји ни су при хва ти ли Кр сти те ље ву 
де лат ност. По дру гљи во су ука зива ли на ње гов тре звен жи вот, 
ње го ве јед но став не на ви ке, ње го ву про сту оде ћу и про гла си-
ли га фа на ти ком. За то што је об ја вљи вао њи хо во ли це мер ство, 
су про ти ли су се ње го вим ре чи ма и по ку ша вали да под стак ну 
на род про тив ње га. Бож ји Дух по кре нуо је ср ца ових руга ча, 
осве до ча ва ју ћи их о гре ху, али од би ли су Бож ји са вет и изја ви-
ли да је Јо ван оп сед нут ђа во лом.

Са да ка да је Исус до шао, и почео да се дружи са на ро дом, је-
де и пи је за њи хо вим сто ло ви ма, оп ту жи ли су Га да је изе ли ца и 
пи ја ни ца. Они ко ји су оп ту жи ва ли, би ли су и са ми кри ви. Као 
што је Бог по гре шно пред ста вљен, и као што Га је со то на за о-
де нуо соп стве ним осо би на ма, та ко су ови рђа ви љу ди ла жно 
пред ставља ли Го спод ње ве сни ке.

Фа ри се ји нису узе ли у об зир да је Исус јео са ца ри ни ци ма 
и гре шни ци ма да би не бе ску све тлост донео они ма ко ји се де у 
мра ку. Ни су же ле ли да ви де да је сва ка реч бо жан ског Учи те ља 
би ла жи во се ме ко је ће ис кли ја ти и до не ти плод на сла ву Бо гу. 
Од лу чи ли су да не при хва те све тлост, па иа ко су се су прот ста-
вља ли Кр сти те ље вом ра ду, са да су би ли спрем ни да при хвате 
при ја тељ ство ње го вих уче ни ка у на ди да ће обез бе ди ти њи хо-
ву са рад њу про тив Ису са. Наглашавали су да Исус по ни шта ва 
ста ра пре да ња и исти ца ли су протност између озбиљ не Кр сти-
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те ље ве по бо жно сти и Ису со вог по на ша ња у го шће њу са ца ри-
ни ци ма и гре шни ци ма.

Јо ва но ви уче ни ци у то вре ме би ли су у ве ли кој жа ло сти. То 
је би ло пре њи хо ве по се те Ису су са Јо ва но вом по ру ком. Њи хов 
во ље ни учи тељ био је у за тво ру и они су про во ди ли сво је да не у 
ту го ва њу. Исус ни је учи нио ни ка кав на пор да осло бо ди Јо ва на, 
већ је чак из гле да ло као да ру ши углед ње го вог уче ња. Ако је Јо-
ван био по слан од Бо га за што су Исус и Ње го ви уче ни ци ишли 
пу тем, ко ји је био то ли ко раз ли чит од ње го вог?

Јо ва но ви уче ни ци ни су има ли ја сну пред ста ву о Хри сто вом 
ра ду; ми сли ли су да мо жда по сто ји не ка осно ва за фа ри сеј ске оп-
ту жбе. По што ва ли су мно га пра ви ла ко ја су про пи са ли ра би ни, 
и чак се на да ли да ће би ти оправ да ни де ли ма За ко на. Је вре ји су 
спро во дили пост као де ло за слу ге, а рев нос ни ји ме ђу њи ма по-
сти ли су два да на у сва кој сед ми ци. Фа ри се ји и Јо ва но ви уче ни ци 
по сти ли су ка да су ови по след њи до шли Ису су са пи та њем: »За-
што ми и фа ри се ји по сти мо мно го, а уче ни ци тво ји не пос те?«

Исус им је ве о ма бла го од го во рио. Ни је на сто јао да ис пра ви 
њи хо во по гре шно схва та ње о по сту, већ са мо да их пра вил но 
упу ти у свој рад. То је учи нио ко ри сте ћи ис ти сли ко ви ти из раз 
ко ји је и сам Кр сти тељ упо тре био у свом све до чан ству о Ису су. 
Јо ван је ре као: »Ко има не ве сту же ник је, а при ја тељ же ни ков 
сто ји и слу ша, и ра до шћу ра ду је се гла су же ни ко ву. Ова да кле 
ра дост мо ја ис пу ни се.« (Јо ван 3,29) Јо ва но ви уче ни ци ни су мо-
гли а да се не се те ових ре чи сво га учи те ља, ка да је Исус, узи ма-
ју ћи исту сли ку, рекао: »Мо же те ли сва то ве на те ра ти да по сте 
док је же ник с њи ма?«

Го спо дар Не ба на ла зио се усред сво га на ро да. Најве ћи Бож ји 
дар пре дат је све ту. Ра дост си ро ма шни ма; јер је Хри стос до шао 
да их учи ни на след ни ци ма сво га цар ства. Ра дост бо га ти ма; јер 
ће их по у чи ти ка ко да обез бе де веч но бо гат ство. Ра дост не у ки-
ма; Он ће их уму дри ти на спа се ње. Ра дост уче ни ма; Он ће им 
отво ри ти ду бље тај не не го што су они ика да до ку чи ли; исти не 
ко је су би ле са кри ве не од по ста ња све та би ће Спа си те ље вом 
ми си јом откривене људима.

Јо ван Кр сти тељ ра до вао се док је по сма трао Спа си те ља. Ка-
кву су при ли ку за ра дост има ли уче ни ци ко ји су ужи ва ли по-
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себ но пра во да хо да ју и раз го ва ра ју са Ве ли чан ством Не ба! То 
ни је би ло вре ме њи хо вог ту го ва ња и по ста. Сво ја ср ца мо ра ју 
да отво ре и при ме светлост Ње го ве сла ве, да би је мо гли про-
су ти преко оних ко ји се де у та ми и у се ну смрт но ме. Би ла је то 
све тла сли ка ко ју су иза зи ва ле Хри сто ве ре чи, али пре ко ње је 
ле жа ла те шка сен ка, ко ју је са мо Ње го во око ра за зна ва ло. »Не-
го ће до ћи вре ме«, ре као је Он, »када ће се оте ти од њих же ник, 
и он да ће по сти ти.« Ка да бу ду ви де ли сво га Го спо да из да ног и 
ра за пе тог, уче ни ци ће ту го ва ти и по сти ти. Сво јим по след њим 
ре чи ма ко је им је упу тио у гор њој со би ре као је: »Још ма ло и не-
ће те Ме ви де ти; и опет ма ло па ће те Ме видети. За и ста, за и ста 
вам ка жем да ће те ви за пла ка ти и за ри да ти, а свет ће се ра до ва-
ти; и ви ће те жа ло сни би ти, али ће се ва ша жа лост окре ну ти на 
ра дост.« (Јо ван 16,19.20)

Ка да бу де вас кр снуо из гро ба, њи хо ва жа лост пре тво ри ће се 
у ра дост. По сле сво га ваз не се ња, Он ће као лич ност би ти од су-
тан, али пре ко Уте ши те ља још увек ће би ти са њи ма и они сво је 
вре ме не ће про во ди ти у ту го ва њу. То је би ло оно што је со то на 
же лео. Желео је да на свет оста ве ути сак да су би ли пре ва ре ни 
и раз о ча ра ни, али тре ба ло је да ве ром гле да ју у гор њу Све ти њу, 
у ко јој је Исус слу жио за њих; тре ба ло је да отво ре сво ја ср ца 
Све то ме Ду ху, Ње го вом За ступ ни ку, и да се ра ду ју у све тло-
сти Ње го вог при су ства. Ипак, до ћи ће да ни ис ку ше ња и про бе, 
ка да ће се су ко би ти са вла да ри ма ово га све та и упра ви те љи ма 
цар ства та ме; ка да Хри стос не ће би ти лич но са њи ма и ка да не-
ће мо ћи да пре по знају Уте ши те ља, та да ће за њих би ти мно го 
бо ље да по сте.

Фа ри се ји су те жи ли да се уз ви се стро гим по штова њем 
фор ми, док је њи хо во ср це би ло ис пу ње но за ви шћу и сва ђом. 
»Ето«, ка же Пи смо, »по сти те да се пре те и сва ђа те и да би је те 
пе сни цом без бо жно. Не мој те по сти ти та ко као да нас, да би се 
чуо го ре глас ваш. Та ки ли је пост ко ји иза брах да чо век му чи 
ду шу сво ју је дан дан? да са ви ја гла ву сво ју као си та и да сте ре 
по да се ко стрет и пе пео? То ли ћеш зва ти пост и дан уго дан Го-
спо ду?« (Иса и ја 58,4.5)

Пра ви пост ни је са мо спо љашња слу жба. Пи смо опи су је 
пост ко ји је Бог ода брао: »Да раз ве жеш све зе без бо жно сти, да 
раз дре шиш ре ме ње од бре ме на, да от пу стиш по тла че не, и да 
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из ло ми те сва ки ја рам« да »отво риш ду шу сво ју глад но ме и на-
си тиш ду шу не вољ ну«. (Иса и ја 58,6.10) Ов де је при ка зан пра ви 
дух и ка рак тер Хри сто вог ра да. Ње гов це ло ку пан жи вот био је 
жр тво ва ње са мо га Се бе за спа се ње све та. По сте ћи у пу сти њи 
ку ша ња или је ду ћи са ца ри ни ци ма на Ма те је вој го зби, Он је да-
вао свој жи вот за от ку пље ње из гу бље них. Пра ви Дух по све ће-
ња не ис по ља ва се у бес ко ри сном ту го ва њу, са мо у по ни жа ва њу 
те ла и мно го број ним жр тва ма, већ у по ко ра ва њу са мо га се бе за 
дра го во љ ну слу жбу Бо гу и чо ве ку.

На ста вља ју ћи свој од го вор Јо ва но вим уче ни ци ма, Исус је 
из нео јед ну при чу го во ре ћи: »Ни ко не ме ће за кр пе од но ве ха-
љи не на ста ру ха љи ну, ина че ће и но ву раз дре ти, и ста рој не 
ли чи што је од но во га.« Вест Јо ва на Кр сти те ља ни је тре ба ло да 
бу де про же та пре дањем и су је вер јем. По ку шај да се спо ји фа ри-
сеј ска при тво р ност са Јов ано вим по све ће њем, учи нио би очи-
глед ни јом пу ко ти ну из ме ђу њих.

Хри сто во уче ње ни је мо гло да се спо ји са фа ри сеј ским фор-
ма ма. Хри стос ни је тре ба ло да за тво ри пу ко ти ну ко ја је на чи ње-
на Јо ва но вим уче њем. Он ће учи ни ти из ра же ни јом по дво је ност 
из ме ђу ста рог и но вог. Исус је да ље сли ко ви то при ка зао ову чи-
ње ни цу, го во ре ћи: »Ни ко не ле ва ви на но во га у ме хо ве ста ре; 
ина че про дре но во ви но ме хо ве и оно се про ли је, и ме хо ви про-
пад ну.« Ме хо ви ко ји су се упо тре бља ва ли за чу ва ње но вог ви на, 
по сле из ве сног вре ме на по ста ја ли су су ви и кру ти и не по де сни 
да по но во по слу же за исту сврху. Овом по зна том сли ком Исус 
је при ка зао ста ње је вреј ских во ђа. Све ште ни ци, књи жев ни ци и 
по гла ва ри би ли су уса ђе ни у ко ло те чи ну об ре да и пре да ња. Њи-
хова ср ца по ста ла су стег ну та као осу ше ни вин ски ме хо ви са 
ко јим их је упо ре дио. Док су оста ја ли за дов ољни ре ли ги јом, ко-
ја се осла ња ла на За кон, би ло им је не мо гу ће да по ста ну чу ва ри 
жи ве не бе ске исти не. Сма тра ли су да је њи хо ва прав да са свим 
до вољ на и ни су же ле ли да би ло шта но во бу де уне се но у њи хо ву 
ре ли ги ју. Бож ју до бру во љу пре ма љу ди ма ни су при хва та ли као 
не што одво је но од њих са мих. Они су је по ве зи ва ли са соп стве-
ним за слу га ма за сво ја до бра де ла. Ве ра ко ја де лу је љу ба вљу и 
чи сти ду шу, ни је мо гла на ћи ме сто сје ди ње ња са фа ри се јском 
ве ром са зда ном од об ре да и људ ских на ред би. На пор да се Ису-
со во уче ње сједи ни са уста но вље ном ре ли ги јом био би уза лу-
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дан. Бож ја жи во то дав на исти на, као ви но ко је пре ви ре, уни-
шти ла би ста ре, тру ле ме хо ве фа ри сеј ског пре да ња.

Фа ри се ји су сма тра ли се бе су ви ше му дрима да би им би ла 
по треб на по у ка, су ви ше пра вед ни ма да би им би ло по треб но 
спа се ње, су ви ше по што ва ни ма да би им би ло по треб но по-
што ва ње ко је до ла зи од Хри ста. Спа си тељ се окре нуо од њих 
да би на шао дру ге ко ји ће при хвати ти не бе ску по ру ку. У не о-
бра зо ва ним ри ба ри ма, у ца ри ни ку на тр гу, у же ни Са мар јан-
ки, у обич ном на ро ду ко ји Га је ра до слу шао, на шао је сво је 
но ве ме хо ве за но во ви но. Ору ђа ко ја ће бити упо тре бљена у 
де лу Је ван ђе ља су ду ше, ко је ра до при хва та ју све тлост посла-
ну од Бо га. То су Ње го ви пред ста вни ци за пре но ше ње по зна-
ва ња исти не овом све ту. Ако Хри сто вом ми ло шћу Ње гов на-
род по ста не нов мех, та да ће га Он ис пу ни ти но вим ви ном.

Хри сто во уче ње, иа ко пред ста вље но но вим ви ном, ни је би-
ло но ва на у ка, већ от кри ве ње оно га што је учен о од по чет ка. 
Ме ђу тим, за фа ри се је Бож ја исти на из гу би ла је свој пр во бит ни 
зна чај и ле по ту. Хри сто во уче ње за њих је би ло но во ско ро у 
сва ком по гле ду, а било је и не пре по зна то и не по твр ђе но.

Исус је ис та као моћ ла жног уче ња да ра зо ри по што ва ње и 
че жњу за исти ном. »Ни ко«, ре као је Он, »пив ши ста ро не ће од-
мах но во га; јер ве ли: Ста ро је бо ље.« Це ло куп на исти на ко ја је 
би ла да та све ту пре ко па три јар аха и про ро ка, за си ја ла је но вом 
ле по том у Христовим ре чи ма. Ме ђу тим, књи жев ни ци и фа ри-
се ји ни су има ли ни ка кву же љу за дра го це ним, но вим ви ном. 
Док се не ис пра зне од ста рих пре да ња, оби ча ја и на ви ка, у њи-
хо вом уму и ср цу не ма ме ста за Хри сто во уче ње. Чвр сто су се 
др жа ли мр твих фор ми, окрећући се од жи вото дав не исти не и 
Бож је си ле.

То се по ка за ло као про паст за Је вре је и то ће се по ка за ти као 
про паст за мно ге ду ше у на ше вре ме. Хи ља де чи не исту гре шку, 
ко ју су учи ни ли фа ри се ји уко ре ни од Хри ста на го зби код Ма-
те ја. Мно ги од би ја ју исти ну ко ја си ла зи од Оца све тло сти, ра-
ди је не го да одба це не ку во ље ну за ми сао или се од рек ну не ког 
идо ла свога начина размишљања. Узда ју се у се бе и осла ња ју 
на сво ју му дрост не схва та ју ћи сво је ду хов но си ро ма штво. Они 
упор но на сто је да бу ду спа се ни на не ки на чин ко јим би мо гли 

280



230 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

да оства ре не ко зна чај но де ло. Ка да уви де да не по сто ји ни ка-
кав на чин да утка ју се бе у то де ло, од ба цу ју по ну ђе но спа се ње.

За кон ска ре ли ги ја ни ка да не мо же да до ве де ду ше Хри сту, јер 
је то ве ра без љу ба ви, без Хри ста. Пост или мо ли тва по кре ну ти 
ду хом са мо о прав да ња су гад у Бож јим очи ма. Све ча ни бо го слу-
жбе ни скуп, чи тав низ вер ских об ре да, спо ља шња по ни зност, 
из ну ђе на жр тва, ис ка зу ју да онај ко ји све ово чи ни, сма тра се бе 
пра вед ним, пред о дре ђе ним за Не бо, али то је све пре ва ра. На ша 
лична де ла ни ка да не мо гу да нам при ба ве спа се ње.

Као што је би ло у Хри сто во вре ме, та ко је и да нас; фа ри се ји 
ни су би ли све сни свог ду хов ног си ро ма штва. Њи ма је упу ће на 
вест: »Јер го во риш: Бо гат сам, и обо га тио сам се, и ни шта не 
по тре бу јем; а не знаш да си ти не сре ћан, и не во љан, и си ро мах, 
и слеп, и го. Са ве ту јем те да ку пиш у Ме не зла та же же но га у 
ог њу, да се обо га тиш; и бе ле ха љи не, да се об у чеш, и да се не 
по ка же сра мо та го ло ти ње тво је.« (От кри ва ње 3,17.18) Ве ра и 
љу бав су зла то оку ша но у ог њу. Ме ђу тим, код мно гих ово зла то 
је по там не ло, а бо га та ризни ца из гу бље на. Хри сто ва прав да је 
за њих не но ше на ха љи на, не так ну ти из вор. Њи ма се ка же: »Но 
имам на те бе, што си љу бав сво ју пр ву оста вио. Опо ме ни се да-
кле от ку да си спао, и по кај се, и пр ва де ла чи ни; ако ли не, до ћи 
ћу ти ско ро, и диг ну ћу свећ њак твој с ме ста ње го ва, ако се не 
по ка јеш.« (От кри ва ње 2,4.5)

»Жртва је Бо гу дух скру шен, ср ца скру ше на и по ни ште на не 
од ба цу јеш, Бо же.« (Пса лам 51,17) Чо век мо ра да се осло бо ди 
са мо га се бе да би у пу ном сми слу ре чи, мо гао би ти Ису сов вер-
ник. Ка да се од рек не са мо га се бе, та да Го спод од чо ве ка мо же 
на чи ни ти но во створе ње. Но ви ме хо ви мо гу др жа ти но во ви но. 
Хри сто ва љу бав на дах ну ће вер ни ка но вим жи во том. У оно ме 
ко ји гле да на На чел ни ка и Свр ши те ља на ше ве ре, по ка за ће се 
Хри стов ка рак тер.



Глава 29

СУБОТА

Су бо та је при ли ком ства ра ња про гла ше на све том. По што је 
ус по ста вље на за чо ве ка, она има сво је по ре кло од вре ме на 

»кад пе ва ху за јед но зве зде ју тар ње и сви си но ви Бо жи ји кли-
ко ва ху«. (О Јо ву 38,7) Мир се ши рио над све том, јер је Зе мља 
би ла у скла ду са Не бом. »По гле да Бог све што је ство рио, и гле, 
до бро бе ше ве о ма«; и по чи нуо је ра ду ју ћи се свом за вр ше ном 
де лу (1. Мој си је ва 1,31).

За то што се од ма рао у Су бо ту, »бла го сло ви Бог сед ми дан, и 
по све ти га«, из дво јио га је за све ту упо тре бу. Он ју је дао Ада му 
као дан од од мо ра. Би ла је успо ме на на де ло ства ра ња, а ти ме и 
знак Бож је мо ћи и Ње го ве љу ба ви. Пи смо ка же: »Чу де са је сво-
ја учи нио да се не за бо ра ве.« »Што се на Ње му не мо же ви де ти 
од по ста ња све та, мо гло се по зна ти и ви де ти на ство ре њи ма 
и Ње го ва веч на си ла и бо жан ство.« (1. Мој си је ва 2,3; Пса лам 
111,4; Ри мља ни ма 1,20)

Све је ство рио Бож ји Син. »У по чет ку бе ше Реч и Реч бе ше 
у Бо га... Све је кроз Њу по ста ло и без Ње ни шта ни је по ста ло 
што је по ста ло.« (Јо ван 1,1–3) По што је Су бо та успо ме на на де-
ло ства ра ња, она је до каз Хри сто ве љу ба ви и мо ћи.

Су бо та упу ћу је на ше ми сли на при ро ду и до во ди нас у за јед-
ни цу са Твор цем. У пе сми пти ца, у уз ди са њу др ве ћа, у му зи ци 
мо ра, још увек мо же мо да чу је мо Ње гов глас, глас Оно га ко ји је 
раз го ва рао са Ада мом у Еде му »кад дан за хлад и«. Ка да по сма-
тра мо Ње го ву си лу у при ро ди на ла зи мо уте ху, јер Реч ко ја је све 
ство ри ла је та ко ја да је жи вот ду ши. Он »ко ји ре че да из та ме 
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за све тли ви де ло, за све тли у ср ци ма на шим на све тло ст по зна ња 
сла ве Бо жи је у ли цу Ису са Хри ста«. (2. Ко рин ћа ни ма 4,6)

Ова ми сао, под ста кла је пе сму:
»Јер си ме раз ве се лио, Го спо де, де ли ма сво јим,
С де ла ру ку Тво јих ра ду јем се.
Ка ко су ве ли ка де ла Тво ја, Го спо де!
Ве о ма су ду бо ке по ми сли Тво је.«
    (Пса лам 92,4.5)
Све ти Дух пре ко про ро ка Иса и је об ја вљу је: »С ким ће те 

да кле из јед на чи ти Бо га, и ка кву ће те Му при ли ку на ћи?... Не 
зна те ли, не чу је те ли, не ка зу је ли вам се од иско на, не ра з у -
ме те ли од те ме ља зе маљ ских? Он се ди над кру гом зе маљ ским, 
и ње зи ни су Му ста нов ни ци као ска кав ци, Он је ра за стро не-
бе са као плат но и ра за пео их као ша тор за стан... С ким ће те 
Ме да кле из јед на чи ти да бих био као он, ве ли све ти. По диг ни-
те го ре очи сво је и ви ди те; ко је то ство рио, ко из во ди вој ску 
све га то га на број и зо ве сва ко по име ну, и ве ли ке ра ди си ле 
Ње го ве и ја ке мо ћи не из о ста је ни јед но? За што го во риш, Ја ко-
ве, и ка жеш, Изра и љу: Са кри вен је пут мој од Го спо да, и ствар 
мо ја не из ла зи пред Бо га мо је га? Не знаш ли, ни  си ли чуо да Бог 
веч ни Го спод, ко ји је ство рио кра је ве зе маљ ске, не су ста је ни-
ти се утру ђу је... Он да је сна гу умор но ме и не ја ко ме умно жа ва 
кре пост.« »Не бој се, јер сам Ја с то бом, не пла ши се, јер сам Ја 
Бог твој: Укрепићу те и помоћи ћу ти, и подупрећу те десницом 
прав де сво је.« »По гле дај те у Ме не, и спа шће те се сви кра је ви зе-
маљ ски; јер сам Ја Бог, и не ма дру го га.« То је по ру ка ис пи са на у 
при ро ди, за ко ју је Су бо та од ре ђе на да је са чу ва у се ћа њу. Ка да 
је Го спод на ло жио Изра и љу да свет ку је Ње го ве Су бо те, ре као 
је: »Да су знак из ме ђу Ме не и вас, да зна те да сам Ја Го спод Бог 
ваш.« (Иса и ја 40,18–29; 41,10;45,22; Је зе киљ 20,20)

Су бо та је би ла укљу че на у За кон са Си на ја; али та да ни је по 
пр ви пут об ја вље на као дан од од мо ра. Изра иљ ски на род је то 
знао пре Си на ја.  Су бо та је свет ко ва на на пу ту пре ма Си на ју. 
Ка да су је не ки обе све ти ли, Го спод их је уко рио, го во ре ћи: »До-
кле ће те се про ти ви ти за по ве сти ма Мо јим и за ко ни ма Мо јим?« 
(2. Мој си је ва 16,28)
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Су бо та ни је би ла само за Изра иљ, већ за цео свет. Она је об ја-
вље на чо ве ку у Еде му, па као и дру ге за по ве сти Де ка ло га, не про-
ла зно оба ве зу је. О За ко ну у ко ме че твр та за по вест чи ни је дан 
део, Хри стос из ја вљу је: »До кле не бо и Зе мља сто ји, не ће не ста ти 
ни нај ма њег слов ца или јед не ти тле из За ко на.« До кле год не бо 
и Зе мља тра ју, Су бо та ће на ста ви ти да бу де знак Ство ри те ље ве 
мо ћи. Ка да Едем бу де по но во про цве тао на Зе мљи, Бож ји све ти 
дан од од мо ра по што ва ће сви под сун цем. »Од Су бо те до Су-
бо те« сва ки ста нов ник про сла вље не но ве Зе мље до ла зи ће »да 
се по кло ни пре да мном, ве ли Го спод«. (Ма теј 5,18; Исаи ја 66,23)

Ни јед на дру га уста но ва ко ја је по ве ре на Је вре ји ма, ни је та ко 
у це ли ни би ла упра вље на пот пу ном одва ја њу Је вре ја од окол них 
на ро да, као што је то би ла Су бо та. Бог је од ре дио да их ње но по-
што ва ње име ну је за Ње го ве по што ва о це. Она тре ба  да бу де знак 
њи хо вог одва ја ња од идо ло по клон ства и њи хо ве ве зе са пра вим 
Бо гом. Ме ђу тим, да би Су бо ту др жа ли све том, љу ди и са ми мо-
ра ју би ти све ти. Ве ром мо ра ју по ста ти су де о ни ци у Хри сто вој 
прав ди. Ка да је из да та за по вест Изра и љу: »Се ћај се да на од од-
мо ра да га свет ку јеш«, Го спод им је та ко ђе ре као: »Би ће те ми све-
ти љу ди.« (2. Мој си је ва 20,8; 22,31) Је ди но на тај на чин Су бо та је 
мо гла да обе ле жи Изра иљ це као оне ко ји слу же Бо гу.

Ка да су се Је вре ји одво ји ли од Бо га и про пу сти ли да Хри-
сто ву прав ду ве ром на чи не сво јом прав дом, Су бо та је из гу би ла 
свој зна чај за њих. Со то на је те жио да уз ви си се бе и од ву че љу-
де од Хри ста, па је ра дио на то ме да из о па чи Су бо ту, за то што 
је она знак Хри сто ве мо ћи. Је вреј ске во ђе из вр ша ва ле су со то-
ни ну во љу оптерећујући Бож ји дан од од мо ра те гоб ним зах те-
ви ма. У Хри сто во вре ме Су бо та је по ста ла та ко из о па че на да је 
ње но по што ва ње пре од ра жа ва ло ка рак тер се бич них и са мо-
вољ них љу ди не го ка рак тер Не бе ског Оца пу ног љу ба ви. Ра би-
ни су, у ства ри, пред ста вља ли Бо га као Оно га ко ји је дао за ко не 
ко је љу ди ни су мо гли да по шту ју. На во ди ли су на род да Бо га 
сма тра ти ра ни ном, и ми сле да свет ко ва ње Су бо те, ка ко Он то 
зах те ва, чи ни љу де твр до кор ним и су ро вим. Хри сто во де ло је 
би ло да укло ни ова по гре шна схва та ња. Иа ко су Га ра би ни пра-
ти ли не ми ло срд ним не при ја тељ ством, Он се ни је при ка зао као 
Онај ко ји се при кла ња њи хо вим зах те ви ма, већ је ишао пра во 
на пред, др же ћи Су бо ту у скла ду са Бож јим за ко ном.
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Јед ног су бот ног да на, ка да се Спа си тељ са сво јим уче ни ци ма 
вра ћао са ме ста бо го слу же ња, про ла зи ли су кроз по ље зре лог 
жи та. Исус је на ста вио свој рад до ка сно, па су про ла зе ћи кроз 
по ља, уче ни ци по че ли да ску пља ју кла сје и је ду зр не вље, по што 
су их про тр ља ли сво јим ру ка ма. Би ло ког дру гог да на овај чин 
не би иза звао ни ка кву при мед бу, јер је чо век про ла зе ћи кроз 
жит но по ље, воћ њак или ви но град, мо гао сло бод но ку пи ти оно 
што је же лео да по је де (Ви ди: 5. Мој си је ва 23,24.25). Ме ђу тим, 
чи ни ти то у Су бо ту сма трано је чи ном обе све ће ња. Не са мо 
што је от ки да ње кла сја би ла не ка вр ста же тве, већ је и тр ља ње 
кла сја ру ка ма би ла вр ста вр шид бе. На тај на чин, по ми шље њу 
ра би на, учи њен је дво стру ки грех.

Ухо де су се од мах по жа ли ле Ису су го во ре ћи: »Гле, уче ни ци 
Тво ји чи не што не ва ља чи ни ти у Су бо ту.«

Ка да је био оп ту жен за пре кр шај Су бо те у Ви те зди, Исус се 
од бра нио по твр ђу ју ћи да је Бож ји Син и из ја вљу ју ћи да ра ди у 
скла ду са Оцем. Са да ка да су уче ни ци на пад ну ти, Он на во ди 
ту жи те љи ма при ме ре из Ста рог за ве та, де ла из вр ше на у Су бо-
ту од оних ко ји вр ше слу жбу Бо гу.

Је вреј ски учи те љи по но си ли су се сво јим по зна ва њем Пи-
сма, а Спа си те љев од го вор са др жао је пре кор због њи хо вог не-
по зна ва ња све тих спи са. »Зар ни сте чи та ли«, ре као је Он, »оно 
што учи ни Да вид кад оглад не он и ко ји бе ја ху с њим? Ка ко уђе 
у ку ћу Бо жи ју и узе х ле бо ве по ста вље не и изе де... ко јих ни ко-
ме не ва ља ше је сти осим је ди ни јех све ште ни ка?« »И го во ра ше 
им: Су бо та је на чи ње на чо ве ка ра ди, а ни је чо век Су бо те ра ди.« 
»Или ни сте чи та ли у за ко ну ка ко у Су бо ту све ште ни ци у цр кви 
Су бо ту по га не, па ни су кри ви? Али Ја вам ка жем да је ов де онај 
ко ји је ве ћи од Цр кве.« »Да кле је го спо дар Син Чо ве чиј и од Су-
бо те.« (Лу ка 6,3.4; Мар ко 2,27.28; Ма теј 12,5.6)

Ако је би ло пра во да Да вид уто ли сво ју глад је де њем хле-
ба ко ји је био из дво јен за све ту упо тре бу, та да је би ло у ре ду 
да апо сто ли удо во ље сво јим по тре ба ма тр га њем кла со ва у то ку 
све тих су бот них ча со ва. Шта ви ше све ште ни ци у Храму оба-
вља ли су ве ћи по сао у Су бо ту не го оста лих да на. Исти рад у 
све тов ним по сло ви ма био би гре шан, али рад свеште ни ка био 
је у слу жби Бо гу. Они су вр ши ли об ре де ко ји су ука зи ва ли на 
ис ку пи те љску Хри сто ву моћ и њихов рад био је у скла ду са свр-
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хом Су бо те. Ме ђу тим, са да је сам Хри стос до шао. Уче ни ци, ра-
де ћи Хри стов по сао, би ли су за по сле ни у Бож јој слу жби, и оно 
што је не оп ход но за оства ре ње овог де ла би ло је ис прав но чи-
нити у су бот ном да ну.

Хри стос је же лео да по у чи сво је уче ни ке и сво је не при ја те-
ље да је слу жба Бо гу пре све га оста лог. Циљ Бож јег де ла у овом 
све ту је чо ве ко во от ку пље ње, сто га оно што је по треб но учи-
ни ти у Су бо ту ра ди из вр ше ња ово га де ла у скла ду је са за ко ном 
о Су бо ти. Исус је кру ни сао свој до каз про гла ша ва ју ћи да је Он 
»Го спо дар од Су бо те«, Он ко ји је из над сва ког пи та ња и из над 
сва ког за ко на. Овај без гра нич ни Су ди ја осло бо дио је сво је уче-
ни ке кри ви це, по зи ва ју ћи се на исте од ред бе за ко је су би ли 
оп ту же ни да их кр ше.

Исус ни је до пу стио да ово про ђе са мо са упу ћи ва њем уко ра 
сво јим не при ја те љи ма. Из ја вио је да су они у свом сле пи лу по-
гре шно схва ти ли свр ху Су бо те. Ре као је: »Кад би сте пак зна ли 
шта је то: Ми ло сти хо ћу а не при ло га, ни кад не би сте осу ђи-
ва ли пра ве.« (Ма теј 12,7) Мно ги њи хо ви кру ти об ре ди не мо гу 
на док на ди ти не до ста так истин ске че сти то сти и не жне љу ба ви, 
ко је ће увек обе ле жа ва ти пра вог обо жа ва о ца Бо га.

Хри стос је опет по но вио исти ну да жр тве са ме по се би не-
ма ју ни ка кву вред ност. Оне су би ле сред ство, а не циљ. Њи хов 
циљ је био да усме ре љу де Спа си те љу, и на тај на чин их до ве ду 
у склад са Бо гом. Бог це ни слу жбу љу ба ви. Ка да ово не до ста је, 
са мо низ об ре да је увре да за Ње га. Та ко је и са Су бо том. Она је 
би ла од ре ђе на да љу де до ве де у за јед ни цу са Бо гом, али ка да је 
њи хов ум био об у зет за мор ним об ре ди ма, циљ Су бо те је осу је-
ћен. Са мо спо ља шње свет ко ва ње Су бо те би ло је ру га ње.

Јед не дру ге Су бо те, ка да је Исус ушао у си на го гу, ви део је чо-
ве ка са су вом ру ком. Фа ри се ји су Га по сма тра ли, жељ ни да ви де 
шта ће учи ни ти. Спа си тељ је до бро знао да ће због ле че ња у Су-
бо ту, би ти сма тран пре кр ши те љем, али ни је окле вао да по ру ши 
зид оби чај них зах те ва ко ји ма је Су бо та би ла окру же на. Исус је 
на ло жио бо ле сном чо ве ку да уста не и та да је упи тао: »Ва ља ли у 
Су бо ту до бро чи нити или зло чи ни ти? Ду шу одр жа ти, или по-
гу би ти?« Ме ђу Је вре ји ма је по сто ја ло пра ви ло по ко ме не учи-
ни ти до бро, ка да чо век има при ли ку за то, зна чи чи ни ти зло; а 
про пу сти ти да се спа се жи вот, зна чи ло је уби ти. На овај на чин 
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Исус се су срео са ра би ни ма на њи хо вом тлу. »А они му ча ху. И 
по гле дав ши на њих с гне вом од жа ло сти што су им она ко ср ца 
одр ве не ла ре че чо ве ку: Пру жи ру ку сво ју. И пру жи; и по ста ру-
ка здра ва као и дру га.« (Мар ко 3,4.5)

Ка да је упи тао: »Ва ља ли у Су бо ту ле чи ти?« Исус је од го во-
рио: »Ко ји је ме ђу ва ма чо век ко ји има ов цу јед ну па ако она у 
Су бо ту упад не у ја му не ће је узе ти и из ва ди ти? А ко ли ко је чо-
век пре те жни ји од ов це? Да кле ва ља у Су бо ту до бро чи ни ти.« 
(Ма теј 12,10–12)

Ухо де се ни су усу ђи ва ле да од го во ре Хри сту у при су ству мно-
штва, из стра ха да не упад ну у те шко ће. Зна ли су да је Он го во-
рио исти ну. Ра ди је би пу сти ли чо ве ка да па ти не го да кр ше сво-
ја пре да ња, док би жи во ти њу осло бо ди ли због соп стве ни кове 
ште те, ако би би ла за не ма ре на. На тај на чин за не му жи во ти њу 
по ка зи ва ли су ви ше ста ра ња не го за чо ве ка, ко ји је ство рен по 
Бож јем об лич ју. Ово при ка зу је де ло ва ње свих ла жних ре ли ги ја. 
Оне по ти чу из чо ве ко ве че жње да се уз диг не из над Бо га, али ко-
нач ни ис ход је спу шта ње чо ве ка ис под жи во ти ње. Сва ка ре ли-
ги ја ко ја се бо ри про тив Бож је вла да ви не ли ша ва чо ве ка сла ве 
ко ју је имао при ли ком ства ра ња и ко ја ће му се у Хри сту по но во 
вра ти ти. Сва ка ла жна ре ли ги ја учи сво је при ста ли це да се не-
мар но од но се пре ма људ ским по тре ба ма, пат ња ма и пра ви ма. 
Је ван ђе ље да је ве ли ку вред ност људ ском ро ду от ку пље ном Хри-
сто вом кр вљу и учи не жном ува жа ва њу чо ве ко вих же ља и пат-
њи. Го спод ка же: »Учи ни ћу да ће чо век ви ше вре де ти не го зла то 
чи сто ви ше не го зла то офир ско.« (Иса и ја 13,12)

Ка да се Исус окре нуо фа ри се ји ма са пи та њем да ли је по 
Закону у су бот ном да ну чи ни ти до бро или зло, спа са ва ти жи-
вот или уби ја ти, су о чио их је са њи хо вим злим на ме ра ма. Са 
огор че ном мр жњом тра жи ли су Ње гов жи вот, док је Он спа са-
вао жи вот и мно штву до но сио ра дост. Да ли је би ло бо ље уби-
ја ти у Су бо ту, као што су то на ме ра ва ли да учи не, не го ле чи ти 
бо ле сне као што је Он то чи нио? Да ли је би ло пра вед ни је но-
си ти уби ство у ср цу у то ку Бож јег све тог да на, не го во ле ти све 
љу де што је из ражено у де ли ма ми ло ср ђа?

Из ле че њем су ве ру ке, Исус је осу дио оби чај Је вре ја, а че твр-
ту за по вест оста вио да сто ји она ко ка ко ју је Бог дао, »Ва ља у Су-
бо ту до бро чи ни ти«, из ја вио је Он. Од ба ци ва њем бе сми сле них 
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је вреј ских огра ни че ња, Хри стос је уз ди гао Су бо ту, док су они 
ко ји су се жа ли ли на Ње га, ома ло ва жа ва ли Бож ји све ти дан.

Они ко ји др же да је Хри стос уки нуо За кон, уче да је Он кр-
шио Су бо ту и оправ дао сво је уче ни ке што исто чи не. На тај 
на чин они у ства ри за у зи ма ју исти став као и Је вре ји у свом 
ситничарењу. У ово ме они про ти ву ре че све до чан ству са мо га 
Хри ста ко ји об ја вљу је: »Ја одр жах за по ве сти Оца сво је га и оста-
јем у љу ба ви Ње го вој.« (Јо ван 15,10) Ни Спа си тељ, а ни Ње го-
ви след бе ни ци ни су пре кр ши ли за кон о Су бо ти. Хри стос је био 
жи ви пред став ник За ко на. У Ње го вом жи во ту ни је по сто јао 
ни је дан пре кр шај ње го вих све тих пра ви ла. По сма тра ју ћи овај 
на род све до ка ко ји је тра жио при ли ку да Га осу ди, Он је не и за-
зван мо гао да ка же: »Ко ји Ме од вас ко ри за грех?« (Јо ван 8,46)

Спа си тељ ни је до шао да од ба ци оно што су го во ри ли па три-
јар си и про ро ци; јер је Он го во рио пре ко ових пред став ни ка. 
Све исти не Бож је ре чи до шле су од Ње га. Ме ђу тим, ови не про-
це њи ви дра гу љи би ли су ста вље ни у по гре шне окви ре. Њи хов 
дра го це ни сјај по стао је слу га за блу ди. Бог је же лео да се из ва де 
из окви ра за блу де и ста ве у оквир исти не. Ово де ло мо гла је да 
из вр ши са мо бо жан ска ру ка. Сво јом по ве за но шћу са за блу дом, 
исти на је слу жи ла ци ље ви ма не при ја те ља Бо га и чо ве ка. Хри-
стос је до шао да је по ста ви та мо где ће про сла вља ти Бо га и де-
ло ва ти за спа се ње људ ског ро да.

»Су бо та је на чи ње на чо ве ка ра ди, а ни је чо век Су бо те ра ди«, 
ре као је Исус. Уста но ве ко је је Бог ус по ста вио ко ри сте чо ве чан-
ству. »Јер је све вас ра ди.« »Био Па вле, или Апо ло, или Ки фа, 
или свет, или жи вот, или смрт, или са да шње, или бу ду ће: све 
је ва ше; а ви сте Хри сто ви а Хри стос Бож ји.« (2. Ко рин ћа ни ма 
4,15; 1. Ко рин ћа ни ма 3,22.23) За кон Де сет за по ве сти, чи ји је део 
Су бо та, Бог је као бла го слов дао свом на ро ду. »И за по ве ди нам 
Го спод«, ре као је Мој си је, »да вр ши мо све ове уред бе бо је ћи се 
Го спо да Бо га сво је га, да би нам би ло до бро сваг да и да би нас 
са чу вао у жи во ту.« (5. Мој си је ва 6,24) И зра и љу је пре ко Псал-
ми сте да та по ру ка: »Слу жи те Го спо ду ве се ло; иди те пред ли це 
Ње го во пе ва ју ћи! По знај те Го спод да је Бог. Он нас је ство рио, 
и ми смо до сто ја ње Ње го во, на род Ње гов и ов це па ше Ње го ве. 
Ула зи те на вра та Ње го ва са сла вом у дво ре ње го ве с хва лом.« 
(Пса лам 100,2–4) А за све ко ји др же »Су бо ту да је не осквр не«, 
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Го спод из ја вљу је, »њих ћу до ве сти на све ту го ру сво ју и раз ве-
се ли ћу их у до му сво је му мо ли тве ном«. (Иса и ја 56,6.7)

»Да кле је го спо дар Син Чо ве чиј и од Су бо те.« Ове ре чи пу не 
су по у ке и уте хе. За то што је Су бо та на чи ње на за чо ве ка, она је 
Го спод њи дан. Она при па да Хри сту. Јер »све је кроз Њу по ста ло, 
и без Ње ни шта ни је по ста ло што је по ста ло«. (Јо ван 1,3) По што 
је Он све ство рио, ство рио је и Су бо ту. Он је и одво јио као успо-
ме ну на де ло ства ра ња. Она ука зу је на Ње га и као Твор ца и као 
Оно га ко ји по све ћу је. Она огла ша ва да је Он ко ји је све ство рио 
на не бу и на Зе мљи, и ко ји све одр жа ва, Гла ва цр кви и да смо 
Ње го вом си лом поми ре ни са Бо гом. Јер, го во ре ћи о Изра и љу, 
Он је ре као: »И Су бо те сво је да дох им да су знак из ме ђу Ме не и 
њих да би зна ли да сам Ја Го спод ко ји их по све ћу јем« – чи ним их 
све ти ма. (Је зе киљ 20,12) Та да је Су бо та знак Хри сто ве си ле да 
нас учи ни све ти ма. Та ко ђе је да та сви ма они ма ко је Хри стос чи-
ни све ти ма. Као знак Ње гове си ле ко ја по све ћу је, Су бо та је да та 
сви ма ко ји кроз Хри ста по ста ју део Бож јег Изра и ља.

Го спод ка же: »Ако од вра тиш но гу сво ју од Су бо те да не чи-
ниш што је те би дра го на Мој све ти дан, и ако про зо веш Су бо ту 
ми ли ном, све ти дан Го спод њи слав ним... та да ћеш се ве се ли ти 
у Го спо ду.« (Иса и ја 58,13.14) Сви ма ко ји при хва те Су бо ту као 
знак Хри сто ве ства ра лач ке и от ку пи тељ ске мо ћи, она ће би ти 
ми ли на. Гле да ју ћи Хри ста у њој, и са ми има ју ми ли ну у Ње му. 
Су бо та им ука зу је на де ла ства ра ња као до каз Ње го ве ве ли чан-
стве не откупитељске мо ћи. Док нас под се ћа на из гу бље ни едем-
ски мир, го во ри о ми ру об но вље ном кроз Спа си те ља. Сва ко де-
ло у при ро ди по на вља Ње гов по зив: »Хо ди те к Ме ни сви ко ји 
сте умор ни и на то ва ре ни, и Ја ћу вас од мо ри ти«. (Ма теј 11,28)
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Глава 30

Oва глава заснована је на Марку 3,13-19; Луки 6,12-16.

»И ПОСТАВИ 
ДВАНАЕСТОРИЦУ...«

»И изи ђо ше на го ру, и до зва ко је Он шћа ше; и до ђо ше Му. 
И по ста ви два на е сто ри цу да бу ду с Њим, и да их по ша-

ље да про по ве да ју.«
На об рон ку пла ни не ис под др ве ћа ко је је пру жа ло за клон, 

не да ле ко од Га ли леј ског мо ра, два на е сто ри ца су по зва ни у апо-
стол ску слу жбу и ту је из го во ре на и Бе се да на го ри. По ља и бр-
да би ли су оми ље на ме ста Ису со вог бо рав ка и ве ли ки део Ње-
го вог уче ња ис ка зан је под ве дрим не бом пре не го у Храму или 
си на го га ма. Ни јед на си на го га не би мо гла да при ми мно штво 
ко је Га је сле ди ло, али то ни је је ди ни раз лог због ко га је иза брао 
да по у ча ва у по љи ма и га је ви ма. Исус је во лео при зо ре из при-
ро де. За Ње га је сва ко мир но ме сто би ло све ти Храм.

Под др ве ћем у Еде му пр ви ста нов ни ци Зе мље иза бра ли су 
сво ју све ти њу. Ту је Хри стос оп штио са оцем чо ве чан ства. Ка да 
су прог на ни из Ра ја, на ши пра ро ди те љи су и да ље одр жа ва ли 
бо го слу же ња на по љи ма и га је ви ма, и ту их је Хри стос срео са 
Је ван ђе љем сво је благодати. Био је то Хри стос ко ји је го во рио 
са Авра мом под хра сто ви ма у Ма мри ји; са Иса ком ка да је уве че 
од ла зио у по ља да се мо ли; са Ја ко вом на па ди ни бре жуљ ка код 
Ве ти ља; са Мој си јем усред ма ди јан ских пла ни на и са де ча ком 
Да ви дом док је чу вао сво ја ста да. По Хри сто вом упут ству је-
вреј ски на род је пет на ест ве ко ва сва ке го ди не на пу штао сво је 
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до мо ве и не де љу да на ста но вао у се ни ца ма на чи ње ним од зе ле-
ног гра ња »с ле пих др ве та, и гра на пал мо вих и гра на с гу стих 
др ве та и вр бе с по то ка«. (3. Мој си је ва 23,40)

У об у ча ва њу сво јих уче ни ка, Исус је одлучио да се по ву че из 
град ске збр ке у ти ши ну по ља и бре жу ља ка, јер је то би ло ви ше у 
скла ду са по у ка ма о са мо о дри ца њу ко ји ма је же лео да их по у чи. 
У то ку сво је слу жбе, во лео је да под пла вим не бом, оку пља на-
род око се бе, на не ком тра вом об ра слом об рон ку или на оба ли 
по ред је зе ра. Ов де, окру жен де ли ма сво га ства ра ла штва, мо гао 
је да скре не ми сли сво јих слу ша ла ца са ве штач ког на при род но. 
У рас те њу и раз во ју при ро де би ла су от кри ве на на че ла Ње го вог 
цар ства. По ди жу ћи сво је очи пре ма Бож јим бре жуљ ци ма и по-
сма тра ју ћи див на де ла Ње го вих ру ку, љу ди мо гу да на у че дра-
го це не по у ке о бо жан ској исти ни. Хри сто во уче ње по на вља ло 
би им се у свим де та љи ма при ро де. Та ко је са сви ма ко ји изла зе 
у по ља са Хри стом у сво јим ср ци ма. Они ће се осе ћа ти окру-
же ни све тим ути ца јем. Де та љи из при ро де пре у зи ма ју при че 
на ше га Го спо да и по на вља ју Ње го ве са ве те. До ди ром са Бо гом 
у при ро ди, ум се уз ди же, а ср це на ла зи по чи нак.

Са да је тре ба ло пред у зе ти пр ви ко рак у ор га ни зо ва њу Цр-
кве ко ја ће на кон Хри сто вог од ла ска би ти Ње гов пред став ник 
на Зе мљи. Ни је им био на рас по ла га њу ску по це ни Храм, већ је 
Спа си тељ сво је уче ни ке по вео на оми ље но ме сто бо рав ка, па су 
у њи хо вим умо ви ма све та ис ку ства то га да на за у век би ла по ве-
за на са ле по том бр да, до ли не и мо ра.

Исус је по звао сво је уче ни ке да би их мо гао по сла ти као сво-
је све до ке, да об ја ве све ту шта су ви де ли и чу ли од Ње га. Њи хо-
ва слу жба би ла је нај ва жни ја на ко ју су ика да људ ска би ћа би ла 
по зва на и ста ја ла је од мах иза слу жбе са мог Хри ста. Тре ба ло је 
да по ста ну Бож ји са рад ни ци у спа са ва њу све та. Као што су у 
Ста ром за ве ту два на ест па три јара ха ста ја ли као пред став ни ци 
Изра и ља, та ко тре ба да и два на ест апо сто ла сто је као пред став-
ни ци еван ђе о ске Цр кве.

Спа си тељ је по зна вао ка рак тер љу ди ко је је иза брао; све њи-
хо ве сла бо сти и по гре шке пред Њим су би ле отво ре не; знао је 
и опа сно сти кроз ко је ће мо ра ти да про ђу, од го вор ност ко ја ће 
по чи ва ти на њи ма, па је Ње го во ср це би ло пу но не жне љу ба ви 
пре ма овим иза бра ни ци ма. Сам на бр ду бли зу Га ли леј ског мо-
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ра, Он је це лу ноћ про вео у мо ли тви за њих, док су они спа ва ли 
у под нож ју бр да. Са пр вом све тло шћу зо ре по звао их је да до ђу 
к Ње му, јер је имао не што ва жно да им са оп шти.

Ови уче ни ци не ко вре ме би ли су удру же ни са Ису сом у мар-
љи вом ра ду. Јо ван и Ја ков, Ан дри ја и Пе тар, са Фи ли пом, На-
та на и лом и Ма те јом би ли су по ве за ни са Њим при сни је не го 
оста ли и би ли све до ци ве ћег бро ја Ње го вих чу да. Пе тар, Ја ков 
и Јо ван би ли су у још бли ски јој ве зи са Њим. Би ли су го то во 
не пре кид но с Њим, пра те ћи Ње го ва чу да и слу ша ју ћи Ње го ве 
ре чи. Јо ван је пришао нај бли же Ису су, та ко да се исти цао као 
онај ко га је Исус во лео. Спа си тељ их је све во лео, али Јо ва нов 
дух био је нај при јем чи ви ји. Био је мла ђи од оста лих и са деч-
јим по ве ре њем отво рио је сво је ср це Ису су. Та ко је сте као ве ћу 
Хри  с то ву на кло ност, па су пре ко ње га Спа си те ље ва нај ду бља 
ду хов на уче ња са оп ште на Ње го вом на ро ду.

На че лу јед не од гру па, у ко је су апо сто ли би ли по де ље ни, 
сто ји Фи ли по во име. Он је био пр ви уче ник ко ме је Исус упу-
тио ја сан на лог: »Хај де за мном.« Фи лип је био из Вит са и де, Ан-
дри ји ног и Пе тро вог гра да. Он је слу шао уче ње Јова на Кр сти-
те ља и чуо ње го во про гла ше ње Хри ста за Бож је Јаг ње. Фи лип 
је искре но тра жио исти ну, али је био спо ро га ср ца за ве ро ва-
ње. Иа ко се и сам при дру жио Хри сту, ипак ње го во об ја вљи-
ва ње Хри ста На та на и лу по ка зу је да ни је био пот пу но убе ђен у 
Хри сто во бо жан ство. Иа ко је глас са Не ба об ја вио Хри ста као 
Бож јег Си на, за Фи ли па Он је био »Исус, син Јо си фов из На за-
ре та«. (Јо ван 1,45) Фи ли пов не до ста так ве ре по ка зао се по но во 
ка да је на хра ње но пет хи ља да љу ди. Исус је же лео да га оку ша 
ка да је пи тао: »Где ће мо ку пи ти хле ба да ови је ду?« Фи ли пов 
од го вор био је на стра ни не вер ства: »Две ста гро ша хле ба ни је 
до ста да сва ко ме од њих пома ло до пад не.« (Јо ван 6,5.7) Исус 
је био жа ло стан. Иа ко је ви део Ње го ва де ла и осе тио Ње го ву 
си лу, Фи лип ипак ни је имао ве ре. Ка да су се Гр ци рас пи ти ва ли 
код Фи ли па за Ису са, ни је ис ко ри стио при ли ку да их упо зна са 
Спа си те љем, не го је оти шао да ка же Ан дри ји. Опет, у оним по-
след њим ча со ви ма пре рас пе ћа, Фи ли по ве ре чи би ле су та кве 
да су обес хра бри ва ле ве ру. Ка да је То ма ре као Ису су: »Го спо де, 
не зна мо ку да идеш; и ка ко мо же мо пут зна ти?« Спа си тељ је од-
го во рио: »Ја сам Пут, Исти на и Жи вот... кад би сте Ме не зна ли 
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он да би сте зна ли и Оца Мо је га.« Фи ли пов од го вор от крио је 
не ве ро ва ње: »Го спо де! по ка жи нам Оца, и би ће нам до ста.« (Јо-
ван 14,5–8) Уче ник ко ји је три го ди не био са Ису сом био је та ко 
спо рог ср ца, та ко слаб у ве ри.

У срећ ној су прот но сти са Фи ли по вим не вер ством би ло је 
На та на и ло во де ти ње по ве ре ње. Он је био чо век ве о ма искре не 
при ро де, чо век чи ја је ве ра по чи ва ла на не ви дљи вој ствар но-
сти. Ипак, Фи лип је био уче ник у Хри сто вој  шко ли и бо жан-
ски Учи тељ стр пљи во се од но сио пре ма ње го вом не вер ству и 
спо ром схва та њу. Ка да се Све ти Дух из лио на уче ни ке, Фи лип 
је по стао учи тељ по бо жан ском ре ду. Знао је о че му го во ри по-
у ча ва ју ћи са си гур но шћу ко ја је осве до ча ва ла слу ша о це.

Док је Исус при пре мао уче ни ке за њи хо во ру ко по ло же ње, је-
дан ко ји ни је био по зван, на сто јао је да им се на мет не. Био је то 
Ју да Иска ри от ски, чо век ко ји је твр дио да је Хри стов след бе ник. 
Он је са да исту пио, зах те ва ју ћи ме сто у овом ужем кру гу уче ни-
ка. Са ве ли ком озбиљ но шћу и при вид ном искре но шћу, из ја вио 
је: »Учи те љу! ја идем за То бом куд год Ти по ђеш.« Исус га ни је 
ни од био ни по здра вио до бро до шли цом, већ је са мо про збо рио 
жа ло сне ре чи: »Ли си це има ју ја ме и пти це не бе ске гне зда; а Син 
Чо ве чиј не ма где гла ве за кло ни ти.« (Ма теј 8,19.20) Ју да је ве ро-
вао да је Исус Ме си ја, и при дру жу ју ћи се апо сто ли ма, на дао се 
да ће обез бе ди ти се би ви сок по ло жај у но вом цар ству. Ову на ду 
Исус је же лео да сру ши из ја вом о свом си ро ма штву.

Уче ни ци су же ле ли да Ју да по ста не је дан од њих. Био је та-
кве спо ља шњо сти ко ја је ули ва ла по што ва ње, чо век ве ли ке 
оштро ум но сти и де ло твор не спо соб но сти и они су га пре по-
ру чи ли Ису су као чо ве ка ко ји ће Му мно го по мо ћи у Ње го вом 
ра ду. Би ли су из не на ђе ни ка да га је Исус та ко хлад но при мио.

Уче ни ци су би ли ве о ма раз о ча ра ни што Исус ни је по ку ша-
вао да обез бе ди са рад њу са во ђа ма у Изра и љу. Сма тра ли су да 
је по гре шио што ни је оја чао сво је де ло обез бе ђу ју ћи по др шку 
ових ути цај них љу ди. Да је од био Ју ду они би у сво јим умо ви-
ма по ста ви ли пи та ње о му дро сти сво га Учи те ља. Ка сни је, Ју ди-
на исто ри ја откриће им опа сност ко ја се кри је у до зво ља ва њу 
би ло ка квом све тов ном про су ђи ва њу да де лу је у од лу чи ва њу 
о по доб но сти љу ди за Бож је де ло. Са рад ња та квих љу ди ко ју 
су уче ни ци же ле ли да об ез бе де, из да ла би де ло у ру ке ње го вих 
нај го рих не при ја те ља.
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Ипак, ка да се Ју да при дру жио уче ни ци ма, ни је био не о се-
тљив пре ма ле по ти Хри сто вог ка рак те ра. Осе ћао је ути цај те 
бо жан ске си ле ко ја је при вла чи ла ду ше Спа си те љу. Он ко ји ни-
је до шао да сло ми стуче не тр ске ни ти да уга си »све шти ла ко је 
се пу ши«, не ће од би ти ову ду шу док ма кар и јед на же ља бу де 
се за ла све тло сти. Спа си тељ је чи тао Ју ди но ср це; Он је знао ду-
би ну гре ха ко ме ће Ју да под ле ћи ако га Бож ја ми лост не осло-
бо ди. По ве зу ју ћи овог чо ве ка са со бом, Он га је по ста вио та мо 
где је, из да на у дан, мо гао да бу де до ве ден у до дир са из во ром 
Ње го ве не се бич не љу ба ви. Ако би отво рио сво је ср це Хри сту, 
бо жан ска ми лост иза гна ла би де мо на се бич но сти, па би чак и 
Ју да мо гао да по ста не по да ник Бож јег цар ства.

Бог узи ма љу де та кве ка кви су, са основ ним људ ским цр та ма 
у ка рак те ру, и об у ча ва их за сво ју слу жбу, ако же ле да при хва те 
Ње гов ред и уче од Ње га. Они ни су иза бра ни за то што су са вр-
ше ни, већ упр кос свом не са вр шен ству, по зна ва њем и спро во-
ђе њем исти не, Хри сто вом ми лошћу, мо гу би ти пре о бра же ни у 
Ње го во об лич је.

Ју да је имао исте при ли ке као и дру ги уче ни ци. Слу шао је 
исте дра го це не по у ке. Ме ђу тим, спро во ђе ње исти не ко је је 
Хри стос зах те вао, раз ми мо и ла зи ло се са Ју ди ним же ља ма и 
ци ље ви ма и ни је же лео да на пу сти сво је за ми сли да би при мио 
му дрост са Не ба.

Ка ко је не жно по сту пио Спа си тељ са оним ко ји ће по ста ти 
Ње гов из дај ник! У сво ме уче њу Исус се за др жа вао на на че ли-
ма до бро чин ства ко ја су уда ра ла у сам ко рен по хлеп но сти. Из-
нео је Ју ди гну сни ка рак тер ла ком ства и мно го пу та овај уче ник 
раз у мео је да је оцр тан ње гов ка рак тер и ис так нут ње гов грех, 
али ни је же лео да при зна и на пу сти сво ју не прав ду. Био је сам 
се би до во љан и уме сто да се од у пре ис ку ше њу, на ста вио је да 
сле ди сво је не по ште не по ступ ке. Хри стос је пред њим био жи-
ви при мер оно га што је мо гао да по ста не да је по жњео бла го дат 
бо жан ског по сре до ва ња и слу жбе; али Ју да се оглу шио на све 
те по у ке.

Исус му ни ка да ни је упу тио оштри укор због ње го вог ла-
ком ства, већ је са бо жан ским стр пље њем под но сио овог гре-
шног чо ве ка, чак и ка да му је да вао до каз да чи та ње го во ср це 
као отво ре ну књи гу. По ну дио му је нај у зви ше ни је под сти ца је 
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да чи ни што је пра во, тако да за од ба ци ва ње не бе ске све тло сти 
Ју да ни је имао ни ка кво оправ да ње.

Уме сто да је хо дао у све тло сти, Ју да је од лу чио да са чу ва сво-
је ма не. Га јио је рђа ве же ље, освет нич ке стра сти, мрач не и ту-
роб не ми сли, све док со то на ни је пот пу но за го спо да рио овим 
чо ве ком. Ју да је по стао пред став ник Хри сто вог не при ја те ља. 
Ка да се удру жио са Ису сом, имао је не ке дра го це не цр те ка рак-
те ра ко је би мо гле по ста ти бла го слов за Цр кву. Да је био во љан 
да но си Хри стов ја рам, мо гао је да бу де ме ђу виђеним апо сто-
ли ма; али отврд нуо је сво је ср це ка да му је ука за но на ма не, а 
охо лост и по бу на иза бра ле су ње го ву се бич ну сла во љу би вост, 
па се на тај на чин оне спо со био за по сао ко ји би му Бог по ве рио 
да из вр ши.

Сви апо сто ли има ли су озбиљ не ма не ка да их је Исус по звао 
у сво ју слу жбу. Чак и Јо ван, ко ји је до шао у нај при сни ју ве зу са 
по ни зним и крот ким Спа си те љем, по сво јој при ро ди ни је био 
по ни зан и по пу стљив. Он и ње гов брат на зва ни су »си но ви гро-
мо ви«. Док су би ли са Ису сом, сва ко ни по да шта ва ње по ка за но 
пре ма Ње му про бу ди ло је у њи ма гнев и ра то борн ост. Пла хо-
ви тост, осве то љу би вост, кри тич ки дух, све је то би ло у во ље-
ном уче ни ку. Био је горд, же љан да бу де пр ви у Бож јем цар ству. 
Ме ђу тим, из да на у дан, на су прот свом на сил нич ком ду ху, по-
сма трао је Ису со ву не жност и бла гост и слу шао Ње го ве по у-
ке о по ни зно сти и стр пље њу. От ворио је сво је ср це бо жан ском 
ути ца ју, и по стао не са мо слу ша лац већ и тво рац Спа си те ље вих 
ре чи. Ње го во ја би ло је са кри ве но у Хри сту. На у чио је да но си 
Хри стов ја рам и по не се Ње го во бре ме.

Исус је уко ра вао сво је уче ни ке, Он их је опо ми њао и упо зо-
ра вао; али Јо ван и ње го ва бра ћа ни су Га на пу сти ли; иза бра ли су 
Ису са без об зи ра на пре ко ре. Спа си тељ се ни је по ву као од њих 
због њи хо вих сла бо сти и гре ша ка. Они су на ста ви ли да до кра ја 
де ле Ње го ва ис ку ше ња и уче по у ке из Ње го вог жи во та. По сма-
тра њем Хри ста пре о бра зи ли су се у ка рак те ру.

Апо сто ли су се ве о ма раз ли ко ва ли у на ви ка ма и при ро ди. Ту 
су се на ла зи ли ца ри ник Ле ви је – Ма теј и ва тре ни зе лот Си мон, 
од луч ни не при ја те љ рим ске вла сти; ве ли ко ду шни и на гли Пе-
тар и под ли Ју да; То ма, искре на ср ца, али сти дљив и бо ја жљив, 
Фи лип, спо ра ср ца и на кло њен сум њи и сла во љу би ви, про сто-
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ду шни За ве де је ви си но ви са сво јом бра ћом. Исус их је до вео у 
за јед ни цу са њи хо вим раз ли чи тим ма на ма; сви са на сле ђе ним 
и сте че ним скло но сти ма ка злу; али у Хри сту и кроз Ње га тре-
ба ло је да пре би ва ју у Бож јој по ро ди ци, уче ћи да по ста ну јед но 
у ве ри, уче њу, ду ху. До жи ве ће сво ја ис ку ше ња, сво је жа ло сти, 
сво је по дво је но сти у ми шље њу; али док год је Хри стос пре би-
вао у ср цу, ни је мо гло би ти ни ка квих раз ми ри ца. Ње го ва љу бав 
по ве шће их да има ју љу бав је дан пре ма дру го ме; Учи те ље ве по-
у ке до ве шће до ускла ђи ва ња свих раз ли ка, до во де ћи апо сто ле у 
је дин ство, све док не бу ду би ли јед не ми сли и је дног ра су ђи ва-
ња. Хри стос је ве ли ко сре ди ште и они ће се при бли жи ти је дан 
дру го ме у ис тој сра зме ри у ко јој се при бли же сре ди шту.

Ка да је за вр шио по у ча ва ње уче ни ка, Исус је са ку пио ма лу 
гру пу око се бе и кле че ћи усред њих и по ло жив ши ру ке на њи-
хо ве гла ве, из го во рио моли тву, по све ћу ју ћи их за Ње го во све то 
де ло. Та ко су Го спод њи уче ни ци би ли ру ко по ло же ни за слу жбу 
Је ван ђе ља.

Као сво је пред став ни ке ме ђу љу ди ма, Хри стос ни је иза брао 
ан ђе ле ко ји ни ка да ни су па ли, већ људ ска би ћа, љу де са истим 
скло но сти ма као и они ко је же ле да спа су. Хри стос је узео на 
се бе људ ску при ро ду, да би мо гао да се при бли жи чо ве чан ству. 
Бо жан ској при ро ди би ла је по треб на људ ска при ро да, јер је до-
но ше ње спа се ња све ту зах те ва ло и бо жан ско и људ ско. Бо жан-
ској при ро ди би ла је по треб на људ ска при ро да да би чо ве чан-
ство мо гло доб и ти ка нал за ве зу из ме ђу Бо га и чо ве ка. Та ко је 
и са Хри сто вим слу га ма и ве сни ци ма. Чо ве ку је по треб на си ла 
ко ја је из ван ње га и из над ње га, да би га об но ви ла по Бож јем 
об лич ју и оспо со би ла за вр ше ње Бож јег де ла, али ово не чи ни 
људ ско уче шће не бит ним. Људ ски род осла ња се на бо жан ску 
си лу, Хри стос пре би ва у ср цу ве ром, и са рад њом са бо жан ским 
чо ве ко ве сна ге по ста ју упо тре бљи ве за до бро.

Онај ко ји је по звао га ли леј ске ри ба ре, још увек по зи ва љу де 
у сво ју слу жбу. Исто је то ли ко во љан да сво ју си лу ис по љи кроз 
нас као и кроз сво је пр ве уче ни ке. Ма ко ли ко би ли не са вр ше ни 
и гре шни, Го спод нам пру жа сво ју по ну ду да се удру жи мо са 
Њим, да учи мо код Хри ста. Он нас по зи ва да до ђе мо на бо жан-
ско по у ча ва ње да, ује ди нив ши се са Хри стом, мо же мо чи ни ти 
Бож ја де ла.
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»Ово бла го има мо у зе мља ним су до ви ма, да пре мно штво си-
ле бу де од Бо га а не од нас.« (2. Ко рин ћа ни ма 4,7) То је ра злог 
што је про по ве да ње Је ван ђе ља по ве ре но гре шним љу ди ма, а не 
ан ђе ли ма. То от кри ва да је си ла ко ја де лу је кроз сла бо сти људ-
ске при ро де Бож ја си ла, па смо на тај на чин охра бре ни да ве-
ру је мо да си ла ко ја мо же да по мог не дру ги ма, ко ји су исто та ко 
сла би као и ми, мо же по мо ћи и на ма. А они ко ји су и са ми »под 
сла бо шћу« тре ба да су у ста њу да по стра да ју »с они ма ко ји не 
зна ју и за ла зе«. (Је вре ји ма 5,2) По што су и са ми угро же ни, упо-
зна ти су са опа сно сти ма и те шко ћа ма пу та и из овог раз ло  га 
по зва ни су да до сег ну дру ге ко ји се на ла зе у слич ној угро же-
но сти. По сто је ду ше збу ње не сум њом, оп те ре ће не сла бо сти-
ма, сла бе у ве ри и не спо соб не да се ухва те за Не ви дљи вог; али 
при ја тељ ко га мо гу да ви де, ко ји до ла зи к њи ма уме сто Хри ста, 
мо же да по ста не ал ка ко ја ће при чвр сти ти њи хо ву ко ле бљи ву 
ве ру за Хри ста.

Тре ба да по ста не мо рад ни ци за једн о са не бе ским ан ђе ли ма 
у пред ста вља њу Ису са све ту. Го то во са не стр пљи вом же љом 
ан ђе ли оче ку ју на шу са рад њу; јер чо век мо ра да по ста не ка нал 
за ве зу са чо ве ком. Ка да по све ће њем це ло га ср ца пре да мо се бе 
Хри сту, ан ђе ли се ра ду ју што мо гу да от кри ју Бож ју љу бав пре-
ко на ших гла со ва.



Глава 31

Oва глава заснована је на Матеју 5.6.7. глави

БЕСЕДА НА ГОРИ

Хри стос је рет ко на са мо оку пљао сво је уче ни ке да би при ма-
ли Ње го ве ре чи. Он ни је ода би рао за сво је слу ша о це са мо 

оне ко ји су по зна ва ли пут жи во та. Ње гов по сао био је да до пре 
до мно штва, ко је је би ло у не зна њу и за блу ди. Из но сио је сво је 
по у ке о исти ни та мо где су мо гле до спе ти до по мра че ног раз у-
ме ва ња. Он сам био је Исти на, сто је ћи опа са них бе да ра и ру ку 
увек ис пру же них да бла го си ља, а ре чи ма опо ме не, усрд не мол бе 
и охра бре ња те жио је да по диг не сва ко га ко би до шао к Ње му.

Бе се да на го ри, иа ко на ро чи то на ме ње на уче ни ци ма, из го-
во ре на је у при су ству мно штва. На кон ру ко по ло же ња ап о сто-
ла, Исус је са њи ма оти шао на оба лу мо ра. Ту је на род по чео да 
се оку пља још од ра ног ју тра. Осим уо би ча је них ве ли ких гру па 
из га ли леј ских гра до ва, би ло је на ро да из Ју де је, па чак и са мог 
Је ру са ли ма; из Пе ре је, из Де ка по ли са, из Иду ме је, да ле ко са ју га 
Ју де је; из Ти ра и Си до на, фени чан ских гра до ва на оба ла ма Сре-
до зем ног мо ра. »Чув ши шта Он чи ни«, они, »до ђо ше да Га слу-
ша ју и да се ис це љу ју од сво јих бо ле сти... јер из Ње га из ла жа ше 
си ла и ис це љи ва ше их све.« (Мар ко 3,8; Лу ка 6,17–19)

На уза ној оба ли ни је би ло чак ни ме ста за ста ја ње, ко ја би 
до се гао Ње гов глас, за све оне ко ји су же ле ли да Га чу ју, па их 
је Исус по вео на па ди ну бре га. До спев ши на јед ну за ра ван ко ја 
је ну ди ла при јат но ме сто за оку пља ње мно штва, Он је сео на 
тра ву, а уче ни ци и мно штво сле ди ли су Ње гов при мер. Ме сто 
уче ни ка би ло је увек до Ису са. На род се не пре кид но тискао око 
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Ње га, али уче ни ци су схва ти ли да не сме ју би ти из гу ра ни из 
Ње го ве бли зи не. Се ли су са свим по ред Ње га, да не би из гу би ли 
ни јед ну реч Ње го ве по у ке. Би ли су па жљи ви слу ша о ци, жељ ни 
да раз у ме ју исти не ко је тре ба  да об ја ве свим зе мља ма и свим 
на ра шта ји ма.

Са осе ћа њем да се мо же оче ки ва ти не што ви ше не го обич-
но, они су се са да ти ска ли око сво га Учи те ља. Ве ро ва ли су да ће 
се цар ство уско ро ус по ста ви ти, а из до га ђа ја то га ју тра сте кли 
су уве ре ње да ће у ве зи са њим бити об ја вљен не ки про глас. 
Осе ћа ње иш чеки ва ња об у зе ло је мно штво, а жи вост на ли цу 
до ка зи ва ла је ду бо ко за ни ма ње. Док је на род се део на зе ле ном 
об рон ку бре жуљ ка, оче ку ју ћи ре чи бо жан ског Учи те ља, њи-
хо ва ср ца би ла су ис пу ње на ми сли ма о бу ду ћој сла ви. Би ло је 
књи жев ни ка и фа ри се ја ко ји су оче ки ва ли да н ка да ће за го спо-
да ри ти над омр зну тим Ри мља ни ма и до ко па ти се бо гат ства и 
сја ја ве ли ког свет ског цар ства. Си ро ма шни се ља ци и ри ба ри 
на да ли су су се да ће чу ти чвр сто обе ћа ње да ће њи хо ве бед-
не уџе ри це, оскуд на хра на, жи вот ис пу њен на пор ним ра дом и 
страх од не ма шти не би ти за ме ње ни дво ро ви ма пуним из о би-
ља и да ни ма до ко ли це. Уме сто гру бе оде ће ко ја им је да њу би ла 
огр тач, а пре ко но ћи по кри вач, на да ли су се да ће им Хри стос 
да ти бо га те и ску по це не ха љи не њи хо вих по ро бљи ва ча. Сва ср-
ца би ла су уз бу ђе на по но сном на дом да ће Изра иљ уско ро би ти 
по ча ство ван пред на ро ди ма као иза бран од Го спо да, а Је ру са-
лим уз диг нут као гла ва јед ног све оп штег цар ства.

Хри стос је раз о ча рао на ду у свет ску ве ли чи ну. У Бе се ди на 
Го ри по ку шао је да рас ко па де ло ство ре но по гре шним ва с пи-
та њем и сво јим слу ша о ци ма да пра ви по јам о свом Цар ству и 
соп стве ном ка рак те ру. Ипак, ни је не по сред но на пао за блу де 
на ро да. Он је ви део бе ду све та због гре ха, па ипак ни је пред 
њих из но сио жи ву сли ку њи хо ве не сре ће. По у ча вао их је о не-
че му не у по ре ди во бо љем од оно га што су они по зна ва ли. Не 
су зби ја ју ћи њи хо ве за ми сли о Бож јем цар ству, го во рио им је о 
усло ви ма под ко ји ма мо гу ући у ње га, до пу шта ју ћи им да са ми 
до не су за кључ ке о ње го вој при ро ди. Исти не ко је је учио ни су 
ма ње зна чај не за нас не го што су би ле за мно штво ко је Га је сле-
ди ло. Ни шта ма ње на ма ни је по треб но не го што је би ло њи ма 
да на у чи мо основ на на че ла Бож је га цар ства.
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Хри сто ве ре чи на ро ду на Го ри би ле су ре чи бла го сло ва. 
Срећ ни су они, ре као је, ко ји пре по зна ју сво је ду хов но си ро-
ма штво и осе ћа ју по тре бу за от ку пље њем. Је ван ђе ље тре ба да 
се при по ве да си ро ма шни ма. Оно се не от кри ва они ма ко ји су 
ду хов но гор ди, они ма ко ји твр де да су бо га ти и ко ји ма ни шта 
ни је по треб но, већ они ма ко ји су по ни зни и скру ше ни. За грех 
је отво рен са мо једа н из вор – из вор за си ро ма шне ду хом.

Гор до ср це те жи да за слу жи спа се ње; али на ше пра во на Не-
бо и на ша по доб ност за ње га те ме љи се на Хри сто вој прав ди. 
Го спод не мо же учи ни ти ни шта за об но вље ње јед ног чо ве ка, 
све док се он, осве до чен у соп стве ну сла бост и осло бо ђен сва-
ке по ми сли да је до во љан сам се би, не пот чи ни Бож јој упра ви. 
Та да мо же при ми ти дар ко ји Бог че ка да по да ри. Ни шта ни је ус-
кра ће но ду ши ко ја осе ћа сво ју по тре бу. Она има не о гра ни че ни 
при ступ к Ње му у ко ме се на ла зи сва пу ни на. »Јер ова ко го во ри 
Ви со ки и Уз ви ше ни, ко ји жи ви у веч но сти, ко је му је име Све ти: 
На ви си ни и у све ти њи ста ну јем и с оним ко је скру ше на ср ца и 
смер на ду ха ожи вљу ју ћи дух смер них и ожи вљу ју ћи ср це скру-
ше них.« (Иса и ја 57,15)

»Бла го они ма ко ји пла чу, јер ће се уте ши ти.« Овим ре чи ма 
Хри стос не учи да пла ка ње са мо по се би има моћ да от кло ни 
кри ви цу гре ха. Он не одо бра ва пре тво р ну или сми шље ну по-
ни зност. Пла ка ње о ко ме го во ри не са сто ји се од по ти ште но сти 
и ја ди ко ва ња. Иа ко смо жа ло сни због гре ха, тре ба да се ра ду је-
мо дра го це ној пред но сти што смо Бож ја де ца.

Че сто жа ли мо за то што нам на ша зла де ла до но се не при јат-
не по сле ди це; али то ни је по ка ја ње. Пра ва жа лост због гре ха је 
ис ход де ло ва ња Све то га Ду ха. Дух от кри ва не за хвал ност ср ца 
ко је је ома ло ва жа ва ло и жа ло сти ло Спа си те ља и у скру ше но-
сти до во ди нас под нож ју кр ста. Сва ким гре хом из но ва ра ња-
вамо Ису са и ка да по гле да мо на Ње га, ко га смо ми про бо ли, 
пла че мо због гре хо ва ко ји су Му на не ли пат ње. Та кво пла ка ње 
по ве шће нас од ба ци ва њу гре ха.

Све тов ни љу ди мо гу про гла си ти ову жа лост сла бо шћу, али 
то је сна га ко ја оно га ко ји се ка је ве зу је за Бес ко нач но га спо-
на ма ко је се не мо гу пре ки ну ти. Она по ка зу је да Бож ји ан ђе ли 
вра ћа ју ду ши вр ли не, ко је су из гу бље не услед твр до ће ср ца и 
пре сту па. Су зе оно га ко ји се ка је са мо су ки шне ка пи ко је прет-
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хо де сун че вом сја ју све то сти. Ова жа лост огла ша ва ра дост ко ја 
ће по ста ти жи ви из вор у ду ши. »Са мо по знај бе за ко ње сво је, да 
си се од мет ну ла Го спо ду Бо гу сво је му«; »и не ћу пу сти ти да пад-
не гнев Мој на вас, јер сам ми ло стив, ве ли Го спод.« (Је ре ми ја 
3,13.12) »Жало сни ма у Си о ну« Он је од лу чио да да »на кит ме-
сто пе пе ла, уље ра до сти ме сто жа ло сти, оде ло за по хва лу ме сто 
ду ха ту жно га«. (Иса и ја 61,3)

За оне ко ји пла чу у ис ку ше њу и жа ло сти по сто ји уте ха. Гор-
чи на жа ло сти и по ни же ње бо љи су од по пу шта ња гре ху. Кроз 
не во ље Бог нам от кри ва сла ба ме ста у на шем ка рак те ру, да 
би смо Ње го вом благодаћу по бе ди ли сво је сла бо сти. Не по зна-
та по гла вља у ве зи са на ма са ми ма от кри ва ју нам се и про ба 
до ла зи, без об зи ра да ли ће мо при хва ти ти Бож ји укор и са вет. 
Кад на нас до ђе ис ку ше ње не тре ба да се гне ви мо и жа ли мо. Не 
тре ба да се бу ни мо или тру ди мо да се из ву че мо из Хри сто ве 
ру ке. Тре ба да по ни зи мо ду шу пред Бо гом. Го спод њи пу те ви 
су не ја сни оно ме ко ји же ли да са гле да по је ди но сти у све тло-
сти ко ја му го ди. Они из гле да ју мрач ни и ту жни на шој људ ској 
при ро ди. Ме ђу тим, Бож ји пу те ви су пу те ви ми ло сти и крај им 
је спа се ње. Или ја ни је знао шта чи ни ка да је у пу сти њи ре као 
да му је до са дио жи вот и мо лио се да умре. Го спод у сво јој ми-
ло сти ни је га ухва тио за реч. Или ја, ипак, тре ба да из вр ши још 
јед но ве ли ко де ло, па ка да је ово де ло из вр ше но, ни је тре ба ло 
да умре обес хра брен и уса мљен у пу сти њи. За ње га ни је си ла-
же ње у смрт ни прах, већ уз ди за ње у сла ви у по вор ци не беских 
бој них ко ла до пре сто ла на ви си ни.

Бож ја реч они ма ко ји су жа ло сни гла си: »Ви дим пу те ве ње-
го ве, али ћу га ис це ли ти, во ди ћу га и да ћу опет уте ху ње му и 
ње го вим ко ји ту же.« »Про ме ни ћу жа лост њи хо ву на ра дост, и 
уте ши ћу их, и раз ве се ли ћу их по жа ло сти њи ховој.« (Иса и ја 
57,18; Је ре ми ја 31,13)

»Бла го крот ки ма.« Те шко ће са ко ји ма се су сре ће мо мо гу 
мно го да се ума ње том кро то шћу ко ја је са кри ве на у Хри сту. 
Ако има мо по ни зност на ше га Учи те ља, уз ди ћи ће мо се из над 
пре зи ра, пре ба ци ва ња и не при ли ка ко ји ма смо сва ко днев но 
из ло же ни и они ће пре ста ти да су мор но шћу за се њу ју дух. Нај-
у зви ше ни ји до каз о пле ме ни то сти јед ног хри шћа ни на је вла да-
ње са мим со бом. Онај ко ји пред зло ста вља њем или су ро во шћу 
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не са чу ва благ и по сто јан дух, ли ша ва Бо га пра ва да у ње му от-
кри је са вр шен ство свог ка рак те ра. По ни зност ср ца је си ла ко ја 
до но си по бе ду Хри сто вим след бе ни ци ма; она је обе леж је њи-
хо ве ве зе са гор њим дво ро ви ма.

»Јер је ви сок Го спод, и ви ди ни ско га.« (Пса лам 138,6) Бог не-
жно по сма тра оне ко ји от кри ва ју кро так и по ни зан Хри стов 
дух. Свет их мо жда по сма тра са ни по да шта ва њем, али у Ње го-
вим очи ма они има ју ве ли ку вред ност. Про пу сни цу за не бе ске 
дво ро ве не ће до би ти са мо му дри, ве ли ки, до бро чи ни те љи; не 
са мо вред ни рад ни ци, пу ни рев но сти и не у мор не мар љи во сти. 
Не, ши ром отворен ула з има ће си ро ма шни ду хом, ко ји че зну 
да Хри стос сво јим при су ством бо ра ви у њи ма, ко ји су крот ко га 
ср ца, чи ја је нај ве ћа те жња да чи не Бож ју во љу. Они ће би ти у 
бро ју оних ко ји су опра ли и убе ли ли сво је ха љи не у кр ви Јаг ње-
то вој. »За то су пред пре сто лом Бож јим, и слу же Му дан и ноћ у 
цр кви Ње го вој; и Онај што се ди на пре сто лу усе ли ће се у њих.« 
(От кри ве ње 7,15)

»Бла го глад ни ма и жед ни ма прав де.« Осе ћа ње не до стој но-
сти учи ни ће да ср це осе ћа глад и жеђ за прав дом и ова же ља 
не ће би ти из не ве ре на. Они ко ји на пра ве ме ста у свом ср цу за 
Ису са, схва ти ће Ње го ву љу бав. Сви ко ји че зну за тим да бу ду 
ка рак те ром слич ни Бо гу, би ће за до во љени. Све ти Дух ни ка да 
не ће оста ви ти без по мо ћи ни јед ну ду шу ко ја гле да на Ису са. Он 
узи ма од оно га што је Хри сто во и да је њој. Ако се наш по глед 
стал но за др жа ва на Хри сту рад Ду ха не ће пре ста ти све док се 
та ква ду ша не пре о бра зи у Ње го во об лич је. Чи ста љу бав про-
ши ри ће ду шу, да ју ћи јој спо соб ност за уз ви ше ни ја до стиг ну ћа, 
за уве ћа но зна ње о не бе ским вред но сти ма, та ко да јој не ће би-
ти ус кра ће на пу ни на. »Бла го глад ни ма и жед ни ма прав де, јер 
ће се на си ти ти.«

Ми ло сти ви ће на ћи ми лост, а они ко ји су чи сто га ср ца, ви-
де ће Бо га. Сва ка не чи ста ми сао обе све ћу је ду шу, сла би мо рал-
но осе ћа ње и те жи да из бри ше де ло ва ње Све то га Ду ха. Она по-
мра чу је ду хов ни вид, та ко да љу ди не мо гу гле да ти Бо га. Го спод 
мо же да опро сти и опра шта гре шни ку ко ји се ка је, али иа ко му 
је опро ште но, ду ша је по вре ђе на. Онај ко же ли да ја сно раз ли-
ку је ду хов не исти не, мо ра да из бе га ва сва ку не чи сто ту у го во ру 
или ми сли ма.
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Ме ђу тим, Хри сто ве ре чи по кри ва ју ви ше не го са мо сло бо ду 
од чул не не чи сто те, ви ше не го сло бо ду од це ре мо ни јал ног скр-
на вље ња, ко је су Јевре ји та ко стро го из бе га ва ли. Се бич ност нас 
спре ча ва да гле да мо Бо га. Се би чан дух про су ђу је о Бо гу као пот-
пу но јед на ком се би. Док то не од ба ци мо, не мо же мо да схва ти мо 
Ње га ко ји је Љу бав. Је ди но ће не се бич но ср це, кр о так дух пун 
по вере ња, ви де ти Бо га као »Ми ло сти вог, Жа ло сти вог, Спо рог на 
гнев и Обил ног ми ло ср ђем и исти ном«. (2. Мој си је ва 34,6)

»Бла го они ма ко ји мир гра де.« Исти на ра ђа Хри стов мир. 
Он је у скла ду са Бо гом. Свет је у не при ја тељ ству са Бож јим 
за ко ном; гре шни ци су у не при ја тељ ству са сво јим Твор цем; и 
као ис ход то га они су у не при ја тељ ству једа н пре ма дру гоме. 
Псал ми ста, из ја вљу је: »Ве лик мир има ју они ко ји љу бе за кон 
Твој, и у њих не ма спо ти ца ња.« (Пса лам 119,165) Љу ди не мо гу 
да ство ре мир. Људ ски пла но ви за очи шће ње и уз ди за ње по је-
ди на ца и дру штва не ће успе ти да ство ре мир, за то што не до-
пи ру до ср ца. Је ди на си ла ко ја мо же да ство ри или не пре кид но 
одр жа ва истин ски мир је Хри сто ва ми лост. Ка да се она уса ди 
у ср це, би ће од стра ње не зле скло но сти ко је иза зи ва ју сва ђу и 
не спо ра зум. »Ме сто тр ња ник ну ће је ла, ме сто ко при ве ник ну-
ће мир та«, а пу сти ња жи во та »ве се ли ће се... и про цве та ти као 
ру жа.« (Иса и ја 55,13; 35,1)

Мно штво је би ло за ди вље но овим уче њем ко је се то ли ко 
раз ли ко ва ло од пра ви ла и при ме ра фа ри се ја. Љу ди су сте кли 
ми шље ње да се сре ћа са сто ја ла у по се до ва њу све тов них до ба ра, 
да је вр ло по жељ на сла ва и част од љу ди. Би ло је ве о ма при јат но 
на зва ти се »ра бин« и би ти ве ли чан као му дар и по бо жан, а сво-
је вр ли не по ка зи ва ти пред све том. То је сма тра но кру ном сре-
ће. Ме ђу тим, у при су ству овог огром ног мно штва, Исус је из ја-
вио да ће зе маљ ска до бит и част би ти сва на гра да ко ју ће ова кве 
осо бе би ло кад до би ти. Го во рио је си гур но  и си ла осве до че ња 
пра ти ла је Ње го ве ре чи. На род се ути шао а осе ћа ње стра ха над-
ви ло се над њих. Сум њи ча во су гле да ли је дан дру гога. Ко ће 
од њих би ти спа сен, ако је уче ње овог Чо ве ка тач но? Мно ги су 
би ли убе ђе ни да је овај из ван ред ни Учи тељ по кре нут Бож јим 
Ду хом, а ми сли ко је из го ва ра бо жан ске.

По што је об ја снио у че му се са сто ји пра ва сре ћа и ка ко мо-
же да се по стиг не, Исус је од ре ђе ни је ука зао на ду жност сво јих 
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уче ни ка, као учи те ља иза бра них од Бо га да дру ге по ве ду ста-
зом прав де и веч но га жи во та. Знао је да ће они че сто па ти ти 
због раз о ча ре ња и обес хра бре ња, да ће се су сре сти са од луч ним 
про ти вље њем, да ће би ти на па да ни, а њи хо во све до чан ство од-
ба ци ва но. До бро је знао да ће у из вр ша ва њу сво је ми си је ови 
по ни зни љу ди, ко ји су та ко па жљи во слу ша ли Ње го ве ре чи, мо-
ра ти да под но се кле ве те, му че ња, за твор и смрт па је на ста вио:

»Бла го прог на ни ма прав де ра ди, јер је њи хо во цар ство не-
бе ско. Бла го ва ма ако вас уза сра мо те и ус про го не и ре ку на вас 
сва ко ја ке рђа ве ре чи ла жу ћи, Ме не ра ди. Ра дуј те се и ве се ли те 
се јер је ве ли ка пла та ва ша на не бе си ма, јер су та ко про го ни ли 
про ро ке пре вас.«

Свет во ли грех, а мр зи прав ду и то је био раз лог ње го вог 
не при ја тељ ства пре ма Ису су. Сви ко ји од би ја ју Ње го ву бе  з гра -
нич ну љу бав сма тра ће хри шћан ство чи ни о цем ко ји уз не ми ра-
ва. Хри сто ва све тлост рас те ру је та му ко ја по кри ва њи хо ве гре-
хе, и ука зу је се по тре ба за ре фор мом. Док они ко ји се по ко ра-
ва ју ути ца ју Све то га Ду ха по чи њу бор бу са са мим со бом, до тле 
се они ко ји се чвр сто др же гре ха бо ре про тив исти не и ње них 
пред став ни ка.

На тај на чин ства ра се раз дор и Хри сто ви след бе ни ци би ва ју 
оп ту жи ва ни као они ко ји уно се не мир у на род. Ме ђу тим, при ја-
тељ ство са Бо гом до но си им не при ја тељ ство овог све та. Они но се 
Хри сто ву сра мо ту. Они сле де ста зу ко ји су ута ба ли нај пле ме ни-
ти ји на Зе мљи. Ра до сно, а не са жа ло шћу, тре ба да се су о че са про-
гон ством. Сва ко же сто ко ис ку ше ње је Бож је сред ство за њи хо во 
опле ме њи ва ње. Сва ка та ква про ба оспо со бља ва их за њи хов по-
сао као Ње го вих са рад ни ка. Сва ки су коб има сво је ме сто у ве ли-
кој бор би за прав ду и сва ки ће до при не ти ра до сти њи хо ве ко нач-
не по бе де. Има ју ћи ово у ви ду, про ба њи хо ве ве ре и стрпље ња 
би ће ра до сно при хва ће на, ра ди је не го са стра хом и из бе га ва њем. 
Бри жни да ис пу не сво ју оба ве зу пре ма све ту, усред сре ђу ју ћи сво-
ју же љу на Бож је одо бра ва ње, Ње го ве слу ге мо ра ју да ис пу не сва-
ку ду жност, не оба зи ру ћи се на страх или на кло ност љу ди.

»Ви сте со зе мљи«, ре као је Исус. Не мој те се по вла чи ти из 
све та да би сте из бе гли про гон ство. Тре ба да пре би ва те ме ђу 
љу ди ма, да укус бо жан ске љу ба ви мо же да бу де као со ко ја ће 
са чу ва ти свет од ква ре ња.
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Ср ца ко ја од го вара ју ути ца ју Све то га Ду ха ка на ли су кроз 
ко је про ти че Бож ји бла го слов. Ка да би они ко ји слу же Бо гу би-
ли укло ње ни са Зе мље, а Ње гов Дух се по ву као из ме ђу љу ди, 
овај свет био би пре пу штен пу сто ши и уни ште њу, пло до ви ма 
со то ни не вла да ви не. Иа ко зли то не зна ју, они у овом све ту ду-
гу ју чак и за бла го сло ве овог жи во та, при су ству Бож јег на ро да 
ко га ома ло ва жа ва ју и угње та ва ју. Ме ђу тим, ако су хри шћа ни 
то са мо по име ну, они су као со ко ја је из гу би ла свој укус. Они 
не ма ју ни ка кав ути цај на до бро у све ту. Њи хо вим по гре шним 
пред ста вља њем Бо га го ри су од не вер ни ка.

»Ви сте све тлост све ту.« Је вре ји су ми сли ли да до бра спа се-
ња при сво је са мо за свој на род, али им је Хри стос по ка зао да је 
спа се ње као и сун чев сјај. Оно при па да це лом све ту. Ре ли ги ја 
Би бли је не мо же се за тво ри ти из ме ђу ко ри ца књи ге, ни ти из ме-
ђу зи до ва цр кве. Она не тре ба да се по вре ме но из но си са мо за 
на шу лич ну ко рист, а по сле то га опет па жљи во од ло жи у с тра-
ну. Она тре ба да по све ћу је сва ко днев ни жи вот, да се по ка же 
у сва ком по слов ном спо ра зу му и у свим на шим дру штве ним 
од но си ма.

Пра ви ка рак тер се не об ли ку је спо ља и он да об у че; он зра чи 
из ну тра. Ако же ли мо дру ге да упу ти мо на ста зу прав де, на че-
ла прав де као дра го це ност мо ра ју би ти чу ва на у на шим ср ци-
ма. На ше ис по ве да ње ве ре мо же да об ја вљу је те о ри ју ре ли ги је, 
али на ша ствар на по бо жност про по ве да реч исти не. До сле дан 
жи вот, све ти раз го вор, не по ко ле бљи ва че сти тост, де ло тво ран, 
дра го во љан дух, при мер по божности – то су сред ства ко ји ма се 
све тлост пре но си све ту.

Исус се ни је за др жа вао на законским од ред ба ма, али ни је 
оста вио сво је слу ша о це да за кљу че да је до шао да од ба ци ње го-
ве зах те ве. Знао је да ухо де сто је спрем не да Га ухва те за сва ку 
реч ко ја би се мо гла ис кри ви ти да послу жи њи хо вом ци љу. Знао 
је за пред ра су ду ко ја је по сто ја ла у ми сли ма мно гих Ње го вих 
слу ша ла ца, и за то ни је го во рио ни шта што би уз др ма ло њи хо-
ву ве ру у ре ли ги ју и уста но ве ко је су им пре да те пре ко Мој си ја. 
Хри стос је лич но дао и Мо рал ни и Об ред ни за кон. Ни је до шао 
да уни шти по ве ре ње у сопс тве на упут ства. У скла ду са сво јим 
ве ли ким по што ва њем за ко на и про ро ка, по ку ша вао је да обо-
ри зид зах те ва пре да ња ко јим су Је вре ји би ли огра ђе ни. Док је 
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од ба ци вао њи хо во по гре шно ту ма че ње За ко на, бри жљи во је 
опо ми њао сво је уче ни ке да не од ба цу ју жи вот не исти не ко је су 
по ве ре не Је вре ји ма.

Фа ри се ји су би ли по но сни на сво ју по слу шност За ко ну; па 
ипак, та ко су ма ло по зна ва ли ње го ва на че ла у сва ки да шњем 
жи во ту, да су им Спа си те ље ве ре чи зву ча ле као је рес. Ка да је 
очи стио бе сми сли це ко ји ма је исти на би ла за тр па на, сма тра ли 
су да је од ба цио и са му исти ну. До шап та ва ли су јед ни дру ги ма 
да Он ома ло ва жа ва За кон. Чи тао је њи хо ве ми сли и од го во рио 
им ре чи ма: »Не ми сли те да сам до шао да по ква рим за кон или 
про ро ке: Ни сам до шао да по ква рим, не го да ис пу ним.« Овим је 
Исус, по био фарисејске оп ту жбе. Ње го ва ми си ја у све ту би ла је 
да од бра ни све те зах те ве За ко на за ко је су Га оп ту жи ва ли да их 
кр ши. Да је Бож ји за кон мо гао да се про ме ни или уки не, Хри-
стос не би имао по тре бе да сно си по сле ди це на ших пре сту па. 
Он је до шао да об ја сни од нос За ко на пре ма чо ве ку и сли ко ви то 
при ка же ње го ва пра ви ла соп стве ним жи во том по слу шно сти.

Бог нам је дао сво је све те про пи се за то што во ли људ ски род. 
Да би нас за шти тио од по сле ди ца пре сту па, от крио је на че ла 
прав де. За кон је из раз Бож је ми сли; ка да га при хва ти мо у Хри-
сту, он по ста је на ша ми сао. Он нас уз ди же из над си ле при род-
них же ља и скло но сти, из над ис ку ше ња ко ја во де у грех. Бог 
же ли да бу де мо срећ ни и Он нам да је пра ви ла За ко на да би смо 
слу ша ју ћи их мо гли има ти ра дост. Ка да су при ли ком Хри сто-
вог ро ђе ња ан ђе ли пе ва ли:

»Сла ва на ви си ни Бо гу,
И на зе мљи мир, ме ђу љу ди ма до бра во ља« (Лу ка 2,14), об ја-

вљи ва ли су на че ла За ко на ко ји је Он до шао да на чи ни ве ли ки м 
и слав ним.

Ка да је За кон об ја вљен на Си на ју, Бог је об ја вио љу ди ма 
све тост сво га ка рак те ра, да би исти ца њем су прот но сти мо гли 
ви де ти гре шност сво га ка рак те ра. За кон им је дат да их осве-
до чи о гре ху и от кри је им њи хо ву по требу за Спа си те љем. Он 
би то учи нио ка да би ње го ва на че ла, уз по моћ Све то га Ду ха, 
би ла при ме ње на на ср це. Ово де ло још увек мо ра да се оба вља. 
У Хри сто вом жи во ту за кон ска на че ла учи ње на су ја сним; и док 
Бож ји Све ти Дух ути че на ср це, док Хри сто ва све тлост от кри ва 
љу ди ма њи хо ву по тре бу за Ње го вом кр вљу ко ја очи шћа ва и за 
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Ње го вом прав дом ко ја оправ да ва, За кон је још увек сред ство 
ко је нас до во ди Хри сту да би смо мо гли би ти оправ да ни ве ром. 
»За кон је Го спод њи савр шен, кре пи ду шу.« (Пса лам 19,7)

»До кле не бо и зе мља сто ји«, ре као је Исус, »не ће не ста ти ни 
нај ма ње га слов ца или јед не ти тле из за ко на док се све не из вр-
ши.« Сун це ко је си ја на не бу, и чвр ста Зе мља на ко јој пре би ва те, 
Бож ји су све до ци да је Ње гов за кон не про мен љив и ве чан. Иа-
ко они мо гу про ћи, бо жан ска пра ви ла ће оста ти. »Лак ше је пак 
не бу и зе мљи про ћи не го ли јед ној ти тли из за ко на про па сти.« 
(Лу ка 16,17) Си стем сли ка ко ји је ука зи вао на Ису са као на Бож-
је Јаг ње мо рао је да буде уки нут при ли ком Ње го ве смр ти; али 
пра ви ла Де сет за по ве сти не про мен љи ва су као и Бож ји пре сто.

По што је »за кон Го спод њи савр шен«, сва ко скре та ње од ње-
га мо ра да бу де зло. Хри стос осу ђу је оне ко ји су не по слу шни 
Бож јим за по ве сти ма и уче и дру ге да та ко чи не. Спа си те љев 
жи вот по слу шно сти ис пу ња вао је све зах те ве За ко на; Он је до-
ка зао да се у људ ској при ро ди мо же др жа ти За кон и по ка зао са-
вр шен ство ка рак те ра ко је раз ви ја по слу шност. Сви ко ји су по-
слу шни, као што је и Он био по слу шан исто та ко об ја вљу ју да 
је За кон »свет и пра ве дан и до бар«. (Ри мља ни ма 7,12) Са дру ге 
стра не сви ко ји кр ше Бож је за по ве сти по др жа ва ју со то ни но 
твр ђе ње да је За кон не пра ве дан и да се не мо же слу ша ти. На 
тај на чин они под у пи ру пре ва ре ве ли ког про тив ни ка и обеш-
ча шћа ва ју Бо га. Они су де ца зло га ко ји је био пр ви по бу ње ник 
про тив Бож јег за ко на. До пу сти ти им при ступ на Не бо зна чи ло 
би по но во уне ти кли це не сло ге и по бу не и угро зи ти бла го ста-
ње све ми ра. Ни је дан чо век ко ји сво јом во љом за не ма ру је јед но 
на че ло За ко на не ће ући у не бе ско цар ство.

Ра би ни су сма тра ли сво ју прав ду про пу сни цом за Не бо, али 
Исус је из ја вио да је не дово љна и без вред на. Фа ри сеј ску прав-
ду са чи ња ва ли су спо ља шњи об ре ди и те о рет ско зна ње исти не. 
Ра би ни су твр ди ли да су све ти у сво јим лич ним на по ри ма да 
одр же За кон; али њи хо ва де ла раз дво ји ла су прав ду од ре ли-
ги је. Док су до сит ни ца би ли тач ни у по што ва њу об ре да, до тле 
је њи хов жи вот био не мо ра лан и уни жен. Њи хо ва та ко зва на 
прав да не би мо гла ни ка да ући у не бе ско цар ство.

Нај ве ћа об ма на људ ско га ума у Хри сто ве да не би ло је са-
знање да са мо при ста ја ње уз исти ну са чи ња ва прав ду. У це ло-
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куп ном људ ском ис ку ству те о рет ско зна ње исти не по ка за ло се 
не до вољ ним за спа се ње ду ше. Оно не до но си пло до ве прав де. 
Рев но сно по што ва ње оно га што се на зи ва те о ло шка исти на че-
сто је удру же но са мр жњом пре ма пра вој исти ни от кри ве ној 
у жи во ту. Нај мрач ни ја по гла вља исто ри је оп те ре ће на су из ве-
шта ји ма о зло чи ни ма ко је су по чи ни ли вер ски фа на ти ци. Фа ри-
се ји су твр ди ли да су Авра мо ва де ца и хва ли ли се по се до ва њем 
бо жан ских про ро чан ста ва; ипак ове пред но сти ни су их са чу-
ва ле од се бич но сти, зло бе, же ље за до бит ком и нај ни жег ли це-
мер ства. Сма тра ли су се бе нај по бо жни јим на све ту, али њи хо ва 
та ко зва на пра во вер ност на ве ла их је да ра зап ну Го спо да сла ве.

Још увек по сто ји иста опа сност. Мно ги при ма ју за го то во да 
су хри шћа ни, јед но став но за то што су при хва ти ли не ка основ-
на те о ло шка на че ла. Ме ђу тим, они ни су спро ве ли исти ну у сва-
ко днев ни жи вот. Они ни су по ве ро ва ли у њу и ни су је за во ле ли, 
па за то ни су при ми ли си лу и бла го дат ко ја до ла зи од по све ће-
ња исти ном. Љу ди мо гу твр ди ти да ве ру ју у исти ну; али ако их 
то не чи ни ис кре ни ма, љу ба зни ма, стр пљи ви ма, тр пе љи ви ма, 
не бе ског ума, он да је то про клет ство за оне ко ји је по се ду ју; а 
пре ко њи хо вог ути ца ја то је про клет ство и за свет.

Прав да ко ју је Исус про по ве дао пред ста вља ускла ђе ност ср-
ца и жи во та са от кри ве ном Бож јом во љом. Гре шни љу ди мо гу 
по ста ти пра вед ни са мо ако има ју ве ру у Бо га и одр жа ва ју жи ву 
ве зу са Њим. Та да ће пра ва по бо жност уз ди за ти ми сли и опле-
ме ни ти жи вот. Та да ће се спо ља шњи об ли ци ре ли ги је уса гла-
си ти са уну тра шњом чи сто том хри шћа ни на. Та да об ре ди ко је 
зах те ва слу жба Бо гу ни су бе зна чај не све ча но сти, као оне код 
ли це мер них фа ри се ја.

Исус по је ди нач но узи ма за по ве сти и об ја шња ва ду би ну 
и ши ри ну њи хо вих зах те ва. Уме сто да од ба ци и јед ну јо ту од 
њи хо ве сна ге, Он по ка зу је ко ли ко су да ле ко се жни ја њи хо ва 
на че ла и от кри ва суд бо но сну гре шку Је вре ја у њи хо вом спо-
ља шњем по ка зи ва њу по слу шно сти. Он из ја вљу је да се Бож ји 
за кон пре сту па рђа вом ми сли или по жуд ним по гле дом. Чо век 
ко ји при ста је на нај ма њу не прав ду кр ши За кон и уни жа ва сво ју 
мо рал ну при ро ду. Уби ство пр во жи ви у ми сли ма. Онај ко ји мр-
жњи да је ме сто у свом ср цу, по ста вља сво је но ге на ста зу уби це 
и ње го ви при но си од врат ни су Бо гу.
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Је вре ји су га ји ли дух од ма зде. У сво јој мр жњи пре ма Ри мља-
ни ма из го ва ра ли су те шке јав не оп ту жбе и за до во ља ва ли зло-
га ис по ља ва ју ћи ње го ва свој ства. На тај на чин об у ча ва ли су се 
за вр ше ње стра шних де ла на ко ја их је он на во дио. У вер ском 
жи во ту фа ри се ја ни је по сто ја ло ни шта што би не зна бо шци ма 
учи ни ло по бо жност при влач ном. Исус их је по звао да не ва ра ју 
са ми се бе ми шљу да у ср цу мо гу да уста ну про тив сво јих угње-
та ча и га је те жњу да се осве те за њи хо ва зла.

Исти на је да по сто ји гнев ко ји се мо же оправ да ти, чак и код 
Хри сто вих след бе ни ка. Кад ви де да се Бог вре ђа, а Ње го ва слу-
жба не по шту је, ка да ви де да су не ви ни угње та ва ни, та да пра-
вед ни гнев об у зима ду шу. Та кав гнев, про и зашао из ис тан ча них 
мо ра лних на че ла ни је грех. Ме ђу тим, они ко ји при ли ком би ло 
ка квог иза зо ва сма тра ју да има ју сло бо ду да по пу сте гне ву или 
мр жњи, отва ра ју ср це со то ни. Ако же ли мо да бу де мо у скла ду 
са Не бом из ду ше мо ра мо иза гна ти гор чи ну и не при ја тељ ство.

Спа си тељ иде да ље од ово га. Он ка же: »За то да кле ако при-
не сеш дар свој к ол та ру, и он де се опо ме неш да брат твој има 
не што на те, оста ви он де дар свој пред ол та ром, и иди пре те 
се по ми ри с бра том сво јим, па он да до ђи и при не си дар свој.« 
Мно ги су рев ни у вер ским слу жба ма, док из ме ђу њих и њи хо ве 
бра ће посто је не срећ не не сугласи це ко је би мо гли из гла ди ти. 
Бог зах те ва од њих да учи не све што сто ји у њи хо вој мо ћи да 
по но во ус по ста ве склад. Све док то не учи не, Он не мо же да 
при хва ти њи хо ву слу жбу. Ду жност хри шћа ни на у по гле ду ово-
га ја сно је ис так ну та.

Бог на све из ли ва сво је бла го сло ве. »Он за по ве да сво ме сун-
цу, те оба сја ва и зле и до бре, и да је дажд пра вед ни ма и не пра-
вед ни ма.« Он је »благ и не бла го дар ни ма и зли ма«. (Лу ка 6,35) 
Он нам за по ве да да бу де мо слич ни Ње му. »Бла го си љај те оне 
ко ји вас ку ну«, ка же Исус, »чи ни те до бро они ма ко ји на вас мр-
зе... да бу де те си но ви Оца сво је га ко ји је на не бе си ма.« То су 
на че ла За ко на и она су из во р жи во та.

Бож ји иде ал за Ње го ву де цу уз ви ше ни ји је од нај у зви ше ни је 
ми сли, ко ју људ ска ми сао мо же до сти ћи. »Бу ди те ви да кле са вр-
ше ни, као што је са вр шен Отац ваш не бе ски.« Ова за по вест је и 
обе ћа ње. План спа се ња има у ви ду на ше пот пу но осло бо ђе ње од 
со тон ске си ле. Хри стос увек одва ја од гре ха скру ше ну ду шу. Он 
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је до шао да рас ко па де ла ђа во ља и по ста рао се да Све ти Дух бу-
де да ро ван сва кој ду ши ко ја се ка је, да би је са чу вао од гре ше ња.

Сред ство ко јим нас ку шач ку ша не сме се сма тра ти из го во-
ром за не ко рђа во де ло. Со то на се ра ду је ка да чу је да они ко ји 
се на зи ва ју Хри сто вим  след бе ни ци ма оправ да ва ју из о б ли че-
ност свог ка рак те ра. Та оправ да ња, у ства ри, во де гре ху. За грех 
не по сто ји оправ да ње. Све ти ка рак тер, жи вот сли чан Ису су до-
сту пан је сва ком Бож јем де те ту ко је се ка је и ве ру је.

Иде ал хри шћан ског ка рак те ра је сли ч ност Хри сту. Као што 
је Син Чо веч ји био са вр шен у свом жи во ту, тако и Његови 
следбеници треба да буду савршени у свом животу. Исус је у 
све му био као Ње го ва бра ћа. Он је по стао те ло, као што смо и 
ми. Он је био гла дан, же дан и умо ран. Свој жи вот одр жа вао је 
хра ном и осве жа вао сном. Де лио је чо ве ко ву суд би ну, иа ко је 
био без гре шни Бож ји Син. Био је Бог у те лу. Ње гов ка рак тер 
тре ба да по ста не наш. Го спод ка же о они ма ко ји Га ве ру ју: »Усе-
ли ћу се у њих и жи ве ћу у њима, и би ћу им Бог, и они ће би ти 
Мој на род.« (2. Ко рин ћа ни ма 6,16)

Ле стве ко је је Ја ков ви део, чи ји је до њи део по чи вао на зе-
мљи, а врх до пи рао до не бе ских ка пи ја, до са мог пра га сла ве 
у ства ри су Хри стос. Да те ле стве са мо јед ном пре ча гом ни су 
успе ле да до дир ну Зе мљу, би ли би смо из гу бље ни. Ме ђу тим, 
Исус је стигао до нас та мо где се на ла зи мо. Он је узео на шу 
при ро ду и по бе дио, да би смо и ми, узи ма ју ћи Ње го ву при ро ду, 
мо гли по бе ди ти. По ста вљен »у об лич ју те ла гре хов но га«, (Ри-
мља ни ма 8,3) жи вео је без гре шним жи во том. Са да се сво јом 
бо жан ском при ро дом др жи не бе ског пре сто ла, а сво јом људ-
ском при ро дом допи ре до нас. Он нам на ла же да ве ром у Ње га 
до стиг не мо сла ву Бож јег ка рак те ра. За то мо ра мо би ти са вр ше-
ни, као што је »са вр шен Отац не бе ски«.

Исус је по ка зао у че му се са сто ји прав да и ука зао на Бо га 
као на њен Из вор. Са да се окре нуо прак тич ним ду жно сти ма. У 
да ва њу ми ло сти ње, у мо ли тви, у по сту, го во рио је Он, не тре ба 
ни шта учи ни ти што би при ву кло па жњу или што би за до би-
ло сла ву соп стве ној лич ности. Искре но дај мо за до бро си ро ма-
шних ко ји па те. У мо ли тви не ка ду ша бу де у ве зи са Бо гом. У 
по сту не иди мо по гну те гла ве и ср цем ис пу ње ним ми сли ма о 
се би. Ср це фа ри се ја је пу ста и не ко ри сна зе мља на ко јој ни ка-
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кво се ме бо жан ског жи во та не мо же да на пре ду је. Онај ко ји се 
без у слов но пот чи ни Бо гу, по да ри ће на јпри хва тљи ви ју слу жбу. 
Дру же њем са Бо гом љу ди по ста ју Ње го ви са рад ни ци от кри ва-
ју ћи у људ ској при ро ди Ње гов ка рак тер.

Слу жба учи ње на у искре но сти ср ца има ве ли ку на гра ду. 
»Отац твој ко ји ви ди тај но, пла ти ће те би јав но.« Ка рак тер се 
об ли ку је жи во том ко јег жи ви мо Хри сто вом благодаћу. У ду ши 
по чи ње да се об на вља из вор на ле по та. Осо би не Хри сто вог ка-
рак те ра су по да ре не и лик Бо жан ског по чи ње ја сно да све тли. 
Ли ца људи и же на ко ји хо да ју и ра де са Бо гом из ра жа ва ју не бе-
ски мир. Окру же ни су не бе ском ат мос фе ром. За ове ду ше по че-
ло је Бож је цар ство. Они има ју Хри сто ву ра дост, ра дост што су 
бла го слов чо ве чан ству. Они има ју ту част што су при хва ће ни 
да слу же Учи те љу; њи ма је по ве ре но да оба вља ју Ње гов по сао 
у Ње го во име.

»Ни ко не мо же два го спо да ра слу жи ти.« Не мо же мо слу-
жи ти Бо гу по де ље на ср ца. Би блиј ска ре ли ги ја ни је је дан ути-
цај ме ђу мно гим дру гим; њен ути цај тре ба да бу де нај ве ћи, да 
про жи ма сва ки дру ги и вла да над сва ким дру гим. Она не тре ба 
да бу де слич на плат ну по ко ме је ту и та мо на ба че на бо ја, већ 
тре ба да про жме цео жи вот, као кад би плат но би ло умо че но 
у бо ју, све док сва ка нит тка ња не при ми ду бо ку, бо ју која не 
може  из бле дети.

»Ако да кле бу де око тво је здра во, све ће те ло тво је све тло 
би ти. Ако ли око тво је квар но бу де, све ће те ло там но би ти.« 
Чи сто та и не по ко ле бљи вост ци ља усло ви су за при ма ње све-
тло сти од Бо га. Онај ко ји же ли да упо зна исти ну, мо ра би ти 
во љан да при хва ти све што она от кри ва. Он не мо же да учи ни 
ни ка кву на год бу са гре хом. Би ти ко ле бљив и млак у по ко ра ва-
њу исти ни зна чи иза бра ти та му гре ха и со тон ску об ма ну.

Све тов на на че ла по ст у па ња и не про мен љи ва на че ла прав де 
не мо гу не о сет но пре ла зи ти јед но у дру го, као што то чи не бо-
је ду ге. Из ме ђу њих веч ни Бог по ву као је ши ро ку, ја сну цр ту. 
Слич ност Хри сту то ли ко се раз ли ку је од слич но сти со то ни као 
што је под не у су прот но сти по но ћи. За то су са мо они ко ји жи-
ве Хри сто вим жи во том Ње го ви са рад ни ци. А ко се у ду ши га ји 
ије дан грех, или ако се у жи во ту за др жа ва ијед на рђа ва на ви ка, 
це ло би ће је за тро ва но. Чо век по ста је ору ђе не прав де.
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Сви ко ји су иза бра ли слу жбу Бо гу тре ба да по чи ну у Ње го-
вом ста ра њу. Хри стос је у ка зао на пти це ко је ле те по не бу на 
цве ће у по љу и на ло жио сво јим слу ша о ци ма да раз ми шља ју о 
овим де ли ма Бож јег ства ра ња. »Ни сте ли ви мно го пре те жни ји 
од њих«, ре као је Он. (Ма теј 6,26) Ме ра бо жан ске па жње ко ја 
се по кла ња сва ком де лу у сра зме ри је са ње го вим по ло жа јем на 
ле стви ци по сто ја ња. Про ви ђе ње бди над ма лим, сме ђим врап-
цем. Пољ ско цве ће, тра ва ко ја као ћи лим по кри ва зе мљу, де ле 
па жњу и ста ра ње не беског Оца. Умет ник над умет ни ци ма ми-
слио је на љи ља не, на чи нив ши их та ко пре кра сним да над ма-
шу ју Со ло му но ву сла ву. Ко ли ко се мно го ви ше бри не за чо ве ка 
ко ји је сли ка и сла ва Бож ја. Он че зне да ви ди сво ју де цу ка ко 
от кри ва ју ка ра ктер сли чан Ње го вом. Као што сун чев зрак да је 
цве ћу ра зне и не жне бо је, та ко и Бог да је ду ши ле по ту соп стве-
ног ка рак те ра.

Сви ко ји ода бе ру Хри сто во цар ство љу ба ви, и прав де и ми-
ра, учи нив ши ње го во до бро пре те жни јим од све га оста лог, по-
ве за ни су са гор њим све том и до би ја ју сва ки бла го слов ко ји је 
по тре бан за овај жи вот. У књи зи Бож јег про ви ђе ња, у Књи зи 
жи во та, сва ко од нас има сво ју стра ни цу. Та стра ни ца са др жи 
све по је ди но сти на ше исто ри је; чак и вла си на гла ви из бро ја не 
су. Бог увек ми сли на сво ју де цу.

»Не бри ни те се да кле за сут ра.« (Ма теј 6,34) Ми, из да на у 
дан, тре ба да сле ди мо Хри ста. Бог не по кла ња по моћ за су тра. 
Он сво јој де ци не да је од јед ном сва упут ства за њихов жи вот ни 
пут да се не би збу ни ла. Он им ка зу је са мо то ли ко  ко ли ко мо гу 
да за пам те и из вр ше. Сна га и му дрост ко ја се по кла ња је за са-
да шње хит не по тре бе. »Ако ли ко ме од вас не до ста је пре му дро-
сти«, за да нас, »не ка иште у Бо га ко ји да је сва ко ме без раз ли ке 
и не ко ри ни ко га, и да ће му се.« (Ја ков 1,5)

»Не су ди те да вам се не су ди.« Не мој те сма тра ти се бе бо љим 
од оста лих љу ди, и не мој те по ста вља ти се бе за њи хо вог су ди ју. 
По што не мо же те да ра за бе ре те по бу де, ни сте у ста њу да су ди те 
дру го ме. Кри ти ку ју ћи га, на вла чи те осу ду на се бе; јер по ка зу је-
те да сте са у че сник со то не, опа да ча бра ће. Го спод ка же: »Са ми 
се бе оку шај те је сте ли у ве ри; са ми се бе огле дај те.« То је наш 
по сао. »Јер кад би смо се бе ра су ђи ва ли, не би смо осу ђе ни би-
ли.« (2. Ко рин ћа ни ма 13,5; 1. Ко рин ћа ни ма 11,31)

314



262 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

До бро др во ра ђа ће до бре ро до ве. Ако је род не у ку сан и не-
ко ри стан, др во је рђа во. Та ко и род ко ји се до но си у жи во ту 
пру жа до каз о ста њу ср ца и са вр шен ству ка рак те ра. До бра де ла 
ни ка да не мо гу да от ку пе спа се ње, али су до каз ве ре ко ја де лу је 
пре ко љу ба ви и чи сти ду шу. Па иа ко се веч на на гра да не да је 
због на ше за слу ге, ипак ће она би ти у сра зме ри са ра дом оба-
вље ним кроз Хри сто ву ми лост.

На тај на чин Хри стос је из ло жио на че ла сво га цар ства и ука-
зао на њих као на ве ли ка жи вот на пра ви ла. Да би ути снуо по-
у ку, до дао је је дан сли ко ви ти при мер. Ни је дово љно, ре као је, 
да са мо слу ша те Мо је ре чи. По слу шно шћу их мо ра те учи ни ти 
те ме љем сво га ка рак те ра. »Ја« је са мо жи ви пе сак. Ако зи да те на 
људ ским те о ри ја ма и из у ми ма, ва ша ку ћа ће се сру ши ти. Њу ће 
збри са ти ве тро ви ис ку ше ња, олу је про бе. Ме ђу тим, ова на че ла 
ко ја сам вам дао одо ле ће. При ми те Ме; зи дај те на Мо јим ре чи-
ма: »Сва ки да кле ко ји слу ша ове Мо је ре чи и из вр шу је их, ка за-
ћу да је као му дар чо век ко ји са зи да ку ћу сво ју на ка ме ну: И уда-
ри дажд, и до ђо ше во де, и ду ну ше ве тро ви, и на па до ше на ку ћу 
ону, и не па де; јер бе ше утвр ђе на на ка ме ну.« (Ма теј 7,24.25)



Глава 32

Oва глава заснована је на 
Матеју 8,5-13; Луки 7,1-17.

РИМСКИ КАПЕТАН

Хри стос је ре као пле ми ћу чи јег је си на ис це лио: »Ако не ви ди-
те зна ка и чу де са, не ве ру је те.« (Јо ван 4,48) Био је ожа ло шћен 

што Ње гов на род тра жи ове спо ља шње зна ке о Ње го вом ме си-
јан ству. Стал но се чу дио њи хо вом не вер ству. Ме ђу тим, ди вио се 
ве ри рим ско га ка пе та на ко ји је до шао к Ње му. Ка пе тан ни је сум-
њао у Хри сто ву си лу. Он га чак ни је мо лио да до ђе и лич но учи ни 
чу до. »Са мо ре ци реч«, ка зао је, »и оздра ви ће слу га мој.«

Ка пе та нов слу га био је од у зет и ле жао на са мр ти. Код Ри-
мља на су слу ге би ли ро бо ви, ку по ва ни и про да ва ни на тр жи-
шти ма и пре ма њи ма се по сту па ло са су ро во шћу и зло ста вља-
њем; али ка пе тан је био на кло њен свом слу зи па је ве о ма же лео 
ње го во оздра вље ње. Ве ро вао је да Исус мо же да га из ле чи! Он 
ни је ви део Спа си те ља, али из ве шта ји ко је је чуо на дах ну ли су 
га ве ром. Упр кос је вреј ском фор ма ли зму, овај Ри мља нин био 
је осве до чен да је њи хо ва ре ли ги ја би ла над моћ ни ја од ње го-
ве. Већ је про био пре пре ке на ци о нал них предра су да и мр жње 
ко је су раз два ја ле за во је ва че и по ко ре ни на род. Ис по љио је по-
што ва ње пре ма Бож јој слу жби и по ка зао љу ба зност пре ма Је-
вре ји ма као Ње го вим по што ва о ци ма. У Хри сто вом уче њу, ка ко 
му је би ло из не се но, на шао је оно што је за до во ља ва ло по тре-
бу ње го ве ду ше. Све што је у ње му би ло ду хов но при хва ти ло 
је Спа си те ље ве ре чи. Ме ђу тим, осе ћао се не до стој ним да до ђе 
пред Ису са и обра тио се је вреј ским ста ре ши на ма да за мо ле за 
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из ле че ње ње го вог слу ге. Они су по зна ва ли Ве ли ког Учи те ља, 
па ће зна ти, ми слио је он, ка ко да Му при ђу да би за до би ли Ње-
го ву на кло ност. 

Ка да је ушао у Ка пер на ум, Исуса је сре ло по слан ство ста ре-
ши на, ко је Му је пре не ло ка пе та но ву же љу. На гла си ли су: »До-
сто јан је да му то учи ниш; јер љу би на род наш, и на чи ни нам 
збор ни цу.«

Исус је од мах кре нуо пре ма офи ци ро вом до му, али при ти-
снут мно штвом, по ла ко је на пре до вао. Вест о Ње го вом до ла ску 
до шла је пре Ње га и ка пе тан, у не до стат ку са мо по у зда ња, по-
слао Му је по ру ку: »Го спо де! не тру ди се, јер ни сам до сто јан да 
уђеш под мо ју стре ху.« Ме ђу тим, Исус је на ста вио сво јим пу тем 
и ка пе тан осме лив ши се нај зад да Му при ђе, до пу нио је по ру ку 
го во ре ћи. »За то и не др жах се бе до стој на да Ти до ђем«, »не го 
са мо ре ци реч, и оздра ви ће слу га мој. Јер и ја сам чо век под вла-
сти; и имам под со бом вој ни ке, па ре чем јед но ме: Иди, и иде; и 
дру го ме: До ђи, и до ђе; и слу зи сво је му: учи ни то, и учи ни.« Као 
што сам ја пред став ник си ле Ри ма и мо ји вој ни ци при зна ју мо-
ју власт као вр хов ну, та ко и Ти пред ста вљаш си лу Бес ко нач ног 
Бо га, па све што је ство ре но по ко ра ва се Тво јој ре чи. Ти мо жеш 
за по ве ди ти бо ле сти да не ста не и она ће Те по слу ша ти. Мо жеш 
по зва ти сво је не бе ске ве сни ке и они ће да ти ис це љу ју ћу си лу. 
Из го во ри са мо јед ну реч и мој слу га би ће из ле чен.

»И кад то чу Исус, за чу ди му се, и окре нув ши се на ро ду ко-
ји иђа ше за њим ре че: Ка жем вам: Ни у Изра и љу то ли ке ве ре 
не на ђох.« Ка пе та ну је ре као: »Ка ко си ве ро вао не ка ти бу де. И 
оздра ви слу га ње гов у тај час.«

Је вреј ске ста ре ши не ко је су ка пе та на пре по ру чи ва ле Хри сту, 
по ка за ле су ко ли ко су да ле ко од по се до ва ња ду ха Је ван ђе ља. Ни-
су пре по зна ва ли да је на ша ве ли ка по тре ба са мо осла ња ње на 
Бож ју ми лост. У сво јој прав ди пре по ру чи ва ли су ка пе та на због 
на кло но сти ко ју је по ка зао »на ро ду на ше му«. Ме ђу тим, ка пе тан 
је о се би ре као: »Ни сам до сто јан.« Ње го во ср це би ло је так ну то 
Хри сто вом ми ло шћу. Уви део је сво ју не до стој ност, али ни је се 
пла шио да тра жи по моћ. Ни је се уздао у сво ју до бро ту; ње гов 
до каз би ла је ње го ва ве ли ка по тре ба. Ње го ва ве ра ухва ти ла се за 
Хри ста, за Ње гов пра ви ка рак тер. Ни је ве ро вао у Ње га са мо као 
у чу до твор ца, већ као у При ја те ља и Спа си те ља људ ског ро да.
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На тај на чин сва ки гре шник мо же до ћи Хри сту. »Не за де ла 
пра вед на ко ја ми учи ни смо, не го по сво јој ми ло сти спа се нас.« 
(Ти ту 3,5) Кад ти со то на го во ри да си гре шник и да не смеш да 
се на даш да ћеш при ми ти Бож ји бла го слов, ре ци му да је Хри-
стос до шао на свет да спа се гре шни ке. Ми не ма мо ни шта што 
би нас пре по ру чи ло Бо гу; али раз лог ко ји мо же мо увек из но си-
ти је на ше крај ње бес по моћ но ста ње, ко је Ње го ву от ку пљу ју ћу 
си лу чи ни не оп ход ном. Од ри чу ћи се сва ког осла ња ња на се бе, 
мо же мо да гле да мо на гол гот ски крст и ка же мо:

»Мо је ру ке пра зне су
У Твој крст са мо уздам се.«
Је вре ји су од де тињ ства по у ча ва ни о Месијином де лу. Њи ма 

су при па да ле на дах ну те из ја ве па три јара ха и про ро ка и сим-
бо лич на по у ка из жр тве не слу жбе. Ме ђу тим, пот це ни ли су 
све тлост и у Ису су са да ни су ви де ли ни шта што би по же ле ли. 
Ме ђу тим, ка пе тан, ро ђен у мно го бо штву, вас пи та ван у идо-
ло по клон ству цар ског Ри ма, об у ча ван као вој ник, при вид но 
ли шен ду хов ног жи во та сво јим вас пи та њем и око ли ном, још 
ви ше одво јен ли це мер јем Је вре ја и пре зи ром сво јих су на род-
ни ка пре ма изра иљ ском на ро ду – овај чо век схва тио је исти ну 
за ко ју су Авра мо ва де ца би ла сле па. Ни је че као да ви ди да ли 
ће Је вре ји при ми ти Оно га, ко ји је твр дио да је њи хов Ме си ја. 
Ка да је све тлост ко ја »оба сја ва сва ко га чо ве ка ко ји до ла зи на 
свет« (Јо ван 1,9) за сја ла над њим, он је – иа ко из да ле ка – ра за-
брао сла ву Бож јег Си на.

За Ису са је ово би ло ва жно де ло ко је Је ван ђе ље тре ба да из-
вр ши ме ђу не зна бо шци ма. Са ра до шћу је уна пред гле дао оку-
пља ње ду ша из свих на ро да у Ње го вом цар ству. Са ду бо ком 
жа ло шћу при ка зао је Је вре ји ма ис ход њи хо вог од ба ци ва ња 
Ње го ве ми ло сти: »И то вам ка жем да ће мно ги од ис то ка и за-
па да до ћи и се шће за тр пе зу с Авра мом и Иса ком и Ја ко вом у 
цар ству не бе ско ме: а си но ви цар ства из гна ће се у та му нај крај-
њу; он де ће би ти плач и шкр гут зу ба.« Ах, ко ли ко је оних ко ји се 
још увек при пре ма ју за ис то суд бо но сно раз о ча ра ње! Док ду ше 
у та ми не зна бо штва при хва та ју Ње го ву мило ст, ко ли ко је мно-
го оних у хри шћан ским зе мља ма над ко ји ма све тлост си ја са мо 
да би би ла за не ма ре на.
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Ви ше од три де сет ки ло ме та ра од Ка пер на ума на јед ној за-
рав ни ко ја се уз ди за ла из над про стра не, див не је зра ел ске рав-
ни це, ле жа ло је се ло На ин, пре ма ко ме се Исус са да усме рио. 
Мно ги од Ње го вих уче ни ка и дру гих би ли су са Њим и це лим 
пу тем љу ди су при ла зи ли, че зну ћи за Ње го вим ре чи ма љу ба ви 
и са у че шћа, но се ћи сво је бо ле сне да их из ле чи и стал но се на-
да ју ћи да ће Он, ко ји је по се до вао та ко чу де сну си лу, про гла си-
ти Се бе ца рем Изра и ља. Мно штво се ти ска ло иду ћи Ње го вим 
сто па ма и ра до сна прат ња пу на иш че ки ва ња ишла је за Њим 
сте но ви том ста зом пре ма ка пи ји пла нин ског се ла.

Док су се при бли жа ва ли, запази ли су по греб ну по вор ку 
ка ко из ла зи из ка пи је. Спо рим, ту жним ко ра ци ма кре та ла се 
ка ме сту са хра не. Те ло мр тва ца но ше но је на че лу по вор ке на 
отво ре ним но си ли ма, око ко јих су се на ла зи ле на ри ка че ко је 
су ис пу ња ва ле ва здух сво јим ле ле ком. Из гле да ло је да су се сви 
љу ди из овог гра да са ку пи ли да из ра зе сво је по што ва ње умр-
лом и сво је са у че шће ожа ло шће ни ма.

Био је то при зор ко ји је иза зивао са у че шће. Умр ли је био је-
ди нац у мај ке, а она је би ла удо ви ца. Уса мље на и упла ка на же-
на пра ти ла је до гро ба сво ју је ди ну зе маљ ску пот по ру и уте ху. 
»И ви дев ши је Го спод са жа ли Му се за њом.« Док се кре та ла 
за сле пље на, пла чу ћи, не при ме ћу ју ћи Ње го во при су ство, Он 
јој је при шао и не жно ре као: »Не пла чи.« Исус је на ме ра вао да 
ње ну жа лост пре тво ри у ра дост, ипак ни је мо гао да се уз др жи 
исказивања не жног са у че шћа.

»И при сту пив ши при хва ти« за но си ла. Ње га чак ни до дир 
са мр тва цем ни је мо гао да осквр ни. Но са чи су за ста ли, а плач 
на ри ка ча пре стао. Две гру пе љу ди оку пи ле су се око но си ла, на-
да ју ћи се, иа ко ни је би ло на де. Био је при су тан Онај ко ји је от-
кла њао бо лест и ко ме су се по ко ра ва ли де мо ни; да ли је и смрт 
под ло жна Ње го вој мо ћи?

Ја сним, за по вед нич ким гла сом из го во рио је ре чи: »Мом че! 
те би го во рим, уста ни.« Тај глас до пи ре до уши ју мр тва ца. Мла-
дић отва ра сво је очи. Исус га узи ма за ру ку и по ди же. Ње гов 
по глед па да на њу ко ја је пла ка ла крај ње га и мај ка и син сје ди-
њу ју се ду гим, чвр стим, ра до сним за гр ља ји ма. Мно штво је по-
сма тра ло у ти ши ни, као оп чи ње но. »А страх об у зе све.« Ћу те ћи 
и са стра хо по што ва њем ста ја ли су из ве сно вре ме, као да се на-
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ла зе у са мој Бож јој при сут но сти. Та да »хва ља ху Бо га го во ре ћи: 
Ве ли ки про рок изи ђе ме ђу на ма, и Бог по хо ди на род свој«. По-
греб на по вор ка вра ти ла се у На ин као по ворка ко ја сла ви по бе-
ду. »И оти де глас овај о Ње му по свој Ју де ји и по свој око ли ни.«

Онај ко ји је ста јао по ред ожа ло шће не мај ке на ка пи ја ма 
На и на, са ду бо ком жа ло шћу по сма тра сва ко га ко ји пла че крај 
одра. Он је дир нут са у че шћем због на шег бо ла. Ње го во ср це 
ко је је во ле ло и би ло пу но са жа ље ња, је ср це не про мен љи ве не-
жно сти. Ње го ва реч, ко ја је ди за ла мр тве у жи вот, ни је ма ње 
де ло твор на са да не го он да ка да је би ла из го во ре на мла ди ћу из 
На и на. Он ка же: »Да де Ми се сва ка власт на Не бу и на Зе мљи.« 
(Ма теј 28,18) Ова си ла ни је ума ње на про ти ца њем го ди на, ни-
ти ис цр пље на не пре кид ним де ло ва њем Ње го ве не из мер не 
благодати. За све ко ји Га ве ру ју Он је увек жи ви Спа си тељ.

Исус је мај чи ну ве ли ку жа лост пре твор ио у ра дост ка да јој 
је вра тио си на; па ипак овај мла дић по зван је са мо у овај зе-
маљ ски жи вот да под но си ње го ве жалос ти, ње гов труд и ње го-
ве опа сно сти и опет до ђе под власт смр ти. Ме ђу тим, Исус нас 
те ши у на шем бо лу за мр тви ма по ру ком бес крај не на де: »И жи-
ви; и бе јах мр тав и ево сам жив ва век ве ка ... и имам кљу че ве од 
па кла и од смр ти.« »Бу ду ћи пак да де ца има ју те ло и крв, та ко и 
Он узе део у то ме, да смр ћу са тре оно га ко ји има др жа ву смр ти, 
то јест ђа во ла; и да из ба ви оне ко ји год од стра ха смр ти у све му 
жи во ту би ше ро бо ви.« (От кри ве ње 1,18; Је вре ји ма 2,14.15)

Со то на не мо же да задр жи мр тве у сво јој вла сти, ка да их 
Бож ји Син по зо ве у жи вот. Он не мо же да др жи у ду хов ној смр-
ти ни јед ну ду шу ко ја ве ром при хва та Хри сто ву реч си ле. Бог 
ка же сви ма ко ји су мр тви у гре ху: »Уста ни ти ко ји спа ваш и 
вас кр сни из мр твих.« (Ефе сци ма 5,14) Та реч је веч ни жи вот. 
Као што нам Бож ја реч ко ја је по зва ла пр вог чо ве ка у жи вот, 
још увек да је жи вот; као што је Хри сто ва реч: »Мом че! те би 
го во рим, уста ни«, да ла жи вот мла ди ћу из На и на, та ко је и реч: 
»Вас кр сни из мр твих« жи вот ду ши ко ја је при хва та. Бог »нас 
из ба ви од вла сти там не, и пре ме сти нас у цар ство Си на љу ба-
ви сво је«. (Ко ло ша ни ма 1,13) Све нам је то понуђено у Ње го вој 
ре чи. Ако при хва ти мо ту реч, осло бо ђе ни смо.

»А ако ли жи ви у ва ма Дух оно га ко ји је вас кр сао Ису са из 
мр твих ожи ве ће и ва ша смрт на те ле са Ду хом сво јим ко ји жи ви 

320



268 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

у ва ма.« »Јер ће сам Го спод са за по ве шћу, с гла сом Ар хан ђе ло-
вим, и с тру бом Бож јом си ћи с Не ба; и мр тви у Хри сту вас-
кр сну ће нај пре; и по том ми жи ви ко ји смо оста ли, за једно с 
њи ма би ће мо узе ти у обла ке на су срет Го спо ду на Не бо, и та ко 
ће мо сваг да с Го спо дом би ти.« (Ри мља ни ма 8,11; 1. Со лу ња ни-
ма 4,16.17) Ово су ре чи уте хе ко ји ма Он на ла же да уте ша ва мо 
је дан дру го га.



Глава 33

Oва глава заснована је на Матеју 12,22-50; 
Марку 3,20-35.

КО СУ БРАЋА МОЈА?

Јо си фо ви си но ви би ли су да ле ко oд то га да бу ду на кло ње ни Ису-
су и Ње го вом де лу. Из ве шта ји ко ји су до пи ра ли до њих о Ње го-

вом жи во ту и де ли ма ис пу ња ва ли су их чу ђе њем и стра хом. Чу ли 
су да је чи та ве но ћи по све ћи вао мо ли тви, да Га је пре ко да на пра-
ти ло мно штво љу ди и да за Се бе није имао вре ме на ни да је де. Ње-
го ви при ја те љи сма тра ли су да се ис цр пљу је сво јим не пре кид ним 
ра дом; ни су би ли у ста њу да схва те Ње гов став пре ма фа ри се ји ма, 
а би ло је и не ких ко ји су се пла ши ли да Му је ум по ре ме ћен.

Ње го ва бра ћа чу ла су ово, а та ко ђе и фа ри сеј ску оп ту жбу да 
ђа во ле из го ни со то ни ном си лом. Те шко су под но си ли пре ко ре 
упућене њима због њи хо вог срод ства са Ису сом. Зна ли су ка-
кав су ме теж ство ри ле Ње го ве ре чи и де ла и не са мо што су би-
ли уз не ми ре ни Ње го вим сме лим тврд ња ма, већ су би ли и љу-
ти због Ње го вог јав ног оп ту жи ва ња књи жев ни ка и фа ри се ја. 
Од лу чи ли су да мо ра ју да Га убе де или при мо ра ју да пре ста не 
са та квим на чи ном ра да, па су на ве ли Ма ри ју да се удру жи са 
њи ма, сма тра ју ћи да ће због Ње го ве љу ба ви пре ма њој мо ћи да 
Га на го во ре да бу де раз бо ри ти ји.

Упра во пре ово га, Исус је по дру ги пут учи нио чу до из ле-
чив ши оп сед ну тог, сле пог и не мог чо ве ка и фа ри се ји су по но-
ви ли оп ту жбу: »По мо ћу кне за ђа вол ско га из го ни ђа во ле.« (Ма-
теј 9,34) Хри стос им је ја сно ре као да при пи су ју ћи де ло Све то га 
Ду ха со то ни, са ми се оде љу ју од из во ра бла го сло ва. Они ко ји су 
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го во ри ли про тив Ису са, не рас по зна јући Ње гов бо жан ски ка-
рак тер, мо гу при ми ти опро ште ње; јер Ду хом Све тим мо гу би ти 
до ве де ни до то га да уви де сво ју за блу ду и да се по ка ју. Ма ка кав 
био грех, ако се ду ша по ка је и по ве ру је, кри ви ца је опра на Хри-
сто вом кр вљу; али онај ко ји од ба ци рад Све то га Ду ха по ста-
вља се та мо где по ка ја ње и ве ра не мо гу да до пру до ње га. Бог 
сво јим Ду хом ра ди на ср цу; ка да љу ди на мер но од ба це Ду ха и 
ка да из ја ве да је Он од со то не, пре се ца ју ка нал ко јим Бог мо же 
да одр жа ва ве зу са њи ма. Ка да се Дух ко нач но од ба ци, он да не 
по сто ји ни шта ви ше што би Бог мо гао да учи ни за ду шу.

Фа ри се ји ко ји ма је Исус упу тио ову опо ме ну, ни са ми ни су 
ве ро ва ли у оп ту жбу ко ју су из не ли про тив Ње га. Од тих до сто-
јан стве ни ка ни је би ло ни јед ног ко ји се не би осе ћао при ву че-
ним Спа си те љу. У сво јим ср ци ма чу ли су глас Ду ха ко ји Га је 
про гла ша вао за По ма за ни ка Изра и ља, и ко ји их је под сти цао 
да и са ми при зна ју да су Ње го ви уче ни ци. У све тло сти Ње го-
вог при су ства, схва ти ли су сво ју не по све ће ност и че зну ли за 
прав дом ко ју са ми ни су мо гли да ство ре. Ме ђу тим, по што су Га 
од ба ци ли, би ло би ису ви ше по ни жа ва ју ће да Га при хва те као 
Ме си ју. Бу ду ћи да су сво је но ге по ста ви ли на ста зу не вер ства, 
би ли су веома гор ди да при зна ју сво ју за блу ду. Да би из бе гли 
при зна ва ње исти не, очај нич ком же сти ном по ку ша ва ли су да 
оспо ре Спа си те ље во уче ње. До каз Ње го ве мо ћи и ми ло сти до-
во дио их је до оча ја. Ни су мо гли спре чи ти Спа си те ља да чи ни 
чу да, ни су мо гли ућут ка ти Ње го во уче ње; али су чи ни ли све 
што су мо гли да Га ла жно пред ста ве и из о па че Ње го ве ре чи. 
Ипак, пра тио их је Бож ји Дух ко ји осве до ча ва, па су мо ра ли да 
по диг ну мно ге пре пре ке да би се од у пр ли Ње го вој си ли. Нај-
моћ ни ја по кре тач ка си ла ко ја је мо гла по кре ну ти људ ско ср це 
бо ри ла се са њи ма, али они ни су же ле ли да јој се по ко ре.

Бог ни је тај ко ји љу ди ма за сле пљу је очи или ока ме њу је њи-
хо ва ср ца. Он им ша ље све тлост да би ис пра вио њи хо ве за блу-
де и по вео их си гур ним ста за ма; тек од ба ци ва њем ове све тло-
сти очи осле пљу ју, а ср це отврд ња ва. Че сто је овај ток по сте пен 
и го то во не при ме тан. Све тлост до пи ре до ду ше пре ко Бож је 
ре чи, пре ко Ње го вих слу гу или не по сред ним де ло ва њем Ње-
го вог Ду ха, али ка да се ије дан зра чак све тло сти пре зре, на ста је 
де ли мич на умрт вље ност ду хов них чу ла, па се дру го от кри ва ње 
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све тло сти мно го не ја сни је рас по зна је. Та ко се та ма по ве ћа ва, 
све док не на ста не ноћ у ду ши. Та ко је би ло са овим је вреј ским 
во ђа ма. Би ли су убе ђе ни да бо жан ска си ла пра ти Хри ста, али да 
би се од у пр ли исти ни, при пи си ва ли су рад Све то га Ду ха со то-
ни. Чи не ћи то они су сво је вољ но иза бра ли пре ва ру; по ко ри ли 
се со то ни и од са да су би ли под вла шћу ове си ле.

Уско по ве за на са Хри сто вом опо ме ном о гре ху про тив Све-
то га Ду ха је и опо ме на про тив пра зних и рђа вих ре чи. Ре чи су 
знак онога што је у ср цу. »Јер уста го во ре од су ви шка ср ца.« Али 
ре чи су ви ше не го из раз ка рак те ра; оне има ју сна гу да ути чу на 
ка рак тер. Љу ди су под ути ца јем соп стве них ре чи. Че сто у јед-
ном тре нут ку по кре ну ти од со то не, из ра жа ва ју сво ју љу бо мо ру 
или рђа ве прет по став ке; из ра жа ва ју ћи оно у шта ствар но не 
ве ру ју; али из раз вр ши ути цај на ми сли. Пре ва ре ни су сво јим 
ре чи ма и по чи њу ве ро ва ти да је исти на оно што је из го во ре но 
со то ни ним под сти ца њем. По што су јед ном из ра зи ли не ко ми-
шље ње или од лу ку, че сто су ису ви ше гор ди да је по ву ку и по-
ку ша вају да до ка жу ка ко су у пра ву, све док не до ђе до тле да по-
ве ру ју да за и ста и је су. Опа сно је из го во ри ти реч сум ње, опа сно 
је ста ви ти под знак пи та ња и кри ти ко ва ти бо жан ску све тлост. 
На ви ка не про ми шље ног и пот це њи вач ког кри ти ко ва ња де лу је 
на ка рак тер та ко што раз ви ја не по што ва ње и не вер ство. Мно ги 
су по пу шта ју ћи овој на ви  ци, про ду жи ли не све сни опа сно сти, 
док ни су по ста ли спрем  ни да кри ти ку ју и од ба це де ло Све то га 
Ду ха. Хри стос је ре као: »А Ја вам ка жем да ће за сва ку пра зну 
реч ко ју ре ку љу ди да ти од го вор у дан стра шно га су да. Јер ћеш 
се сво јим ре чи ма оправ да ти, и сво јим ћеш се ре чи ма осу ди ти.«

Та да је до дао јед ну опо ме ну они ма ко ји су би ли оду ше вље ни 
Ње го вим ре чи ма, ко ји су Га ра до слу ша ли, али се ни су пре да-
ли Ду ху Све то ме да у њи ма пре би ва. Ду ша не би ва уни ште на 
са мо услед опи ра ња, већ и услед не мар но сти. »А кад не чи сти 
дух изи ђе из чо ве ка«, ре као је Исус, »иде кроз бе з вод  на ме ста 
тра же ћи по ко ја, и не на ђе га. Он да ре че: Да се вра тим у дом от-
ку да сам из и шао; и до шав ши на ђе пра зан, по ме тен и укра шен. 
Та да оти де и узме са со бом се дам дру гих ду хо ва го рих од се бе, 
и ушав ши жи ве он де.«

У Хри сто во до ба, као и да нас, има мно го оних над ко ји ма је 
за из ве сно вре ме со то ни на власт из глед а ла сло мље на; Бож јом 
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ми ло шћу осло бо ђе ни су злих ду хо ва ко ји су вла да ли ду шом. 
Ра до ва ли су се у Бож јој љу ба ви; али као слу ша о ци из при че, 
ко ји су пред ста вље ни ка ме ни тим тлом, ни су оста ли у Ње го вој 
љу ба ви. Ни су се сва ко днев но пре да ва ли Бо гу, да би Исус мо гао 
пре би ва ти у ср цу; па ка да се зао дух вра тио са »се дам дру гих 
ду хо ва го рих од се бе« њи ма је пот пу но за вла да ла си ла зла.

Ка да се ду ша пре да Хри сту, но ва си ла заго спо да ри но вим 
ср цем. Учи ње на је про ме на ко ју чо век за се бе ни ка да не мо же 
сам да из вр ши. То је нат при род но де ло, ко је уво ди нат при род-
ни са сто јак у чо ве ко ву при ро ду. Ду ша ко ја се пот чи ни Хри сту, 
по ста је Ње го ва твр ђа ва, ко ју Он др жи у све ту по бу не и на сто ји 
да ни је дан дру ги ау то ри тет, осим Ње го вог, не бу де по знат у њој. 
Ду ша ко ју та ко др же не бе ске си ле не о сво ји ва је за со то ни не на-
па де. Ме ђу тим, ако се не пот чи ни мо Хри сто вој вла сти, на ма 
ће за го спо да ри ти онај ко ји је зао. Не ми нов но се мо ра мо на ћи 
под вла шћу јед не или дру ге од ове две ве ли ке си ле ко је су у су-
ко бу за вр хов ну власт у све ту. Ни је не оп ход но да сво је вољ но 
иза бе ре мо слу жбу цар ству та ме да би смо пот па ли под ње го ву 
упра ву. До вољ но је са мо да про пу сти мо да се по ве же мо са цар-
ством све тло сти. Ако не са ра ђу је мо са не бе ским си ла ма, со то на 
ће за у зе ти ср це и на чи ни ти га сво јим пре би ва ли штем. Је ди на 
од бра на од зла је Хри стос ко ји пре би ва у ср цу по сред ством ве-
ре у Ње го ву прав ду. Све док не  по ста не мо жи вот но по ве за ни 
са Бо гом, не ће мо ни ка да мо ћи да се од у пре мо обе све ћу ју ћем 
ути ца ју са мо љу бља, са мо за до вољ ства и скло но сти пре ма гре ху. 
Ми мо же мо на пу сти ти мно ге рђа ве на ви ке, за из ве сно вре ме 
мо же мо рас ки ну ти за јед ни цу са со то ном; али без жи вот не ве зе 
са Бо гом, ко ја се оства ру је пот чи ња ва њем Ње му из тре нут ка у 
тре ну так, би ће мо по ра же ни. Без лич ног по знан ства и стал не 
за јед ни це са Хри стом, пре пу ште ни смо на ми лост и не ми лост 
не при ја те љу, и на кра ју спро водиће мо ње го ве на ло ге. »И бу де 
по то ње го ре чо ве ку оно ме од пр во га. Та ко ће би ти«, ка же Исус 
»и ово ме ро ду зло ме.« Не ма твр до кор ни јих љу ди од оних, ко ји 
су ни по да шта ва ли по зив ми ло сти и пр ко си ли Ду ху бла го да ти. 
Нај у о би ча је ни ји из раз гре ха про тив Све то га Ду ха је упор но 
ома ло ва жа ва ње не бе ског по зи ва на по ка ја ње. Сва ки ко рак у 
од ба ци ва њу Хри ста је је дан ко рак пре ма од ба ци ва њу спа се ња 
и пре ма гре ху про тив Све то га Ду ха.
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Од ба цу ју ћи Хри ста је вреј ски на род учи нио је не о про стив 
грех; а од би ја њем по зи ва ми ло сти и ми мо же мо учи ни ти исту 
гре шку. Вређа мо Кне за жи во та и из ла же мо Га сра мо ти пред со-
то ни ном збор ни цом и пред све ми ром ка да од би ја мо да слу ша-
мо Ње го ве опу но мо ће не ве сни ке и уме сто то га слу ша мо со то-
ни не по сред ни ке ко ја же ле да одво је ду шу од Хри ста. Све док 
ово не ко чи ни, не мо же на ћи на ду или опро ште ње и на кра ју 
из гу биће сва ку же љу да се по ми ри са Бо гом.

Док је Исус још поу ча вао на род, Ње го ви уче ни ци до не ли су 
вест да су Ње го ва мај ка и бра ћа на по љу и да же ле да Га ви де. 
Знао је шта се на ла зи  у њи хо вим ср ци ма, па »од го во ри и ре че 
оно ме што Му ка за: Ко је ма ти Мо ја, и ко су бра ћа Мо ја? И пру-
жив ши ру ку сво ју на уче ни ке сво је ре че: Ето ма ти Мо ја и бра ћа 
Мо ја. Јер ко из вр шу је во љу Оца Мо је га ко ји је на не бе си ма, онај 
је брат Мој и се стра и ма ти«.

Сви ко ји су же ле ли да ве ром при ме Хри ста, би ли су сје ди-
ње ни са Њим ве зом ко ја је при сни ја од људ ских род бин ских 
ве за. Они ће по ста ти јед но са Њим, као што је и Он био јед но са 
Оцем. Ње го ва мај ка би ла је бли ски је и спа со но сни је по ве за на 
са Њим, као она ко ја је ве ро ва ла и спро во ди ла у де ло Ње го ве 
ре чи, не го кроз ње но при род но срод ство. Ње го ва бра ћа не би 
има ла ни ка кву ко рист из сво је ве зе са Њим, све док Га не би 
при хва ти ли као сво га лич ног Спа си те ља.

Ка кву би пот по ру Хри стос имао од сво јих зе маљ ских ро ђа-
ка да су ве ро ва ли у Ње га као у Оно га ко ји је до шао са Не ба и 
да су са ра ђи ва ли са Њим у оба вља њу Бож јег по сла! Њи хо во 
не вер ство ба ци ло је сен ку на Ису сов зе маљ ски жи вот. Оно је 
пред ста вља ло део гор чи не ча ше бо ла ко ју је Он ис пио за нас.

Бож ји Син је ду бо ко осе ћао не при ја тељ ство рас па ље но у 
људ ском ср цу про тив Је ван ђе ља и оно је за Ње га би ло нај бол-
ни је у Ње го вом до му, за то што је Ње го во ср це би ло пу но љу-
ба зно сти и љу ба ви и што је це нио не жну па жњу у по ро дич ним 
од но си ма. Ње го ва бра ћа же ле ла су да одо бри њи хо ве за ми сли 
иа ко би та кво по на ша ње би ло у пот пу ном не скла ду са Ње го-
вим бо жан ским за дат ком. Гле да ли су на Ње га као на Оно га ко-
ме је по тре бан са вет. Су ди ли су о Ње му са сво је људ ске тач ке 
гле ди шта и сма тра ли да кад би го во рио са мо оно што је би ло 
при хва тљи во за књи жев ни ке и фа ри се је, из бе гао би не сла га ње 
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и су ко бе ко је су иза зива ле Ње го ве ре чи. Сма тра ли су Га не ра-
зум ним ка да је твр дио да има бо жан ски ау то ри тет и ка да се 
пред ра би ни ма по ста вљао као Онај ко ји ко ри њи хо ве гре хе. 
Зна ли су да фа ри се ји тра же при ли ку да Га оп ту же и осе ћа ли да 
им је Он дао до вољ но при ли ке.

Сво јим сла бим ме ри ли ма ни су мо гли про зре ти ми си ју ко-
ју је до шао да ис пу ни и за то ни су мо гли да са о се ћа ју с Њим у 
Ње го вим ис ку ше њи ма. Њи хо ве гру бе, ни по да шта ва ју ће ре чи 
по ка зи ва ле су да не ма ју пра во схва та ње о Ње го вом ка рак те ру 
и да ни су ра за зна ли сје ди ње ње бо жан ске при ро де са људ ском. 
Че сто су Га ви ђа ли об у зе тог бо лом, али уме сто да Га те ше, сво-
јим ду хом и ре чи ма са мо су ра ња ва ли Ње го во ср це. Ње го ва 
осе тљи ва при ро да ста вље на је на му ке, Ње го ве по бу де по гре-
шно схва та не, Ње гов рад не при знат.

Ње го ва бра ћа че сто су из но си ла фи ло зо фи ју фа ри се ја, ко ја 
је би ла не за ни мљи ва и за ста ре ла и усу ђи ва ли се да ми сле ка ко 
они мо гу да уче Ње га ко ји је раз у мео це ло куп ну исти ну и схва-
тао све тај не. Сло бод но су осу ђи ва ли оно што ни су мо гли да 
раз у ме ју. Њи хо ва пре ба ци ва ња та кла су Га до ср жи, а Ње го ва 
ду ша би ла је умор на и оја ђе на. Јав но су ис по ве да ли ве ру у Бо га 
и ми сли ли да бра не Бо га, док је Бог био са њи ма у те лу, а они Га 
ни су по зна ва ли.

Све ово учи ни ло је тр но ви том ста зу ко јом је пу то вао. Не ра-
зу ме ва ње у соп стве ном до му то ли ко је ожа ло шћа ва ло Хри ста, 
да је за Ње га би ло олак ша ње да оде та мо где то ни је по сто ја ло. 
По сто јао је је дан дом ко ји је во лео да по се ћу је – дом Ла за рев, 
Ма ри јин и Мар тин; јер је у ат мос фе ри ве ре и љу ба ви Ње гов дух 
на ла зио од мор. Па ипак, на Зе мљи ни је би ло ни ко га ко би мо-
гао да схва ти Ње го ву бо жан ску ми си ју или да зна те рет ко ји је 
но сио за људ ски род. Че сто је мо гао да на ђе окреп ље ње са мо у 
са мо ћи и раз го во ру са сво јим не бе ским Оцем.

Они ко ји су по зва ни да стра да ју за Хри ста, ко ји мо ра ју да 
под но се не ра зу ме ва ње и по до зре ње, чак и у соп стве ном до му, 
мо гу на ћи уте ху у по ми сли да је Исус то исто под но сио. Он је 
по кре тан са о се ћа њем пре ма њи ма. По з вао их је да у Ње му на ђу 
за јед ни цу и пот по ру та мо где је Он то на ла зио, у за је дни ци са 
Оцем.
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Они ко ји при хва те Хри ста за свог лич ног Спа си те ља ни су 
оста вље ни као си ро чад, да са ми сно се жи вот на ис ку ше ња. Он 
их при хва та као чла но ве не бе ске по ро ди це; Он их по зи ва да Ње-
го вог Оца на зи ва ју сво јим Оцем. Они су Ње го ви »ма ли«, дра-
ги Бож јем ср цу, по ве за ни са Њим нај не жни јим и нај трај ни јим 
ве за ма. Он пре ма њи ма га ји без гра нич ну не жност, ко ја то ли ко 
пре ва зи ла зи оно што су наш отац или ма ти осе ћа ли пре ма на ма 
у на шој бес по моћ но сти, ко ли ко је бо жан ско из над људ ског.

У за ко ни ма ко ји су да ти Изра и љу по сто ји је дан ди ван сли-
ко ви ти при каз о Хри сто вом од но су пре ма Ње го вом на ро ду. 
Ка да је услед си ро ма штва Је вре јин био при мо ран да на пу сти 
сво је на след ство и се бе про да као ро ба, ду жност ис ку пље ња и 
ње га и ње го вог на след ства при па да ла је оно ме ко ји је био ње гов 
нај бли жи ро ђак. (Ви ди: 3. Мој си је ва 25,25; 47–49; Ру та 2,20) Та-
ко и де ло от ку пље ња, нас и на шег на след ства, из гу бље ног због 
гре ха, при па да Оно ме ко ји је »од ро да нај бли жи« на ма. Да би 
нас из ба вио, Он је по стао наш ро ђак. Го спод Спа си тељ бли жи 
је од оца, мај ке, бра та, при ја те ља или во ље ног би ћа. »Не бој се«, 
го во ри Он, »јер те от ку пих, по звах те по име ну твом; Мој си.« 
»От ка ко си Ми по стао драг, про сла вио си се и Ја те љу бих; и до-
дах љу де за те и на ро де за ду шу тво ју.« (Иса и ја 43,1.4)

Хри стос во ли не бе ска би ћа ко ја окру жа ва ју Ње гов пре сто; 
али ка ко се мо же об ја сни ти ве ли ка љу бав ко јом нас љу би? Ми 
је не мо же мо схва ти ти, али сво јим ис ку ством мо же мо зна ти да 
је она истин ска. Ако одр жа ва мо сво ју род бин ску ве зу са Њим, 
са ка квом ће мо се не жно шћу од но си ти пре ма они ма ко ји су 
бра ћа и се стре на ше га Го спо да! Зар не ће мо бр зо пре по зна ти 
зах те ве на шег бо жан ског срод ства? Усво је ни у Бож ју по ро ди цу, 
зар не ће мо по што ва ти сво га Оца и сво ју род би ну?



Глава 34

Oва глава заснована је на Матеју 11,28-30.

ПОЗИВ

»Хо ди те к Ме ни сви ко ји сте умор ни и на то ва ре ни, и Ја ћу 
вас од мо ри ти.« Ове ре чи уте хе из гово ре не су мно штву 

ко је је пра ти ло Ису са. Спа си тељ је ре као да је ди но у Ње му љу ди 
мо гу да при ме са зна ње о Бо гу. Го во рио је о сво јим уче ни ци ма 
као о они ма ко ји ма је да то зна ње не бе ских ве ли чи на. Ни ко га 
ни је оста вио да се осе ћа из дво јен од Ње го вог ста ра ња и љу ба-
ви. Сви ко ји су умор ни и на то ва ре ни мо гу до ћи к Ње му.

Књи жев ни ци и ра би ни са сво јим де таљ ним по што ва њем 
ре ли ги о зних фор ми, има ли су осе ћа ње по тре бе ко ју об ре ди 
по ка ја ња ни ка да ни су мо гли да за до во ље. Ца ри ни ци и гре шни-
ци мо гли су да се пре тва ра ју да су за до вољ ни чул ним и зе маљ-
ским, али у њи хо вим ср ци ма жи ве ло је не по ве ре ње и страх. 
Исус је по сма трао жа ло сне и оне чи је је ср це би ло оп те ре ће но, 
оне ко ји су из гу би ли на ду, и ко ји су по ку шава ли зе маљ ским 
ра до сти ма да уми ре ду шу ис пу ње ну че жњом и по звао све да у 
Ње му на ђу од мор.

Не жно је по звао љу де ко ји су на пор но ра ди ли: »Узми те ја-
рам Мој на се бе, и на у чи те се од Ме не; јер сам Ја кро так и сме-
ран у ср цу, и на ћи ће те по кој ду ша ма сво јим.«

Овим ре чи ма Хри стос го во ри сва ком људ ском би ћу. Зна ли 
то или не, сви су умор ни и на то ва ре ни. Сви су при ти сну ти те-
ре тима ко је је ди но Хри стос мо же да укло ни. Нај те жи те рет ко-
ји но си мо је те рет гре ха. Да смо оста вље ни да са ми но си мо овај 
те рет, он би нас здро био. Ме ђу тим, Без гре шни је за у зео на ше 

328

329



277ПО ЗИВ 

ме сто. »Го спод пу сти на Њ бе за ко ње свих нас.« (Иса и ја 53,6) Он 
је по нео те рет на ше кри ви це. Он ће узе ти те рет са на ших умор-
них пле ћа. Он ће нам да ти од мор. Он ће, та ко ђе, по не ти те рет 
бри га и жа ло сти. Он нас по зи ва да ба ци мо све сво је бри ге на 
Ње га; јер нас но си на ср цу.

Ста ри ји Брат на шег људ ског ро да је по ред веч ног пре сто ла. 
Он по сма тра сва ку ду шу ко ја сво је ли це окре ће пре ма Ње му 
као Спа си те љу. Из ис ку ства зна шта су сла бо сти људ ског ро да, 
шта су на ше по тре бе и где ле жи те жи на на ших ис ку ше ња, јер 
је Он био ис ку шан у све му као и ми, осим гре ха. Он бди над 
то бом, Бож је де те, ко је дрх ћеш. Да ли си у ис ку ше њу? Он ће те 
осло бо ди ти. Да ли си слаб? Он ће те оја ча ти. Да ли си у не зна-
њу? Он ће те про све тли ти. Да ли си ра њен? Он ће те из ле чи ти. 
Го спод »из бра ја мнош тво зве зда«, па ипак »ис це љу је оне ко ји су 
ср ца скру ше на, и пре ви ја ра не њи хо ве«. (Пса лам 147,4.3 – Ба-
ко тић) »Хо ди те к Ме ни« је Ње гов по зив. Ка ква год би ла тво ја 
стра хо ва ња и ис ку ше ња, из не си свој слу чај пред Го спо да. Твој 
дух би ће оја чан да из др жи. Пут ће би ти отво рен пред то бом да 
се осло бо диш по ни же ња и те шко ћа. Ко ли ко знаш да си сла би ји 
и бес по моћ ни ји, ја чи ћеш по ста ти у Ње го вој си ли. Што је твој 
те рет те жи, уто ли ко бла же ни ји би ће од мор ка да га по ве риш 
Но са чу те ре та. Од мор ко ји Хри стос ну ди за ви си од усло ва, а 
ови усло ви су ја сно од ре ђе ни. Они су та кви да их сви мо гу ис-
пу ни ти. Он нам тач но го во ри ка ко мо жемо наћи Ње гов од мор.

»Узми те ја рам Мој на се бе«, ка же Исус. Ја рам је ору ђе слу-
жбе. Сто ка се упре же у ја рам да би ра ди ла, а ја рам је не оп хо дан 
да би мо гла ус пеш но да ра ди. Овим сли ко ви тим при ка зом Хри-
стос нас учи да смо по зва ни у слу жбу док год тра је наш жи вот. 
Мо ра мо да узме мо на се бе Ње гов ја рам да би смо мо гли по ста ти 
Ње го ви са рад ни ци.

Ја рам ко ји нас ве зу је за слу жбу је Бож ји за кон. Ве ли ки За кон 
љу ба ви от кри вен у Еде му, об на ро до ван на Си на ју и у Но вом 
за ве ту на пи сан на ср цу, је оно што ве зу је чо ве ка ко ји ра ди са 
Бож јом во љом. Ка да би смо би ли оста вље ни да иде мо за сво јим 
на клоно с ти ма, да иде мо упра во та мо где би нас во ди ла на ша 
во ља, ми би смо ста ли у со то ни не ре до ве и усво ји ли ње го ве осо-
би не. За то нас Бог ве зу је за сво ју во љу ко ја је уз ви ше на, пле ме-
ни та и ко ја уз ди же. Он же ли да стр пљи во и му дро пре у зме мо 
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дужнос ти слу жбе. У људ ској при ро ди и сам Хри стос по нео је 
ја рам слу жбе. Он је ре као: »Хо ћу чи ни ти во љу Тво ју, Бо же Мој 
и за кон је Твој Ме ни у ср цу.« (Пса лам 40,8) »Јер си ђох с Не ба 
не да чи ним во љу сво ју, не го во љу Оца ко ји Ме по сла.« (Јо ван 
6,38) Љу бав пре ма Бо гу, рев ност за Ње го ву сла ву и љу бав пре-
ма па лом људ ском ро ду, до ве ла је Ису са на Зе мљу да стра да и 
умре. То је би ла си ла ко ја је вла да ла Ње го вим жи во том. Он нам 
на ла же да усво ји мо ово на че ло.

Има мно го оних чи је ср це па ти од бо ла под те ре том бри га за-
то што же ле да до стиг ну светов ни иде ал. Они су ода бра ли слу-
жбу ње му, при ха ти ли ње го ве те шко ће, усво ји ли ње го ве оби ча је. 
На тај на чин њи хов ка рак тер је на ру шен, а њи хов жи вот ма лак-
сао. Да би удо во љи ли сла во љу бљу и све тов ним же ља ма, по вре-
ђу ју са вест и ста вља ју на се бе до дат ни те рет гри же са ве сти. Не-
пре ста на бри га ис цр пљу је жи вот не си ле. Наш Го спод же ли да 
од ба це овај роп ски ја рам. Он их по зи ва да при хва те Ње гов ја рам 
и ка же: »Јер је ја рам Мој благ, и бре ме је Мо је ла ко.« Он им на-
ла же да нај пре тра же Бож је цар ство и Ње го ву прав ду, и обе ћа ва 
да ће им се до да ти све што им је по треб но за овај жи вот. Бри га 
је сле па и не мо же да препозна бу дућ ност; али Исус од по чет ка 
ви ди крај. У сва кој те шко ћи, Он има при пре мљен свој пут да нам 
до не се олак ша ње. Наш не бе ски Отац има на хи ља де на чи на да 
се ста ра за нас, о ко ји ма ми ни шта не зна мо. Они ко ји при хва те 
на че ло да слу жбу и про сла вља ње Бо га учи не нај ва жни јим, схва-
ти ће да те шко ће иш че за ва ју и да им је пред но га ма  рав на ста за.

»На у чи те се од Ме не«, ка же Исус, »јер сам Ја кро так и сме ран 
у ср цу, и на ћи ће те по кој.« Тре ба да уђе мо у Хри сто ву шко лу, 
да се од Ње га на у чи мо по ни зно сти и кро то сти. От ку пље ње је 
по сту пак у ко ме се ду ша припрема за Не бо. Ово об у ча ва ње зна-
чи по зна ва ње Хри ста. То под ра зу ме ва осло бо ђе ње од за ми сли, 
на ви ка и по сту па ка ко ји су сте че ни у шко ли кне за та ме. Ду ша 
мо ра да се осло бо ди од све га што се су про ти вер но сти Бо гу.

У Хри сто вом ср цу у ко ме је вла дао са вр ше ни склад са Бо-
гом, био је са вр ше ни мир. Ни ка да се ни је уз ди зао због по хва ла, 
ни ти обес хра бривао због пре ко ра или раз о ча ра ња. Усред нај-
ве ћег су прот ста вља ња и нај о крут ни јих по сту па ка, увек је био 
хра бар. Ме ђу тим, мно ги ко ји из ја вљу ју да су Ње го ви след бе ни-
ци има ју за бри ну то и уз не ми ре но ср це, за то што се пла ше да 
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се бе по ве ре Бо гу. Они се не пре да ју пот пу но Ње му, јер се бо је 
по сле ди ца ко је та кво пре да ње мо же да до не се. Док се ова ко не 
пот чи не, не мо гу на ћи мир.

Не мир до но си љу бав пре ма се би. Ка да смо ро ђе ни од о зго, у 
на ма ће би ти  исти дух ко ји је био и у Хри сту, дух ко ји Га је до-
вео до тле да се по ни зи да би смо мо гли би ти спа се ни. Та да не ће-
мо тра жи ти нај ви ша ме ста. Че знућемо да се ди мо крај Ису со вих 
но гу и учи мо од Ње га. Раз у ме ће мо да се вред ност на шег по сла 
не са сто ји од спољ ног при ка за и бу ке у све ту, ни од то га што 
смо вре дни и рев ни у соп стве ној си ли. Вред ност на ше га по сла 
је у сра зме ри са оним ко ли ко смо при ми ли Све то га Ду ха. По-
ве ре ње у Бо га до но си све ти је осо би не уму, та ко да у стр пље њу 
мо же мо са чу ва ти сво ју ду шу.

Ја рам се ста вља во ло ви ма да би им по мо гао у превлачењу 
те ре та, да би им олак шао те рет. Та ко је исто и са Хри сто вим 
јар мом. Ка да је на ша во ља не ста ла у Бож јој во љи, и Ње го ве да-
ро ве упо тре бља ва мо на бла го слов дру ги ма, уви де ће мо да нам 
је жи вот ни те рет лак. Онај који хо ди пу тем Бож јих за по ве сти, 
хо ди у дру штву са Ису сом и ср це на ла зи од мор у Ње го вој љу ба-
ви. Ка да се Мој си је мо лио: »По ка жи ми пут свој, да Те по знам«, 
Го спод му је од го во рио: »Мо је ће ли це ићи на пред, и да ћу ти 
од мор.« И пре ко про ро ка да та је вест: »Го спод ре че ова ко: Ста-
ни те на пу те ви ма и по гле дај те, и пи тај те за ста ре ста зе, ко ји је 
пут до бар, па иди те по ње му, и на ћи ће те мир ду ши сво јој.« (2. 
Мој си је ва 33, 13.14; Је ре ми ја 6,16) И опет го во ри: »О да си па-
зио на за по ве сти Мо је, мир би твој био као ре ка, и прав да тво ја 
као ва ло ви мор ски.« (Иса и ја 48,18)

Они ко ји се др же Хри ста и Ње го ве речи и пре да ју сво је ду ше 
Ње го вој за шти ти, сво је жи во те Ње го вом вођ ству, на ћи ће мир 
и по кој. Ни шта на све ту не мо же их ожа ло сти ти када их Исус 
об ра ду је сво јим при су ством. У са вр ше ном по ми ре њу на ла зи се 
са вр шен од мор. Го спод ка же: »Ко се Те бе др жи, чу ваш га јед на-
ко у ми ру, јер се у Те бе узда.« (Исаи ја 26,3) На ши жи во ти мо-
гу из гле да ти за мр ше ни; али ако се по ве ри мо му дром, ве ли ком 
Не и ма ру, Он ће изг ра ди ти узо рак жи во та и ка рак те ра ко ји ће 
би ти на Ње го ву сла ву. Тај ка рак тер ко ји из ра жа ва сла ву – ка-
рак тер – Хри стов би ће при мљен у Бож ји рај. Об но вље но и до-
стојно чо ве чан ство хо да ће са Њим у бе лим ха љи на ма.
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По што кроз Хри ста ула зи мо у од мор, Не бо ов де по чи ње. Ми 
од го ва ра мо на Ње гов по зив: »Хо ди те и на у чи те се од Ме не« и 
у том до ла же њу от по чи ње мо веч ни жи вот. Не бо је не пре кид но 
при бли жа ва ње Бо гу кроз Хри ста. Што смо ду же у бла жен ству 
Не ба, то ће нам се све ви ше отва ра ти сла ва; и што ви ше по-
зна је мо Бо га, уто ли ко ће сил ни ја би ти на ша сре ћа. Док хо да-
мо са Ису сом у овом жи во ту, мо же мо би ти ис пу ње ни Ње го вом 
љу ба вљу, за до вољ ни Ње го вом при сут но шћу. Све што људ ска 
при ро да мо же да под не се, мо же мо ов де да при ми мо. Али шта је 
то ка да се упо ре ди са оним што ће по сле на ста ти? »За то су пред 
пре сто лом Бож јим, и слу же Му дан и ноћ у цр кви Ње го вој; и 
Онај што се ди на пре сто лу усе ли ће се у њих. Ви ше не ће оглад-
не ти ни ожед не ти, и не ће на њих па сти сун це, ни ти ика ква вру-
ћи на. Јер Јаг ње, ко је је на сред пре сто ла, па шће их, и упу ти ће их 
на из во ре жи ве во де; и Бог ће отр ти сва ку су зу од очи ју њи хо-
вих.« (От кри ве ње 7,15–17)
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Глава 35

Oва глава заснована је на Матеју 8, 23-34; 
Марку 4,35-41; 5,1-20; Луки 8,22-39.

»ЋУТИ, ПРЕСТАНИ!«

Тај дан у Ису со вом жи во ту био је ис пу њен до га ђа ји ма. Крај 
Га ли леј ског мо ра из го во рио је сво је пр ве при че у по зна тим 

сли ко ви тим при ка зи ма, по но во об ја шња ва ју ћи на ро ду при ро ду 
сво га цар ства и на чин на ко ји оно тре ба да бу де ус по ста вље-
но. Свој рад по ве зао је са ра дом се ја ча; раз вој сво га цар ства са 
разво јем го ру шич ног се ме на и де ло ва њем ква сца у ко па њи бра-
шна. Ко нач но ве ли ко одва ја ње пра вед них од злих при ка зао је 
при ча ма о пше ни ци и ку ко љу и о ри бар ској мре жи. Не у по ре-
ди ва дра го це ност исти на ко је је учио при ка за на је са кри ве ним 
бла гом и ску по це ним би се ром, док је при чом о до ма ћи ну по у-
чио сво је уче ни ке ка ко тре ба да ра де као Ње го ви пред став ни ци.

Цео дан је учио и ле чио, а ка да се спу сти ло ве че, мно штво се 
још увек ти ска ло око Ње га. Слу жио им је, дан за да ном, је два 
за ста ју ћи да би узео хра ну или се од мо рио. Злоб но кри ти ко-
ва ње и по гре шно пред ста вља ње, ко јим су Га фа ри се ји стал но 
про га ња ли, учи ни ло је Ње гов рад мно го те жим и муч ни јим; са-
да је на кра ју да на био та ко пре мо рен да је од лу чио да по тра жи 
од мор на не ком уса мље ном ме сту пре ко је зе ра.

Ис точ на оба ла Ге ни са ре та би ла је не на ста ње на, јер су се ту 
и та мо по ред је зе ра на ла зи ли гра до ви; ипак то је би ла пу ста 
област у по ре ђе њу са за пад ном стра ном. Ста нов ни штво је би ло 
ви ше не зна бо жач ко не го је вреј ско и одр жа ва ло је сла бе ве зе са 
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Га ли ле јом. Та ко је овај крај ну дио Ису су са мо ћу ко ју је тра жио, 
па је са да на ло жио сво јим уче ни ци ма да Га та мо отпра те.

По што је от пу стио мно штво, узе ли су Га »ка ко бе ше« у ла ђу 
и бр зо от пло ви ли. Али ни су мо гли да от пло ве са ми. Ту су се, 
не да ле ко од оба ле на ла зи ли и дру ги ри бар ски чам ци, и они су 
се бр зо ис пу ни ли љу ди ма ко ји су пра ти ли Ису са, жељ ни да Га 
још гле да ју и слу ша ју.

Спа си тељ се нај зад осло бо дио при ти ска мно штва и са вла дан 
умо ром и гла ђу, ле гао на кр му и уско ро за спао. Ве че је би ло бла-
го и при јат но и мир је по чи вао над је зе ром, али из не на да пре-
ко не ба на ву кла се та ма, ве тар је ди вље за ду вао низ пла нин ске 
клан це дуж ис точ не оба ле и је зе ро је за хва ти ла окрут на бу ра.

Сун це је за шло и ноћ на тми на спу сти ла се на уз бур ка но мо-
ре. Ва ло ви, бе сно ши ба ни ве тро ви ма ко ји су ур ла ли; пљу шта ли 
су же сто ко по ла ђи уче ни ка и пре ти ли да је по то пе. Ови очвр-
сли ри ба ри про ве ли су свој жи вот на овом је зе ру и без бед но 
во ди ли сво је бар ке кроз мно ге олу је, али са да њи хо ва сна га и 
ве шти на по ка за ла се без вред ном. Би ли су не моћ ни у за гр ља ју 
те ди вље олу је и на да је почела да их на пу шта  ка да су ви де ли да 
се њи хо ва ла ђа пу ни.

Об у зе ти на по ром да спа су се бе, за бо ра ви ли су да је Исус био 
у ла ђи. Са да, ви де ћи да је њи хов труд уза лу дан, а смрт пред њи-
ма, се ти ли су се Оно га по чи јој су за по ве сти кре ну ли пре ко је-
зе ра. У Ису су је би ла њи хо ва је ди на на да. У сво јој бес по моћ но-
сти и оча ја њу по ви ка ли су: »Го спо де! Го спо де!« Ме ђу тим, гу сти 
мрак са кри вао Га је од њи хо вог по гле да. Гла со ви су им не ста ја-
ли у ур ли ку олу је и ни је би ло од го во ра. Об у  зе ли су их сум ња и 
страх. Да ли их је Исус за бо ра вио? Да ли је Он ко ји је по бе дио 
бо лест и де мо не, па чак и смрт, са да не мо ћан да по могне сво јим 
уче ни ци ма? Зар их је за не ма рио у њи хо вој не во љи?

По но во су зва ли, али од го во ра ни је би ло осим за ви ја ња бе-
сне олу је. Њи хо ва ла ђа већ то не. Тре ну так са мо и глад ни та ла си 
ће их про гу та ти.

Из не на да, бле сак му ње про би ја та му и они ви де Ису са ка ко 
спа ва, не у зне ми рен бу ча њем олу је. За чу ђе ни и очај ни по ви ка-
ли су: »Учи те љу, зар Ти не ма риш што ги не мо?« Ка ко мо же та ко 
мир но да се од ма ра, док се они у опа сно сти бо ре са смр ћу?
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Њи хо ва ви ка бу ди Ису са. Док бле сак му ње осве тља ва Ису са, 
они ви де не бе ски мир на Ње го вом ли цу. У Ње го вом по гле ду 
чи та ју не жну љу бав, ко ја за бо ра вља на се бе, и окре ћу ћи сво ја 
ср ца к Ње му, уз ви ку ју. »Го спо де, из ба ви нас, из ги бо смо.«

Ни ка да ду ша ни је из у сти ла тај уз вик, а он остао без од го во-
ра. Ка да су уче ни ци до гра би ли сво ја ве сла да учи не и по след њи 
на пор, Исус је устао. Ста јао је усред сво јих уче ни ка, док је бу ра 
бе сне ла, та ла си се раз би ја ли над њи ма, и му ње осве тља ва ле Ње-
го во ли це. По ди гао је сво ју ру ку, ко јом је та ко че сто чи нио де ло 
мил о сти, и про го во рио раз бе сне лом мо ру: »Ћу ти, пре ста ни.«

Бу ра је пре ста ла. Огром ни та ла си су се сми ри ли. Обла ци 
су се раз и шли и не ста ли, а зве зде за сја ле. Ла ђа је ми ро ва ла на 
сми ре ном мо ру. Та да, окре нув ши се сво јим уче ни ци ма, Исус је 
жа ло сно упи тао: »За што сте та ко стра шљи ви? Ка ко не ма те ве-
ре?« (Мар ко 4,40)

Уче ни ци су умук ну ли. Чак ни Пе тар ни је по ку шао да из ра зи 
стра хо по што ва ње ко је је ис пу ња ва ло ње го во ср це. Чам ци ко ји су 
кре ну ли да пра те Ису са би ли су у ис тој опа сно сти као и апо сто-
ли. Страх и без на ђе об у зе ли су љу де у чам ци ма; али Ису со ва за-
по вест уне ла је мир у овај при зор по мет ње. Жести на олу је при-
бли жи ла је чам це јед не дру ги ма, а сви у њи ма доживели су чу до. 
У ми ру ко ји је на стао, за бо ра вљен је страх. Љу ди су ша пу та ли 
је дан дру го ме: »Ко је Овај да кле да Га и ве тар и мо ре слу ша ју?«

Ка да су Га про бу ди ли да се су срет не са олу јом, Исус је био 
са вр ше но ми ран. Ни је би ло ни ка квог стра ха ни у ре чи ма ни 
у по гле ду, јер ни је би ло стра ха у Ње го вом ср цу. Ме ђу тим, Он 
ни је по чи вао по се ду ју ћи све моћ ну си лу. Ни је по чи вао у ми ру 
као »Го спо дар зе мље и мо ра и не ба«. Ту си лу је од ло жио, јер ка-
же: »Ја не мо гу ни шта чи ни ти сам од Се бе.« (Јо ван 5,30) Он се 
уздао у Оче ву моћ. Исус је по чи вао у ве ри – ве ри у Бож ју љу бав 
и ста ра ње – а си ла ре чи ко ја је ути ша ла бу ру би ла је Бож ја си ла.

Као што је Исус ве ром по чи нуо у Оче вој бри зи, та ко и ми тре-
ба да по чи не мо у бри зи свога Спа си те ља. Да су има ли по ве ре ња 
у Ње га, уче ни ци би са чу вали ми р. Њи хов страх у вре ме опа сно-
сти от крио је њи хо во не вер ство. У сво јим на по ри ма да се спа су, 
за бо ра ви ли су Ису са, и тек ка да су се раз о ча ра ни у сво је осла ња-
ње на се бе, окре ну ли к Ње му, мо гао је да им пру жи по моћ.
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Ко ли ко је ис ку ство уче ни ка че сто и на ше ис ку ство! Ка да се 
на ву ку олу је ис ку ше ња и же сто ко се ва ју му ње, а та ла си на ди ру 
пре ко нас, са ми се бо ри мо са олу јом, за бо ра вља ју ћи да по сто-
ји Онај ко ји мо же да нам по мог не. Узда мо се у соп стве ну сна гу 
све док не из гу би мо на ду и го то во не из ги не мо. Та да се се ти мо 
Ису са и ако Ње га при зо ве мо да нас спа се, наш уз вик не ће би-
ти уза лу дан. Иа ко са жа ло шћу ка ра на ше не вер ство и са мо по-
у зда ње, Он ни ка да не про пу шта да нам пру жи по моћ ко ја нам 
је по треб на. Би ло на коп ну или мо ру, ако има мо Спа си те ља у 
ср цу, не ма мо по тре бе да стра ху је мо. Жива ве ра у От ку пи те ља 
ути ша ће мо ре жи во та и из ба ви ће нас од опа сно сти на на чин 
ко ји Он сма тра нај бо љим.

По сто ји још јед на ду хов на по у ка из овог чу да сми ри ва ња бу-
ре. Ис ку ство сва ког чо ве ка све до чи о исти ни то сти ре чи из Пи-
сма: »Без бо жни ци су као мо ре ус ко ле ба но, ко је се не мо же уми-
ри ти. Не ма ми ра без бо жни ци ма, ве ли Бог мој.« (Иса и ја 57,20.21) 
Гре х је ра зо рио наш мир. Док се »ја« не по ко ри, не мо же мо на ћи 
мир. Ни ка ква људ ска си ла не мо же да об у зда стра сти ко је го спо-
да ре ср цем. Ми смо ов де бес по моћ ни као што су би ли уче ни ци у 
ути ша ва њу раз бе сне ле бу ре. Ме ђу тим, Онај ко ји је на ре дио да се 
уми ре огром ни та ла си у Га ли ле ји, из го во рио је реч ми ра сва кој 
ду ши. Ма ко ли ко же сто ка би ла бу ра, они ко ји се обра те Ису су 
са уз ви ком: »Го спо де, из ба ви нас«, до би ће осло бо ђе ње. Ње го ва 
благодат ко ја ми ри ду шу са Бо гом, ути ша ва бор бу људ ских стра-
сти и у Ње го вој љу ба ви ср це има мир. »Он обра ћа ве тар у ти-
ши ну, и ва ло ви њи хо ви умук ну. Ве се ле се кад се сти ша ју, и во ди 
их у при ста ни ште ко је же ле.« (Пса лам 107,29.30) »Оправ дав ши 
се да кле ве ром, има мо мир с Бо гом кроз Го спо да сво је га Ису са 
Хри ста.« »Мир ће би ти де ло прав де, што ће прав да учи ни ти би-
ће по кој и без бри жност до ве ка.« (Ри мља ни ма 5,1; Иса и ја 32,17)

У ра но ју тро Спа си тељ и Ње го ви пра ти о ци до шли су на оба-
лу, и све тлост Сун ца ко је се ра ђа ло, као да бла го си ља ми ром, до-
ди ри ва ла је мо ре и зе мљу. Али тек што су кро чи ли на оба лу, њи-
хо ве очи за па зи ле су при зор ужа сни ји од окрут не бу ре. Из не ког 
скро ви шта ме ђу гро бо ви ма, два по ре ме ће на чо ве ка устре ми ла 
су се на њих да их рас трг ну. На овим љу ди ма ви си ли су де ло ви 
ла на ца ко је су рас ки ну ли бе же ћи са ме ста за то че ња. Те ло им је 
би ло у ра на ма, а по се ко ти не од оштрог ка ме ња кр ва ри ле су. Њи-
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хо ве очи се ва ле су ис под ду ге ко се без сја ја; из гле да да су де мо ни 
ко ји су вла да ли над њи ма, пот пу но из бри са ли сва ку слич ност са 
људ ским би ћем, па су ви ше ли чи ли на зве ри не го на љу де.

Уче ни ци и њи хо ви пра ти о ци по бе гли су ужа сну ти. Од мах 
су при ме ти ли да Исус ни је био са њи ма, па су се окре ну ли да Га 
по тра же. Ста јао је та мо где су Га оста ви ли. Он ко ји је сти шао 
бу ру, ко ји је ра ни је су срео со то ну и по бе дио га, ни је по бе гао 
пред овим де мо ни ма. Ка да су Му се ови љу ди, шкр гу ћу ћи зу би-
ма и ба ца ју ћи пе ну из уста, при бли жи ли, Исус је по ди гао исту 
ру ку ко ја је сми ри ла та ла се и љу ди ни су мо гли да при ђу бли же. 
Ста ја ли су пред Њим бе сни али бес по моћ ни.

Са ау то ри те том је на ре дио не чи стим ду хо ви ма да иза ђу из 
њих. Ње го ве ре чи про др ле су до по мра че них умо ва ових не-
срећ них љу ди. Не ја сно су схва ти ли да је бли зу Онај ко ји мо же 
да их спа се од де мо на ко ји су их му чи ли. Па ли су пред Спа си-
те ље ве но ге да Му се по кло не; али ка да су се уста отво ри ла да 
за мо ле за Ње го ву ми лост, де мо ни су ди вље ви чу ћи про го во ри-
ли кроз њих: »Што је Те би до нас, Ису се, си не Бо га Ви шње га? 
За кли њем Те Бо гом, не му чи ме.«

Исус је упи тао: »Ка ко ти је име?« Од го вор је био: »Ле ги он ми 
је име: јер нас је мно го.« Упо тре бив ши не срећ не љу де као по-
сред ни ке за пре но ше ње по ру ке, за мо ли ли су Ису са да их не по-
ша ље из ван тог пре де ла. Не да ле ко на па ди ни бре га па сло је ве ли-
ко кр до сви ња. Де мо ни су мо ли ли да им се до пу сти да уђу у њих, 
и Исус им је до пу стио. Од јед ном је без раз ло жан страх за хва тио 
кр до. Оно је бе со муч но по ју ри ло низ ли ти цу и у не мо гућ но сти 
да се за у ста ви на оба ли, стро по шта ло се у је зе ро и уто пи ло.

У ме ђу вре ме ну код оп сед ну тих од де мо на до шло је до чу-
де сне про ме не. Све тлост је про све тли ла њи хо ве умо ве. Њи хо-
ве очи си ја ле су раз бо ри то шћу. По ја ве та ко ду го из об ли че не у 
со тон ски лик, по ста ле су из не на да бла ге, ру ке умр ља не кр вљу 
по ста ле су мир не и ра до сним гла со ви ма ови љу ди сла ви ли су 
Бо га за сво је осло бо ђе ње.

Са ли ти це чу ва ри сви ња ви де ли су све што се зби ло и по жу-
ри ли да од не су ве сти сво јим по сло дав ци ма и це лом на ро ду. У 
стра ху и за пре па шће њу це ло куп но ста нов ни штво ску пи ло се 
да срет не Ису са. Ова два чо ве ка оп сед ну та де мо ни ма би ли су 
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страх и тре пет за це лу око ли ну. Ни ко ни је без бед но про ла зио 
по ред ме ста на ко ме су се они на ла зи ли, јер би се де мон ском ја-
ро шћу устре ми ли на сва ког пут ни ка. Са да су ови љу ди об у че ни 
и здра вог ра зума се де ли крај Хри сто вих но гу, слу ша ли Ње го ве 
ре чи и сла ви ли име Оно га ко ји их је из ле чио. Ме ђу тим, на род 
ко ји је по сма трао овај ве ли чан стве ни при зор ни је се ра до вао. 
Гу би так сви ња био им је ва жни ји, не го осло бо ђе ње ова два со-
то ни на ро ба.

Овај гу би так био је до зво љен у ми ло сти пре ма соп стве н и-
ци ма сви ња. Об у зе ти зе маљ ским до бри ма ни су ма ри ли за н е у-
по ре ди ве вред но сти ду хов ног жи во та. Исус је же лео да ра  с ки-
не ути цај се бич не рав но ду шно сти, да би мо гли при ми ти Ње-
го ву благодат. Ме ђу тим, жа лост и гнев због зе маљ ског г у бит ка 
за сле пио је њи хо ве очи за Спа си те ље ву ми лост.

По ја ва нат при род не си ле про бу ди ла је су је вер је у на ро ду и 
под ста кла њи хо ва стра хо ва ња. Из бо рав ка овог Стран ца ме ђу 
њи ма мо гу сле ди ти да ље не сре ће. На слу ћи ва ли су фи нан сиј ску 
про паст и од лу чи ли да се осло бо де Ње го вог при су ства. Они 
ко ји су са Ису сом пре шли је зе ро, при ча ли су о све му што се де-
си ло прет ход не но ћи, о свом стра да њу у олу ји и ка ко су ве тар 
и мо ре би ли уми ре ни. Ме ђу тим, њи хо ве ре чи ни су оста ви ле 
ни ка кав ути сак. У стра ху на род се оку пљао око Ису са, пре кли-
њу ћи Га да их на пу сти и Он је при стао, укр цав ши се од мах да 
пређе на су прот ну стра ну.

Љу ди из Гер ге се има ли су пред со бом жи ви до каз о Хри сто-
вој мо ћи и ми ло сти. Ви де ли су љу де ко ји ма је вра ће н ра зум, али 
би ли су то ли ко пре пла ше ни да сво је зе маљ ске ин те ре се из ло же 
опа сно сти, да је Онај ко ји је по бе дио кне за та ме пред њи хо вим 
очи ма, сма тран не зва ним го стом, и Дар Не ба био је вра ћен са 
њи хо вих вра та. Ми не ма мо при ли ку да се окре не мо од Хри сто-
ве лич но сти, као што су то учи ни ли Гер ге син ци; али још увек 
по сто је мно ги ко ји од би ја ју да по слу ша ју Ње го ве ре чи, за то што 
би по слу шност об у хва ти ла и жр тво ва ње не ког све тов ног до бра. 
Из стра ха да Ње го во при су ство не иза зо ве нов ча не гу бит ке, 
мно ги од ба цу ју Ње го ву благодат и те ра ју Ње го вог Ду ха од се бе.

Ме ђу тим, осе ћа ње осло бо ђе них од де мо на би ло је са свим 
друк чи је. Желе ли су дру штво сво га Осло бо ди о ца. У Ње го вој 
при сут но сти осе ћа ли су се за шти ће ним од де мо на ко ји су му чи-
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ли њи хо ве жи во те и упро па сти ли њи хо во нај бо ље жи вот но до-
ба. Ка да се Исус спре мао да уђе у ла ђу, при шли су Му, кле кли до 
Ње го вих но гу и мо ли ли Га да оста ну крај Ње га да би мо гли стал-
но слу ша ти Ње го ве ре чи. Ме ђу тим, Исус им је на ло жио да се 
врате ку ћама и ка жу ка кве им је ве ли ке ства ри учи нио Го спод. 

Ов де је био по сао за њих – да иду у не зна бо жач ки дом и го-
во ре о бла го сло ву ко ји су при ми ли од Ису са. Би ло им је те шко 
да бу ду одво је ни од Спа си те ља. Си гур но су их оче ки ва ле ве ли-
ке те шко ће у дру же њу са сво јим не зна бо жач ким су гра ђа ни ма. 
Њи хо ва одво је ност од дру штва као да их је оне спо со бља ва ла 
за по сао ко ји је Он на зна чио. Ме ђу тим, чим је Исус ука зао на 
њи хо ву ду жност, би ли су спрем ни да по слу ша ју. Не са мо што 
су го во ри ли сво јим уку ћа ни ма и су се ди ма о Ису су, већ су ишли 
кроз це ли Де ка по лис, об ја вљу ју ћи сву да Ње го ву моћ спа са ва-
ња и опи су ју ћи ка ко их је осло бо дио од де мо на. У вр ше њу овог 
по сла мо гли су при ми ти ве ћи бла го слов не го да су, са мо због 
лич не ко ри сти, оста ли у Ње го вој при сут но сти. Спа си те љу се 
при бли жа ва мо ра дом на ши ре њу до брих ве сти о спа се њу.

Два чо ве ка из ле че на од де мо на би ли су пр ви ми си о на ри ко је 
је Исус по слао да про по ве да ју Је ван ђе ље у обла сти Де ка по ли са. 
Ови љу ди има ли су пред ност да слу ша ју Ису со во уче ње са мо 
не ко ли ко тре ну та ка. До њи хо вих уши ју ни ка да ни је до пр ла ни-
јед на про по вед са Ње го вих уса на. Ни су мо гли да по у ча ва ју на-
род као што су то мо гли уче ни ци ко ји су сва ко днев но би ли са 
Ису сом. Ме ђу тим, у сво јој лич но сти но си ли су до ка зе да је Исус 
био Ме си ја. Мо гли су да ка жу оно што су зна ли; оно што су са ми 
ви де ли и чу ли и осе ти ли од Хри сто ве си ле. То је оно што мо же 
учи ни ти сва ко чи је је ср це та кла Бож ја ми лост. Јо ван, љу бље ни 
апо стол, на пи сао је: »Што бе ше ис по чет ка, што чу смо, што ви-
де смо очи ма сво јим, што раз мо три смо и ру ке на ше опи па ше, о 
ре чи жи во та... што ви де смо и чу смо то ја вља мо ва ма.« (1. Јо ва-
но ва 1,1–3) Као Хри сто ви све до ци тре ба да ка же мо оно што зна-
мо, оно што смо са ми ви де ли, чу ли и осе ти ли. Ако смо ко рак за 
ко ра ком сле ди ли Ису са, моћи  ће мо не што од ре ђе но да ка же мо о 
на чи ну на ко ји нас је во дио. Мо же мо ре ћи ка ко смо про ве ри ли 
Ње го во обе ћа ње и утвр ди ли да је исти ни то. Мо же мо да по све-
до чи мо оно што зна мо о Хри сто вој ми ло сти. То је све до чан ство 
на ко је нас Го спод по зи ва, а због ње го вог не до стат ка свет ги не.
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Иа ко на род из Гер ге се ни је при мио Ису са, Он их ни је пре пу-
стио та ми ко ју су иза бра ли. Ка да су Га за мо ли ли да оде од њих, 
ни су чу ли Ње го ве ре чи. Они ни су зна ли шта су од ба ци ли. За то 
је Он по но во по слао све тлост и то пре ко оних ко је не ће од би ти 
да слу ша ју.

Со то ни на на ме ра је би ла да уни ште њем сви ња од вра ти на-
род од Спа си те ља и спре чи про по ве да ње Је ван ђе ља у тој обла-
сти. Ме ђу тим, упра во овај до га ђај уз бу дио је це лу област и 
упра вио па жњу на Хри ста. Иа ко се Спа си тељ лич но уда љио, 
љу ди ко је је из ле чио, оста ли су као све до ци Ње го ве си ле. Они 
ко ји су би ли по сред ни ци кне за та ме по ста ли су ка на ли све тло-
сти, ве сни ци Си на Бож је га. Љу ди су се ди ви ли док су слу ша ли 
чу де сне но во сти. У це лој тој обла сти, вра та су се отва ра ла Је-
ван ђе љу. Ка да се Исус вра тио у Де ка по лис, на род се сти цао око 
Ње га и три да на, не са мо ста нов ни ци јед ног гра да, већ хи ља де 
њих из це ле обла сти слу ша ли су вест о спа се њу. Чак је и си-
ла злих ду хо ва под вла шће на на шем Спа си те љу и де ло ва ње зла 
окре ну ло се на до бро.

Су срет са оп сед ну ти ма из Гер ге се но сио је по у ку за уче ни-
ке. Он је по ка зи вао сву ду би ну по ни же ња у ко ју со то на же ли да 
уву че цео људ ски род и Хри сто ву ми си ју, да одвоји љу де од Ње-
го ве си ле. Ова уне сре ће на би ћа, на ста ње на у гро бо ви ма, ко ји ма 
су вла да ли де мо ни, у роп ству не об у зда них стра сти и гну сних 
по жу да, пред ста вља ју оно што би људ ски род по стао да је пре-
пу штен со то ни ној вла сти. Со то на вр ши ста лан ути цај на љу де 
да оша му ти чу ла, да за вла да умом на зло и под стак не на си ље и 
зло чин. Он осла бљу је те ло, по мра чу је ум и уни жа ва ду шу. Кад 
год љу ди од би ја ју Спа си те љев по зив, пот чи ња ва ју се со то ни. 
Да нас то мно ги чи не у сва кој обла сти жи во та, у до му, у по слу, па 
чак и у цр кви. То је раз лог што су се на си ље и зло чин ра ши ри-
ли по Зе мљи и мо рал на та ма, као ко пре на смр ти, по кри ва људ-
ске на се о би не. Сво јим лукавим ис ку ше њи ма со то на во ди љу де 
у све ве ће зло, док на кра ју ис ход не бу де по роч ност и про паст. 
Је ди на си гур на за шти та про тив ње го ве си ле на ла зи се у Ису со-
вом при су ству. Пред љу ди ма и ан ђе ли ма, со то на се от крио као 
чо ве ков не при ја тељ и уни штитељ; Хри стос као чо ве ков при ја-
тељ и осло бо ди лац. Ње гов Дух раз ви ће у чо ве ку све оно што ће 
опле ме ни ти ка рак тер и уз ви си ти при ро ду. Он ће у те лу, ду ши 
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и ду ху из гра ди ти чо ве ка на сла ву Бо гу. »Јер нам Бог не да де ду-
ха стра ха, не го си ле и љу ба ви и чи сто те.« (2. Ти мо ти ју 1,7) Он 
нас је по звао »да до би је мо сла ву« – ка рак тер – »Го спо да на ше га 
Ису са Хри ста«; по звао нас је да бу де мо »јед на ки об лич ју Си на 
Ње го ва«. (2. Со лу ња ни ма 2,14; Ри мља ни ма 8,29)

Ду ше ко је су та ко ни ско па ле и по ста ле со то ни на ору ђа, Хри-
сто вом си лом опет су пре о бра же не у ве сни ке прав де, ко је Бож ји 
Син ша ље да ка жу »шта Го спод учи ни, и ка ко те по ми ло ва«.



Глава 36

Oва глава заснована је на Матеју 9,18-26; 
Марку 5,21-43; Луки 8,40-56.

ДОДИР ВЕРЕ

Вра ћа ју ћи се из Гер ге се на за пад ну оба лу, Исус је за те као 
мно штво оку пље но да Га до че ка и оно Га је радосно по здра-

ви ло. Остао је из ве сно вре ме на оба ли уче ћи и ле че ћи, а за тим 
је кре нуо пре ма ку ћи Ле ви ја–Ма те ја да би се на го зби срео са 
ца ри ни ци ма. Ов де Га је на шао Ја ир, ста ре ши на си на го ге.

Овај је вреј ски ста ре ши на у ве ли ком бо лу до шао је Ису су и 
ба цио се пред Ње го ве но ге, уз вик нув ши: »Кћи је мо ја на са мр-
ти; да до ђеш и да мет неш на њу ру ке да оздра ви и жи ви.«

Исус је од мах кре нуо са овим по гла ва ром ње го вом до му. Иа-
ко су уче ни ци ви де ли то ли ко мно го Ње го вих де ла ми ло ср ђа, 
би ли су из не на ђе ни Ње го вим од го во ром на мол бу овог охо лог 
ра би на; ипак пра ти ли су сво га Учи те ља, а на род их је сле дио са 
не стр пље њем и иш че ки ва њем.

Ку ћа овога ста ре ши не ни је би ла да ле ко, али Исус и Ње го ва 
прат ња спо ро су на пре до ва ли, јер Га је мно штво гу ра ло са свих 
стра на. За бри ну ти отац био је не стр пљив због од ла га ња; али 
Исус, са жа ље ва ју ћи на род, за ста јао је ту и та мо да по мог не не-
ком пат ни ку или уте ши не ко оја ђе но ср це.

Док су још ишли пу тем, је дан гла сник кр чио је се би пут кроз 
мно штво, но се ћи Ја и ру вест да је ње го ва кћер умрла, и да је не-
по треб но да да ље тру ди Учи те ља. Реч је до пр ла до Ису с о  вог 
уха. »Не бој се«, ре као је Он, »са мо ве руј, и ожи ве ће.«
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Ја ир се при био уз Спа си те ља и за јед но су жу ри ли пре ма до му 
овог по гла ва ра. Из најм ље не на ри ка че и сви ра чи на фру ли већ су 
ис пу ња вали ва здух сво јом гра јом. При су ство мно штва и бу ка 
ди ра ли су Ису сов дух. По ку шао је да их ути ша го во ре ћи: »Шта 
сте уза вре ли те пла че те? Де вој ка ни је умр ла, не го спа ва.« Љу ти-
ле су их ове Стран че ве ре чи. Ви де ли су де те у за гр ља ју смр ти и 
за то су Му се под сме ва ли. Зах те ва ју ћи да сви на пу сте ку ћу, Исус 
је по вео са со бом оца и мај ку ове де вој чи це и три уче ни ка – Пе-
тра, Ја кова и Јо ва на – и сви за јед но ушли су у со бу умр ле.

Исус се при бли жио по сте љи и узев ши сво јом ру ком деч ју 
ру ку, не жно, уо би ча је ним је зи ком ње ног до ма, из го во рио ре чи: 
»Де вој ко, те би го во рим, уста ни.«

Дрх тај је од мах про шао кроз бе жи вот но те ло. Би ло жи во та 
опет је ку ца ло. Уста су се раз ву кла у осмех. Очи су се ши роко 
отво ри ле, као да се бу де из сна, и де вој ка је у чу ду по сма тра-
ла гру пу по ред се бе. Уста ла је, а ње ни ро ди те љи за гр ли ли су је 
пла чу ћи од ра до сти.

На пу ту пре ма ку ћи ово га по гла ва ра, Исус је у мно штву срео 
јед ну јад ну же ну два на ест го ди на му че ну бо ле шћу ко ја је на-
чи ни ла њен жи вот те ре том. По тро ши ла је сав свој иметак на 
ле ка ре и ле ко ве, да би на кра ју би ла про гла ше на не из ле чи вом. 
Ме ђу тим, ње не на де ожи ве ле су ка да је чу ла о ис це ље њи ма ко ја 
је Хри стос чи нио. Би ла је уве ре на да ка да би са мо мо гла да до ђе 
до Ње га, би ла би из ле че на. У сла бо сти и пат ња ма до шла је до 
оба ле на ко јој је Он учио и по ку ша ла да се про гу ра кроз мно-
штво, али уза луд. По но во Га је сле ди ла од ку ће Ле ви ја–Ма те ја, 
али још увек ни је мо гла да Га до стиг не. По че ла је да оча ја ва, ка-
да јој се Он при бли жио, кр че ћи свој пут кроз мно штво.

Злат на при ли ка се по ја ви ла. Би ла је у при сут но сти Ве ли ког 
Ле ка ра! Али усред те збр ке ни је мо гла да го во ри са Њим, ни ти 
да ухва ти ви ше од тре нут ног про ла ска Ње го ве по ја ве. У стра ху 
да не из гу би је ди ну при ли ку за сво је ис це ље ње, про гу ра ла се 
на пред, го во ре ћи у се би: »Ако се са мо до так нем ха љи на Ње го-
вих оздра ви ћу.« Док је про ла зио, по сег ну ла је на пред и успе ла 
да до так не са мо иви цу Ње го ве оде ће. Тог тре нут ка осетила је 
да је би ла ис це ље на. У том јед ном до ди ру би ла је усред сре ђе на 
ве ра ње ног жи во та, њен бол и сла бост од мах су усту пи ли ме сто 
сна зи и са вр ше ном здра вљу.
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Са за хвал ним ср цем по ку ша ла је да се из ву че из мно штва, 
али Исус је из не на да за стао и на род за јед но са Њим. Окре нуо 
се и гле да ју ћи око ло упи тао гла сом ко ји се раз го вет но чуо из-
над збр ке мно штва: »Ко је то што се до та че Ме не?« На род је 
од го во рио на ово пи та ње за чу ђе ним по гле дом. По што су Га гу-
ра ли са свих стра на и ту и та мо гру бо при ти ски ва ли, то пи та ње 
из гле да ло је необично.

Пе тар, увек спре ман да го во ри ре као је: »На род Те оп ко лио 
и тур ка Те, а Ти ка жеш: Ко је то што се до та че Ме не?« Исус је 
од го во рио: »Не ко се до та че Ме не; јер ја осе тих си лу ко ја иза ђе 
из Ме не.« Спа си тељ је мо гао раз ли ко ва ти до дир ве ре од не хат-
ног до ди ра не па жљи вог мно штва. Ова кво по ве ре ње не сме да 
про ђе не за па же но. Желео је да овој по ни зној же ни упу ти ре чи 
уте хе ко ја ће за њу би ти из вор ра до сти – ре чи ко је ће би ти бла-
го слов за Ње го ве сле д бе ни ке све до кра ја вре ме на.

Гле да ју ћи пре ма же ни, Исус је на сто јао да са зна ко Га је до-
дир нуо. Уви ђа ју ћи да је за та ји ва ње уза луд но, она је др шћу ћи 
сту пи ла на пред и ба ци ла се пред Ње го ве но ге. Са су за ма за-
хвал ни ца ма опи са ла је сво је пат ње и ка ко је на шла ис це ље ње. 
Исус јој је не жно ре као: »Не бој се, кће ри, ве ра тво ја по мо же ти; 
иди с ми ром.« Ни је пру жио при ли ку за су је вер је у ко ме би се 
ис це ље ње сма тра ло по да ре ним због са мог чи на до ди ра Ње го ве 
оде ће. Ис це ље ње је оства ре но не ова квим до ди ром са Њим, већ 
ве ром, ко ја се ухва ти ла за Ње го ву бо жан ску си лу.

За чу ђе но мно штво ко је се ти ска ло око Ису са, ни је пре по зна-
ло ни ка кво стру ја ње жи вот не сна ге. Ме ђу тим, ка да је бо ле сна 
же на ис пру жи ла сво ју ру ку и до дир ну ла Га, ве ру ју ћи да ће оздра-
ви ти, осе ти ла је си лу оздра вље ња. Та ко је и у ду хов ном жи во ту. 
Го во ри ти по вр шно о ве ри, мо ли ти се без ду шев не гла ди и жи ве 
ве ре, не вре ди ни шта. Фор мал на ве ра у Хри ста, ко ја Га при хва та 
са мо као Спа си те ља све та, не мо же ни ка да до не ти из ле че ње ду-
ши. Ве ра ко ја спа са ва ни је са мо при ста ја ње ра зу мом уз исти ну. 
Онај ко ји че ка да стек не пот пу но зна ње пре не го што ће по ка за-
ти ве ру не мо же при ми ти бла го слов од Бо га. Ни је до вољ но са мо 
ве ро ва ти о Хри сту; ми мо ра мо ве ро ва ти у Ње га. Је ди но ве ра ко ја 
ће нам ко ри сти ти је она ко ја Га при хва та као лич ног Спа си те-
ља; ко ја усва ја Ње го ве за слу ге за сво је. Мно ги сматрају да је ве ра 
од ре ђе но ми шље ње. Спа со но сна ве ра је спо ра зум ко јим се они 
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ко ји при ме Хри ста са ми при дру жу ју за вет ном од но су са Бо гом. 
Пра ва ве ра је жи вот. Жива ве ра зна чи по ве ћа ње жи вот не сна ге, 
пот пу но по ве ре ње по мо ћу ко га ду ша по ста је по бе до но сна си ла.

По сле из ле че ња же не, Исус је же лео да она об ја ви бла го слов 
ко ји је при ми ла. Да ро ви ко је ну ди Је ван ђе ље не сме ју се при ми-
ти кра дом или ужи ва ти у тај но сти. Та ко нас Го спод по зи ва да 
при зна мо Ње го ву до бро ту: »Ви сте Ми све до ци, ве ли Го спод, и 
Ја сам Бог.« (Иса и ја 43,12)

На ше при зна ње Ње го ве вер но сти је иза бра но не бе ско сред-
ство за от кри ва ње Хри ста све ту. Ми тре ба да пре по зна мо Ње-
го ву благодат она ко ка ко су је об зна ни ли све ти љу ди из дав-
ни на; али оно што је нај де ло твор ни је је све до чан ство на шег 
лич ног ис ку ства. Ми смо Бож ји све до ци док у се би от кри ва мо 
де ло ва ње бо жан ске си ле. Сва ки по је ди нац има жи вот ко ји се 
из два ја од свих дру гих и ис ку ство ко је се бит но раз ли ку је од 
њи хо вог. Бог же ли да се на ша хва ла уз ди же к Ње му, обе ле же-
на на шом осо бе но шћу. Ова ква дра го це на об ја вљи ва ња у хва-
лу сла ве Ње го ве благодати, под у пр та хри шћан ским жи во том, 
има ју не о до љи ву си лу ко ја де лу је за спа се ње ду ша.

Ка да је де сет гу ба ва ца до шло Ису су да их из ле чи, на ло жио 
им је да иду и по ка жу се све ште ни ци ма. Ус пут су се очи сти ли; 
али са мо је дан од њих вра тио се да Му да сла ву. Дру ги су оти шли 
сво јим пу тем, за бо ра вив ши Оно га ко ји их је из ле чио. Ко ли ко је 
мно го оних ко ји још увек чи не исто! Го спод не пре кид но де лу је 
за до бро људ ског ро да. Он увек да је сво је да ро ве. Он по ди же 
бо ле сне из по сте ље из не мо гло сти, осло ба ђа љу де од опа сно сти 
ко је не ви де, ша ље не бе ске ан ђе ле да их са чу ва ју од не сре ћа, за-
шти те од »по мо ра ко ји иде по мра ку« и »бо ле сти ко ја у под не 
мо ри« (Пса лам 91,6); али њи хо ва ср ца оста ју не дир ну та. Дао је 
сва бо гат ства Не ба да их от ку пи, па ипак су рав но ду шни пре ма 
Ње го вој ве ли кој љу ба ви. Сво јом не за хвално шћу за тва ра ју сво ја 
ср ца пред Бож јом благодаћу. Као врес у пу сти њи, не осе ћа ју ка-
да до ђе до бро и њи хо ве ду ше на ста њу ју су ва ме ста у пу сти њи.

За на ше је лич но до бро да у све жем се ћа њу са чу ва мо сва ки 
Бож ји дар. Та ко је ве ра оја ча на да тра жи и при ми све ви ше и 
ви ше. За нас се ве ће охра бре ње на ла зи у нај ма њем бла го сло ву, 
ко ји смо лич но при ми ли од Бо га, не го у свим из ве шта ји ма ко је 
мо же мо чи та ти о ве ри и ис ку ству дру гих. Ду ша ко ја се ода зи ва 
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Бож јој благодати, би ће слич на за ли ве ном вр ту. Ње но здра вље 
бр зо ће про цва сти; ње на све тлост заблистаће у та ми и Го спод-
ња сла ва ви де ће се на њој. Се ти мо се та да ве ли ке на кло но сти 
и љу ба ви Го спод ње и богатст ва Ње го ве не жне ми ло сти. Као и 
изра иљ ски на род по ста вимо на ше ка ме ње за спо мен и упи ши-
мо на ње му дра го це ну по вест о то ме шта је Бог учи нио за нас. 
Док раз ма тра мо Ње го во по сту па ње пре ма на ма у нашем пу то-
ва њу кроз овај свет, из ја ви мо из ср ца оме к шаног за хвал но шћу: 
»Шта ћу вра ти ти Го спо ду за сва до бра што ми је учи нио? Узе ћу 
ча шу спа се ња, и при зва ћу име Го спод ње. Из вр ши ћу обе ћа ња 
сво ја Го спо ду пред свим на ро дом ње го вим.« (Пса лам 116,12–14)



Глава 37

Oва глава заснована је на Матеју 10; 
Марку 6,7-11; Луки 9,1-6.

ПРВИ ЕВАНЂЕЛИСТИ

Апо сто ли су би ли чла но ви Ису со ве по ро ди це ко ји су Га пра-
ти ли, док је пе ши це пу то вао кроз Га ли ле ју. Де ли ли су са 

Њим труд и те шко ће ко је су Га сна ла зи ле. Слу ша ли су Ње го ва 
из ла га ња, хо да ли и раз го ва ра ли са Бож јим Си ном и из Ње го вих 
сва ко днев них по у ка на у чи ли ка ко да ра де на уз ди за њу људ ског 
ро да. Док је Исус слу жио не пре глед ном мно штву ко је се оку пља-
ло око Ње га, Ње го ви уче ни ци би ли су при сут ни, жељ ни да из-
вр ше Ње гов на лог и олак ша ју Ње гов рад. По ма га ли су у рас по-
ре ђи ва њу на ро да, у до во ђе њу бо ле сни ка Спа си те љу и ства ра њу 
удоб но сти за све. Па жљи во су тра жи ли за ин те ре со ва не слу ша о-
це, об ја шња ва ли им Пи сма и на ра зне на чи не де ло ва ли за њи хо-
ву ду хов ну ко рист. Пре но си ли су оно што су на у чи ли од Ису са и 
сва ко га да на сти ца ли бо га та иску ства. Ме ђу тим, би ло им је по-
треб но и ис ку ство у са мо стал ном ра ду. Њи ма је још увек би ло 
пот реб но мно го по у ке, ве ли ко стр пље ње и не жност. Са да, док је 
био лич но са њи ма, да им ука же на њи хо ве гре шке и да их са ве-
ту је и ис пра вља, Спа си тељ их је по слао као сво је пред став ни ке.

Док су би ли са Њим, уче ни ци су че сто би ли збу ње ни уче њем 
све ште ни ка и фа ри се ја, али са тим сво јим не до у ми ца ма до ла-
зи ли су Ису су. Он им је, на су прот пре да њу, из но сио исти не из 
Пи сма. На тај на чин ја чао је Њи хо во по ве ре ње у Бож ју реч и 
у ве ли кој ме ри осло бо дио их стра ха од ра би на и њи хо вог ро-
бо ва ња оби ча ји ма. У об у ча ва њу уче ни ка при мер Спа си те ље вог 
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жи во та био је де ло твор ни ји од би ло кога чи стог док три нар ног 
уче ња. Ка да су се одво ји ли од Ње га, се ћа ли су се сва ког по гле да, 
на чи на го во ра и сва ке ре чи. Че сто, до ла зе ћи у су коб са не при-
ја те љи ма Је ван ђе ља, по на вља ли су Ње го ве ре чи и за па жа ју ћи 
њи хов ути цај на на род, ве о ма се ра до ва ли.

По звав ши два на е сто ри цу к Се би, Исус им је на ло жио да 
дво ји ца по дво ји ца иду у гра до ве и се ла. Ни је дан ни је по слат 
сам, већ се брат при дру жио бра ту, при ја тељ при ја те љу. Та ко су 
мо гли да по ма жу и хра бре је дан дру го га, да се са ве ту ју и мо ле 
за јед но и да сна га јед но га до пу њава сла бо сти дру го га. На исти 
на чин ка сни је је по слао и се дам де се то ри цу. Спа си те ље ва на-
ме ра је би ла да се ве сни ци Је ван ђе ља удру же на овај на чин. У 
на ше вре ме еван ђе о ски рад био би мно го успе шни ји да се овај 
при мер до след ни је спро во дио.

Вест уче ни ка би ла је иста као и вест Јо ва на Кр сти те ља и са-
мо га Хри ста: »При бли жи се цар ство не бе ско.« Ни су сме ли да 
се рас пра вља ју са на ро дом око то га да ли је Исус из На за ре та 
Ме си ја; али у Ње го во име тре ба да чи не иста де ла ми ло сти ко-
ја је Он учи нио. Он им је на ло жио: »Бо ле сне ис це љуј те, гу ба ве 
чи сти те, мр тве ди жи те, ђа во ле из го ни те: за ба да ва сте до би ли; 
за ба да ва и дај те.«

У то ку свог ра да Исус је по све тио ви ше вре ме на ле че њу бо-
ле сних не го про по ве да њу. Ње го ва чу да све до чи ла су о исти ни-
то сти Ње го вих ре чи, да је до шао не да ун шти не го да спа се. Ње-
го ва прав да иш ла је пред Њим, а сла ва Го спод ња би ла је Ње го ва 
зад ња стра жа. Ку да год је ишао ве сти о Ње го вој ми ло сти ишле 
су ис пред Ње га. Та мо где је про шао, они на ко је се са жа лио, 
ра до ва ли су се у здра вљу и ис про ба ва ли сво ју сте че ну сна гу. 
Мно штво се оку пља ло око њих да са њи хо вих уса на слу ша о 
де ли ма ко ја је Го спод учи нио. Ње гов глас био је пр ви звук ко ји 
су мно ги ика да чу ли, Ње го во име пр ва реч ко ју су ика да из го-
во ри ли, Ње го во ли це пр во ко је су ика да угле да ли. За што да не 
во ле Ису са и пе ва ју Му хва ло спев? Ка да је про ла зио кроз ма ња 
ме ста и гра до ве Он је био као жи во то дав на стру ја, да ју ћи жи-
вот и ши ре ћи ра дост куд год је ишао.

Хри сто ви след бе ни ци тре ба да ра де као Он. Ми тре ба да на-
хра ни мо глад не, да об у че мо го ле и уте ши мо не вољ не и уцве ље-
не. Ми тре ба да слу жи мо очај ни ци ма и на дах не мо на дом без-
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на де жне. Та да ће се и на на ма ис пу ни ти обе ћа ње: »Пред то бом 
ће ићи прав да тво ја, сла ва Господња би ће ти зад ња стра жа.« 
(Иса и ја 58,8) Хри сто ва љу бав ко ја се ис по љи ла у не се бич ној 
слу жби, би ће де ло твор ни ја у ме ња њу гре шни ка не го мач или 
суд ска дво ра на. Они су не оп ход ни да за да ју страх пре кр ши те-
љи ма за ко на, али ми си о нар пун љу ба ви мо же да учи ни ви ше од 
ово га. Пре ко ром ср це че сто по ста је твр ђе; али омек ша ће под 
деј ством Хри сто ве љу ба ви. Ми си о нар не треба са мо да от кла-
ња бо ле сти те ла, не го да по ве де гре шни ка Ве ли ком ле ка ру који 
мо же да очи сти ду шу од гу бе гре ха. Бог је од ре дио да бо ле сни, 
не срећ ни, оп сед ну ти злим ду хо ви ма, тре ба да чу ју Ње гов глас 
пре ко Ње го вих слу гу. Пре ко сво јих људ ских по сред ни ка Он 
же ли да бу де Уте ши тељ ка квог свет не по зна је.

На сво м пр вом ми си о нар ском пу то ва њу уче ници је тре ба ло 
да пођу са мо »из гу бље ним ов ца ма до ма Изра и ље ва«. Да су са да 
про по ве да ли Је ван ђе ље не зна бо шци ма и Са мар ја нима, из губ и-
ли би ути цај ме ђу Је вре ји ма. Иза зи ва њем фа ри сеј ских пред ра-
су да упле ли би се у су ко бе ко ји би их обес хра бри ли на по чет ку 
њи хо вог ра да. Чак су и апо сто ли спо ро схва та ли да Је ван ђе ље 
тре ба од нети свим на ро ди ма. Све док са ми ни су мо гли да схва-
те ову исти ну, ни су би ли спрем ни да ра де за не зна бо шце. Да су 
Је вре ји хте ли да при ме Је ван ђе ље, Го спод би их учи нио сво јим 
ве сни ци ма за не зна бо шце. Зато је било потребно да они пр ви 
чу ју вест.

На це лом по љу Хри сто вог ра да, по сто ја ле су ду ше ко је су 
се про бу ди ле и схва ти ле сво ју по тре бу – ко је су би ле глад не и 
же дне исти не. Вре ме је до шло да се овим ср ци ма про же тим че-
жњом по ша љу ве сти о Ње го вој љу ба ви. Уче ни ци тре ба  да по ђу 
сви ма ови ма као Ње го ви пред став ни ци. Ве сни ци би та ко би-
ли по ве де ни да гле да ју на њих као на учи те ље на и ме но ва не од 
Бо га, та ко да кад Спа си тељ бу де узет од њих, не би оста ли без 
учи те ља.

На ово пр во пу то ва ње уче ни ци тре ба да по ђу са мо та мо где 
је Исус био пре њих, а где је сте као при ја те ље. Њи хо во при пре-
ма ње за пут тре ба да бу де нај јед но став ни је. Ни шта не сме да 
скре не њи хо ве умо ве од њи хо вог ве ли ког де ла или на би ло ко ји 
на чин иза зо ве про ти вље ње и за тво ри вра та бу ду ћем ра ду. Не 
тре ба да при хва те оде ћу вер ских учи те ља, ни да упо тре бе оде ћу 
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ко јом би се њи хо ва по ја ва раз ли ко ва ла од скром них се ља ка. Не 
тре ба да ула зе у си на го ге и по зи ва ју на род на јав на бо го слу же-
ња; јер њи хо ви на по ри тре ба да бу ду усме ре ни ра ду од ку ће до 
ку ће! Не тре ба да гу бе вре ме на не по треб но по здра вља ње или 
да иду из ку ће у ку ћу ра ди за ба ве. Али у сва ком ме сту тре ба 
да при хва те го сто прим ство оних ко ји су би ли до стој ни, ко ји ће 
их ср дач но при ми ти као да при хва тају са мо га Хри ста. У до мо-
ве тре ба да ула зе са див ним по здра вом: »Мир ку ћи овој.« (Лу ка 
10,5) Тај дом био би бла го сло вен њи хо вим мо ли тва ма, њи хо вим 
пе сма ма хва ле и отва ра њем Све тих спи са у по ро дич ном кру гу.

Ови уче ни ци тре ба да бу ду ве сни ци исти не, да при пре ме 
пут за до ла зак с вог Учи те ља. Вест ко ју је тре ба ло но си ти би-
ла је реч веч ног жи во та; а суд би на љу ди за ви си ла је од њи хо-
вог прихва та ња или од би ја ња те ве сти. Да би ње ном све ча ном 
озбиљ но шћу оста ви ли ути сак на љу де, Исус је на ло жио сво јим 
уче ни ци ма: »А ако вас ко не при ми ни ти по слу ша ре чи ва ших, 
из ла зе ћи из ку ће или из гра да оно га отре си те прах с но гу сво-
јих. За и ста вам ка жем: Лак ше ће би ти зе мљи со дом ској и го-
мор ској у дан стра шно га су да не го ли гра ду оно ме.«

Са да Спа си те ље во око про ни че у бу дућ ност; Он гле да ши-
ра по ља на кој има ће уче ни ци, по сле Ње го ве смр ти, мо ра ти да 
све до че за Ње га. Ње гов про роч ки по глед об у хва та ис ку ство 
Ње го вих слу гу кроз све ве ко ве све док не бу де по дру ги пут 
до шао. Он је ука зао сво јим след бе ни ци ма на бор бе ко је ће мо-
ра ти да при хва те; от крио им је при ро ду и план бор бе; отво ре но 
је из нео пред Њих опа сно сти са ко ји ма ће се су о чи ти, са мо о-
дри ца ње ко је ће би ти по треб но. Желео је да из ра чу на ју це ну да 
их не при ја тељ не би из не на дио. Њи хов рат не тре ба  да се во ди 
про тив те ла и кр ви, већ »с по гла ва ри ма и вла сти ма и с упра-
ви те љи ма та ме ово га све та, с ду хо ви ма па ко сти ис под не ба«. 
(Ефе сци ма 6,12) Они ће мо ра ти да се бо ре са нат при род ним 
си ла ма, али им је обез бе ђе на нат при род на по моћ. Сва не бе ска 
ду хов на би ћа на ла зе се у овој вој сци. Ви ши од ан ђе ла на ла зи се 
у овим ре до ви ма. Дух Све ти, За ступник Запо вед ника Го спод-
ње вој ске, си ла зи да упра вља бор бом. Ми мо же мо има ти мно го 
сла бо сти, на ши гре си и по гре шке мо гу би ти те шки, али Бож ја 
благодат при па да сви ма ко ји је тра же по ни зним ср цем. Си ла 
Све мо гу ће га пред ви ђе на је за оне ко ји има ју по ве ре ње у Бо га.
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»Ето«, ка же Исус, »Ја вас ша љем као ов це ме ђу ву ко ве: бу ди-
те да кле му дри као зми је и бе за зле ни као го лу бо ви.« Сам Хри-
стос ни ка да ни је при кри вао ни јед ну реч исти не, већ ју је увек 
с љу ба вљу из го ва рао. Он је по ка зи вао ис тан ча но раз у ме ва ње 
и бри жљи ву и љу ба зну па жњу у свом оп хо ђе њу с љу ди ма. Ни-
ка да ни је био груб, ни ка да ни је без по тре бе из го ва рао оштру 
реч, ни ка да ни је на но сио не по тре бан бол осе тљи вој ду ши. Он 
ни је осу ђи вао људ ске сла бо сти. Не у стра ши во је оп ту жи вао ли-
це мер ство, не вер ство и не прав ду, али су зе су би ле у Ње го вом 
гла су ка да је из го ва рао сво је оштре уко ре. Пла као је над Је ру са-
ли мом, гра дом ко ји је во лео, ко ји је од био да при ми Ње га – Пут, 
Исти ну и Жи вот. Они су од ба ци ли Ње га, Спа си те ља, али Он их 
је по сма трао са не жним са жа ље њем и та ко ду бо ком жа ло шћу 
ко ја је сла ма ла Ње го во ср це. Сва ка ду ша би ла је дра го це на у 
Ње го вим очи ма. Иа ко се увек бо жан ски до сто јан стве но по на-
шао, са нај не жни јим об зи ром спу штао се до сва ког чла на Бож је 
по ро ди це. У свим љу ди ма ви део је па ле ду ше ко је Ње го ва слу-
жба тре ба да спа се.

Хри сто ве слу ге не сме ју да ра де по на ло зи ма те ле сног ср ца. 
Њи ма је по треб на бли ска за јед ни ца са Бо гом, да се оп те ре ће но 
иза зи ва њем лично »ја« не би по ди гло, и они про су ли бу ји цу не-
при клад них ре чи, ко је ни су као ро са или бла ге ки ше ко је осве-
жа ва ју уве ло би ље. То је оно што со то на же ли да чи не, јер то су 
ње го ве ме то де. Ажда ја је та ко ја се раз гне ви ла; со тон ски дух 
се от кри ва у гне ву и оп ту жи ва њу. Ме ђу тим, Бож је слу ге мо ра-
ју да бу ду Ње го ви пред став ни ци. Он же ли да по с ту па ју са мо у 
скла ду са не бе ским на чи ном, по исти ни ко ја но си Ње гов лик и 
Ње гов пот пис. Си ла ко јом тре ба да над вла да ју зло је Хри сто ва 
си ла. Хри сто ва сла ва је њи хо ва си ла. Они свој по глед тре ба да 
упра ве Ње го вој љу ба зности. Та да мо гу да из но се Је ван ђе ље са 
бо жан ским так том и бла го шћу. А дух ко ји оста је благ и ка да је 
иза зван мно го ће де ло твор ни је го во ри ти у ко рист исти не не го 
сва ки до каз, ма ка ко био сна жан.

Они ко ји су се су кобили са не при ја те љи ма исти не, тре ба 
да се срет ну не са мо са љу ди ма, већ и са со то ном и ње го вим 
пред став ни ци ма. Не ка се се те Спа си те ље вих ре чи: »Ето Ја вас 
ша љем као ја гањ це ме ђу ву ко ве.« (Лу ка 10,3) Не ка по чи ну у љу-
ба ви Бож јој па ће дух оста ти ми ран, чак и ка да их лич но ру же. 
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Го спод ће их снаб де ти по тпу ним бо жан ским оруж јем. Ње гов 
Све ти Дух ути ца ће на ра зум и ср це, та ко да њи хо ви гла со ви не-
ће има ти обе леж је за ви ја ња ву ко ва.

На ста вља ју ћи сво је по у ке уче ни ци ма, Исус је ре као: »Чу-
вај те се од љу ди.« Ни су сме ли да по кло не пот пу но по ве ре ње 
они ма ко ји не по зна ју Бо га и из не су им сво је са ве те; јер би то 
со то ни ним пред став ни ци ма до не ло пред ност. Чо ве ко ви из у ми 
че сто де лу ју на су прот Бож јим пла но ви ма. Они ко ји зи да ју Го-
спод њи Храм тре ба да зи да ју пре ма узо ру показаном на бр ду 
– пре ма бо жан ској сли ци. Бог се обеш ча шћу је и Је ван ђе ље из-
да је ка да се Ње го ве слу ге узда ју у са вет љу ди ко је не во ди Све ти 
Дух. Све тов на му дрост је лу дост пред Бо гом. Они ко ји се осла-
ња ју на њу, си гур но ће погре ши ти.

»Јер ће вас они пре да ти су до ви ма... и пред вла сте ље и ца ре ве 
во ди ће вас Ме не ра ди за све до чан ство њи ма и не зна бо шци ма.« 
(Ма теј 10,17.18) Прог он ство ће ра ши ри ти све тлост. Хри сто ве 
слу ге би ће до ве де не пред ве ли ке љу де ово га све та, ко ји да ни-
је ово га, ни ка да не би чу ли за Је ван ђе ље. Исти на је по гре шно 
пред ста вље на овим љу ди ма. Они су слу ша ли ла жне оп ту жбе 
про тив ве ре Хри сто вих уче ни ка. Че сто је ди но сред ство за упо-
зна ва ње са ње ним пра вим ка рак те ром је сведо чан ство оних 
ко ји су до ве де ни пред суд због сво је ве ре. За вре ме ис тра ге од 
њих се тра жи да од го во ре, а њи хо ве су ди је да слу ша ју све до-
че ње ко је се из но си. Бож ја милост до де ли ће се Ње го вим слу-
гама да од го во ре овој из не над ној по тре би. »Јер ће вам се«, ка же 
Исус, »у овај час да ти шта ће те ка за ти. Јер ви не ће те го во ри ти, 
не го Дух Оца ва ше га го во ри ће из вас.« Ка да Бож ји Дух бу де 
про све тлио умо ве Ње го вих слу гу, исти на ће би ти из не се на у 
ње ној бо жан ској си ли и са вр шен ству. Они ко ји од ба це исти ну, 
ус та ће да оп ту же и угње та ва ју уче ни ке. Ме ђу тим, у гу би ци ма и 
пат ња ма, чак и у смр ти, Го спод ња де ца мо ра ју да от кри ју кро-
тост свог бо жан ског При ме ра. На тај на чин ви де ће се раз ли ка 
из ме ђу со то ни них и Хри сто вих пред став ни ка. Спа си тељ ће би-
ти уз ви шен пред вла да ри ма и народом.

Уче ни ци ни су би ли об да ре ни хра бро шћу и по сто ја но шћу 
му че ни ка, све док им та ква ми лост ни је би ла по треб на. Та да 
се ис пу ни ло Спа си те ље во обе ћа ње. Ка да су Пе тар и Јо ван све-
до чи ли пред са ве том Си не дри о на, љу ди »ди вља ху се, а зна ди-
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ја ху их да би ја ху с Ису сом«. (Де ла 4,13) О Сте фа ну сто ји на-
пи са но да »сви ко ји се ђа ху на са бо ру ви де ше ли це ње го во као 
ли це ан ђе ла«. Љу ди »не мо га ху про ти ву ста ти пре му дро сти и 
Ду ху ко јим го во ра ше«. (Де ла 6,15.10) Пи шу ћи о свом су ђе њу 
на цар ском су ду, Па вле каже: »У пр ви мој од го вор ни ко не оста 
са мном, не го сви ме оста ви ше... Али Го спод би са мном и да де 
ми по моћ да се кро за ме свр ши про по ве да ње, и да чу ју сви не-
зна бо шци; и из ба вих се од уста ла во вих.« (2. Ти мо ти ју 4,16.17)

Хри сто ве слу ге не тре ба да при пре ма ју на ро чи то са ста вље-
не го во ре ко је ће из не ти ка да их до ве ду на су ђе ње. Њи хо ва при-
пре ма тре ба да се оба вља из да на у дан са ку пља њем дра го це них 
исти на Бож је ре чи и ја ча њем ве ре мо ли твом. Кад бу ду из ве де-
ни пред суд, Све ти Дух ће их под се ћа ти на сва ку исти ну ко ја ће 
би ти по треб на.

Сва ко днев на, озбиљ на те жња да се упо зна Бог и Исус Хри-
стос, ко га је Он по слао, да ће сна гу и спо соб ност ду ши. Зна ње 
сте че но мар љи вим ис тра жи ва њем Пи сма, бле сну ће кроз се ћа-
ње у пра во вре ме. Ме ђу тим, ако је не ко за не ма рио да се упо зна 
са Хри сто вим ре чи ма, ако ни ка да у не во љи ни је ис ку сио си лу 
Ње го ве благодати, та кав не мо же да оче ку је да ће га Све ти Дух 
под се ти ти на Ње го ве ре чи. Тре ба  да слу же Бо гу сва ко днев но у 
не по де ље ној љу ба ви, и за тим да се узда ју у Ње га.

Не при ја тељ ство пре ма Је ван ђе љу би ће та ко же сто ко да ће 
би ти за не ма ре не и нај не жни је зе маљ ске ве зе. Хри сто ви уче ни-
ци би ће из да ти на смрт од стра не чла но ва њи хо вог до ма. »И 
сви ће омр зну ти на вас име на Мо је га ра ди«, до дао је Он, »али 
ко ји пре тр пи до кра ја бла го ње му.« (Мар ко 13,13) Ме ђут им, 
на ло жио им је да се не по треб но не из ла жу про гон ству. Он је 
че сто оста вљао јед но по ље ра да и од ла зио на дру го, да би из-
бе гао оне ко ји су тра жи ли Ње гов жи вот. Ка да су Га од ба ци ли у 
На за ре ту и Ње го ви су гра ђа ни по ку ша ли да Га уби ју, си шао је у 
Ка пер на ум у ко ме је на род био за ди вљен Ње го вим уче њем »јер 
Ње го ва бе се да бе ше сил на«. (Лу ка 4,32) Та ко Ње го ве слу ге ни су 
сме ле да бу ду обес хра бре не про гон ством, већ да по тра же ме сто 
где би још увек мо гли ра ди ти за спа се ње ду ша.

Ни је слу га ве ћи од сво га учи те ља. Кнез Не ба  на зван је Веел-
зе ву лом, па ће и Ње го ви уче ни ци на сли чан на чин би ти по гре-
шно пред ста вље ни. Ме ђу тим, ма ка ква би ла опа сност, Хри сто-
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ви след бе ни ци мо ра ју јав но ис по ве да ти сво ја на че ла. Они мо ра-
ју да пре зи ру при кри ва ње. Не мо гу да оста ну не о пре де ље ни, док 
се не уве ре у си гур ност ис по ве да ња исти не. Они су по ста вље-
ни као стра жа ри, да опо ми њу љу де на опа сност ко ја им пре ти. 
Исти на при мље на од Хри ста мо ра се об ја ви ти сло бод но и от-
воре но сви ма. Исус је ре као: »Што вам го во рим у та ми, ка зуј те 
на ви ди ку; и што вам се шап ће на уши, про по ве дај те с кро во ва.«

Сам Исус ни ка да ни је от ку пљи вао мир на год бом. Ње го во 
ср це пре ли ва ло се љу ба вљу за цео људ ски род, али ни ка да ни-
је био по пу стљив пре ма ње го вим гре си ма. Он је био ису ви ше 
ве ли ки При ја тељ да би ћу тао ка да су они пошли пу тем ко ји ће 
упро па сти ти њи хо ве ду ше – ду ше ко је је ис ку пио сво јом кр вљу. 
На сто јао је да чо век по ста не ве ран се би, и ве ран свом ви шем и 
веч ном до бру. Хри сто ве слу ге позва не су на исти рад и тре ба да 
се чу ва ју да не жр тву ју исти ну у те жњи да спре че не сло гу. Они 
тре ба »да се ста ра ју за мир« (Ри мља ни ма 14,19); али пра ви мир 
не мо же се ни ка да обез бе ди ти пра вље њем ком про ми са са на-
че ли ма. Ни је дан чо век не мо же би ти ве ран на че лу, а да не иза-
зо ве про ти вље ње. Де ца не по кор но сти про ти ви ће се ду хов ном 
хри шћан ству. Ме ђу тим, Исус је на ло жио сво јим уче ни ци ма: 
»Не бој те се оних ко ји уби ја ју те ло, а ду ше не мо гу уби ти.« Они 
ко ји су вер ни Бо гу не ма ју по тре бе да се бо је људ ске си ле ни ти 
со то ни ног не при ја тељ ства. У Хри сту је си гу ран њи хов веч ни 
жи вот. Они тре ба да се бо је са мо то га да се не од рек ну исти не 
и на тај на чин из не ве ре по вере ње ко јим их је Бог по ча ство вао.

Ис пу ња ва ње људ ских ср ца сум њом је со то ни но де ло. Он их 
на во ди да гле да ју на Бо га као на стро гог су ди ју. Он их ку ша да 
згре ше, и за тим да сма трају се бе пре ви ше злим да се при бли-
же свом не бе ском Оцу и по кре ну Ње го во са у че шће. Го спод све 
то схва та. Исус уве ра ва сво је уче ни ке у Бож је са у че шће пре ма 
њи ма у њи хо вим по тре бама и сла бо сти ма. Ни је дан уз дах се не 
мо же оте ти из гру ди, ни је дан бол осе ти ти, ни јед на жа лост про-
бо сти ду шу, а да не за дрх ти Оче во ср це.

Би бли ја нам при ка зу је Бо га на Ње го вом уз ви ше ном и све том 
ме сту не у ста њу не ре да, ни ти у ти ши ни и са мо ћи, већ окру же-
ног са десет хи ља да пу та де сет хи ља да и хиљадама хи ља да све-
тих би ћа, ко ја че ка ју да из вр ше Ње го ву во љу. Кроз ка на  ле ко је 
ми не може мо пре по зна ти, Он одр жа ва жи ву ве зу са сва ком об-
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ла шћу своје вла да ви не. Ме ђу тим, Ње го во за ни ма ње и за ни ма-
ње це ло га Не ба усред сре ђе но је на наш си ћу шни свет, на ду ше за 
чи је спа се ње је дао свог је ди но род ног Си на. Бог се по ви ја са сво-
га пре сто ла да чу је уз вик угње та ва них. На сва ку искре ну мо ли-
тву Он од го ва ра: »Ево, Ме не.« Он по ди же жа ло сне и по тла че не. 
У свим на шим ту га ма Он је ту жан. У сва ком ис ку ше њу и сва кој 
на па сти ан ђео из Ње го ве не по сред не бли зи не је ту да из ба ви.

Чак ни вра бац не па да на зе мљу без Оче вог зна ња. Со то ни на 
мр жња пре ма Бо гу на во ди на мржњу према свему што је пред-
мет Спа си те ље вог ста ра ња. Он те жи да уни шти Бож је де ло и 
ужи ва чак и у уни шта ва њу не мих ст воре ња. Је ди но Бож ја за-
штит нич ка бри га чу ва пти це да нас уве се ља ва ју сво јим ра до-
сним пе сма ма. Ме ђу тим, Он не за бо ра вља чак ни врап це. »Не 
бој те се да кле; ви сте бо љи од мно го вра ба ца.«

Исус је на ста вио: Као што Ме ви при зна је те пред љу ди ма, 
та ко ћу вас Ја при зна ти пред све тим ан ђе ли ма. Ви тре ба да бу-
де те Мо ји све до ци на Зе мљи, ка на ли кроз ко је ће мо ћи да про-
ти че Мо ја ми лост за ис це ље ње све та. На тај на чин би ћу ваш 
Пред став ник на Не бу. Отац не гле да ваш гре шни ка рак тер, већ 
вас ви ди об у че не у Мо је са вр шен ство. Ја сам По сред ник пре ко 
ко га ће не бе ски бла го сло ви до ћи до вас. Сва ки ко ји Ме при зна-
је узи ма ју ћи уде ла у Мо јој жр тви за из гу бље не, би ће при знат 
као су де о ник у сла ви и ра до сти от ку пље них.

Да би не ко при знао Хри ста, Хри стос мо ра да жи ви у ње му. 
Он не мо же да пре не се оно што ни је при мио. Уче ни ци мо гу 
теч но да го во ре о на у ци, мо гу да по на вља ју ре чи са мо га Хри ста; 
али ако не по се ду ју кро тост и љу бав слич ну Хри сто вој, они Га 
не при зна ју. Дух су про тан Хри сто вом ду ху, од ре ћи ће Га се, без 
об зи ра ка ко Га ре чи ма ис по ве да. Љу ди мо гу да се од рек ну Хри-
ста го во ре ћи зло, бе сми сле ним раз го во ри ма, не и сти ни тим или 
не љу ба зним ре чи ма. Они мо гу да Га се од рек ну из бе га ва њем 
жи вот них те ре та, те жњом за гре шним за до вољ ством. Они мо-
гу да Га се од рек ну при ла го ђа ва њем све ту, не уч ти вим по на ша-
њем, љу ба вљу пре ма соп стве ним ста во ви ма, прав да њем са мо-
га се бе, не го ва њем сум ње, иза зи ва њем не во ља и пре би ва њем 
у та ми. На све ове на чи не – из ја вљу ју да Хри стос ни је у њи ма. 
»Ако се ко од ре че Ме не пред љу ди ма«, ка же Он, »од ре ћи ћу се 
и Ја ње га пред Оцем с војим ко ји је на не бе си ма.«
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Спа си тељ је на ло жио сво јим уче ни ци ма да се не нада ју да 
ће се не при ја тељ ство све та пре ма Је ван ђе љу са вла да ти и да ће 
по сле из ве сног вре ме на ње го во про ти вље ње пре ста ти. Он је 
ре као: »Ни сам до шао да до не сем мир не го мач.« Ово ства ра ње 
раз до ра ни је по сле ди ца Је ван ђе ља, већ ис ход су прот ста вља ња 
ње му. Од свих про гон ста ва нај те же је под но си ти не сло гу у по-
ро ди ци, оту ђе ње нај дра жих зе маљ ских при ја те ља. Ме ђу тим, 
Исус из ја вљу је: »Ко ји љу би оца или ма тер већ ма не го Ме не, ни-
је Ме не до сто јан; и ко ји љу би си на или кћер већ ма не го Ме не, 
ни је Ме не до сто јан. И ко ји не узме кр ста сво јега и не по ђе за 
Мном, ни је Ме не до сто јан.«

За да так Хри сто вих слу гу је ви со ка по част и све то по ве ре ње. 
»Ко ји вас при ма«, ка же Он, »Ме не при ма; а ко ји при ма Ме не, 
при ма Оно га ко ји Ме је по слао.« Ни јед но де ло љу ба зно сти учи -
ње но њима у Ње го во име не ће оста ти не при зна то и не на гра  ђе-
но. Истим не жним при зна њем Он об у хва та нај сла би је и нај ни-
же из Бож је по ро ди це: »И ако ко на по ји јед но га од ових ма лих« 
– оне ко ји су као де ца у сво јој ве ри и по зна ва њу Хри ста – »са мо 
ча шом сту де не во де у име уче нич ко, за и ста вам ка жем, не ће му 
пла та про па сти.«

Та ко је Спа си тељ за вр шио сво је по у ча ва ње. У Хри сто во име 
иза бра на два на е сто ри ца оти шла су, као што је и Он оти шао, 
»да ја вља Је ван ђе ље си ро ма шни ма... да ис це ли скру ше не у ср-
цу; да про по ве да за ро бље ни ма да ће се от пу сти ти, и сле пи ма 
да ће про гле да ти; да от пу сти су жње; и да про по ве да при јат ну 
го ди ну Го спод њу«. (Лу ка 4,18.19)
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Глава 38

Oва глава заснована је на Матеју 14,1.2.12.13; 
Марку 6,30-32; Луки 9,7-10.

»ДОЂИТЕ... 
И ПОЧИНИТЕ МАЛО!«

На по врат ку са свог ми си о нар ског пу та »ску пи ше се апо сто-
ли к Ису су, и ја ви ше Му све и што учи ни ше и шта љу де на-

у чи ше. И ре че им: »До ђи те ви са ми на са мо, и по чи ни те ма ло. Јер 
их бе ја ше мно го ко ји до ла зе и од ла зе, и не има ху кад ни је сти«.

Уче ни ци су до шли к Ису су и ис при ча ли Му све. Њи хо ва 
при сна ве за са Њим охра бри ла их је да Му из не су сво ја до бра 
и не по вољ на ис ку ства, сво ју ра дост по сма тра ју ћи ис ход сво га 
тру да и сво ју жа лост због свог не у спе ха, сво јих по гре ша ка и 
сво јих сла бо сти. По чи ни ли су гре ш ке у свом пр вом ра ду као је-
ван ђе ли сти, а по што су Хри сту искре но го во ри ли о сво јим ис-
ку стви ма, уви део је да им је по треб но још по у ча ва ња. Он је та-
ко ђе ви део да су се умо ри ли од ра да и да им је по тре бан од мор.

Ме ђу тим, та мо где су се та да на ла зи ли ни су мо гли има ти по-
тре бан мир, »јер их бе ја ше мно го ко ји до ла зе и од ла зе, и не има ху 
кад ни је сти«. На род је у великим групама сле дио Хри ста, у же љи 
да их ис це ли, жељ ни да чу ју Ње го ве ре чи. Мно ги су осе ћа ли да 
их Он при вла чи; јер им је из гле да ло да је Он из вор свих бла го-
сло ва. Мно ги од оних ко ји су се та да го ми ла ли око Хри ста да 
при ме дра го це ни бла го слов здра вља, при хва ти ли су Га као свог 
Спа си те ља. Мно ги дру ги, та да у стра ху од фа ри се ја да Га при зна-
ју, обра ти ли су се при ли ком из ли ва ња све то га Ду ха и пред гнев-
ним све ште ни ци ма и по гла ва ри ма при зна ли Га као Бож јег Си на.
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Ме ђу тим, са да је Исус че знуо за ми ром, у жељи да бу де са 
сво јим уче ни ци ма, јер је имао мно го да им ка же. У свом ра-
ду про шли су кроз про бе су ко ба и су сре та ли се са раз ли чи тим 
про ти вље њем. До са да су се у све му са ве то ва ли са Хри стом; али 
из ве сно вре ме би ли су са ми и по кат кад му че ни не до у ми цом 
шта да ра де. На шли су мно го охра бре ња у сво ме ра ду, јер Хри-
стос их ни је по слао без сво га Ду ха, и ве ром у Ње га чи ни ли су 
мно га чу да; али са да има ли су по тре бу да се на хра не Хле бом 
жи во та. По треб но им је би ло да оду на не ко мир но ме сто, на 
ко ме би у за јед ни ци са Хри стом до би ли упут ства за бу ду ћи рад.

»И ре че им: до ђи те ви са ми на са мо и по чи ни те ма ло.« Хри-
стос је пун не жно сти и са о се ћа ња пре ма сви ма ко ји су у Ње-
го вој слу жби. Желео је да по ка же сво јим уче ни ци ма да Бог не 
зах те ва жр тву, већ ми лост. Свим ср цем ра ди ли су за на род, а то 
је ис цр пљи ва ло њи хо ву те ле сну и ум ну сна гу. Њи хо ва ду жност 
је би ла да се од мо ре.

Ви де ћи успех у свом ра ду, уче ни ци су би ли у опа сно сти да 
то при пи шу се би, у опа сно сти да га је ду хов ни по нос и та ко по-
клек ну под со то ни ним ис ку ше њи ма. Пред њи ма се на ла зио ве-
ли ки по сао, па су пре све га мо ра ли на у чи ти да њи хо ва си ла ни-
је у њи ма са ми ма, већ у Бо гу. Као Мој си је у Си нај ској пу сти њи, 
као Да вид ме ђу ју деј ским бре жуљ ци ма или Или ја код по то ка 
Хо ра та, уче ни ци ма је би ло по треб но да се одво је од при зо ра 
сво је стал не де лат но сти и бу ду у за је дни ци са Хри стом, при ро-
дом и сво јим ср ци ма.

Док су уче ни ци би ли од сут ни због свог ми си о нар ског пу та, 
Исус је по се ћи вао дру ге гра до ве и се ла, про по ве да ју ћи Је ван-
ђе ље о цар ству. От при ли ке у то вре ме при мио је ве сти о Кр-
сти те ље вој смр ти. Овај до га ђај ожи вео је пред Њим крај ко ме 
су би ли усме ре ни Ње го ви ко ра ци. На Ње го вој ста зи го ми ла ле 
су се там не сен ке. Све ште ни ци и ра би ни гле да ли су да учи не 
све да иза зо ву Ње го ву смрт, ухо де су Га пра ти ле у сто пу, и на 
све стра не умно жа ва ле су се за ве ре за Ње го во уни ште ње. Ве-
сти о про по ве да њу апо сто ла кроз це лу Га ли ле ју, до пр ле су и до 
Иро да, скре ћу ћи ње го ву па жњу на Ису са и Ње гов рад. »Јо ван 
Кр сти тељ«, ре као је он, »из мр твих уста.« Из ра зио је же љу да 
ви ди Ису са. Ирод је осе ћао стални страх од по бу не ко ја би тај-
но из би ла, са ци љем да га зба ци са пре сто ла и сло ми рим ски 
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ја рам са је вреј ског на ро да. У на ро ду је био рас про стра њен дух 
не за до вољ ст ва и по бу не. Би ло је очи то да се Хри стов јав ни рад 
у Га ли ле ји не ће мо ћи ду го на ста ви ти. При зо ри Ње го вих пат њи 
при бли жа ва ли су се и Он је че знуо да се за из ве сно вре ме одво-
ји од бу ке мно штва.

Жало сна ср ца Јо ва но ви уче ни ци пре не ли су ње го во уна ка-
же но те ло и са хра ни ли га. Та да »до ђо ше Ису су те ја ви ше«. Ови 
уче ни ци би ли су љу бо мор ни на Хри ста, ка да им се чи ни ло да 
од вла чи на род од Јо ва на. Ста ли су на стра ну фа ри се ја, осу ђу ју-
ћи Га, док је се део са ца ри ни ци ма на Ма те је вој го зби. Сум ња ли 
су у Ње го ву бо жан ску ми си ју, за то што ни је осло бо дио Кр сти-
те ља. Ме ђу тим, са да ка да је њи хов учи тељ био мр тав и ка да су 
че зну ли за уте хом у свом ве ли ком бо лу и за вођ ством у свом 
бу ду ћем ра ду, до шли су Ису су и сје ди ни ли сво је ин те ре се са 
Ње го вим. Њи ма је та ко ђе би ло по треб но из ве сно вре ме ми ра 
за за је дни цу са Спа си те љем.

У бли зи ни Вит са и де, на се вер ном кра ју је зе ра, на ла зио се 
је дан уса мље ни пре део, ко ји је сад, ди ван у свом све жем про-
лећ ном зе ле ни лу, ну дио до бро до шло ме сто за од мор Ису су и 
Ње го вим уче ни ци ма. Чам цем пре ко во де кре ну ли су пре ма том 
ме сту. Ту би они би ли да ле ко од про ме та на пу те ви ма и град ске 
ужур ба но сти и не ми ра. При зо ри из при ро де би ли су са ми по 
се би од мор, про ме на до бро до шла чу ли ма. Ов де су мо гли пра-
ти ти Хри сто ве ре чи без слу ша ња љу ти тих упа ди ца, од го во ра и 
оп ту жби књи жев ни ка и фа ри се ја. Ов де су мо гли ужи ва ти јед но 
крат ко вре ме у дра го це ној за је дни ци и дру же њу са сво јим Го-
спо дом.

Од мор ко ји су узе ли Хри стос и Ње го ви уче ни ци ни је био 
од мор због по пу шта ња се би. Вре ме ко је су про ве ли у по ву че-
но сти ни је би ло по све ће но тра же њу за до вољ ства. Раз го ва ра-
ли су за јед но о Бож јем де лу и мо гућ но сти за уна пре ђе ње Де ла. 
Уче ни ци су би ли са Хри стом и они су Га мо гли раз у ме ти; њи ма 
ни је би ло потреб но да го во ри у при ча ма. Ис пра вљао је њи хо ве 
гре шке и об ја снио им пра ви лан на чин при ла же ња љу ди ма. Он 
им је от крио мно го пот пу ни је дра го це но бла го бо жан ске исти-
не. Би ли су ожи вље ни бо жан ском си лом и на дах ну ти на дом и 
хра бро шћу.
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Иа ко је Исус мо гао да чи ни чу да, иа ко је опу но мо ћио сво је 
уче ни ке да чи не чу да, ипак је сво је ис цр пље не слу ге упу тио да 
се из дво је, оду у при ро ду и од мо ре. Ка да је го во рио да је же тва 
ве ли ка, а да је по сле ни ка ма ло, сво јим уче ни ци ма ни је на мет-
нуо по тре бу за не пре ста ним тру дом, већ је ре као: »Мо ли те се 
да кле Го спо да ру од же тве да из ве де по сле ни ке на сво ју же тву.« 
(Ма теј 9,38) Бог је сва ком чо ве ку од ре дио по сао, пре ма ње го-
вим спо соб но сти ма (Ефе сци ма 4,11–13) и Он не же ли да не ке 
оп те ре ти од го вор но сти ма а да дру ги не ма ју ни ка квог те ре та, 
ни ка квог на по ра ду ше.

Хри сто ве ре чи са о се ћа ња упу ће не су Ње го вим после ни-
ци ма да нас исто та ко по у зда но као што су би ле про го во ре не 
Ње го вим уче ни ци ма. »До ђи те ви са ми на са мо, и по чи ни те ма-
ло.« Он го во ри они ма ко ји су ис цр пље ни и умор ни. Ни је му дро 
би ти стал но под при ти ском ра да и уз бу ђе ња, чак и у слу же њу 
ду хов ним по тре ба ма љу ди; јер се та ко за не ма ру је лич на по бо-
жност, а ум не, ду шев не и те ле сне сна ге пре оп те ре ћу ју. Од Хри-
сто вих уче ни ка тра жи се са мо о дри ца ње, а жр тве мо ра ју да се 
под не су; али исто та ко треба бринути да због њи хо ве пре те-
ра не рев но сти, со то на не ис ко ри сти сла бост људ ске при ро де и 
на не се ште ту Бож јем де лу.

По ми шље њу ра би на би ти увек ужур бан и за у зет по слом 
пред ста вља вр ху нац ре ли ги је. Да би по ка за ли сво ју уз ви ше ни ју 
по бо жност би ли су за ви сни од не ких спо ља шних рад њи. Та ко су 
сво је ду ше одва ја ли од Бо га и из гра ђи ва ли сво ју са мо до вољ ност. 
Исте опа сно сти још увек по сто је. Кад год се по ве ћа ва де лат ност 
и ка да љу ди по стиг ну успех у ма коме ра ду за Бо га, по сто ји опа-
сност узда ња у људ ске пла но ве и ме то де. Та да по сто ји скло ност 
да се ма ње мо ли и да се покаже ма ње ве ре. Као и уче ни ци, ми се 
на ла зи мо у опа сно сти да из гу би мо из ви да сво ју за ви сност од 
Бо га и по ку ша мо да од сво је де лат но сти на чи ни мо спа си те ља. 
По треб но је да стал но гле да мо на Ису са, схва та ју ћи да Ње го ва 
си ла оба вља по сао. Док озбиљ но ра ди мо на спа са ва њу из гу бље-
них, мо ра мо одво ји ти вре ме и за раз ми шља ње, мо ли тву и про-
у ча ва ње Бож је ре чи. Са мо по сао из вр шен са мно го мо ли та ва и 
по све ћен Хри сто вом за слу гом, на кра ју ће се по ка за ти успе шним 
за до бро.
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Ни је дан дру ги жи вот ни је био то ли ко ис пуњен ра дом и од-
го вор но шћу као што је био Ису сов жи вот; па ипак ко ли ко че-
сто су Га за ти ца ли на мо ли тви! Ко ли ко је по сто ја на би ла Ње го-
ва за јед ни ца са Бо гом! У исто ри ји Ње го вог зе маљ ског жи во та 
стал но се по на вља ју за бе ле шке као што су ове: »А ују тро вр ло 
ра но устав ши изи ђе, и оти де на са мо, и он де се мо ља ше Бо гу.« 
»Мно штво на ро да сти ца ше се да Га слу ша ју и да их ис це љу је од 
њи хо вих бо ле сти. А Он од ла жа ше у пу сти њу и мо ља ше се Бо-
гу.« »Тих пак да на изи ђе на го ру да се по мо ли Бо гу; и про ве де 
сву ноћ на мо ли тви Бо жи јој.« (Мар ко 1,35; Лу ка 5,16; 6,12)

У жи во ту ко ји је у це ло сти био по све ћен до бру дру гих, Спа-
си тељ је сма трао не оп хо д ним да се по ву че од про ме та на пу те-
ви ма и мно штва ко је га је из да на у дан пра ти ло. Он је мо рао 
да се окре не од жи во та не пре ста ног ра да и до ди ра са људ ским 
по тре ба ма, да по тра жи мир и не рас ки ди ву за јед ни цу са сво-
јим Оцем. Као Је дан од нас, као Су де о ник у на шим по тре ба ма и 
сла бо сти ма, био је пот пу но за ви сан од Бо га и на тај ном ме сту 
мо ли тве тра жио је бо жан ску си лу да би мо гао по ћи осна жен за 
ду жно сти и про бе. У гре шном све ту Исус је из др жао бор бе и 
ду шев не пат ње. У за јед ни ци са Бо гом мо гао је да ски не те рет 
бо ла ко ји Га је при ти ски вао. Ту је на ла зио уте ху и ра дост.

У Хри сту је ва пај људ ског ро да до пирао до Оца бес ко нач не 
ми ло сти. Као чо век упу ћи вао је мо ли тве Бож јем пре сто лу, док 
се Ње го ва људ ска при ро да ни је ис пу ни ла стру јом не бе ске си-
ле ко ја тре ба да спа ја људ ско и бо жан ско. Не пре кид ном ве зом 
при мао је жи вот од Бо га, да би мо гао пру жи ти жи вот све ту. 
Ње го во ис ку ство мо ра да по ста не и на ше ис ку ство.

»До ђи те ви са ми на са мо«, по зи ва нас Он. Ако по слу ша мо 
Ње го ву реч, по ста ће мо ја чи и ко ри сни ји. Апо сто ли су тра жи ли 
Ису са и ис при ча ли Му све, а Он их је хра брио и по у ча вао. Кад 
би смо да нас узе ли вре ме на да иде мо Ису су и ка же мо Му све 
своје по тре бе, не би смо би ли раз о ча ра ни; Он би се на шао са на-
ше де сне стра не да нам по мог не. На ма је по треб но ви ше јед но-
став но сти, ви ше по ве ре ња и по уз да ња у на шег Спа си те ља. Он, 
чи је је име »Бог сил ни, Отац веч ни, Кнез мир ни«, Он за ко га 
сто ји на пи са но да Му »је власт на ра ме ну« је Див ни, Са вет ник. 
По зва ни смо да тра жи мо му дрост од Ње га. Он »да је сва ко ме 
без раз ли ке и не ко ри ни ко га«. (Иса и ја 9,6; Ја ков 1,5)
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Сви они ко је Бог вас пи та ва мо ра ју да от кри ју жи вот ко ји 
ни је у скла ду са све том, ње го вим оби ча ји ма и по ступ ци ма; и 
сва ко тре ба да има лич но ис ку ство у сти ца њу зна ња о Бож јој 
во љи. Ми мо ра мо лич но да Га чу је мо ка ко го во ри ср цу. Ка да 
утих не сва ки дру ги глас и ка да у ми ру че ка мо пред Њим, ти ши-
на ду ше чи ни Бож ји глас раз го вет ни јим. Он нам на ла же: »Уто-
ли те и по знај те да сам ја Бог.« (Пса лам 46,10) Са мо ов де мо же се 
на ћи пра ви по кој. То је нај у спе шни ја при пре ма за све оне ко ји 
ра де за Бо га. Усред ужур ба ног мно штва и на по ра сна жног жи-
вот ног де ло ва ња, ду ша ко ја се ова ко осве жи ла, би ће окру же на 
ат мос фе ром све тло сти и ми ра. Живот ће оди са ти ми ри сом и 
от кри ва ће бо жан ску си лу ко ја ће до пре ти до људ ских ср ца.



Глава 39

Oва глава заснована је на Матеју 14,13-21; 
Марку 6,32-44; Луки 9,10-17; Јовану 6,1-13.

»ПОДАЈТЕ ИМ ВИ 
НЕКА ЈЕДУ«

Хри стос се са сво јим уче ни ци ма по ву као на јед но уса мље но 
ме сто, али ово рет ко вре ме пу но ми ра уско ро је пре ки ну то. 

Апо сто ли су ми сли ли да су се по ву кли та мо где не ће би ти уз не-
ми ра ва ни; али чим је мно штву не до ста јао бо жан ски Учи тељ, пи-
та ли су се: »Где је Он?« Не ко из ме ђу њих за па зио је пра вац у ко ме 
су оти шли Хри стос и Ње го ви апо сто ли. Мно ги су кре ну ли коп-
ном да их на ђу, док су дру ги сво јим чам ци ма кре ну ли пре ко во-
де. Пас ха се при бли жа ва ла, па су се из бли за и да ле ка, ску пља ле 
гру пе хо до ча сни ка на свом пу ту у Је ру са лим, да ви де Ису са. Њи-
хо вом бро ју при дру жи ли су се мно ги све док се ни је оку пи ло пет 
хи ља да љу ди по ред же на и де це. Пре не го што је Хри стос сти гао 
на оба лу мно штво Га је већ че ка ло. Ме ђу тим, Он се не о па же но 
ис кр цао, да ма ло вре ме на про ве де на са мо са сво јим уче ни ци ма. 

Са па ди не бре жуљ ка по сма трао је мно штво у по кре ту и Ње-
го во ср це ис пу ни ло се са о се ћа њем. Иа ко је био пре ки нут, иа ко је 
био ли шен сво га од мо ра, ни је био не стр пљив. Он је ви део ве ћу 
по тре бу, ко ја је зах те ва ла Ње го ву па жњу, док је по сма трао на род 
ка ко не пре ста но при сти же. »И са жа ли му се, јер бе ја ху као ов це 
без па сти ра.« Оста вив ши сво је ме сто од мо ра, на шао је јед но по-
де сно ме сто где је мо гао да им слу жи. Они ни су при ми ли ни ка-
кву по моћ од све ште ни ка и по гла ва ра; али од Хри ста су по те кле 
ис це љу ју ће ре ке жи во та док је мно штво по у ча вао пу ту спа се ња.
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Љу ди су слу ша ли ре чи ми ло ср ђа ко је су та ко сло бод но те кле 
са уса на Бож јег Си на. Слу ша ли су бла го твор не ре чи, та ко јед-
но став не, а та ко ја сне, да су за њи хо ве ду ше би ле као бал сам из 
Га ла да. Ис це ље ње Ње го вом бо жан ском ру ком до не ло је ра дост 
и жи вот они ма ко ји су уми ра ли и олак ша ње и здра вље они ма 
ко ји су па ти ли од бо ле сти. Дан им је из гле дао као Не бо на Зе-
мљи, тако да ни су би ли све сни ко ли ко ду го ни су ни шта је ли.

Ве ли ки део да на уве ли ко је про шао. Сун це је нагињало за па-
ду, а на род је још увек окле вао. Исус је цео дан ра дио без хра не 
или од мо ра. Био је блед од умо ра и гла ди, а уче ни ци су Га мо ли-
ли да преки не сво ј на поран ра д. Ме ђу тим, ни је био у ста њу да 
се одво ји од мно штва ко је се ти ска ло око Ње га. 

Уче ни ци су на кра ју до шли до Ње га по жу ру ју ћи Га да рас-
пу сти на род, јер је то за Ње го во до бро. Мно ги су до шли из да-
ле ка и од ју тра ни су ни шта је ли. У окол ним гра до ви ма и се-
ли ма мо гли би да ку пе хра ну. Али, Исус им је ре као: »По дај те 
им ви не ка је ду«, и та да је, окре нув ши се Фи ли пу, упи тао: »Где 
ће мо ку пи ти хле ба да ови је ду?« Он је ово ре као да би оку шао 
ве ру свог уче ни ка. Фи лип је по гле дао мо ре љу ди и по ми слио 
ка ко је не мо гу ће на ба ви ти хра ну и удо во љити по тре ба ма овог 
мно штва. Од го во рио је да хлеб за две сто ти не гро ша не би био 
ни из да ле ка до во љан да сва ко ме при пад не по де лић. Исус се 
рас пи ти вао ко ли ко хра не мо гу да про на ђу ме ђу при сут ни ма. 
»Ов де има јед но мом че«, ре као је Ан дри ја, »ко је има пет хле бо-
ва јеч ме них и две ри бе; али шта је то на то ли ки свет!« Исус је 
на ло жио да Му се то до не се. За тим је ре као уче ни ци ма да на род 
по се да на тра ву у гру па ма од пе де сет или сто, да се о чу ва ред 
и сви мо гу бити осве до чени у оно  што ће учи ни ти. Ка да је ово 
би ло из вр ше но, Исус је узео хра ну »и по гле дав ши на не бо бла-
го сло ви, пре ло мив ши да де уче ни ци ма сво јим, а уче ни ци на ро-
ду«. »И је до ше сви, и на си ти ше се. И на ку пи ше ко ма да два на ест 
ко та ри ца пу них и од ри ба.«

Он ко ји је по у ча вао на род ка ко да оси гу ра мир и сре ћу, био 
је исто та ко пун об зи ра пре ма ње го вим те ле сним по тре ба ма 
као и пре ма ње го вим ду хов ним те жња ма. На род је био умо ран 
и ма лак сао. Би ло је мај ки са бе ба ма у на руч ју и ма ле де це ко ја 
су се др жа ла за њи хов скут. Мно ги су са ти ма ста ја ли. Они су 
би ли та ко за о ку пље ни Хри сто вим ре чи ма да ни у јед ном тре-366
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нут ку ни су по ми сли ли да сед ну, а мно штво је би ло та ко ве ли ко 
да је пре ти ла опа сност да по га зе је дан дру го га. Исус је же лео да 
им да при ли ке за од мор, па их је по звао да сед ну. На том ме сту 
би ло је мно го тра ве и сви су мо гли удоб но да се од мо ре. 

Хри стос ни ка да ни је учи нио ни јед но чу до осим у слу ча ју 
ка да је тре ба ло удо во љи ти не кој ствар ној по тре би, а ка рак тер 
сва ког чу да во дио је љу де др ве ту жи во та, чи је ли шће слу жи за 
ис це ље ње на ро ди ма. Јед но став на хра на ко ју су уче ни ци око ло 
до да ва ли сво јим ру ка ма са др жа ла је чи та ву ри зни цу по у ка. По-
да ре на хра на би ла је скром на; ри ба и јеч ме ни хлеб би ли су сва-
ко днев на хра на ри ба ра из око ли не Га ли леј ског мо ра. Хри стос је 
мо гао да из не се пред на род бо гат обед, али хра на при пре мље на 
са мо за удо во ља ва ње апе ти ту не би пру жи ла ни ка кву по у ку за 
до бро ових љу ди. Хри стос им је овом по у ком ука зао да су при-
род ни Бож ји да ро ви чо ве ку би ли из об ли че ни. Ни ка да љу ди 
ни су то ли ко ужи ва ли у рас ко шним го зба ма при пре мље ним за 
удо во ља ва ње из о па че ном уку су, ко ли ко су ови љу ди ужи ва ли у 
од мо ру и јед но став ној хра ни, ко ју је Исус обез бе дио та ко да ле-
ко од људ ских на се о би на.

Да су љу ди да нас скром ни у сво јим на ви ка ма и да жи ве у 
скла ду са за ко ни ма при ро де, као што су чи ни ли Адам и Ева у 
по чет ку, та да би би ло хра не у из о би љу за по тре бе људ ске по ро-
ди це. Та да би би ло ма ње не ствар них по тре ба и ви ше при ли ка 
да се ра ди на Бож ји на чин. Ме ђу тим, се бич ност и по пу шта ње 
не при род ном уку су до не ли су грех и бе ду на свет, од оби ља на 
јед ној стра ни и оску ди це на дру гој стра ни.

Исус ни је же лео да при ву че љу де к Се би удо во ља ва њем же-
љи за рас ко ши. За то мно штво, умор но и глад но по сле ду гог 
и уз бу дљи вог да на, јед но став на хра на би ла је по твр да не са мо 
Ње го ве си ле, већ и Ње го вог не жног ста ра ња за њих у обич ним 
жи вот ним по тре ба ма. Спас и тељ сво јим след бе ни ци ма ни је 
обе ћао рас кош ово га све та; њи хо ва хра на мо же би ти јед но став-
на, па чак и оскуд на; њи хо ва суд би на обе ле же на си ро ма штвом, 
али Ње го ва реч је за ло га да ће се њи хо вим по тре ба ма удо во-
љи ти, јер је обе ћао оно што је бо ље од све товног до бра – трај ну 
уте ху сво јим лич ним при су ством.

Ти ме што је на хра нио пет хи ља да љу ди, Исус је по ди гао вео 
са све та при ро де и от крио си лу ко ја стал но де лу је за на ше до бро. 

367



314 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

Бог сва ко днев но чи ни чу да ства ра ју ћи зе маљ ске же тве. При род-
ном по кре тач ком сна гом обавља се исто де ло ко је је учи ње но 
да ва њем хра не мно штву. Љу ди при пре ма ју тло и се ју се ме, али 
жи вот од Бо га чи ни да се ме про кли ја. Бож ја ки ша, ва здух и сун-
че ва све тлост чи не да зе мља »нај пре до не се тра ву, по том клас, па 
он да ис пу ни пше ни цу у кла су«. (Мар ко 4,28) Бог је тај ко ји сва-
ког да на хра ни ми ли о не са зе маљ ских же тве них по ља. Љу ди су 
по зва ни да са ра ђу ју са Бо гом у ста ра њу за жи то и у при пре ма њу 
хле ба и због то га гу бе из ви да бо жан ску по кре тач ку си лу. Они 
не да ју Бо гу сла ву ко ја при па да Ње го вом све том име ну. Де ло ва-
ње Ње го ве си ле при пи су је се при род ним узро ци ма или људ ском 
ору ђу. Сла ви се чо век а не Бо г, а Ње го ви ми ло сти ви да ро ви ква-
ре за се бич ну упо тре бу и по ста ју про клет ство уме сто бла го слов. 
Бог те жи да све то из ме ни. Он же ли да ожи ви на ша оту пе ла чу ла 
да раз ли ку ју Ње го ву ми ло сти ву до бро ту и про сла вља ју Га због 
де ло ва ња Ње го ве си ле. Он же ли да Га пре по зна мо у Ње го вим да-
ро ви ма, да би нам они пре ма Ње го вој на ме ри, за и ста би ли на 
бла го слов. Хри сто ва чу да учи ње на су за оства рење овог циља.

По што је мно штво би ло на хра ње но, оста ло је до ста хра не. 
Ме ђу тим, Он ко ји под сво јом вла шћу има све из во ре бе   с крај-
не си ле, ре као је: »Саку пи те ко ма де што пре те ко ше да ни шта 
не про пад не.« Ове ре чи зна че мно го ви ше од ста вља ња хле ба 
у кор пе. По у ка је дво ја ка. Ни шта не сме да се ра си па. Не сме-
мо до пу сти ти да нам из мак не било која пред ност. Ми не тре ба 
да за не ма ри мо било  шта што слу жи до бро би ти људ ског би ћа. 
Не ка се саку пи све што може да сма њи оску ди цу глад них љу-
ди на Зе мљи. У ду хов ном мо ра да се по ка же иста бри жљи вост. 
Док су кор пе са оста ци ма хра не са ку пља не, љу ди су ми сли ли 
на сво је при ја те ље код ку ће. Желе ли су да и они узму уде ла у 
хле бу ко ји је Хри стос бла го сло вио. Са др жај кор пи по де љен је 
ме ђу жељ ним мно штвом и од не сен у све окол не кра је ве. Та ко 
су уче сни ци на го зби могли другима да да ју хлеб ко ји си ла зи са 
Не ба, да уто ле глад ду ше. Могли су да по но ве оно што су на у-
чи ли о див ним Бож јим де ли ма. Ни шта ни је сме ло да пропадне. 
Ниједна реч која се односила на њихово вечно спасење није 
смела узалудно да падне на Зе мљу.

Чу до с хле бо ви ма пру жа по у ку о за ви сно сти од Бо га. Ка да је 
Хри стос на хра нио пет хи ља да љу ди, хра на ни је би ла на до мак ру-

368



315»ПО ДАЈ ТЕ ИМ ВИ  НЕ КА ЈЕ ДУ« 

ци. Очи глед но, Он ни је имао ни ка ква сред ства на рас по ла га њу. 
Био је у ди вљи ни са пет хи љада љу ди, осим же на и де це. Он ни је 
по звао то мно штво да Га сле ди; до шли су без по зи ва или на ред бе; 
али Он је знао да ће по сле ду гог слу ша ња Ње го вих по у ка осе-
ти ти глад и умор; Он је био јед но са њи ма у њи хо вој по тре би 
за хра ном. Би ли су да ле ко од до ма и већ се спу шта ла ноћ. Мно-
ги од њих ни су има ли новаца да на ба ве хра ну. Он ко ји је ра ди 
њих по стио че тр де сет да на у пу сти њи, ни је хтео да до пу сти да 
се глад ни вра те сво јим до мо ви ма. Бож је про ви ђе ње по ста ви ло је 
Ису са та мо где се на ла зио; и Он је за ви сио од свог не бе ског Оца 
за сред ства ко ји ма је тре ба ло да удо во љи овој по тре би. 

Ка да се на ђе мо на те скоб ним ме сти ма, мо ра мо се узда ти у 
Бо га. Ми мо ра мо по ка за ти му дрост и ра су ђи ва ње у сва ком жи-
вот ном по ду хва ту, да не би смо, не про ми шље ним по ступ ци ма, 
до ве ли се бе у ис ку ше ње. Ми не сме мо да запа да мо у те шко ће, 
за не ма ру ју ћи сред ства ко ја нам је Бог обез бе дио и зло у по тре-
бља ва ју ћи спо соб но сти ко је нам је Он дао. Хри сто ви по сле ни-
ци мо ра ју из ри чи то да слу ша ју Ње го ва упут ства. Де ло је Бож је, 
па ако же ли мо да дру ги ма до не се мо бла го слов, мо ра мо да сле-
ди мо Ње го ве пла но ве. На ше »ја« не сме мо учи ни ти сре ди штем; 
на ше »ја« не мо же при ми ти ни ка кву част. Ако пра ви мо пла-
но ве пре ма соп стве ним за ми сли ма, Го спод ће нас пре пу сти ти 
на шим соп стве ним гре шка ма. Ме ђу тим, ка да смо сле де ћи Ње-
го ва упут ства – до ве де ни на те скоб на ме ста – Он ће нас из ба-
ви ти. Ми не сме мо да се пре да мо обес хра бре њу, већ у сва кој 
не при ли ци тре ба да тра жи мо по моћ од Ње га ко ји има власт 
над не ис црп ним из во ри ма. Че сто ће мо би ти окру же ни те шким 
окол но сти ма и та да, у пот пу ном по ве ре њу, мо ра мо се осло ни-
ти на Бо га. Он ће чу ва ти сва ку ду шу ко ја је до спе ла у те шко ће 
на сто је ћи, да се др жи Го спод њег пу та.

Хри стос нам је на ло жио пре ко про ро ка: »... да пре ла маш 
хлеб свој глад но ме«, и »на си тиш ду шу не вољ ну«, »кад ви диш 
го ла, да га оде неш« и »си ро ма хе прог на не да уве деш у ку ћу«. 
(Иса и ја 58,7–10) Он нам је дао на лог: »Иди те по све му све ту и 
про по ве дај те Је ван ђе ље сва ко ме ство ре њу.« (Мар ко 16,15) Али 
ка ко нам че сто ср ца кло ну и ве ра не ста је ка да ви ди мо ко ли ко 
је ве ли ка по тре ба, а ка ко су ма ла сред ства у на шим ру ка ма. Као 
и Ан дри ја, гле да ју ћи пет јеч ме них хле бо ва и две ма ле ри бе, и 
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ми уз ви ку је мо: »Шта је то на то ли ки свет?« Че сто окле ва мо не-
спрем ни да да мо све што има мо, бо је ћи се да тро ши мо и да се 
по тро ши мо за дру ге. Ме ђу тим, Исус нам је на ло жио: »По дај те 
им ви не ка је ду.« Ње гов на лог је и обе ћа ње; а иза ње га се на ла зи 
иста си ла ко ја је на хра ни ла мно штво крај мо ра.

У Хри сто вом де лу удо воља ва ња при вре ме ним по тре ба ма 
глад ног мно штва, на ла зи се ду бо ка ду хов на по у ка за све Ње го-
ве по сла ни ке. Хри стос је при мио од Оца; Он је по де лио уче ни-
ци ма; они су по де ли ли мнош тву; а љу ди јед ни дру ги ма. Та ко ће 
сви ко ји су сје ди ње ни са Хри стом при ми ти од Ње га хлеб жи во-
та, не бе ску хра ну, и по де ли ти је дру ги ма.

У пот пу ном осла ња њу на Бо га, Исус је узео ма лу за ли ху хле-
бо ва; па иа ко је то би ла ма ла ко ли чи на, чак и за Ње го ву по ро-
ди цу уче ни ка, ни је их по звао да је ду, већ је по чео да им де ли, 
по зи ва ју ћи их да по слу же на род. Хра на се умно жа ва ла у Ње-
го вим ру ка ма и ру ке уче ни ка, се жу ћи Хри сту ко ји је сам Хлеб 
Живо та, ни ка да нису би ле пра зне. Ма ла ко ли чи на би ла је до-
вољ на за све. По што је удо во љио по тре ба ма на ро да, оста ци су 
би ли са ку пље ни и Хри стос и Ње го ви уче ни ци је ли су за јед но 
ту дра го це ну хра ну до би је ну са Не ба.

Уче ни ци су би ли ка на ли за одр жа ва ње ве зе из ме ђу Хри ста 
и Ње го вог на ро да. То да нас тре ба да бу де ве ли ко охра бре ње за 
Ње го ве уче ни ке. Хри стос је ве ли ко Сре ди ште, Из вор сва ке си-
ле. Ње го ви уче ни ци мо ра ју да при ма ју од Ње га. Нај ум ни ји, нај-
ду хов ни ји мо гу да по да ре са мо оно што су при ми ли. Са ми од 
се бе не мо гу да да ју ни шта што је за по тре бе ду ше. Ми мо же мо 
да да мо са мо оно што при ма мо од Хри ста; и мо же мо да при ма-
мо са мо кад да је мо дру ги ма. Ко ли ко на ста ви мо да да је мо, то ли-
ко ће мо при ма ти; и уко ли ко ви ше де ли мо, уто ли ко ће мо ви ше и 
при ма ти. Та ко мо же мо стал но ве ро ва ти, има ти по ве ре ња, при-
ма ти и да ва ти.

Де ло из град ње Хри сто вог цар ства на пре до ва ће, иа ко по све-
му из гле да да спо ро на пре ду је, а не мо гућ но сти као да све до че 
про тив на прет ка. Де ло је Бож је, па ће Он обез бе ди ти сред ства 
и по сла ће по моћ ни ке пра ве, рев не уче ни ке, чи је ће ру ке та ко ђе 
би ти пу не хра не за мно штво ко је уми ре од гла ди. Бог ни је рав-
но ду шан пре ма они ма ко ји у љу ба ви ра де да ју ћи Реч жи во та 
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ду ша ма ко је уми ру, ко је опет, са сво је стра не, се жу за хра ном за 
дру ге глад не ду ше.

У на шем ра ду за Бо га по сто ји опа сност да се пре ви ше осла-
ња мо на оно што сво јим даро ви ма и спо соб но сти ма мо же да 
учи ни чо век. На тај на чин гу би мо из ви да Нај ве ћег По сле ни ка. 
Онај ко ји ра ди за Хри ста често не успе ва да схва ти сво ју лич ну 
од го вор ност. Он се на ла зи у опа сно сти да свој те рет пре ба ци на 
ор га ни за ци је, уме сто да се осло ни на Ње га ко ји је из вор сва ке 
си ле. Ве ли ка је гре шка узда ти се у људ ску му дрост или бро је-
ве у Бож јем де лу. Успе шан рад за Хри ста не за ви си то ли ко од 
бро је ва или да ро ви то сти ко ли ко од чи сто те на ме ре, од искре-
не јед но став но сти, озбиљ не ве ре ко ја се осла ња на Бо га. Лич не 
од го вор но сти мо ра ју се но си ти, лич не ду жно сти при хва ти ти, 
лич ни на по ри мо ра ју се ула га ти, за оне ко ји не по зна ју Хри ста. 
Уме сто да пре ба ци те сво је од го вор но сти на не ко га ко га сма тра-
те да је мно го да ро ви ти ји од вас, ра ди те пре ма сво јим спо соб-
но сти ма.

Ка да до ва шег ср ца до пре пи та ње: »Где ће мо ку пи ти хле ба да 
ови је ду?« Не ка ваш од го вор не бу де од го вор не ве ро ва ња. Ка да 
су уче ни ци чу ли Спа си те ље во упут ство: »По дај те им ви не ка је-
ду«, у њи хо вим ми сли ма по ја ви ле су се све те шко ће. Они су по-
ста ви ли пи та ње: Да ли тре ба да иде мо у се ло да ку пи мо хра ну? 
Та ко и са да ка да је на род ли шен хле ба жи во та, Го спод ња де ца 
по ста вља ју пи та ња: Тре ба ли да по ша ље мо по не ко га да из да-
ле ка до ђе и да га на хра ни? Али шта ка же Хри стос? »По са ди те 
љу де«, и Он их је на хра нио. Та ко ка да сте и ви окру же ни ду ша-
ма ко је су у не во љи, знај те да је Хри стос ту. Одр жа вај те при сну 
ве зу са Њим. До не си те сво је јеч ме не хле бо ве Ису су.

Сред ства ко ја по се ду је мо мо жда нам не ће из гле да ти до вољ-
на за по сао; али ако у вери кре не мо на пред, ве ру ју ћи у Бож ју 
си лу ко ја је до вољ на, пред на ма ће се отво ри ти обил ни из во ри. 
Ако је де ло од Бо га, Он ће сам обез бе ди ти сред ства за ње го во 
из вр ше ње. Он ће на гра ди ти искре но, јед но став но по уз да ње у 
Ње га. И оно што је не знат но, али се му дро и ште дљи во ко ри-
сти у слу жби не бе ског Го спо да, по ве ћа ће се у то ку са мог чи на 
да ва ња. У Хри сто вој ру ци ма ла ко ли чи на хра не оста ла је не ис-
тро ше на све док се глад но мно штво ни је на си ти ло. Ако иде мо 
Из во ру сва ке си ле, да при ми мо ис пру же ним ру ка ма ве ре, би ће-
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мо пот по мог ну ти у свом ра ду чак и под нај не по вољ ни јим окол-
но сти ма, оспо со бље ни да дру ги ма да мо хлеб жи во та.

Го спод ка же: »Дај те, и да ће вам се.« »Ко ји с твр ђом се је, с 
твр ђом ће и по жње ти; а ко ји бла го слов се је, бла го слов ће и по-
жње ти... А Бог је ка дар учи ни ти да је ме ђу ва ма из о бил на сва ка 
бла го дат да у све му сваг да сва ко до вољ ство има ју ћи изо би лу је-
те за сва ко до бро де ло, као што је пи са но:

Про су, да де си ро ма си ма;
Прав да ње го ва оста је ва век.«
»А ко ји да је се ме се ја чу, да ће и хлеб за је ло: и умно жи ће се ме 

ва ше, и да ће да уз ра сту жи та прав де ва ше; да се у све му обо га-
ти те за сва ку про сто ту ко ја кроз нас чи ни хва лу Бо гу.« (Лу ка 
6,38; 2. Ко рин ћа ни ма 9,6–11)



Глава 40

Oва глава заснована је на Матеју 14,22-33; 
Марку 6,45-52; Јовану 6,14-21.

НОЋ НА ЈЕЗЕРУ

Се де ћи у рав ни ци об ра слој тра вом у су мра к про лећ не ве че-
ри, љу ди су је ли хра ну за ко ју се Хри стос по бри нуо. Ре чи 

ко је су то га да на слу ша ли до ла зи ле су им као Бож ји глас. Де ла 
из ле че ња ко ји ма су би ли све до ци, мо гла је да учи ни са мо бо-
жан ска си ла. Ме ђу тим, чу до са хле бо ви ма оста ви ло је ути сак на 
сва ко га у том огром ном мно штву. Сви су има ли ко ри сти од то га 
чу да. У Мој си је во вре ме Бог је хра нио Изра иљ ма ном у пу сти-
њи; ко је Овај ко ји их је на хра нио ово га да на ако не Онај о ко ме 
је про ро ко вао Мој си је? Ни ка ква људ ска си ла ни је у ста њу да од 
пет јеч ме них хле бо ва и две ма ле ри бе створи до вољ но хра не да 
се на хра не хи ља де глад них љу ди. Они су го во ри ли јед ни дру ги-
ма: »Ово је за и ста онај Про рок ко ји тре ба да до ђе на свет.«

Ово убе ђе ње ја ча ло је у то ку це лог да на. Ово крун ско де ло 
је јем ство да је ду го оче ки ва ни Осло бо ди лац ме ђу њима. На-
де на ро да све су се ви ше по ди за ле. То је Онај ко ји ће од Ју де је 
на чи ни ти зе маљ ски рај, зе мљу у ко јој те че мле ко и мед. Он мо-
же удо во љи ти сва кој же љи. Он мо же да сло ми си лу омр зну тих 
Ри мља на. Он мо же осло бо ди ти Ју ду и Је ру са лим. Он мо же да 
ис це ли вој ни ке ра ње не у бор би. Он мо же да снаб де чи та ве ар-
ми је хра ном. Он мо же подвластити на ро де и да ти Изра и љу ду-
го же ље ну над моћ.

У свом оду ше вље њу на род је спре ман да Га од мах кру ни-
ше за ца ра. Уви ђа ју да Он не чи ни ни ка кав на пор да при ву че 
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па жњу на Се бе или при ба ви Се би част. У ово ме Он се бит но 
разли ку је од све ште ни ка и по гла ва ра па су се пла ши ли да ни ка-
да не ће зах те ва ти сво је пра во на Да ви дов пре сто. По што су се 
за јед нич ки са ве то ва ли, сло жи ли су се да Га си лом узму и про-
гла се ца рем Изра и ља. Уче ни ци су се удру жи ли са мно штвом у 
из ја ви да је Да ви дов пре сто за ко ни то на сле ђе њи хо вог Учи те-
ља. Скром ност, го во ри ли су они, по бу ђу је Хри ста да од би је та-
кву по част. Не ка на род уз диг не сво га Осло бо ди о ца. Не ка охо ли 
све ште ни ци и по гла ва ри бу ду при мо ра ни да по шту ју Оно га ко-
ји до ла зи за о де нут вла шћу од Бо га.

Рев но сно су се при пре ма ли за спро во ђе ње сво је на ме ре; али 
Исус је са гле дао ка кав је по сао по кре нут и схва тио оно што они 
ни су мо гли да схва те – ка кав ће би ти ис ход ова квог по кре та. 
Чак и са да све ште ни ци и по гла ва ри тра же Ње гов жи вот. Они 
Га оп ту жу ју да од вла чи на род од њих. На си ље и по бу на пра ти-
ће на по ре да Га по ста ве на пре сто и де ло ва ње ду хов ног цар ства 
би ће оме те но. По крет мо ра да се за у ста ви без од ла га ња. По-
звав ши сво је уче ни ке, Исус им на ла же да узму ча мац и од мах 
се вра те у Ка пер на уму, а Ње му пре пу шта ју да рас пу сти на род.

Ни ка да ра ни је ни је им из гле да ло та ко те шко да ис пу не Хри-
стов на лог. Уче ни ци су се ду го на да ли не ком на род ном по кре ту 
ко ји ће по ста ви ти Ису са на пре сто; они ни су мо гли под не ти по-
ми сао да ће би ти уза луд но све ово оду ше вље ње. Мно штво ко је 
се оку пља ло да про сла ви Пас ху, би ло је жељ но да ви ди но вог 
про ро ка. Ње го вим след бе ни ци ма ово се учи ни ло злат ном при-
ли ком да свог во ље ног Учи те ља по ста ве на пре сто Изра и љев. У 
жа ру овог но вог стре мље ња ка сла ви, те шко им је би ло да оду 
са ми и оста ве Ису са уса мље ног на тој пу стој оба ли. Они су се 
бу ни ли про тив оваквог до го во ра; али Исус је са да го во рио са 
та квом вла шћу ка кву ни ка да ра ни је ни је по ка зи вао пре ма њи-
ма. Зна ли су да би да ље опи ра ње са њи хо ве стра не би ло бес ко-
ри сно па су се у ти ши ни окре ну ли пре ма мо ру.

Исус је са да на ре дио мно штву да се ра зи ђе; Ње гов на чин 
по сту па ња је био та ко од лу чан да се ни су усу ђи ва ли да од би-
ју по слу шност. Ре чи хва ле и ус хи ће ња за мр ле су на њи хо вим 
усна ма. Њи хо ви ко ра ци би ли су за у ста вље ни у са мом по ку ша ју 
да Га ухва те, а ра до стан и рев но стан по глед иш че зао је са њи-
хо вих ли ца. У том мно штву има љу ди сна жног ума и чвр сте од-
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луч но сти; али Ису со во цар ско по на ша ње и не ко ли ко Ње го вих 
мир них ре чи на ред бе, уми ри ле су ме теж и осу је ти ле њи хо ве 
пла но ве. У Ње му су пре по зна ли си лу ко ја је из над свих зе маљ-
ских вла сти и без ика квог пи та ња се по ви но ва ли.

Остав ши сам, Исус »по пе се на го ру да се мо ли Бо гу«! Са ти ма 
је на ста вио усрд но да раз го ва ра са Бо гом. Те мо ли тве ни су би ле 
за Ње га лич но, већ за љу де. Мо лио се за си лу да љу ди ма от кри је 
бо жан ски ка рак тер сво је ми си је, да со то на не би по мра чио њи-
хо ву моћ схва та ња и из о па чио њи хо во ра су ђи ва ње. Спа си тељ 
је знао да су да ни Ње го ве лич не слу жбе на Зе мљи би ли го то во 
за вр ше ни и да је ма ло оних ко ји ће Га при хва ти ти као сво га Спа-
си те ља. У ду шев ној пат њи и бор би мо ли се за сво је уче ни ке. На 
њих ће до ћи стра хо ви та ис ку ше ња. Њи хо ве ду го га је не на де, за-
сно ва не на ши ро ко ра ши ре ним за блу да ма, би ће из не ве ре не на 
вр ло бо лан и по ни жа ва ју ћи на чин. Уме сто уз ди за ња на Да ви дов 
пре сто они ће би ти све до ци Ње го вог рас пе ћа. То је за и ста тре-
ба ло да бу де Ње го во пра во кру ни са ње. Али, они то ни су раз ли-
ко ва ли па ка да на њих до ђу ве ли ка ис ку ше ња, те шко ће их пре-
по зна ти као ис ку ше ња. Без Све то га Ду ха да им про све тли ра зум 
и про ши ри схва та ње, ве ра уче ни ка би па ла. Ису са је бо ле ло то 
што су њи хо ва схва та ња о Ње го вом цар ству у та ко ве ли кој ме-
ри би ла огра ни че на на све тов но ве ли ча ње и част. На Ње го вом 
ср цу ле жао је те жак те рет због њих и Он је у те шким ду шев ним 
пат ња ма и су за ма из ли вао сво је мо ли тве.

Уче ни ци ни су од мах кре ну ли са коп на, ка ко им је Исус на-
ло жио. Че ка ли су из ве сно вре ме, у на ди да ће им се при дру жи-
ти. Ме ђу тим, ка да су уви де ли да се мрак бр зо спу шта, »уђо ше у 
ла ђу и по ђо ше пре ко мо ра у Ка пер на ум«. На пу сти ли су Ису са 
не за до вољ ног ср ца, љу ти на Ње га ви ше не го ика да ра ни је, от-
ка ко су Га при зна ли за сво га Го спо да. Гун ђа ли су за то што им 
ни је би ло до пу ште но да Га про гла се ца рем. Окри вља ва ли су се-
бе што су се та ко ла ко по ви но ва ли Ње го вој за по ве сти. Сма тра-
ли су да су ве ћом упор но шћу мо гли по сти ћи свој циљ.

Не вер ство је об у зе ло њи хо ве умо ве и ср ца. Ча сто љу бље их је 
за сле пи ло. Зна ли су да фа ри се ји мр зе Ису са и жар ко су же ле ли 
да Га ви де на ви со ком по ло жа ју, ко ји је по њи хо вом ми шље-
њу за слу жи вао. Би ти сје ди њен са Учи те љем ко ји мо же да чи ни 
ве ли чан стве на чу да, а ипак би ти опа дан као ва ра ли ца, би ло је 
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ис ку ше ње ко је они нису мо гли под не ти. Да ли је тре ба ло да се 
увек сма тра ју след бе ни ци ма ла жног про ро ка? Зар Хри стос не-
ће ни ка да пре у зе ти цар ску власт? За што се Он ко ји је по се до-
вао та кву си лу ни је от крио у свом пра вом ка рак те ру и учи нио 
њи хов пут ма ње бол ним? За што ни је спа сао Јо ва на Кр сти те ља 
од на сил не смр ти? Уче ни ци су та ко раз ми шља ли све док на се-
бе ни су на ву кли ве ли ку ду хов ну та му. Пи та ли су се да ли Исус 
мо жда није не ки ва ра ли ца ка ко су то фа ри се ји твр ди ли?

Уче ни ци су тог да на би ли све до ци Хри сто вих ве ли чан стве-
них де ла. Из гле да ло је као да је Не бо си шло на Зе мљу. Се ћа ње 
на тај ве ли чан стве ни, слав ни дан тре ба ло је да их ис пу ни ве ром 
и на дом. Да су из су ви шка сво га ср ца ме ђу соб но раз го ва ра ли 
о овом да ну не би до шли у ис ку ше ње. Ме ђу тим, њи хо во разо-
ча ра ње за о ку пи ло је њи хо ве ми сли. Хри сто ве ре чи: »Ску пи те 
ко ма де... да ни шта не про пад не« би ле су пре не брег ну те. То су 
би ли тре ну ци ве ли ких бла го сло ва за уче ни ке, али они су их све 
за бо ра ви ли. На ла зи ли су се усред уз бур ка них во да. Њи хо ве 
ми сли би ле су уз не мире не и не раз бо ри те, а Го спод им је дао не-
што дру го што ће по тре сти њи хо ве ду ше и за по сли ти њи хо ве 
умо ве. Бог то че сто чи ни ка да љу ди са ми се би ства ра ју те ре те и 
не во ље. Уче ни ци ни су има ли по тре бе да ства ра ју не во ље. Опа-
сност се бр зо при бли жа ва ла.

Не при мет но им се при бли жа ва ла ве ли ка бу ра, а они ни су 
би ли при пре мље ни за њу. То је би ла из не над на су прот ност ве-
о ма ле пом да ну, и за то су се упла ши ли, ка да их је олу ја за хва ти-
ла. За бо ра ви ли су сво је не за до вољ ство, сво је не вер ство и сво је 
не стр пље ње. Сви су ра ди ли да са чу ва ју ла ђу да не по то не. Вит-
са и да мо рем ни је би ла да ле ко од ме ста на ко ме су оче ки ва ли да 
срет ну Ису са. По обич ном вре ме ну пу то ва ње је зах те ва ло са мо 
не ко ли ко ча со ва, али са да пло ви ли су све да ље и да ље од ме ста 
ко ме су те жи ли. До че твр те ноћ не стра же му чи ли су се ве сла-
ју ћи. Та да су умор ни љу ди схва ти ли да су из гу бље ни. Че зну ли 
су за при су ством сво га Учи те ља, јер им је мо ре у бу ри и мра ку 
пру жа ло по у ку о њи хо вој бес по моћ но сти.

Исус их ни је за бо ра вио. Онај ко ји је са оба ле бдео, ви део је ове 
пре пла ше не љу де ка ко се бо ре са олу јом. Ни јед ног тре нут ка ни је 
из гу био из ви да сво је уче ни ке. У ду бо кој за бри ну тости Ње го ве 
очи пра ти ле су ча мац са дра го це ним те ре том ко ји је бу ра ба ца-
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ла та мо – амо, јер ови љу ди тре ба  да по ста ну све тлост све ту. Као 
што мај ка у сво јој не жној љу ба ви бди над сво јим де те том, та ко је 
и ми ло сти ви Учи тељ бдео над сво јим уче ни ци ма. Ка да су се њи-
хо ва ср ца по ко ри ла, њи хо во не све то сла во љу бље утих ну ло, а они 
се у по ни зно сти мо ли ли за по моћ, по моћ им је пру же на.

У тре нут ку ка да су пове ро ва ли да су из гу бље ни, зра чак све-
тло  сти от крио је та јан стве ну при ли ку ко ја им се при бли жа ва ла 
по води. Ме ђу тим, они не схва та ју да је то Исус. Оно га ко ји им 
је до шао у по моћ, сма тра ли су не при ја те љем. Об у зео их је ужас. 
Ру ке ко је су чвр сто др жа ле ве сла ми ши ћи ма као од гво жђа, са-
да су их ис пу сти ле. Ча мац је пре пу штен ћу ди ма та ла са; све очи 
упра вље не су овој утва ри чо ве ка ко ји хо да по ве ли ким, за пе ну-
ша ним та ла си ма ус ки пе лог мо ра.

Ми сле ћи да је то при ви ђе ње, пред знак њи хо вог уни ште ња, 
по ви ка ли су у стра ху. Исус је ишао као да ће их ми мо и ћи; али 
пре по зна ли су Га и по ви ка ли пре кли њу ћи за Ње го ву по моћ. 
Њи хов во ље ни Учи тељ се окре нуо, Ње гов глас ути шао је њи-
хов страх: »Не бој те се; Ја сам, не пла ши те се.«

Чим су схва ти ли ову чу де сну чи ње ни цу, Пе тар је био го то во 
из ван се бе од ра до сти. Као да је је два мо гао да по ве ру је, по ви-
као је: »Го спо де! ако си Ти, ре ци ми да до ђем к Те би по во ди. А 
Он ре че: Хо ди.«

Гле да ју ћи у Ису са, Пе тар је си гур но хо дао; али ка да се у са-
мо за до вољ ству окре нуо пре ма сво јим дру го ви ма у чам цу, ње-
го ве очи одво ји ле су се од Спа си те ља. Ве тар је био же сток. Ва-
ло ви су се ви со ко по ди за ли и до ла зи ли упра во из ме ђу ње га и 
Учи те ља; и он се упла шио. За тре ну так Хри стос је са кри вен од 
ње го вог по гле да и ње го ва је ве ра кло ну ла. По чео је да то не. Ме-
ђу тим, док су огром ни та ла си пре ти ли смр ћу, Пе тар је по ди гао 
сво је очи са бе сних та ла са и упра вља ју ћи их на Ису са, уз вик-
нуо: »Го спо де, по ма гај!« Исус је од мах до хва тио ис пру же ну ру-
ку ре кав ши: »Ма ло вер ни! За што се по сум ња?«

Иду ћи је дан поред дру го га, док је Пе тро ва ру ка би ла у ру ци 
Учи те ље вој, за јед но су ушли у ча мац. Ме ђу тим, Пе тар је са да 
био тих и ми ран. Ни је имао раз ло га да се хва ли пред сво јим 
дру го ви ма, го то во је из гу био жи вот због не вер ства и са мо у зви-
ше ња. Ка да је свој по глед скре нуо са Ису са, из гу био је упо ри-
ште под но га ма и  усред та ла са потонуо.
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Ка ко смо че сто, кад на и ђу не во ље на нас, и ми слич ни Пе тру! 
Гле да мо та ла се, уме сто да сво је очи не тре ми це др жи мо упра-
вље не на Спа си те ља. На ши ко ра ци по чи њу да кли зе и на бу ја ле 
во де пре ла зе пре ко на ших ду ша. Исус ни је по звао Пе тра да до ђе 
к Ње му да би по ги нуо; Он нас не по зи ва да Га сле ди мо а за тим да 
нас на пу сти. »Не бој се«, ка же Он, »јер те от ку пих, по звах те по 
име ну твом: Мој си. Кад по ђеш пре ко во де, Ја ћу би ти с то бом, 
или пре ко ре ка, не ће те по то пи ти; кад по ђеш кроз огањ, не ћеш 
из го ре ти и не ће те пла мен опа ли ти. Јер сам Ја Го спод, Бог твој, 
Све тац Изра и љев, Спа си тељ твој.« (Иса и ја 43,1–3)

Исус је чи тао ка рак тер сво јих уче ни ка. Знао је ка ко ће се же-
сто ко ку ша ти њи хо ва вера. У овом слу ча ју на мо ру же лео је да 
Пе тру открије ње го ве личне сла бо сти – да му по ка же да је ње-
го ва си гур ност у стал ној за ви сно сти од бо жан ске си ле. Усред 
бу ра ис ку ше ња мо ћи ће си гур но да хо да са мо ако се у пот пу ном 
не по у зда њу у се бе, осло ни на Спа си те ља. У оној тач ки у ко јој је 
ми слио да је јак, Пе тар је био слаб; и све док ни је схва тио сво ју 
сла бост ни је био у ста њу да раз у ме сво ју по тре бу да зависи од 
Хри ста. Да је на у чио по у ку ко ју је Исус же лео да му пру жи тим 
ис ку ством на мо ру, не би пре тр пео не у спех ка да је ве ли ко ис-
ку ше ње до шло на ње га.

Бог из да на у дан по у ча ва сво ју де цу. При ли ка ма из сва ко-
днев ног жи во та при пре ма их да од и гра ју сво ју уло гу на ши рој 
по зор ни ци, ко ју им је Ње го во про ви ђе ње од ре ди ло. Ис ход сва-
ко днев них про ба од ре ди ће њи хо ву по бе ду или по раз у ве ли кој 
жи вот ној кри зи. 

Они ко ји не ус пе ју да схва те сво ју стал ну за ви сност од Бо га 
под ле ћи ће ис ку ше њу. Ми мо же мо прет по ста вља ти да нам но ге 
са да чвр сто сто је и да ни ка да не ће мо би ти по кре ну ти. Мо же мо 
са по ве ре њем ре ћи: Знам ко ме сам ве ро вао; ни шта не мо же да уз-
др ма мо ју ве ру у Бо га и Ње го ву реч. Ме ђу тим, со то на по ку ша ва 
да ис ко ри сти на ше на сле ђе не и сте че не цр те ка рак те ра и за сле пи 
на ше очи да не ви де на ше по тре бе и ма не. Је ди но све сни сво је 
сла бо сти, и ако стал но гле да мо на Ису са, мо же мо си гур но хо да ти.

Ка да је Исус за у зео сво је ме сто у чам цу, ве тар је пре стао »и 
од мах ла ђа би на зе мљи у ко ју иђа ху«. По сле но ћи ужа са на-
сту пи ла је све тлост сви та ња. Уче ни ци и оста ли, ко ји су би ли 
у чам цу, па ли су пред Ису со ве но ге говорећи са за хвал ним ср-
це м: »Ва и сти ну Ти си Син Бож ји.«



Глава 41

Oва глава заснована је на Јовану 6,22-71.

ПРЕКРЕТНИЦА У 
ГАЛИЛЕЈИ

Ка да је спре чио на род да Га про гла си за ца ра, Хри стос је знао 
да је на сту пи ла пре крет ни ца у Ње го вом жи во ту. Мно штво 

ко је је да нас же ле ло да Га уз диг не на пре сто, су тра ће се окре-
ну ти од Ње га. Раз о ча ра ње њи хо ве се бич не сла во љу би во сти 
пре о бра ти ће њи хо ву љу бав у мр жњу и њи хо во сла вље ње у кле-
тве. Иа ко је знао за ово, ни је пред у зео ме ре да спре чи кри зу. 
Својим следбеницима од са мог по чет ка ни је пру жао ни ка кву 
на ду у зе маљ ске на гра де. Јед но ме ко ји је до шао у же љи да по-
ста не Ње гов уче ник ре као је: »Ли си це има ју ја ме и пти це не-
бе ске гне зда: А Син Чо ве чиј не ма где гла ве за кло ни ти.« (Матеј 
8,20) Да су љу ди мо гли има ти за јед но свет и Хри ста, мно штво 
би Му по ну ди ло сво ју ода ност; али та кву слу жбу ни је мо гао да 
при хва ти. Од свих ко ји су са да по ве за ни са Њим би ло је мно го 
оних ко ји су би ли при ву че ни на дом у све тов но цар ство. Ови 
љу ди не сме ју би ти пре ва ре ни. Ду бо ка ду хов на по у ка из чу да са 
хле бо ви ма ни је би ла схва ће на. Њу тре ба об ја снити. Ово но во 
от кри ве ње до не ће са со бом још не по сред ни ју про бу.

Чу до са хле бо ви ма про чу ло се и бли зу и да ле ко и сле де ћег 
ју тра вр ло ра но на род је почео да се оку пља у Вит са и ди да ви ди 
Ису са. До ла зи ли су у ве ли ком бро ју коп ном и мо рем. Они ко ји 
су Га на пу сти ли прет ход не но ћи, вра ти ли су се, оче ку ју ћи да ће 
Га још увек ту на ћи; јер ни је би ло ла ђе ко јом би мо гао пре ћи на 
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дру гу стра ну. Али њи хо во тра га ње би ло је бес плод но и мно ги 
су се, тра же ћи Га још увек, упу ти ли у Капер на ум.

У ме ђу вре ме ну сти гао је у Ге ни са рет по сле од су ства од са мо 
јед ног да на. Чим је до знао да се ис кр цао, на род »оп тр чав ши сав 
онај крај по че ше на од ри ма до но си ти бо ле сни ке где чу ја ху да је 
Он«. (Мар ко 6,55)

По сле из ве сног вре ме на оти шао је у си на го гу и ту су Га на-
шли они ко ји су до шли из Вит са и де. До зна ли су од Ње го вих 
уче ни ка ка ко је пре шао пре ко мо ра. Жести на олу је и мно ги 
ча со ви уза луд ног ве сла ња на су прот не по вољ ним ве тро ви ма, 
Хри сто ва по ја ва ко ја је хо да ла по во ди, страх ко ји се та ко по-
ја вио, Ње го ве уми ру ју ће ре чи, Пе тров до жи вљај и ње гов ис ход 
са из не над ним ути ша ва њем бу ре и ис кр ца ва њем из ла ђе, све је 
вер но по но во ис при ча но за ди вље ном мно штву. Још увек не за-
до вољ ни овим, мно ги су се оку пља ли око Ису са пи та ју ћи: »Ра-
ви! кад си до шао ова мо?« На да ли су се да ће са Ње го вих уса на 
чу ти да љи опис овог чу да.

Исус ни је удо во љио њи хо вој ра до зна ло сти. Са жа ло шћу је 
ре као: »Не тра жи те Ме што чу де са ви де сте, не го што је до сте 
хле ба и на си ти сте се.« Ни су Га тра жи ли са не ким ви шим по-
бу да ма; већ за то што су би ли на хра ње ни хле бом на да ли су се 
да ће при ми ти и дру ге зе маљ ске ко ри сти ти ме што су се по ве-
за ли са Њим. Спа си тељ им је на ло жио: »Ста рај те се не за је ло 
ко је про ла зи, не го за је ло ко је оста је за веч ни жи вот.« Не мој те 
тра жи ти са мо ма те ри јал не ко ри сти. Не ка глав ни на пор не бу де 
ста ра ње за са да шњи жи вот, већ тра жи те ду хов ну хра ну, упра во 
ону му дрост ко ја ће оста ти за веч ни жи вот. То мо же да да са мо 
Бож ји Син, »јер Ово га по твр ди Отац Бог«.

За тре ну так за ни ма ње слу ша ла ца про бу ди ло се. Уз вик ну ли 
су: »Шта ће мо чи ни ти да ра ди мо де ла Бож ја?« Они су из вр ши-
ли мно ге те шке по ду хва те да би се бе пре по ру чи ли Бо гу, и би ли 
спрем ни да чу ју не ко но во пра ви ло по мо ћу ко га би мо гли при-
ба ви ти ве ћу за слу гу. Њи хо во пи та ње је зна чи ло: Шта тре ба да 
чи ни мо да за слу жи мо Не бо? Ко ја се це на тра жи да би се до био 
жи вот ко ји ће до ћи?

»Од го во ри Исус и ре че им: Ово је де ло Бож је да ве ру је те 
Оно га ко га Он по сла.« Це на Не ба је Исус. Пут у Не бо је кроз 
ве ру у »Јаг ње Бож је ко је узе на Се гре хе све та«. (Јо ван 1,29)
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Ме ђу тим, на род ни је иза брао да при хва ти ово из ла га ње 
бо жан ске исти не. Исус је оба вљао баш онај по сао ко ји је про-
ро чан ство пред ска за ло да ће Ме си ја из вр ши ти; али они ни су 
ви де ли ни шта од оно га што су њи хо ве се бич не на де озна чи ле 
као Ње гов по сао. Хри стос је за и ста јед ном на хра нио мно штво 
јеч ме ним хле бо ви ма; али у Мој си је во вре ме Изра иљ је био хра-
њен ма ном че тр де сет го ди на, па су мно го ве ћи бла го сло ви оче-
ки ва ни од Ме си је. Њи хо ва не за до вољ на ср ца пи та ла су се зар 
Исус не мо же, ако је у ста њу да учи ни то ли ко мно го чу де сних 
де ла, ко јима су би ли све до ци, да да здра вље, сна гу и бо гат ство 
це ло куп ном свом на ро ду, осло бо ди га њего вих угње та ча и уз-
ви си до мо ћи и ча сти. Чи ње ни ца  да је Он твр дио да је По сла ни 
од Бо га, а ипак, од би ја да бу де Изра и љев цар, би ла је тај на ко ју 
ни су мо гли до ку чи ти. Ње го во од би ја ње по гре шно је про ту ма-
че но. Мно ги су за кљу чи ли да се Он ни је усу ђи вао да зах те ва 
сво је пра во за то што је и сам сум њао у бо жан ску при ро ду сво је 
ми си је. На тај на чин отво ри ли су сво ја ср ца не вер ству и се ме 
ко је је со то на по се јао исказало је свој род, у по гре шном схва та-
њу и от па ду.

Са да је је дан ра бин под сме шљи во упи тао: »Ка кав да кле Ти 
по ка зу јеш знак да ви ди мо и да ве ру је мо? Шта ра диш Ти? Оце ви 
на ши јед о ше ма ну у пу сти њи, као што је на пи са но: Хлеб с Не ба 
да де им да је ду.«

Је вре ји су по што ва ли Мој си ја као оно га ко ји је дао ма ну, 
при пи су ју ћи сла ву ору ђу, а гу бе ћи из ви да Оно га ко ји је из вр-
шио то де ло. Њи хо ви оче ви гун ђа ли су про тив Мој си ја, од ри-
ца ли и сум ња ли у ње гов бо жан ски за да так. Са да у ис том ду ху 
по том ци од ба цу ју Оно га ко ји им је до нео вест од Бо га. »Та да им 
ре че Исус: За и ста, за и ста вам ка жем: Мој си је не да де ва ма хле-
ба с Не ба.« Да ро да вац ма не ста јао је ме ђу њи ма. Сам Хри стос 
је био тај ко ји је во дио Је вре је кроз пу сти њу и сва ко днев но их 
хра нио хле бом са Не ба. Та хра на би ла је узор пра вог небеског 
хле ба. Живо то дав ни Дух, про ис ти чу ћи из бес ко нач не Бож је 
пу ни не, пра ва је ма на. Исус је ре као: »Јер је хлеб Бож ји онај ко-
ји си ла зи с Не ба и да је жи вот све ту.« (Јо ван 6,33)

Још увек ми сле ћи да Исус ука зу је на зе маљ ску хра ну, не ки 
од Њего вих слу ша ла ца, уз вик ну ли су: »Го спо де! дај нам сваг да 
тај хлеб.« Исус је отво ре но ре као: »Ја сам Хлеб Жи во та.«
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Сли ко ви ти из раз ко ји је Хри стос упо тре био био је по знат 
Је вре ји ма. Мој си је, на дах нут Све тим Ду хом, ре као је: »Чо век 
не жи ви о са мом хле бу не го о све му што из ла зи из уста Го спод-
њих.« А про рок Је ре ми ја је на пи сао: »Кад се на ђо ше ре чи Тво је, 
по је дох их, и реч Тво ја би ми ра дост и ве се ље ср цу мо је му.« (5. 
Мој си је ва 8,3; Је ре ми ја 15,16) Са ми ра би ни има ли су јед ну по-
сло ви цу о то ме да је де ње хле ба, у свом ду хов ном сми слу, зна чи 
про у ча ва ње за ко на и вр ше ње до брих де ла; че сто се го во ри ло да 
ће при ли ком Ме си ји ног до ла ска цео Изра иљ би ти на хра њен. 
Уче ње про ро ка раз ја сни ло је ду бо ку ду хов ну по у ку у чу ду са 
хле бо ви ма. Ову по у ку Хри стос је по ку ша о да об ја сни сво јим 
слу ша о ци ма у си на го ги. Да су раз у ме ли све те спи се, раз у ме ли 
би Ње го ве ре чи ка да је ка зао: »Ја сам Хлеб Жи во та.« Са мо дан 
ра ни је оне мо ћа ло и глад но мно штво би ло је на хра ње но хле бом 
ко ји је Он дао. Као што су од тог хле ба при м и ли те ле сну сна гу 
и осве же ње, та ко су од Хри ста мо гли да при ме ду хов ну си лу за 
веч ни жи вот. »Ко ји Ме ни до ла зи«, ре као је Он, »не ће оглад не-
ти, и ко ји Ме не ве ру је не ће ни кад ожед не ти.« Ме ђу тим, до дао 
је: »Не го вам ка зах да Ме и ви де сте и не ве ру је те.«

Они су ви де ли Хри ста све до че њем Све то га Ду ха, у от кри вању 
Бога њи хо вим ду ша ма. Живи до ка зи Ње го ве си ле из да на у дан 
ста ја ли су пред њи ма, па ипак тра жи ли су још не ки знак. Да им је 
и он дат, оста ли би исто та ко не вер ни као што су и ра ни је би ли. 
Ако ни су би ли убе ђе ни оним што су ви де ли и чу ли, би ло би бес-
ко ри сно по ка зи ва ти им још чу де сни ја де ла. Не ве ро ва ње ће увек 
на ћи оправ да ње за сум њу и раз ло зи ма по би ти и нај ја чи до каз.

Хри стос је опет упу тио по зив тим твр до кор ним ср ци ма. 
»Ко ји до ла зи к Ме ни не ћу га ис те ра ти на по ље.« Сви ко ји Га ве-
ром  при ма ју, ка зао је Он, има ће веч ни жи вот. Ни ко не мо же 
би ти из гу бљен. Не по сто ји ни ка ква по тре ба да фа ри се ји и са-
ду ке ји ра с пра вља ју о бу ду ћем жи во ту. Ни је ви ше по треб но да 
љу ди ту гу ју у без на де жном бо лу за сво јим мр тви ма. »Ово је во-
ља Оно га ко ји Ме по сла да сва ки ко ји ви ди Си на и ве ру је Га има 
жи вот веч ни; и Ја ћу га вас кр сну ти у по след њи дан.«

Ме ђу тим, на род не во ђе би ле су увре ђе не »и го во ра ху: ни је ли 
ово Исус син Јо си фов ко је му ми зна мо оца и ма тер? Ка ко да кле 
Он го во ри: Ја си ђох с Не ба«? По ку ша ли су да ство ре пред ра су ду 
ти ме што су под сме шљи во по ме ну ли Ису со во скром но по ре кло. 
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Ука зи ва ли су са ома ло ва жа ва њем на Ње гов жи вот као га ли леј-
ског рад ни ка и Ње го ву си ро ма шну и скром ну по ро ди цу. Тврд ње 
овог не о бра зо ва ног др во де ље, го во ри ли су, ни су до стој не њи хо-
ве па жње. На ра чун Ње го вог та јан стве ног ро ђе ња под ме та ли су 
ми сао да је сум њи вог по ре кла, при ка зу ју ћи на тај на чин, као мр-
љу у Ње го вом жи во ту, људ ске окол но сти Ње го вог ро ђе ња.

Исус ни је по ку шао да об ја сни тај ну сво га ро ђе ња. Он ни је 
дао ни ка кав од го вор на пи та ње у по гле ду свог до ла ска са Не ба, 
као што ни је дао ни ка кав од го вор на пи та ње у ве зи са сво јим 
пре ла ском пре ко мо ра. Ни је скре тао па жњу на чу да ко ја су обе-
ле жа ва ла Ње гов жи вот. До бро вољ но је Се бе на чи нио чо ве ком 
без угле да и узео об лич је слу ге. Ме ђу тим, Ње го ве ре чи и де ла 
от кри ва ли су Ње гов ка рак тер. Сви чи ја су ср ца би ла отво ре на 
за бо жан ско про све тље ње у Ње му су пре по зна ли »Је ди но род-
но га од Оца« пу ног »бла го да ти и исти не«. (Јо ван 1,14)

Пред ра су да фа ри се ја би ла је мно го ду бља не го што су то 
пока зи ва ла њи хо ва пи та ња: Она је има ла свој ко рен у из о па-
че но сти њи хо вог ср ца. Сва ка Ису со ва реч и де ло под сти ца ли 
су у њи ма не при ја тељ ство, јер и дух ко ји су га ји ли ни је у Ње му 
мо гао да на ђе ни ка кав од јек.

»Ни ко не мо же до ћи к Ме ни ако га не до ву че Отац ко ји Ме 
по сла; и Ја ћу га вас кр сну ти у по след њи дан. У про ро ци ма сто ји 
на пи са но: И би ће сви на у че ни од Бо га. Сва ки ко ји чу је од Оца 
и на у чи, до ћи ће к Ме ни.« Ни ко не ће ни ка да до ћи Хри сту, осим 
оних ко ји од го во ре Оче вој љу ба ви ко ја при вла чи. Ме ђу тим, 
Бог при вла чи сва ср ца к Се би, па ће са мо они ко ји се оду   пру тој 
Ње го вој при влач ној си ли од би ти да до ђу Хри сту.

У ре чи ма »Би ће сви на у че ни до Бо га«, Исус се по зи ва на 
Иса и ји но про ро чан ство: »А си но ви ће тво ји сви би ти на у че ни 
од Го спо да, и оби лан мир има ће си но ви тво ји.« (Иса и ја 54,13) 
Овај део Све тих спи са Је вре ји су при сва ја ли се би. Хва ли са ли 
су се да је Бог њи хов Учи тељ. Ме ђу тим, Исус је по ка зао бес-
ко ри сност ове тврд ње, јер је ре као: »Сва ки ко ји чу је од Оца и 
на у чи, до ћи ће к Ме ни.« Је ди но пре ко Хри ста мо гу упо зна ти 
Оца. Људ ска при ро да не мо же из др жа ти при зор Ње го ве сла ве. 
Они ко ји су са зна ли о Бо гу, слу ша ли су глас Ње го вог Си на и у 
Исусу из На за ре та пре по зна ће Оно га ко ји је пре ко при ро де и 
от кри ве ња об ја вио Оца.
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»За и ста, за и ста вам ка жем: ко ји ве ру је Ме не има жи вот веч-
ни.« Пре ко љу бље ног Јо ва на ко ји је слу шао ове ре чи, Све ти Дух 
об ја вио је цр ква ма: »Ово је све до чан ство да нам је Бог дао жи-
вот веч ни; и овај жи вот веч ни у Си ну је Ње го вом. Ко има Си на 
Бож је га има жи вот.« (1. Јо ва но ва 5,11.12) А Исус је ре као: »Ја 
ћу га вас кр сну ти у по след њи дан.« Хри стос је по стао јед но те-
ло са на ма, да би смо ми мо гли по ста ти је дан дух са Њим. По-
сред ством овог је дин ства ус та ће мо из гро ба – не са мо као из раз 
Хри сто ве си ле, не го за то што је Ње гов жи вот ве ром по стао наш 
жи вот. Они ко ји са гле да ва ју Хри ста у Ње го вом пра вом ка рак-
те ру и при ма ју Га у ср це, има ју веч ни жи вот. Хри стос пре би ва 
у на ма по сред ством Ду ха, а Бож ји Дух, при мљен ве ром у ср це, 
по че так је веч ног жи во та.

На род је ука зао Хри сту на ма ну ко ју су њи хо ви оче ви је ли у 
пу сти њи, као да је да ва ње те хра не би ло веће чу до од оно га ко је 
је Исус учи нио, али Он је по ка зао ка ко је не зна тан био тај дар 
ка да се упо ре ди са бла го сло ви ма ко је је до шао да по да ри. Ма на 
је мо гла да одр жи са мо ово зе маљ ски жи вот; она ни је спре ча ва-
ла при бли жа ва ње смр ти ни ти је обез бе ђи ва ла бе смрт ност; али 
Хлеб са Не ба хра ни ће ду шу за веч ни жи вот. Спа си тељ је ре као: 
»Ја сам Хлеб Жи во та. Оце ви ва ши је до ше ма ну у пу сти њи, и 
по мре ше. Ово је хлеб ко ји си ла зи с не ба; да ко ји од ње га је де 
не умре. Ја сам Хлеб жи ви ко ји си ђе с Не ба; ко ји је де од ово га 
Хле ба жи ве ће ва век.« Овом сли ко ви том при ка зи ва њу Хри стос 
са да до да је дру го. Он је ди но смр ћу мо же по кло ни ти жи вот љу-
ди ма и у ре чи ма ко је сле де ука зу је на сво ју смрт као сред ство 
спа се ња. Он ка же: »Хлеб ко ји ћу Ја да ти те ло је Мо је, ко је ћу 
да ти за жи вот све та.«

Је вре ји су би ли за у зе ти при пре мом за свет ко ва ње Пас хе у 
Је ру са ли му у знак се ћа ња на ноћ осло бо ђе ња Изра и ља, ка да је 
ан ђео за ти рач те шко по го дио еги пат ске до мо ве. Бог је же лео да 
у пас хал ном јаг ње ту ви дe Јаг ње Бож је и кроз ово зна ме ње при-
хва те Ње га ко ји је дао Се бе за жи вот све та. Ме ђу тим, Је вре ји су 
та ко да ле ко оти шли да су зна ме ње сма тра ли нај ва жни јим, док 
је оста ло не при ме ће но ње го во зна че ње. Они ни су препо зна ли 
Го спод ње те ло. Исти на ко ја је сли ко ви то при ка за на у пас хал ној 
слу жби, би ла је ис ка за на у ре чи ма Хри сто ве по у ке. Ме ђу тим, и 
она ни је би ла пре по зна та.

389
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Са да су ра би ни љу ти то по ви ка ли: »Ка ко мо же Овај да ти на-
ма те ло сво је да је де мо?« Пре тва ра ли су се да Ње го ве ре чи раз-
у ме ју у истом до слов ном сми слу као и Ни ко дим ка да је упи тао: 
»Ка ко се мо же чо век ро ди ти кад је стар?« (Јо ван 3,4) У из ве сној 
ме ри схва ти ли су зна че ње Ису со вих ре чи, али ни су би ли вољ ни 
да то при зна ју. По гре шно ту ма че ћи Ње го ве ре чи, на да ли су се 
да ће у на ро ду ство ри ти пре дра су де про тив Ње га. 

Хри стос ни је убла жио сво је сли ко ви то при ка зи ва ње. Он је 
по но вио исти ну још сна жни јим ре чи ма: »За и ста, за и ста вам 
ка жем: Ако не је де те те ла Си на Чо ве чи је га и не пи је те кр ви 
Ње го ве, не ће те има ти жи во та у се би. Ко ји је де Мо је те ло и пи је 
Мо ју крв има жи вот веч ни, и Ја ћу га вас кр сну ти у по след њи 
дан: Јер је тeло Мо је пра во је ло и крв Мо ја пра во пи ће. Ко ји је де 
Мо је те ло и пи је Мо ју крв сто ји у Ме ни и Ја у ње му.«

Је сти Хри сто во те ло и пи ти Хри сто ву крв зна чи при ми ти Га 
као лич ног Спа си те ља, ве ру ју ћи да Он пра шта на ше гре хе и да 
смо у Ње му са вр ше ни. Ми ће мо по ста ти су де о ни ци у Ње го вој 
при ро ди ако по сма тра мо Ње го ву љу бав, ако пре би ва мо у њој, ако 
пи је мо од ње. Оно што је хра на за те ло, то Хри стос мо ра да бу де 
за ду шу. Хра на не мо же да нам ко ри сти ако је не је де мо, ако не 
по ста не део на шег би ћа. Та ко и Хри стос не ма ни ка кву вред ност 
за нас ако Га не упо зна мо као лич ног Спа си те ља. Те о рет ско зна ње 
не ће нам учи ни ти ни ка кво до бро. Мо ра мо се Њи ме хра ни ти, мо-
ра мо Га при ми ти у ср це та ко да Ње гов жи вот по ста не наш жи вот. 
Ми мо ра мо да упи је мо Ње го ву љу бав и Ње го ву ми лост.

Ме ђу тим, чак и ови сли ко ви ти при ка зи ни су би ли у ста њу 
да ис ка жу пред ност по ве за но сти вер ни ка и Хри ста. Исус је ре-
као: »Као што Ме по сла жи ви Отац и Ја жи вим Оца ра ди; и ко ји 
је де Ме не и он ће жи ве ти Ме не ра ди.« Као што је Бож ји Син 
жи вео ве ром у Оца, та ко и ми тре ба да жи ви мо ве ром у Хри ста. 
Он се та ко пот пу но пот чи нио Бож јој во љи, да се сам Отац ис-
по љио у Ње го вом жи во ту. Иа ко је био ку шан у све му као и ми, 
ста јао је пред све том не о ка љан злом ко је Га је окру жа ва ло. На 
тај на чин и ми тре ба да по бе ди мо као што је Хри стос по бе дио.

Да ли си ти Хри стов след бе ник? Та да све што је на пи са но у 
ве зи са ду хов ним жи во том, на пи са но је за те бе и мо же се по-
сти ћи тво јим сје ди ње њем са Ису сом. Да ли је тво ја рев ност по-
су ста ла? Да ли се тво ја пр ва љу бав охла ди ла? При хва ти по но во 390
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по ну ђе ну Хри сто ву љу бав. Је ди Ње го во те ло и пиј Ње го ву крв 
и по ста ћеш јед но са Оцем и Си ном.

Не вер ни Је вре ји од би ли су да ви де би ло шта осим нај до-
слов ни јег зна че ња Спа си те ље вих ре чи. Об ред ним за ко ном 
њи ма је би ло за бра ње но да оку се крв и са да су Хри сто ве ре чи 
про ту ма чи ли као све то гр ђе и ме ђу соб но рас пра вља ли о њи ма. 
Мно ги чак и ме ђу уче ни ци ма го во ри ли су: »Ово је твр да бе се-
да, ко је мо же слу ша ти?«

Спа си тељ им је од го во рио: »Зар вас ово са бла жња ва? А кад 
ви ди те Си на Чо ве чи је га да од ла зи го ре где је пре био? Дух је 
оно што ожи вља ва; те ло не по ма же. Ре чи ко је вам ре кох Дух су 
и жи вот су.«

Хри стов жи вот ко ји да је жи вот све ту у Ње го вој је ре чи. 
Сво јом ре чи Исус је ле чио бо ле сти и ис те ри вао зле ду хо ве; сво-
јом ре чи ути шао је мо ре и по ди зао мр тве; и на род је све до чио 
да је Ње го ва реч има ла си лу. Он је го во рио Бож ју реч, као што 
је го во рио пре ко свих про ро ка и учи те ља у Ста ром за ве ту. Це-
ло куп на Би бли ја је об ја вљи ва ње Хри ста и Спа си тељ је же лео да 
усред сре ди ве ру сво јих след бе ни ка на ову Реч. Ка да се Ње го ва 
ви дљи ва при сут ност бу де по ву кла, Реч мо ра да бу де њи хов из-
вор си ле. Као и њи хов Учи тељ, они ће мо ра ти да жи ве »о сва кој 
ре чи ко ја из ла зи из уста Бож јих«. (Ма теј 4,4)

Као што се наш те ле сни жи вот одр жа ва хра ном, та ко се и 
наш ду хов ни жи вот одр жа ва Бож јом ре чи. Сва ка ду ша за се бе 
тре ба да при ми жи вот из Бож је ре чи. Као што са ми за се бе мо-
ра мо је сти да би смо при ми ли хран љи ве са стој ке, та ко мо ра мо 
да  при ма мо реч за се бе. Ми не тре ба да је при мамо са мо по сред-
ством ту ђе га ума. Мо ра мо па жљи во да про у ча ва мо Би бли ју, 
тра же ћи од Бо га по моћ Све то га Ду ха, да би смо мо гли раз у ме ти 
Ње го ву реч. Ми тре ба да узме мо је дан би блиј ски стих и усред-
сре ди мо ум на за да так от кри ва ња ми сли ко ју је Бог за нас по ста-
вио у том сти ху. Тре ба да раз ми шља мо о тој ми сли све док она 
не по ста не на ше вла сни штво и не до зна мо шта »го во ри Господ«.

У сво јим обе ћа њи ма и опо ме на ма Исус ми сли на ме не. Бог је 
то ли ко во лео свет да је дао свог Је ди но род ног Си на да ја, ве ру-
ју ћи у Ње га, не по ги нем, не го да имам веч ни жи вот. Иск ус тва 
ве за на за Бож ју реч мо ра ју би ти мо ја ис ку ства. Мо ли тва и обе-
ћа ња, пра ви ла и опо ме не мо је су. »С Хри стом се ра за пех. А ја 
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ви ше не жи вим, не го жи ви у ме ни Хри стос. А што сад жи вим у 
те лу, жи вим ве ром си на Бож је га, ко је му оми лех, и пре да де Се-
бе за ме не.« (Га ла ти ма 2,20) Ка да ве ра та ко при ми и при хва ти 
на че ла исти не, она ће по ста ти део би ћа и по кре тач ка си ла жи-
во та. Бож ја реч, при хва ће на у ду ши об ли ку је ми сли и уче ству је 
у ра з во ју ка рак те ра.

Гле да ју ћи не пре кид но очи ма ве ре на Ису са, по ста ће мо оја-
ча ни. Бог ће да ти нај дра го це ни ја от кри ве ња свом глад ном и 
жед ном на ро ду. Он ће про на ћи да је Хри стос лич ни Спа си тељ. 
Док се хра ни Ње го вом ре чи, он ће от кри ти да је она дух и жи-
вот. Реч ра за ра оно што је на сле ђе но, зе маљ ску при ро ду, и да-
ру је но ви жи вот у Хри сту Ису су. Све ти Дух до ла зи ду ши као 
Уте ши тељ. Пре о бра жа ва ју ћом си лом Ње го ве ми ло сти, Бож ји 
лик по но во се ства ра у уче ни ку; и он по ста је но во ство ре ње. 
Љу бав уз и ма ме сто мр жњи и ср це при ма слич ност са Бо гом. То 
у ства ри зна чи жи ве ти »о сва кој ре чи ко ја из ла зи из уста Бож-
јих«. То зна чи је сти Хлеб ко ји си ла зи са Не ба.

Хри стос је из го во рио јед ну све ту, веч ну исти ну о од но су из-
ме ђу Се бе и сво јих след бе ни ка. Он је по зна вао ка рак тер оних 
ко ји су твр ди ли да су Ње го ви уче ни ци, и Ње го ве ре чи опро ба-
ле су њи хо ву ве ру. Из ја вио је да мо ра ју да ве ру ју и де лу ју пре-
ма Ње го вом уче њу. Сви ко ји су Га при ми ли би ће су де о ни ци у 
Ње го вој при ро ди и у скла ду са Ње го вим ка рак те ром. Ово је 
об у хва та ло одбацивање њи хо вог оми ље ног сла во љу бља. То је 
зах те ва ло пот пу но пот чи ња ва ње Ису су. По зва ни су да по ста ну 
самопожртвов ни, крот ки и по ни зни у ср цу. Они мо ра ју хо да ти 
уском ста зом ко јом је ишао и Чо век са Гол го те, ако же ле да има-
ју уде ла у да ру жи во та и сла ви Не ба.

Про ба је би ла преве ли ка. Оду ше вље ње оних ко ји су же ле ли 
да Га узму и си лом учи не ца рем охла ди ло се. Ово из ла га ње у 
си на го ги, из ја ви ли су, отво ри ло им је очи. Са да су из ве де ни из 
за блу де. У њи хо вом уму Ње го ве ре чи би ле су не по сред но при-
зна ње да Он ни је Ме си ја и да се не ће оства ри ти ни ка кве зе маљ-
ске на гра де из по ве за но сти са Њим. Ње го ва си ла да чи ни чу да, 
би ла је за њих до бро до шла, же ле ли су да се осло бо де бо ле сти и 
пат ње, али ни су во ле ли Ње гов самопожртвов ни жи вот. Ни су 
ма ри ли за та јан стве но, ду хов но цар ство о ко ме је го во рио. Они 
не ис кре ни и се бич ни ко ји су Га тра жи ли, ни су Га ви ше же ле ли. 
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Ако не уло жи сво ју си лу и ути цај, да по сти гну осло бо ђе ње од 
Ри мља на, они не же ле да има ју ни шта са Њим.

Исус им је отво ре но ре као: »Има ју не ки ме ђу ва ма ко ји не 
ве ру ју«, и до дао, »за то вам ре кох да ни ко не мо же до ћи к ме ни 
ако му не бу де да но од Оца Мо је га.« Желео је да схва те да ако 
не бу ду при ву че ни к Ње му, то ће би ти због то га што њи хо ва ср-
ца ни су би ла отво ре на Све том Ду ху. »Те ле сни чо век не раз уме 
шта је од Ду ха Бож је га; јер му се чи ни лу дост и не мо же да раз-
у ме, јер тре ба ду хов но да се раз гле да.« (1. Ко рин ћа ни ма 2,14) 
Ве ром ду ша мо же да по сма тра Ису со ву сла ву. Ова сла ва са кри-
ве на је све док се Све тим Ду хом ве ра не рас плам ти у ду ши.

Јав ним уко ром њи хо вог не вер ства ови уче ни ци су се још 
ви ше уда љи ли од Ису са. Би ли су ве о ма не за до вољ ни и же ле ћи 
да за да ју бол Спа си те љу и удо во ље осве то љу би во сти фа ри се ја, 
окре ну ли су Му ле ђа и на пу сти ли Га са пре зи ром. Они су на чи-
ни ли из бор – узе ли су об лич је без ду ха, љу ску без је згра. Њи-
хо ва од лу ка по сле то га ни ка да ни је про ме ње на, јер ви ше ни су 
ишли са Ису сом.

»Ње му је ло па та у ру ци ње го вој, па ће отре би ти гум но сво је, и 
са ку пи ће пше ни цу сво ју у жит ни цу.« (Ма теј 3,12) То је би ло јед но 
од та квих вре ме на чи шће ња. Ре чи ма исти не пле ва је би ла одво-
је на од жи та. За то што су би ли ису ви ше та шти и уве ре ни у сво ју 
прав ду да би при ми ли укор, су ви ше во ле ли свет да би при хва ти-
ли жи вот по ни зно сти, мно ги су се окре ну ли од Ису са. Мно ги још 
увек то исто чи не. Ду ше се да нас ку ша ју као што су се ку ша ли 
уче ни ци у си на го ги у Ка пер на у му. Ка да се исти на увер љи во раз-
ја сни ср цу, уви ђа ју да њи хо ви жи во ти ни су у скла ду са Бож јом во-
љом. Они ви де по тре бу пот пу не про ме не у се би, али ни су вољ ни 
да при хва те рад пун са мо о дри ца ња. За то су љу ти ка да се от кри ју 
њи хо ви гре си. Од ла зе увре ђе ни, као што су и уче ни ци на пу сти-
ли Ису са мр мља ју ћи: »Ово је твр да бе се да! Ко је мо же слу ша ти?«

Хва ла и ла ска ње би ли би при јат ни њи хо вим уши ма, али 
исти на ни је до бро до шла; они је не мо гу слу ша ти. Ка да су го-
ми ле сле ди ле, и ка да је мно штво на хра ње но и ка да су се чу ли 
по бе до но сни по кли ци, њи хо ви гла со ви по ди за ли су се у ве ли-
ча њу, али ка да је ис пи ти ва ње Бож јег Ду ха от кри ло њи хов грех 
и на ло жи ло им да га оста ве, окре ну ли су ле ђа исти ни и ви ше 
ни су ишли са Ису сом.
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Ка да су се ови не вер ни уче ни ци окре ну ли од Ису са, дру ги 
дух је овла дао њи ма. Ни су мо гли ви де ти ни шта при влач но на 
Ње му, што им се ра ни је чи ни ло та ко за ни мљи во. По тра жи ли 
су Ње го ве не при ја те ље, јер су би ли у скла ду са њи хо вим ду хом 
и ра дом. По гре шно су ту ма чи ли Ње го ве ре чи, кри во тво ри ли 
Ње го ве из ја ве и по гре шно при ка зи ва ли Ње го ве по бу де. Бра-
ни ли су сво је по на ша ње са ку пља њем сва ке по је динос ти ко ја би 
се мо гла окре ну ти про тив Ње га; та кав гнев по кре нут је овим 
ла жним гла си на ма да Му је жи вот био у опа сно сти.

Ве сти су се бр зо ши ри ле да по соп стве ном при зна њу, Исус 
из На за ре та ни је Ме си ја. На тај на чин стру ја осе ћа ња на ро да у 
Га ли ле ји окре ну ла се про тив Ње га, као што се то го ди ну да на 
ра ни је до го ди ло у Ју де ји. Авај, Изра и љу! Од ба ци ли су Спа си-
те ља за то што су че зну ли за осва ја чем ко ји би им дао зе маљ ску 
си лу. Желе ли су је ло ко је про ла зи, а не оно ко је веч но тра је.

Са жа ло сним ср цем Исус је ви део оне ко ји су би ли Ње го-
ви уче ни ци ка ко од ла зе од Ње га, Живо та и Све тло сти љу ди. 
Све сност да је Ње го во са жа ље ње пот це ње но, да је Ње го ва љу-
бав оста ла не уз вра ће на, Ње го ва ми лост ома ло ва же на, Ње го во 
спа се ње од ба че но, ис пу ња ва ла Га је не из ре ци вом ту гом. Та кав 
ра з вој до га ђа ја, као што је био овај, на чи нио Га је чо ве ком бо ла 
ко ји по зна је ту гу.

Не по ку ша ва ју ћи да спре чи оне ко ји су Га на пу шта ли, Исус 
се окре нуо два на е сто ри ци и ре као: »Да не ће те и ви оти ћи?«

Пе тар је од го во рио пи та њем: »Го спо де! ко ме ће мо ићи? Ти 
имаш ре чи веч но га жи во та«, и до дао, »и ми ве ро ва смо и по зна-
смо да си ти Хри стос, Син Бо га жи во га.«

»Ко ме ће мо ићи?« Учи те љи у Изра и љу би ли су ро бо ви фор-
ма ли зма. Фа ри се ји и са ду ке ји во ди ли су стал не ра справе. На-
пу сти ти Ису са зна чи ло би упа сти ме ђу по бор ни ке об ре да и це-
ре мо ни ја и ме ђу сла во љу би ве љу де ко ји су те жи ли за соп стве-
ном сла вом. Уче ни ци су на шли ви ше ми ра и ра до сти от ка ко су 
при хва ти ли Хри ста не го што су је има ли у то ку це лог ра ни јег 
жи во та. Ка ко мо гу да се вра те они ма ко ји су пре зи ра ли и про-
га ња ли При ја те ља гре шни ка? Ду го су оче ки ва ли Ме си ју; са да је 
до шао и они не мо гу да се окре ну од Ње го ве при сут но сти они-
ма ко ји су тра жи ли Ње гов жи вот, а њих про га ња ли за то што су 
по ста ли Ње го ви след бе ни ци.
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»Ко ме ће мо ићи?« Не од Хри сто вог уче ња, Ње го вих по у ка о 
љу ба ви и ми ло ср ђу, у та му не вер ства, у по роч ност све та. Док 
су Спа си те ља на пу сти ли мно ги ко ји су би ли све до ци Ње го вих 
чу де сних де ла, Пе тар је из ра зио ве ру уче ни ка: »Ти си Хри стос.« 
Са ма по ми сао да из гу бе ово си дро сво јих ду ша ис пу ња ва ла их 
је стра хом и бо лом. Би ти ли шен Спа си те ља зна чи ло је би ти од-
не сен стру јом на мрач но и бур но мо ре.

Мно ге Ису со ве ре чи и де ла из гле да ли су та јан стве но огра-
ни че ним умо ви ма, али сва ка реч и де ло има ли су од ре ђе ни циљ 
у ра ду на на шем от ку пље њу; сва ко је би ло сра чу на то да оства-
ри свој циљ. Ка да би смо би ли спо соб ни да раз у ме мо Њего ве 
ци ље ве, све би нам из гле да ло ва жно, пот пу но и у скла ду са Ње-
го вом ми си јом.

Иа ко са да не мо же мо да схва ти мо Бож ја де ла и пу те ве, мо-
же мо пре по зна ти Ње го ву ве ли ку љу бав ко ја ле жи у осно ви 
свих Ње го вих по сту па ка пре ма љу ди ма. Онај ко ји жи ви бли зу 
Ису са раз у ме ће мно го од тај не по бо жно сти. Он ће пре по зна ти 
ми лост ко ја упра вља уко ром, ко ја ис пи ту је ка рак тер и из но си 
на ви де ло на ме ре ср ца.

Из но се ћи проб ну исти ну ко ја је учи ни ла да се та ко мно го 
Ње го вих уче ни ка вра ти на траг, Исус је знао ка кав ће би ти ис ход 
Ње го вих ре чи; али мо рао је да ис пу ни циљ ми ло сти. Уна пред је 
ви део да ће у ча су ис ку ше ња сва ки од Њего вих љу бље ни х уче-
ни ка би ти же сто ко ку шан. Ње го ве са мрт не му ке у Гет си ма ни ји, 
Ње го ва из да ја и рас пе ће би ће за њих нај те же ис ку ше ње. Да ни је 
до шло до прет ход ног ис ку ше ња, мно ги по кре ну ти са мо се бич-
ним по бу да ма, би ли би по ве за ни са њи ма. Ка да њи хов Го спод 
бу де осу ђен у суд ни ци; ка да мно штво ко је Га је по здра вља ло као 
сво га ца ра бу де ви кало на Ње га и ру жило Га; ка да го ми ла ко ја се 
ру га бу де ви ка ла: »Расп ни Га«,  ка да њи хо ва све тов на хте ња бу ду 
раз о ча ра на, ови се бич ни љу ди од ри ца њем сво је вер но сти Ису су, 
на не ли би уче ни ци ма го рак и те жак бол, до да ју ћи га њи хо вој жа-
ло сти и раз о ча ра њу због ру ше ња њи хо вих нај дра жих на да. У том 
ча су та ме, при мер оних ко ји су оти шли од Ње га, мо гао би од ву ћи 
дру ге. Ме ђу тим, Исус је под ста као ову кри зу да би сво јим лич ним 
при су ством мо гао да ја ча ве ру сво јих пра вих след бе ни ка.

От ку пи тељ пун са жа ље ња, зна ју ћи пот пу но суд би ну ко ја Га 
је оче ки ва ла, не жно је рав нао ста зу уче ни ци ма, при пре мао их 
за њи хо во нај ве ће ис ку ше ње и ја чао за ко нач ну про бу!
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Глава 42

Oва глава заснована је на Матеју 15,1-20; 
Марку 7,1-23.

ПРЕДАЊА

Књи жев ни ци и фа ри се ји, оче ку ју ћи да ви де Ису са на Па с хи, 
по ста ви ли су Му зам ку. Ме ђу тим, Исус зна ју ћи њи хо ву на-

ме ру, из о стао је са овог ску па.
»И ску пи ше се око Ње га фа ри се ји и не ки од књи жев ни ка.« 

По што ни је оти шао к њи ма, они су до шли к Ње му. У јед ном 
тре нут ку из гле да ло је да ће на род Га ли ле је при хва ти ти Ису са 
као Ме си ју и да ће моћ све ште ни ка у тој обла сти би ти сло мље-
на. Ми си ја два на е сто ри це, ко ја је ука зи ва ла на про ду же так 
Хри сто вог ра да, и до во ди ла уче ни ке још не по сред ни је у су коб 
са ра би ни ма, из но ва је иза зва ла љу бо мо ру во ђа у Је ру са ли му. 
Ухо де ко је су на по чет ку Ње го ве слу жбе по сла те у Ка пер на ум, и 
ко је су по ку ша ле да Му при пи шу кри ви цу због кр ше ња Су бо те, 
би ле су до ве де не у за бу ну, али ра би ни су би ли ре ше ни да спро-
ве ду сво ју на ме ру. Са да су по сла ли јед но дру го по слан ство да 
мо три Ње го во кре та ње и про на ђе не ку оп ту жбу про тив Ње га.

Као и ра ни је, раз лог за оп ту жбе би ло је Ње го во не по што-
ва ње од ред би пре да ња, ко је су оп тере ћ и ва ле Бож ји за кон. Оне 
су би ле не по сред но од ре ђе не да шти те др жа ње За ко на, али су 
сма тра не све ти јим од са мо га За ко на. Ка да су до ла зи ле у су коб 
са За по ве сти ма да тим на Си на ју, пред ност је да ва на ра бин ским 
од ред ба ма.

Ме ђу про пи си ма нај рев но сни је је био при ме њи ван онај о 
об ред ном чи шће њу. За не ма ри ва ње фор ми, ко је је тре ба ло по-
што ва ти пре је ла, сма тра ло се стра шним гре хом, ко ји ће би ти 
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ка жњен и на овом и на оном све ту, па се уни ште ње пре ступ ни-
ка сма тра ло вр ли ном.

По сто ја ло је не бро је но мно го пра ви ла о чи шће њу. Цео чо-
ве ков жи вот је два да је не ко ме био до во љан да их све на у чи. 
Живот оних ко ји су по ку ша ва ли да се при др жа ва ју ра бин ских 
зах те ва био је ду га бор ба про тив об ред не не чи сто те и бес кра-
јан низ пра ња и чи шће ња. Док су људи би ли за о ку пље ни бе зна-
чај ним сит ни ца ма и пра ви ли ма, ко је Бог ни је зах те вао, њи хо ва 
па жња би ла је скре ну та са ве ли ких на че ла Ње го вог за ко на.

Хри стос и Ње го ви уче ни ци ни су по што ва ли ова об ред на 
пра ња и ухо де су ово за не ма ри ва ње учи ни ле осно вом сво је оп-
ту жбе. Они ни су из вр ши ли не по сре дан на пад на Хри ста, већ 
су до шли к Ње му кри ти ку ју ћи Ње го ве уче ни ке. У при су ству 
мно штва ре кли су: »За што уче ни ци Тво ји пре сту па ју оби ча је 
ста рих? Јер не уми ва ју ру ку сво јих кад хлеб је ду.«

Кад год вест исти не у на ро чи тој си ли допре до душа, со то на 
по кре ће сво је пред став ни ке да от поч ну рас пра ве око не ких ма-
ње ва жних пи та ња. На тај на чин он по ку ша ва да скре не па жњу 
са ствар ног пред ме та. Кад год се за поч не не ко до бро де ло, увек 
по сто је сит ни ча ри ко ји су спрем ни да уђу у рас пра ву о фор ми 
или тех нич ким пи та њи ма, да би одво ји ли ми сли са жи ве ствар-
но сти. Ка да изгледа да Бог на на ро чи ти на чин ра ди за свој на-
род, тај народ не сме да до пу сти да бу де уву чен у рас пра ве ко је 
ће са мо упро па сти ти ду ше. Пи та ња ко ја су од нај ве ћег зна че ња 
за нас гла се: Да ли ве ру јем у Бож јег Си на ве ром ко ја спа са ва? Да 
ли је мој жи вот у скла ду са бо жан ским За ко ном? »Ко ји ве ру је 
Си на, има жи вот веч ни; а ко не ве ру је Си на, не ће ви де ти жи во-
та.« »И по том раз у ме мо да Га по зна смо, ако за по ве сти Ње го ве 
др жи мо.« (Јо ван 3,36; 1. Јо ва но ва 2,3)

Исус ни је учи нио ни ка кав по ку шај да од бра ни Се бе или сво је 
уче ни ке. Он се ни је по зи вао на оп ту жбе про тив Се бе, већ је на-
ста вио да ука зује на дух ко ји је по кре нуо ове по бор ни ке људ ских 
об ре да. Он им је дао при мер оно га што су стал но чи ни ли и што 
су ура ди ли не по сред но пре него што су Га по тра жили. »До бро 
уки да те за по вест Бож ју«, ре као је, »да свој оби чај са чу ва те. Јер 
Мој си је ре че: По штуј оца сво је га и ма тер сво ју; и ко ји опсу је оца 
или ма тер смр ћу да умре. А ви ка же те: Ако ре че оцу или ма те ри: 
Кор ван, то јест: При лог је чим бих ти ја мо гао по мо ћи. И та ко не 
да те му ништа учи ни ти оцу сво је му или ма те ри сво јој.« Они су 397
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уки ну ли пе ту за по вест као да не ма зна ча ја, али би ли су ве о ма 
тач ни у спро во ђе њу пре да ња сво јих ста ре ши на. Учи ли су на род 
да је да ва ње имо ви не Храму мно го све ти ја ду жност чак и од  по-
ма га ња ро ди те љима; као и да, ма  ко ли ко ве ли ка би ла по тре ба, 
све то гр ђе је да ти оцу или мај ци би ло ко ји део од онога што је 
та ко по све ће но. Би ло је до вољ но да не мар ни по то мак из го во ри 
реч »кор ван« над сво јом имо ви ном, и та ко је по све ти Бо гу, па је 
мо гао у то ку це лог жи во та да је за др жи за сво је по тре бе, а да по-
сле ње го ве смр ти бу де пре не се на у слу жбу Храму. На тај на чин 
имао је сло бо ду да и за жи во та, а и у смр ти, не по шту је сво је ро-
ди те ље и ва ра их под по кро вом на вод не по све ће но сти Бо гу.

Ни ка да, реч ју или де лом, Исус ни је ума њио чо ве ко ву оба-
ве зу у да ва њу да ро ва и при но са Бо гу. Хри стос је био тај ко ји је 
успоставио сва упут ства За ко на о де сет ку или при но су. Ка да 
је био на Зе мљи по хва лио је си ро ма шну же ну ко ја је све што је 
има ла при ло жи ла ри зни ци Храма. Ме ђу тим, при вид на рев ност 
за Бо га од стра не све ште ни ка и ра би на би ла је из го вор ко јим су 
при кри ва ли соп стве ну же љу за са мо у зди за њем. Об ма њи ва ли су 
на род. На то ва ри ли су те шке те ре те ко је Бог ни је на мет нуо. Чак 
ни Хри сто ви уче ни ци ни су би ли пот пу но осло бо ђе ни јар ма ко ји 
им је на мет нут на сле ђе ним пред ра су да ма и вла шћу ра би на. Са да, 
от кри ва њем пр авог ра бин ског ду ха, Исус је те жио да осло бо ди 
ро бо ва ња пре да њу све оне ко ји су ствар но же ле ли да слу же Бо гу.

»Ли це ме ри«, ре као је Он обра ћа ју ћи се лу ка вим ухо да ма, 
»до бро је за вас про ро ко вао Иса и ја го во ре ћи: Ови љу ди при-
бли жа ва ју се к Ме ни усти ма сво јим, и усна ма по шту ју Ме; а ср-
це њи хо во да ле ко сто ји од Ме не. Но за лу ду Ме по шту ју уче ћи 
на у ка ма и за по ве сти ма људ ским.« Хри сто ве ре чи би ле су оп-
ту жба про тив це ло куп ног фа ри сеј ског си сте ма. Из ја вио је да 
по ста вља њем сво јих зах те ва из над бо жан ских пра ви ла, ра би ни 
ста вља ју се бе из над Бо га.

По сла ни ци из Је ру са ли ма би ли су ис пу ње ни гневом. Ни су 
мо гли оп ту жи ти Хри ста као пре кр ши те ља За ко на са Си на ја, јер 
је као ње гов бра ни лац говорио про тив њи хо вог пре да ња. Ве ли ка 
пра вила За ко на, ко ја је Он из но сио, би ла су у упа дљи вој су прот-
но сти пре ма сит ни чавим пра ви ли ма ко ја су поставили љу ди.

Исус је об ја снио мно штву, а по сле то га мно го пот пу ни је сво-
јим уче ни ци ма, да скр на вље ње не до ла зи спо ља већ из ну тра. 
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Чи сто та и не чи сто та повезани су са ду шом. Рђа ва де ла, рђа ве 
ре чи, рђа ве ми сли, пре кр шај Бож јег за ко на, а не за не ма ри ва ње 
спо ља шњих об ре да ко је је чо век на чи нио, по га не чо ве ка.

Уче ни ци су за па зи ли гнев ухо да, ка да је раз об ли че но њи хо-
во ла жно уче ње. Ви де ли су љу ти те по гле де и чу ли по лу гла сне 
ре чи не за до вољ ства и осве то љу би во сти. За бо ра ва ља ју ћи ко ли-
ко је че сто Исус до ка зао да чи та ср це као отво ре ну књи гу, го во-
ри ли су Му о ути ску који су оставиле Ње го ве ре чи. На да ју ћи се 
да ће Он мо ћи да одо бро во љи раз бе сне ле зва нич ни ке, ка за ли 
су Ису су: »Знаш ли да фа ри се ји чув ши ту реч са бла зни ше се?«

Он је од го во рио: »Сва ко др во ко је ни је уса дио Отац Мој не-
бе ски, ис ко ре ни ће се.« Оби ча ји и пре да ња ко ја су ра би ни та ко 
ви со ко вред но ва ли, би ли су од ово га све та, а не са Неба. Ма ко-
ли ко ве ли ки углед ужи ва ли у на ро ду, ни су мо гли из др жа ти Бож-
ју про бу. Сва ки људ ски изум ко ји је за ме нио Бож је за по ве сти, 
по ка за ће се без вред ним оно га да на ка да »ће сва ко де ло Бог из не-
ти на суд и сва ку тај ну, би ла до бра или зла«. (Про по вед ник 12,14)

За ме њи ва ње Бож јих за по ве сти људ ским пра ви ли ма ни је 
пре ста ло. Чак и ме ђу хри шћа ни ма на ла зе се од ред бе и оби ча ји 
ко ји не ма ју бо љу осно ву не го што је пре да ње ота ца. Та кве од-
ред бе, ко је по чи ва ју са мо на људ ском ау то ри те ту, ис ти сну ле су 
оне ко је је Бог ус по ста вио. Љу ди се чвр сто др же сво га пре да ња, 
по шту ју сво је оби ча је и га је мр жњу пре ма они ма ко ји же ле да им 
ука жу на њи хо ву гре шку. Да нас ка да нам се на ла же да скре не мо 
па жњу на Бож је за по ве сти и ве ру Ису со ву, ви ди мо исто не при-
ја тељ ство ко је се по ка за ло и у Хри сто ве да не. О остат ку Бож јег 
на ро да сто ји на пи са но: »Раз гне ви се зми ја на же ну, и оти де да 
се по би је с оста лим потомством ње зи ним, ко је др жи за по ве сти 
Бож је и има све до чан ство Ису са Хри ста.« (От кри ве ње 12,17)

Не го »сва ко др во ко је ни је уса дио Отац Мој не бе ски, ис ко-
ре ниће се«. Уме сто вла сти та ко зва них цр кве них ота ца, Бог нам 
на ла же да при хва ти мо Реч веч ног Оца, Го спо да ра Не ба и Зе-
мље. Ту се је ди но на ла зи исти на ко ја ни је по ме ша на са за блу-
дом. Да вид је ре као: »Ра зум ни ји по стах од свих учи те ља сво јих, 
јер ра з ми шљам о Тво јим от кри ве њи ма. Му дри ји сам од ста ра-
ца; јер за по ве сти Тво је чу вам.« (Пса лам 119,99.100) Не ка сви 
ко ји при хва та ју људ ски ау то ри тет, цр кве не оби ча је или пре да-
ње ота ца, по слу ша ју опо ме ну са оп ште ну Хри сто вим ре чи ма: 
»За лу ду Ме по шту ју уче ћи на у ка ма, за по ве сти ма људ ским.«
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Глава 43

Oва глава заснована је на Матеју 15,24-28; 
Марку 7,23-36.

СРУШЕНЕ ОГРАДЕ

По сле су ко ба са фа ри се ји ма, Исус се по ву као из Ка пер на у ма 
и пре шав ши пре ко Га ли ле је, упу тио се у бр до ви ти пре део 

на гра ни ца ма Фе ни ки је. Гле да ју ћи пре ма за па ду, мо гао је да ви-
ди ка ко су се у до ли ни ра ши ри ли ста ри гра до ви Тир и Си дон, 
са сво јим мно го бо жач ким храмо ви ма, ве ли чан стве ним па ла та-
ма, тр го вач ким сре ди шти ма и лу ка ма пу ним бро до ва. Иза то га 
на ла зи ло се пла во про стран ство Сре до зем ног мо ра, пре ко ко га 
ће ве сни ци Је ван ђе ља по не ти до бре ве сти сре ди шти ма ве ли-
ке свет ске им пе ри је. Ме ђу тим, вре ме још ни је при спе ло. По сао 
ко ји се са да на ла зио пред Њим био је при пре мање уче ни ка за 
њи хо ву ми си ју. До ла зе ћи у овај крај на дао се да ће на ћи мир ко-
ји ни је имао у Вит са и ди. Ипак, ово ни је био Ње гов је ди ни циљ 
ка да је кре нуо на овај пут.

»Гле, же на Ха на неј ка иза ђе из оних кра је ва, и по ви ка к Њему 
го во ре ћи: По ми луј ме Го спо де си не Да ви дов, мо ју кћер вр ло му-
чи ђа во!« (Ма теј 15,22) На род из ове обла сти имао је ста ро ха-
на неј ско по ре кло. Би ли су идо ло по кло ни ци и за то пре зре ни и 
омр зну ти од Је вре ја. Овом сло ју при па да ла је и ова же на ко ја је 
са да до шла Ису су. Би ла је не зна бо шки ња и за то су јој би ле не до-
ступ не пред но сти, ко је су Је вре ји сва ко днев но ужи ва ли. Би ло је 
мно го Је вре ја ко ји су жи ве ли ме ђу Фе ни ча ни ма и ве сти о Хри-
сто вом ра ду до спе ле су и у овај крај. Не ки од ових љу ди слу ша-
ли су Ње го ве ре чи и би ли оче ви ци Ње го вих чу де сних де ла. Ова 
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же на чу ла је о про ро ку ко ји је ка ко се го во ри ло, ле чио све вр сте 
бо ле сти. Ка да је чу ла о Ње го вој мо ћи, у ње ном ср цу ро ди ла се 
на да. На дах ну та ма те рин ском љу ба вљу, од лу чи ла је да Му из не-
се слу чај сво је кће ри. Чвр сто је од лу чи ла да сво ју не сре ћу из не се 
Ису су. Он мо ра да из ле чи ње но де те. Тра жи ла је по моћ од па ган-
ских бо го ва, али ни је до би ла ни ка кво олак ша ње. По кат кад је до-
ла зи ла у ис ку ше ње да ми сли: Шта овај је вреј ски Учи тељ мо же да 
учи ни за ме не? Ме ђу тим, вест је сти гла да Он ле чи све вр сте бо-
ле сти без обзира да ли су они ко ји до ла зе к Ње му за по моћ бо га-
ти или си ро ма шни. Од лу чи ла је да не на пу сти сво ју је ди ну на ду.

Хри стос је знао ста ње ове же не. Знао је да она че зне да Га 
ви ди и за то је иза шао на ње ну ста зу. Слу же ћи јој у ње ном бо лу, 
мо гао је да пру жи жи ви при каз по у ке ко ју је же лео да да. Због 
то га је по вео сво је уче ни ке у ову област. Желео је да упо зна-
ју не зна ње ко је вла да у гра до ви ма и се ли ма у бли зи ни зе мље 
Изра и ља. Љу ди ко ји ма је би ла пру же на сва ка при ли ка да раз у-
ме ју исти ну ни су ни шта зна ли о по тре ба ма оних ко ји су жи ве-
ли око њих. Ни је учи њен ни ка кав на пор да се по мог не ду ша ма 
у та ми. Зид раз два ја ња ко ји је по ди гла је вреј ска охо лост, спре-
ча вао је чак и уче ни ке да са о се ћа ју са не зна бо жач ким све том. 
Ме ђу тим, ова огра да је мо ра ла да се сру ши.

Хри стос ни је од мах од го во рио на же ни ну мол бу. Он је при-
хва тио ову пред став ни цу пре з ре но га ро да као што би то Је вре-
ји учи ни ли. Овим је на ме ра вао да уче ни ци ма по ка же са ка квом 
хлад но ћом и без ду шно шћу би се Је вре ји од но си ли у ова квом 
слу ча ју, што је по ка зао сво јим при је мом ове же не, као и са жа-
љив на чин на ко ји Он же ли да по сту па ју у та квој не сре ћи, што 
је от крио сво јим ка сни јим усли ше њем ње не мол бе.

Ме ђу тим, иа ко Исус ни је од го во рио, же на ни је из гу би ла ве-
ру. Ка да је про шао као да је ни је чуо, она Га је сле ди ла, на ста-
вља ју ћи са сво јим мол ба ма. По што им је до са ди ла сво јом на ме-
тљи во шћу, уче ни ци су зах те ва ли од Ису са да је оте ра. Ви де ли 
су да је њи хов Учи тељ по сту пао према њој рав но ду шно и за то 
су сма тра ли да одо бра ва је вреј ске пред ра су де пре ма Ха на неј-
ци ма. Ме ђу тим, то је био ми ло сти ви Спа си тељ ко ме је ова же на 
из не ла сво ју мол бу, па од го ва ра ју ћи на зах тев уче ни ка Исус је 
ре као: »Ја сам по слан са мо к из гу бље ним ов ца ма до ма Изра и-
ље ва.« Иа ко је овај од го вор из гле дао као да је у скла ду са пред-
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ра су да ма Је вре ја, он је са др жао укор уче ни ци ма, ко ји су ка сни је 
схва ти ли као под сет ник на оно што им је че сто го во рио – да је 
до шао на свет да спа се све ко ји Га бу ду при хва ти ли.

Жена је из но си ла свој слу чај са још ве ћом озбиљ но шћу, па-
да ју ћи пред Ње го ве но ге и ви чу ћи: »Го спо де, по мо зи ми!« Исус, 
још увек очи глед но од ба цу ју ћи ње не мол бе у скла ду са без о-
се ћај ном је вреј ском пред ра су дом, од го во рио је: »Ни је до бро 
узе ти од де це хлеб и ба ца ти пси ма.« То је у ства ри би ла из ја ва 
да ни је пра вед но ра си па ти бла го сло ве до де ље не Бож јем оми ље-
ном на ро ду на стран це и ту ђи не у Изра и љу. Овај од го вор пот-
пу но би обес хра брио не ког ма ње упор ног мо ли о ца. Ме ђу тим, 
же на је уви де ла да је до шла ње на при ли ка. Ис под очи глед ног 
Ису со вог од ба ци ва ња ви де ла је са ми лост ко ју Он ни је мо гао да 
са кри је. »Да, Го спо де«, од го во ри ла је, »али и пси је ду од мр ва 
што па да ју с тр пе зе њи хо вих го спо да ра.« Док де ца у до му је ду 
за оче вим сто лом, та да ни пси не оста ју не на хра ње ни. Они има-
ју пра во на мр ве ко је обил но па да ју са сто ла. За то, док је би ло 
мно го бла го сло ва да тих Изра и љу, зар не по сто ји и је дан бла го-
слов за њу? На њу се гле да ло као на пса, па зар он да она не ма 
пра во пса на јед ну мр ву од ње го вог оби ља?

Исус је тек на пу стио сво је по ље ра да за то што су књи жев ни-
ци и фа ри се ји тра жи ли да Му оду зму жи вот. Гун ђа ли су и жа-
ли ли се. По ка зи ва ли су не вер ство и гор чи ну и од би ли спа се ње 
ко је им се та ко ши ро ко ну ди ло. Ов де је Хри стос  срео јед ну же-
ну из не срећ ног и пре зре ног на ро да, ко ја ни је има ла пред ност 
да при ми све тлост Бож је ре чи; ипак, она се од мах пот чи ни ла 
Хри сто вом ути ца ју и по ка за ла чвр сту ве ру у Ње го ву спо соб-
ност да јој усли ши мол бу. Мо ли ла је за мр ви це ко је па да ју са Го-
спо да ре вог сто ла. Ако мо же да до би је пред ност јед ног пса, она 
је вољ на да је сма тра ју псом. Ни је по се до ва ла на род не и вер ске 
пред ра су де или охо лост ко ја би ути ца ла на ње но по на ша ње и 
од мах је при зна ла Ису са као От ку пи те ља и као Оно га ко ји је у 
ста њу да учи ни све што тра жи од Ње га.

Спа си тељ је за до во љан. Он је оку шао ње ну ве ру у Се бе. Сво-
јим по сту па њем пре ма њој, по ка зао је да она ко ја је сма тра на 
од ба че ном од Изра и ља ни је ви ше ту ђин, већ де те Бож је по ро-
ди це. Као де те има пра во на Оче ве да ро ве. Хри стос са да ис пу-
ња ва њен зах тев и за вр ша ва по у ку уче ни ци ма. Окре нув ши се 
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к њој са из ра зом са жа ље ња и љу ба ви, ре као је: »О же но, ве ли ка 
је ве ра тво ја; не ка ти бу де ка ко хо ћеш.« Од тог тре нут ка ње на 
кћер је оздра ви ла. Зли дух је ни је ви ше уз не ми ра вао. Жена се 
уда љи ла при зна ју ћи сво га Спа си те ља, срећ на што је усли ше на 
ње на мо ли тва.

То је би ло је ди но чу до ко је је Исус учи нио, док је био на овом 
пу ту. До шао је до гра ни ца Ти ра и Си до на да би из вр шио ово де-
ло. Желео је да по мог не уцве ље ној же ни и да исто вре ме но оста-
ви при мер у свом де лу ми ло сти пре ма прип а дни ку пре зре ног 
на ро да за до бро сво јим уче ни ци ма, кад не бу де ви ше био са њи-
ма. Желео је да их по ве де из њи хо ве је вреј ске ис кљу чи во сти да 
би при хва ти ли рад за дру ге из ван њи хо вог соп стве ног на ро да.

Исус је че знуо да от кри је ду бо ке тај не исти не, ко је су би-
ле ве ко ви ма са кри ве не да ће не зна бо шци би ти су на след ни ци 
са Је вре ји ма и »кроз Је ван ђе ље по ста ну за јед ни ча ри у обе ћа њу 
ње го вом«. (Ефе сци ма 3,6) Ову исти ну уче ни ци су спо ро учи ли 
и бо жан ски Учи тељ да вао им је по у ку за по у ком. На гра ђу ју ћи 
ка пе та но ву ве ру у Ка пер на у му и про по ве да ју ћи Је ван ђе ље ста-
нов ни ци ма Си ха ра, Он је већ до ка зао да не де ли не тр пе љи вост 
са Је вре јима. Ме ђу тим, Са мар ја ни су има ли из ве сно зна ње о 
Бо гу; а ка пе тан је по ка зао љу ба зност пре ма Изра и љу. Са да је 
Исус до вео уче ни ке у до дир са јед ном не зна бо шки њом за ко ју 
су сма тра ли да не ма ни ка кав ја чи раз лог од би ло ко га из сво га 
на ро да, да оче ку је по моћ од Ње га. Желео је да пру жи при мер 
ка ко са та квом осо бом тре ба по сту пи ти. Учен ци су сма тра ли 
да Он су ви ше да ре жљи во де ли да ро ве сво је благодати. Желео 
је да по ка же да се Ње го ва љу бав не мо же огра ни  чи ти на ра су 
или на род.

Ка да је ре као: »Ја сам по слан са мо к из гу бље ним ов ца ма до-
ма Изра и ље ва«, исказао је исти ну, а сво јим де лом пре ма Ха на-
неј ки ис пу нио свој за да так. Ова же на би ла је јед на од из гу бље-
них ова ца, ко ју је Изра иљ тре ба ло да спа се. То је био њи хов од-
ре ђе ни по сао, по сао ко ји су за не ма ри ли, а Хри стос га је оба вио.

Овај чин отво рио је ду шу апо сто ла мно го пот пу ни је пре-
ма по слу, ко ји их је оче ки вао ме ђу не зна бо шци ма. Ви де ли су 
ши ро ко по ље ко ри сног ра да из ван Ју де је. Ви дели су ду ше ко-
је под но се жа ло сти, не по зна те они ма ко ји су срећ ни ји од њих. 
Ме ђу ови ма ко ји су би ли на у че ни да пре зи ру би ло је ду ша ко је 
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су иш че ки ва ле по моћ моћ ног Ис це ли те ља, ко је су би ле глад не 
све тло сти исти не, ко ја је та ко из о бил но би ла да та Је вре ји ма.

По сле то га, ка да су се Је вре ји мно го упор ни је од вра ћа ли од 
уче ни ка за то што су из ја вљива ли да је Исус Спа си тељ све та и 
ка да је зид раз два ја ња из ме ђу Је вре ја и не зна бо жа ца био по-
ру шен Хри сто вом смр ћу, ова по у ка и оне слич не овој, ко је су 
ука зи ва ле на де ло Је ван ђе ља неспутано оби ча ји ма или на ци о-
нал но шћу, има ли су моћ ни ути цај на Хри сто ве пред став ни ке у 
усме ра ва њу њи хо вог по сла.

Спа си те ље ва по се та Фе ни ки ји и чу до ко је је ов де учи нио, 
има ли су мно го ду бљу на ме ру. Ово де ло ни је учи ње но са мо за 
оја ђе ну же ну, ни ти са мо за Ње го ве уче ни ке и оне ко ји ће при-
хва ти ти њи хов рад, већ »да ве ру је те да Исус јест Хри стос Син 
Бож ји, и да ве ру ју ћи има те жи вот у име Ње го во«. (Јо ван 20,31) 
Исте си ле ко је су спре ча ва ле љу де да до ђу Хри сту пре хи ља ду 
и осам сто ти на го ди на (пи са но 1898. прим. прев.) и да нас су на 
по слу. Дух ко ји је по ди гао зид раз два ја ња из ме ђу Је вре ја и не-
зна бо жа ца још увек је ак ти ван. Гор дост и пред ра су де поди гле 
су чврсте зи до ве раз два ја ња из ме ђу раз ли чи тих гру па у људ-
ском дру штву. Хри стос и Ње го ва ми си ја по гре шно су пред ста-
вље ни и мно ги љу ди сма тра ли су да су у ства ри ис кљу че ни из 
слу жбе Је ван ђе ља. Ме ђу тим, не ка се не осе ћа ју одво је ним од 
Хри ста. Не по сто ји ни ка к ва пре пре ка ко ју чо век или со то на 
мо же да по диг не а да је ве ра не мо же са вла да ти.

Фе ни чан ка се ве ром су протста ви ла пре пре ка ма ко је су би-
ле по диг ну те из ме ђу Је вре ја и не зна бо жа ца. На су прот обес хра-
бре њу, не гле да ју ћи на окол но сти ко је би је мо гле на ве сти да 
по сум ња, по у зда ла се у Спа си те ље ву љу бав. Хри стос же ли да се 
и ми та ко по у зда мо у Ње га. Бла го сло ви спа се ња при па да ју сва-
кој ду ши. Ни шта дру го, осим соп стве ног из бо ра, не мо же спре-
чи ти ни јед ног чо ве ка да преко Јеванђеља не по ста не у Христу 
су де о ник у обе ћа њи ма.

Дру штве не раз ли ке су мр ске Бо гу. Он не при зна је ни шта 
што има та кво обе леж је. У Ње го вим очи ма ду ше свих љу ди 
има ју јед на ку вред ност. Он је »учи нио да од јед не кр ви сав род 
чо ве чиј жи ви по све му ли цу зе маљ ско ме, и по ста вио је на пред 
од ре ђе на вре ме на и ме ђе њи хо во га жи вље ња: да тра же Го спо да, 
не би ли га ба рем опи па ли и на шли, прем да ни је да ле ко ни од 
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јед но га од нас«. Без раз ли ке у го ди на ма или дру штве ном по ло-
жа ју или на род но сти и вер ској при пад но сти, сви су по зва ни да 
до ђу к Ње му и жи ве. »Ко ји га год ве ру је не ће се по сти де ти. Јер 
не ма раз ли ке.« »Не ма ту Је вре ји на ни Гр ка, не ма ро ба ни го спо-
да ра.« »Бо гат и си ро мах сре та ју се; обо ји цу је Го спод ство рио.« 
»Бог сви ју, и бо гат за све ко ји га при зи вљу. Јер ко ји год при зо ве 
име Го спод ње спа шће се.« (Де ла 17,26.27; Га ла ти ма 3,28; При че 
22,2; Ри мља ни ма 10,11–13)



Глава 44

Oва глава заснована је на Матеју 15,29-39; 16,1-12; 
Марку 7,31-37; 8,1-21.

ПРАВИ ЗНАК

»И опет изи ђе Исус из кра је ва тир ских и си дон ских и до-
ђе на мо ре Га ли леј ско у кра је ве де сето град ске.« (Мар ко 

7,31)
Ста нов ни ци Гер ге се, оп сед ну ти од злих ду хо ва, би ли су из-

ле че ни у области Де сет гра до ва. Ов де је на род уз бу ђен уни ште-
њем сви ња, при мо рао Ису са да оде од њих. Али слу ша ли су гла-
сни ке ко је је оста вио за со бом и са да су же ле ли да Га ви де. Ка да 
је по но во до шао у ову област, мно го љу ди оку пи ло се око Ње га 
доводећи Му »глу ха и му та ва« чо ве ка. Исус по свом оби ча ју 
ни је из ле чио чо ве ка са мо реч ју. Узев ши га у стра ну из мно штва, 
ста вио је сво је пр сте у ње го ве уши и до дир нуо ње гов је зик; гле-
да ју ћи пре ма не бу уз дах нуо је на ми сао о уши ма ко је се не ће 
отво ри ти исти ни, и је зи ци ма ко ји су од би ли да при зна ју От ку-
пи те ља. На ре чи: »Отво ри се«, чо ве ку се по вра ти ла моћ го во ра 
и за не ма ру ју ћи на лог да ни ко ме не го во ри, об ја вљи вао је око ло 
до га ђај о свом из ле че њу.

Исус је оти шао на јед но бр до и ту се око Ње га оку пи ло мно-
штво, до но се ћи и по ла жу ћи сво је бо ле сне и хро ме пред Ње го ве 
но ге. Он их је све ис це лио; а на род, иа ко мно го бо жач ки, сла вио 
је Бо га Изра и ље ва. Три да на на ста ви ли су да се оку пља ју око 
Спа си те ља, спа ва ју ћи но ћу на отво ре ном, а пре ко да на жељ но 
су се ти ска ли да чу ју Хри сто ве ре чи и ви де Ње го ва де ла. На 
кра ју ова три да на не ста ло им је хра не. Исус ни је же лео да их 
вра ти глад не и затра жио је од уче ни ка да им да ју хра ну. Уче ни-
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ци су по но во от кри ли с воје не вер ство. У Вит са и ди су ви де ли 
ка ко је са Хри сто вим бла го сло вом, њи хо ва ма ла за ли ха би ла 
до вољ на да на хра ни мно штво, ипак са да ни су из не ли све што 
су има ли, узда ју ћи се у Ње го ву си лу да то умно жи за глад но 
мно штво. Шта ви ше, оне ко је је на хра нио у Вит са и ди би ли су 
Је вре ји; а ови су би ли не зна бо шци и мно го бо шци. Је вреј ске 
пред ра су де би ле су још увек ја ке у ср ци ма уче ни ка, па су од го-
во ри ли Ису су: »От ку да ће мо узе ти хле ба ов де у пу сти њи да их 
на хра ни мо?« Ме ђу тим, по слу шни Ње го вој ре чи до не ли су Му 
оно што су има ли – се дам хле бо ва и две ри бе. Мно штво је би ло 
на хра ње но, а пре о ста ло је се дам ве ли ких кор пи. Че ти ри хи ља-
де љу ди, по ред же на и де це, би ло је та ко осве же но и Исус их је 
от пу стио ра до сних и за хвал них ср ца.

Та да је узео ла ђу и са сво јим уче ни ци ма от пло вио је зе ром 
до Маг да ле, на ју жном де лу Ге ни са рет ске рав ни це. На гра ни ци 
Ти ра и Си до на Ње гов дух осве жило је ду бо ко по ве ре ње Си ро-
фе ни чан ке. Не зна бо жач ки на род из Де сет гра до ва ра до сно Га 
је при мио. Са да ка да се још је дан пут ис кр цао у Га ли ле ји, у ко-
јој се Ње го ва си ла нај у пе ча тљи ви је ис по љи ла, у ко јој је учи нио 
нај ви ше де ла ми ло сти и из но сио сво је уче ње, био је до че кан са 
охо лим не вер ством.

Јед ном по слан ству фа ри се ја при дру жи ли су се пред став ни-
ци бо га тих и до сто јан стве них са ду ке ја – јед не стран ке све ште-
ни ка – сум ња ли ца и на род них пле ми ћа. Ове две сек те би ле су у 
љу том не при ја тељ ству. Са ду ке ји су се до дво ра ва ли вла да ју ћој 
си ли да би са чу ва ли свој по ло жај и углед. Фа ри се ји, са дру ге 
стра не, под сти ца ли су на род ну мр жњу пре ма Ри мља ни ма, че-
зну ћи за да ном ка да ће зба ци ти ја рам осва ја ча. Ме ђу тим, фа-
ри се ји и са ду ке ји са да су се ује ди ни ли про тив Хри ста. Сли чан 
те жи слич но ме; па се зло, где год оно по сто ји, удру жу је са злом 
да уни шти  до бро.

Са да су фа ри се ји и са ду ке ји до шли Хри сту тра же ћи знак са 
Не ба. Ка да је Израиљ у вре ме Ису са На ви на, иза шао у бој са 
Ха на не ји ма код Вет-Оро на, Сун це је ста ло на за по вест во ђе све 
док ни је из во је ва на по бе да; мно га слич на чу да по ка за ла су се у 
њи хо вој исто ри ји. Та кав сличан знак тра жен је од Ису са. Ме-
ђу тим, оно што је би ло по треб но Је вре ји ма ни су би ли ова кви 
зна ци. Са мо спо ља шњи до каз не би им мо гао ко ри сти ти. Оно 
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што је њи ма би ло по треб но ни је би ло ум но про све тље ње, већ 
ду хов на основа.

»Ли це ме ри«, ре као је Исус, »ли це не бе ско уме те по зна ва ти« 
– про у ча ва њем не ба мо гли су уна пред да од ре де вре ме – »а з на-
ке вре ме на не мо же те по зна ти?« Хри сто ве ре чи, из го во ре не у 
си ли Све то га Ду ха, ко је су их осве до чи ле о гре ху, би ле су знак 
ко ји је Бог дао за њи хо во спа се ње. Да ти су и зна ци не по сред но 
са Не ба да по твр де Хри сто ву ми си ју. Пе сма ан ђе ла па сти ри ма, 
зве зда ко ја је во ди ла му дра це, го луб и глас са Не ба при ли ком 
Ње го вог кр ште ња, би ли су све до ци за Ње га.

»И уз дах нув ши ду хом сво јим ре че: За што род овај знак тра-
жи?« »И знак не ће му се да ти осим зна ка Јо не про ро ка.« Као што 
је Јо на био три да на и три но ћи у ки то вом тр бу ху, Хри стос ће би-
ти исто то лико вре ме на »у ср цу зе мље«. Као што је Јо ни но про по-
ве да ње би ло знак Ни не вља ни ма, та ко је и Хри сто во про по ве да-
ње би ло знак Ње го вом на ра шта ју. Ме ђу тим, ка ква су прот ност у 
при хва та њу ре чи! На род ве ли ког не зна бо жач ког гра да за дрх тао 
је када је чуо Бож ју опо ме ну. Ца ре ви и пле ми ћи су се по ни зи ли; 
уз ви ше ни и ни ски за јед но су пла ка ли пред не бе ским Бо гом и Ње-
го ва ми лост им је би ла по да ре на. »Ни не вља ни из и ћи ће на суд 
с ро дом овим«, ре као је Хри стос, »и осу ди ће га; јер се по ка ја ше 
Јо ни ним по у че њем: А гле, ов де је ве ћи од Јо не.« (Ма теј 12,40.41)

Сва ко чу до ко је је Хри стос учи нио би ло је знак Ње го вог бо-
жан ства. Он је вр шио упра во онај по сао ко ји је пред ска зан као 
Ме си јин; али за фа ри се је ова де ла ми ло ср ђа би ла су из ри чи та 
са бла зан. Је вреј ске во ђе гле да ле су са без ду шном рав но ду шно-
шћу људ ске пат ње. У мно гим слу ча је ви ма њи хо ва се бич ност и 
угње та ва ње про у зро ко ва ле су пат ње ко је је Хри стос от кло нио. 
Та ко су Ње го ва чу да постала пре кор за њих.

Оно што је на ве ло Је вре је да од ба це Спа си те љев рад би ло 
је нај у зви ше ни ји до каз Ње го вог бо жан ског ка рак те ра. Нај ве ћи 
зна чај Ње го вих чу да огле да се у чи ње ни ци да су би ла за бла го-
слов људ ском ро ду. Ње гов жи вот от кри вао је Бож ји ка рак тер и 
то је нај ве ћи до каз да је до шао од Бо га. Чи нио је Бож ја де ла и 
го во рио Бож је ре чи. Та кав жи вот је нај ве ће од свих чу да.

Ка да се у на ше вре ме из но си вест исти не, има мно гих ко-
ји, као и Је вре ји, ви чу: »По ка жи нам знак. Учи ни не ко чу до.« 
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Хри стос ни је учи нио ни јед но чу до на зах тев фа ри се ја. Он ни је 
учи нио ни јед но чу до у пу сти њи као од го вор на со то ни но под-
ме та ње. Он нам не да је си лу да се од бра ни мо или удо во љи мо 
зах те ви ма не вер ства и охо ло сти. Ме ђу тим, Је ван ђе ље ни је без 
зна ка свог бо жан ског по ре кла. Зар ни је чу до што мо же мо да 
се отрг немо со то ни ног роп ства? Не при ја тељ ство пре ма со то ни 
ни је при род но људ ском ср цу; оно је уса ђе но Бож јом благодаћу. 
Ка да се онај ко ји је био под вла шћен упор ној, ко ле бљи вој во-
љи, осло бо ди и це лим ср цем пот чи ни Бож јој при влач ној си ли, 
оства ре но је чу до; исто је та ко и ка да чо век ко ји је био у ве ли кој 
за блу ди схва ти мо рал ну исти ну. Сва ки пут ка да се не ка ду ша 
обра ти и на у чи да љу би Бо га и др жи Ње го ве за по вести, ис пу-
ња ва се Бож је обе ћа ње: »И да ћу вам но во ср це, и нов ћу дух 
мет ну ти у вас.« (Је зе киљ 36,26) Про ме на људ ског ср ца, пре о-
бра жај људ ског ка рак те ра је чу до ко је от кри ва Спа си те ља ко ји 
увек жи ви и ра ди на спа са ва њу ду ша. До сле дан жи вот у Хри сту 
ве ли ко је чу до. У про по ве да њу Бож је ре чи, знак ко ји ће се по ка-
за ти, са да и увек, је при су ство Све то га Ду ха, да пре тво ри реч у 
об на вља ју ћи си лу за оне који је слу ша ју. То је Бож ји све док пред 
све то м о бо жан ској миси ји Ње го вог Си на.

Они ко ји су же ле ли знак од Ису са та ко су не вер ством отврд-
ну ли сво је ср це да у Ње го вом ка рак те ру ни су пре по зна ли Бож је 
об лич је. Ни су хте ли да ви де да је Ње го ва ми си ја би ла ис пу ње ње 
Пи сма. У при чи о бо га та шу и Ла за ру, Исус је ре као фа ри се ји ма: 
»Ако не слу ша ју Мој си ја и про ро ка, да ко и из мр твих уста не 
не ће ве ро ва ти.« (Лу ка 16,31) Ни ка кав знак ко ји би мо гао да се 
збуде на не бу или Зе мљи не би им био од ко ри сти.

Исус је »уз дах нув ши ду хом сво јим« и окре нув ши се од гру пе 
сит ни ча ра, по но во ушао у ла ђу са сво јим уче ни ци ма. У муч ној 
ти ши ни опет су пре шли пре ко је зе ра. Ни су се вра ти ли на ме сто 
ко је су на пу сти ли, већ су се усме ри ли пре ма Вит са и ди у чи јој 
бли зи ни је би ло на хра ње но пет хи ља да љу ди. Ка да су сти гли на 
дру ги стра ну Исус је ре као: »Чу вај те се ква сца фа ри сеј ско га и 
са ду кеј ско га.« Је вре ји су има ли оби чај још из Мој си је вог вре-
ме на да скло не ква сац из сво јих до мо ва за вре ме пра зни ка Пас-
хе и та ко би ли на у че ни да га сма тра ју зна ме њем гре ха. Ипак, 
уче ни ци ни су раз у ме ли Ису са. При ли ком свог из не над ног од-
ла ска из Маг да ле, за бо ра ви ли су да по не су хлеб, па су са со бом 
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има ли са мо је дан ко мад. Раз у ме ли су да се Хри стос по зи ва на 
ову окол ност упо зо ра ва ју ћи их да не  ку пу ју хлеб од фа ри се ја 
или са ду ке ја. Њи хов не до ста так ве ре и ду хов ног про ни ца ња 
че сто их је до во дио до слич них по гре шних схва та ња Ње го вих 
ре чи. Са да их је Исус пре ко рио што су ми сли ли да се Он, ко ји је 
на хра нио хи ља де љу ди са ма ло ри ба и јеч ме них хле бо ва, у овој 
све ча ној опо ме ни по звао само на зе маљ ску хра ну. Пре ти ла је 
опа сност да лу ка во ра су ђи ва ње фа ри се ја и са ду ке ја, не про жме 
не вер ством Ње го ве уче ни ке као ква сцем, на во де ћи их да ола ко 
раз ми шља ју о Хри сто вим де ли ма.

Уче ни ци су би ли скло ни да ми сле да Њи хов Учи тељ тре ба-
ло да ис пу ни зах тев за зна ком на не бу. Ве ро ва ли су да је Он 
имао пот пу ну мо гућност да то учи ни и да би та кав знак ућут-
као Ње го ве не при ја те ље. Ни су препознали ли це мер ство ових 
сит ни ча ра.

Ме се ци ма по сле то га »кад се на њих ску пи ше хи ља де на ро да 
да ста до ше га зи ти је дан дру го га«, Исус је по но вио исто уче ње. 
»Он да по че нај пре го во ри ти уче ни ци ма сво јим: чу вај те се ква-
сца фа ри сеј ско га, ко ји је ли це мер је.« (Лу ка 12,1)

Ква сац ста вљен у те сто де лу је не о сет но, ме ња ју ћи чи та ву 
коли чи ну у скла ду са сво јом при ро дом. На тај на чин ако се до-
пу сти ли це мер ју да жи ви у ср цу, оно про жи ма ка рак тер и жи-
вот. Је дан упа дљив при мер фа ри сеј ског ли це мер ја, Хри стос је 
већ уко рио оп ту жу ју ћи при ме ну »кор ва на« ко јим се при кри-
ва ло за не ма ри ва ње ду жно сти де це та ко зва ном да ре жљи во шћу 
пре ма Храму. Књи жев ници и фа ри се ји не при мет но су под ме-
та ли пре вар на на че ла. При кри ва ли су ствар ну на ме ру сво јих 
док три на и ко ри сти ли сва ку при ли ку да их ве што ути сну у ми-
сли сво јих слу ша ла ца. Ова ла жна на че ла, ка да се јед ном при-
хва те, де лу ју као ква сац у те сту, про жи ма ју ћи и ме ња ју ћи ка-
рак тер. Ово лицемерно уче ње учи ни ло је да на род те шко при-
хва ти Хри сто ве ре чи.

Исти ути ца ји де лу ју и да нас пре ко оних ко ји по ку ша ва ју да 
Бож ји за кон об ја сне на та кав на чин да га ускла де са сво јим по-
ступ ци ма. Ова вр ста љу ди не на па да За кон отво ре но, већ уво-
ди спе ку ла тив не те о ри је ко је пот ко па ва ју ње го ва на че ла. Они 
својим објашњењима уни шта ва ју ње го ву сна гу.
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Ли це мер ство фа ри се ја би ло је про из вод се бич но сти. Лично 
про сла вља ње  би ло је циљ њи хо вог жи во та. То их је до ве ло до 
то га да из вр ћу и по гре шно при ме њују Пи смо и за сле пи ло их у 
од но су на циљ Хри сто ве ми си је. Чак и Хри сто ви апо сто ли на-
ла зи ли су се у опа сно сти да га је ово под му кло зло. Они ко ји су 
се убра ја ли у Ису со ве след бе ни ке, али ни су на пу сти ли све да би 
по ста ли Ње го ви уче ни ци, у ве ли кој ме ри под ле гли су ути ца ју 
фа ри сеј ског ра су ђи ва ња. Они су се че сто ко ле ба ли из ме ђу ве ре 
и не вер ства и ни су препо зна ли бо гат ство му дро сти са кри ве не 
у Хри сту. Чак и уче ни ци, иа ко су спо ља на пу сти ли све Ису са 
ра ди, у ср цу ни су пре ста ли да тра же ве ли ке ства ри за се бе. Овај 
дух под ста као је сва ђу око то га ко ће би ти нај ве ћи. Он се по ста-
вио из ме ђу њих и Хри ста, чи не ћи их тако ма ло са о се ћај ним са 
Ње го вом ми си јом самопожртвов но сти и та ко спо рим да схва те 
тај ну от ку пље ња. Као што ће ква сац, ако се оста ви да до вр ши 
свој по сао, иза зва ти уква ре ност и рас па да ње, та ко ће и са мо-
жив дух ако се га ји иза з ва ти скр на вље ње и уни ште ње ду ше.

Ко ли ко је ме ђу Хри сто вим след бе ни ци ма да нас, као и у ста-
ра вре ме на, ра ши рен овај под му кли, вар љи ви грех! Ка ко је че-
сто на ша слу жба Хри сту и на ша за јед ни ца јед ног са дру гим на-
ру ше на тај ном же љом за уз ди за њем сво га ја! Ка ко се бр зо ја вља 
же ља да са ми се би че сти та мо и же ља за људ ским одо бра ва њем! 
Са мољубље, же ље за лак шим пу тем од оно га ко ји је Бог од ре-
дио, во ди ка за ме ни бо жан ских пра ви ла људ ским те о ри ја ма и 
пре да њем. Ре чи Хри сто ве опо ме не из го во ре не су Ње го вим уче-
ни ци ма: »Чу вај те се ква сца фа ри сеј ско га.«

Хри сто ва ве ра је чи ста искре ност. Рев ност за Бож ју сла ву је 
по бу да уса ђе на Све тим Ду хом, јер са мо Његово успе шно де ло-
ва ње мо же да уса ди ову по бу ду. Је ди но Бож ја си ла мо же да от-
кло ни са мо жи вост и ли це мер ство. Ова про ме на је знак Ње го-
вог де ло ва ња. Ка да ве ра ко ју при хва та мо ра зо ри се бич ност и 
при твор ност, ка да нас во ди да тра жи мо Бож ју сла ву, а не своју, 
мо же мо би ти си гур ни да је то пра ви пут. »Оче, про сла ви име 
сво је!« (Јо ван 12,28) би ло је основ но пра ви ло Хри сто вог жи во та 
и ако Га сле ди мо то ће постати основ но пра ви ло на шег жи во-
та. Он нам за по ве да да хо да мо »као што је Он хо дио« и »по том 
раз у ме мо да Га по зна смо, ако за по ве сти Ње го ве др жи мо.« (1. Јо-
ва но ва 2,6.3)



Глава 45

Oва глава заснована је на Матеју 16,13-28; 
Марку 8,27-38; Луки 9,18-27.

У СЕНЦИ КРСТА

Хри стов рад на Зе мљи бр зо се при ми цао кра ју. Пред Њим су 
се у жи вом при ка зу от кри ва ли при зо ри према ко ји ма су се 

упу ти ле Ње го ве но ге. Чак и пре не го што је на Се бе узео људ ску 
при ро ду, ви део је це лу ду жи ну ста зе ко јом је мо рао про ћи да би 
спа сао оно што је из гу бље но. Сва ки бол ко ји је раз ди рао Ње-
го во ср це, сва ку те шку увре ду ко ја се сру чи ла на Ње го ву гла ву, 
сва ку оску ди цу ко ју је мо рао да под не се, ја сно је ви део пре не го 
што је од ло жио сво ју кру ну и цар ску оде ћу и си шао са пре сто ла 
да би сво је бо жан ство за о де нуо људ ском при ро дом. Пред Ње го-
вим очи ма пру жа ла се це ла ста за од ја са ла до Гол го те. По зна вао 
је пат њу ко ја ће до ћи на Ње га. Он је све то знао, а ипак ре као: 
»Ево идем, као што је у Књи зи пи са но за Ме не хо ћу чи ни ти во-
љу Тво ју, Бо же Мој, и закон је Твој ме ни у ср цу.« (Пса лам 40,7.8)

Пред очи ма имао је стал но ис ход сво је ми си је. Ње гов зе-
маљ ски жи вот, пре пун на пор ног ра да и самопожртвов но сти, 
био је ис пу њен ра до шћу у на ди да сав труд не ће би ти уза лу дан. 
Да ју ћи свој жи вот за жи вот љу ди, Он ће вра ти ти свет ода но сти 
Бо гу. Иа ко је пр во мо рао да при ми кр ште ње кр вљу, иа ко су гре-
си све та те шко при ти ски ва ли Ње го ву не ви ну ду шу; иа ко је на 
Ње му ле жа ла сен ка не из ре ци вог бо ла; Он је, ипак, због ра до сти 
ко ја Му је из ло же на, иза брао да пре тр пи крст и пре зре сра мо ту.

При зо ри ко ји су се на ла зи ли пред Њим још су би ли са кри ве ни 
од иза бра них са рад ни ка у Ње го вој слу жби, али би ло је бли зу вре-
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ме ка да ће мо ра ти да по сма тра ју Ње го ве са мрт не му ке. Мо ра ће 
да гле да ју Ње га кога су во ле ли и у ко га су има ли по ве ре ња, ка ко 
ће би ти пре дат не при ја те љи ма и при ко ван на гол гот ском кр сту. 
Уско ро ће мо ра ти да их оста ви да се без уте хе Ње го вог ви дљи вог 
при су ства су о че са све том. Знао је да ће их про га ња ти же сто ка 
мр жња и не вер ство и же лео је да их при пре ми за та ис ку ше ња.

Исус и Ње го ви уче ни ци сти гли су са да у је дан од гра ди-
ћа око Ће са ри је Фи ли по ве. Би ли су из ван гра ни ца Га ли ле је у 
обла сти у ко јој је пре о вла да ва ло идо ло по клон ство. Ов де су 
уче ни ци би ли одво је ни од ју да и стич ког ути ца ја и до ве де ни у 
бли жи до дир са па ган ским бо го слу же њем. Око њих су би ли за-
сту пље ни об ли ци су је вер ја, ко ји су по сто ја ли у свим де ло ви ма 
све та. Исус је же лео да их упо зна ва ње са овим на ве де да осе те 
сво ју од го вор ност пре ма не зна бо шци ма. За вре ме сво га бо рав-
ка у овој обла сти, на сто јао је да се по ву че од по у ча ва ња на ро да 
и пот пу ни је по све ти сво јим уче ни ци ма.

На ме ра вао је да им го во ри о пат ња ма ко је Га оче ку ју. Ме-
ђу тим, пр во је оти шао на са мо и мо лио се да њи хо ва ср ца бу ду 
при пре мље на да при ме Ње го ве ре чи. По што им се при дру жио, 
ни је од мах са оп штио оно што је же лео да им ка же. Пре не го 
што ће ово учи ни ти, пру жио им је при ли ку да по ка жу сво ју ве-
ру у Ње га да би се осна жи ли за ис ку ше ње ко је ће до ћи. Упи тао 
је: »Ко го во ре љу ди да је Син Чо вечији?«

Уче ни ци су са жа лош ћу мо ра ли да при зна ју да Изра иљ ни је 
успео да у Ње му пре по зна Ме си ју. Не ки су Га, исти на, про гла-
си ли Да ви до вим си ном, ка да су ви де ли Ње го ва чу да. Мно штво 
ко је је би ло на хра ње но код Вит са и де, же лело је да Га про гла си 
ца рем Изра и ље вим. Мно ги су би ли спрем ни да Га при хва те као 
про ро ка; али ни су ве ро ва ли да је Ме си ја.

Исус је са да по ста вио дру го пи та ње, ко је се од но си ло на са-
ме уче ни ке: »А ви шта ми сли те ко сам Ја?« Пе тар је од го во рио: 
»Ти си Хри стос, Син Бо га жи во га.«

Пе тар је од по чет ка ве ро вао да је Исус Ме си ја. Мно ги дру-
ги ко ји су би ли осве до че ни про по ве да њем Јо ва на Кр сти те ља и 
при хва ти ли Хри ста, по че ли су да сум ња ју у Јо ва но ву ми си ју ка-
да је ба чен у там ни цу и уби јен, они су са да сум ња ли да је Исус 
Ме си ја ко га су та ко ду го оче ки ва ли. Мно ги од уче ни ка ко ји су 
оду ше вље но оче ки ва ли да Исус за у зме с воје ме сто на Да ви до-
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вом пре сто лу, на пу сти ли су Га ка да су про зре ли да не ма та кву 
на ме ру. Ме ђу тим, Пе тар и ње го ви дру го ви ни су се по ко ле ба-
ли у сво јој при вр же но сти Ње му. Не по сто ја ност оних ко ји су 
Га ју че сла ви ли, а да нас осу ђи ва ли ни је уни шти ла ве ру пра вих 
Спа си те ље вих след бе ни ка. Пе тар је из ја вио: »Ти си Хри стос, 
Син Бо га жи во га.« Он ни је оче ки вао цар ске по ча сти да кру ни-
шу ње го вог Го спо да, већ Га је при хва тио у Ње го вом по ни же њу.

Пе тар је ис ка зао ве ру два на е сто ри це. Па ипак, уче ни ци су би-
ли још увек да ле ко од раз у ме ва ња Хри сто ве ми си је. Про ти вље ње 
све ште ни ка и по гла ва ра и њи хо во не тач но пред ста вља ње, ни су 
мо гли да их од вра те од Хри ста, али су их још увек ве о ма збу њи ва-
ли. Они ни су ја сно ви де ли свој пут. Ути цај њи хо вог ра ног васпи-
та ња, уче ња ра би на, моћ пре да ња, још увек су за кла ња ли по глед 
на исти ну. С вре ме на на вре ме, оба сја ва ли су их дра го це ни зра ци 
Исусове све тло сти, али, ипак, че сто су би ли као љу ди ко ји по ср ћу 
у мра ку. Ме ђу тим, ово га да на, пре не го што су се су о чи ли са ве ли-
ком про бом сво је ве ре, Све ти Дух је у си ли по чи нуо на њи ма. За 
из ве сно вре ме њи хо ве очи одво ји ле су се од оно га »што се ви ди« 
да би гле да ле »оно што се не ви ди«. (2. Ко рин ћа ни ма 4,18) Под 
људ ским об лич јем препозна ли су сла ву Бож јег Си на.

Исус је од го во рио Пе тру: »Бла го те би, Си мо не си не Јо нин! 
Јер те ло и крв ни су те би то ја ви ли, не го Отац Мој ко ји је на Не-
бе си ма.«

Исти на ко ју је Пе тар при знао пред ста вља те мељ ве ре хри-
шћа ни на. То је оно што сам Хри стос об ја вљу је да је веч ни жи-
вот. Ме ђу тим, по се до ва ње овог са зна ња ни је пред ста вља ло 
раз лог за са мо у зви ше ње. Ово ни је от кри ве но Пе тру ни ње го-
вом му дро шћу, ни ње го вом до бро том. Људ ски род сам од се бе 
ни ка да не мо же да до стиг не поз на ва ње бо жан ског. »То су ви-
си не не бе ске, шта ћеш учи ни ти? Ду бље је од па кла, ка ко ћеш 
по зна ти?« (О Јо ву 11,8) Је ди но дух по си на штва мо же нам от-
кри ти ду бо ка Бож ја де ла »што око не ви де, и ухо не чу, и у ср це 
чо ве ку не до ђе«. »А на ма је Бог от крио Ду хом сво јим; јер Дух 
све ис пи ту је, и ду би не Бож је.« (1. Ко рин ћа ни ма 2,9.10) »Тај на је 
Го спод ња у оних ко ји Га се бо је«, а Пе тро во рас по зна ва ње Хри-
сто ве сла ве до каз је да је био »на у чен од Бо га«. (Пса лам 25,14; 
Јо ван 6,45) За и ста »бла го те би, Си мо не си не Јо нин! Јер те ло и 
крв ни су те би то ја ви ли«.
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Исус је на ста вио: »А и ја те би ка жем: ти си Пе тар, и на ово ме 
ка ме ну са зи да ћу Цр кву сво ју, и вра та па кле на не ће је над вла-
да ти.« Име Пе тар зна чи Ка мен – Ка мен ко ји се ко тр ља. Пе тар 
ни је био сте на на ко јој је уте ме ље на Цр ква. Вра та па кле на над-
вла да ла су га ка да се заклињањем од ре као свог Го спо да. Цр ква 
је са зи да на на Оно ме ко га не мо гу над вла да ти па кле на вра та. 

Ве ко ви ма пре Спа си те ље вог до ла ска, Мој си је је ука зао на 
Сте ну Изра и ље вог спа се ња. Псал ми ста је пе вао о »твр дом гра-
ду«. Иса и ја је на пи сао: »За то ова ко ве ли Го спод Го спод: ево, Ја 
ме ћем у Си о ну Ка мен, Ка мен иза бран, Ка мен од угла, ску по-
цен, Те мељ тврд.« (5. Мој си је ва 32,4; Пса лам 62,7; Иса и ја 28,16) 
Сам Пе тар на дах ну то пи шући, при ме њу је ово про ро чан ство 
на Ису са. Он ка же: »Јер оку си те да је благ Го спод. Кад до ђе те к 
Ње му, као Ка ме ну жи ву, ко ји је, исти на, од љу ди од ба чен, али 
од Бо га иза бран и при бран: И ви као жи во ка ме ње зи дај те се у 
ку ћу ду хов ну.« (1.Пе тро ва 2,3–5)

»Јер Те ме ља дру го га ни ко не мо же по ста ви ти осим оно га ко ји 
је по ста вљен, ко ји је Исус Хри стос.« (1. Ко рин ћа ни ма 3,11) »На 
ово ме ка ме ну«, ре као је Исус, »са зи да ћу Цр кву сво ју.« У при су-
ству свих не бе ских ду хов них би ћа, у при су ству не ви дљи ве ар-
ми је па кла, Хри стос је осно вао сво ју Цр кву на жи вој Сте ни. Та 
Сте на је Он сам – Ње го во те ло за нас сло мље но и ра ње но. Цр кву 
ко ја је са зда на на овом Те ме љу вра та па кле на не ће над вла да ти.

Ка ко је сла ба из гле да ла Цр ква, ка да је Хри стос из го во рио 
ове ре чи! По сто ја ла је са мо ша чи ца вер ни ка, про тив ко јих ће 
би ти упра вље на сва си ла злих ду хо ва и злих љу ди, али ипак 
Хри сто ви след бе ни ци ни је тре ба ло да се пла ше. Са зи да ни на 
Сте ни њи хо ве сна ге, они не мо гу би ти сру ше ни.

Шест хи ља да го ди на ве ра је зи да на на Хри сту. Шест хи ља-
да го ди на ви хо ри и бу ре со тон ског бе са уда ра ју о Сте ну на шег 
спа се ња; али она не по мич но сто ји.

Пе тар је из ра зио исти ну ко ја пред ста вља те мељ ве ре Цр кве 
и Исус га је по ча ство вао као пред став ни ка чи тавог те ла са ста-
вље ног од вер ни ка. Он је ре као: »И да ћу ти кљу че ве од цар ства 
не бе ско га: и што све жеш на зе мљи би ће све за но на Не бе си ма; и 
што раз дре шиш на зе мљи би ће раз дре ше но на Не бе си ма.«

»Кљу че ви од цар ства не бе ско га«, Хри сто ве су ре чи. Све ре-
чи Све то га пи сма су Ње го ве и овим су об у хва ће не. Ове ре чи 
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има ју си лу да отво ре и за тво ре Не бо. Оне об ја вљу ју усло ве под 
ко ји ма се љу ди при ма ју или од ба цу ју. Та ко је де ло оних ко ји 
про по ве да ју Бож ју реч ми рис жи вот ни за жи вот или ми рис 
смрт ни за смрт. Њи хо ва ми си ја ме ри се веч ним ре зул та том.

Спа си тељ ни је по ве рио де ло Је ван ђе ља са мо и лич но Пе тру. 
Ка сни је, по на вља ју ћи ре чи ко је су из го во ре не Пе тру, при ме њу-
је их не по сред но на Цр кву. У су шти ни исто је би ло изго во ре но 
и два на е сто ри ци као пред став ни ци ма те ла вер ни ка. Да је Исус 
дао не ки по се бан ау то ри тет јед ном од уче ни ка над оста ли ма, 
не би смо та ко че сто на ла зи ли ка ко се пре пи ру око то га ко је 
нај ве ћи. Они би се пот чи ни ли же љи сво га Учи те ља и по што ва-
ли оно га ко га је Он иза брао.

Уме сто да је на и ме но вао јед но га ко ји ће би ти њи хов во ђа, 
Хри стос је ре као уче ни ци ма: »А ви се не зо ви те ра ви«; »ни ти 
се зо ви те учи те љи; јер је у вас је дан Учи тељ Хри стос.« (Ма теј 
23,8.10)

»Сва ко ме му жу гла ва је Хри стос.« Бог ко ји је све по ло жио 
под Спа си те ље ве но ге, »Ње га да де за гла ву Цр кви, над сви ма, 
ко ја је те ло Ње го во, пу ни на оно га ко ји све ис пу ња ва у све му«. 
(1. Ко рин ћа ни ма 11,3; Ефе сци ма 1,22.23) Цр ква је са зи да на на 
Хри сту као сво ме те ме љу и она слу ша Хри ста као сво ју Гла ву. 
Она не сме да за ви си од чо ве ка или да чо век њо ме вла да. Мно-
ги твр де да им по ло жај по ве ре ња у Цр кви да је власт да на ре ђу ју 
шта дру ги љу ди тре ба да ве ру ју и чи не. Бог не одо бра ва ова кво 
пра во. Спа си тељ из ја вљу је: »Ви сте бра ћа.« Сви су из ло же ни 
ис ку ше њу и под ло жни гре шка ма. Ни на јед но смрт но би ће не 
мо же мо се осло ни ти да нас во ди. Сте на ве ре је жи во при су ство 
Хри ста у Цр кви. На њу мо же да се осло ни и нај сла би ји, а они 
ко ји се бе сма тра ју нај ја чи ма, по ка за ће се нај сла би ји ма ако Хри-
ста не учи не сво јом си лом. »Да је про клет чо век ко ји се узда у 
чо ве ка и ко ји ста вља те ло се би за ми ши цу.« Го спод је Сте на и 
»де ло је те Сте не са вр ше но«. »Бла го сви ма ко ји се у Њ узда ју!« 
(Је ре ми ја 17,5;5. Мој си је ва 32,4; Пса лам 2,12)

На кон Пе тро вог при зна ња, Исус је на ло жио уче ни ци ма да 
ни ко ме не ка жу да је Он Хри стос. Због од луч ног от по ра књи-
жев ни ка и фа ри се ја дат им је овај на лог. А и ви ше од то га, на-
род – па чак и апо сто ли – има ли су та ко по гре шну пред ста ву о 
Ме си ји да кад би Га и јав но про гла си ли то им не би да ло пра ви 
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по јам о Ње го вом ка рак те ру или де лу. Ме ђу тим, из да на у дан 
Он им се от кри вао као Спа си тељ и та ко же лео да пру жи пра ви 
по јам о Се би као Ме си ји.

Уче ни ци су још увек оче ки ва ли да Хри стос за вла да као зе-
маљ ски вла дар. Иа ко је та ко ду го крио сво је на ме ре, ве ро ва ли су 
да Он не ће увек оста ти у си ро ма штву и по ву че но сти; да је бли-
зу вре ме ка да ће осно ва ти сво је цар ство. Апо сто ли ни ка да ни су 
га ји ли ми сао: да мр жња све ште ни ка и ра би на не ће ни ка да би ти 
по бе ђе на, да ће Хри стос би ти од ба чен од свог на ро да, да ће би ти 
осу ђен као ва ра ли ца и ра за пет као зло чи нац. Ме ђу тим, при бли-
жа вао се час си ле та ме, па је Исус мо рао сво јим уче ни ци ма да от-
кри је су коб ко ји је пред њи ма. Био је жа ло стан, јер је уна пред ви-
део ис ку ше ње. До ово га тре нут ка уз др жао се да им об ја ви би ло 
шта о свом стра да њу и смр ти. У свом раз го во ру са Ни ко ди мом 
ре као је: »И као што Мој си је по ди же зми ју у пу сти њи, та ко тре ба 
Син Чо ве чи ји да се по диг не. Да ни је дан ко ји Га ве ру је не по ги не, 
не го да има жи вот веч ни.« (Јо ван 3,14.15) Ме ђу тим, уче ни ци то 
ни су чу ли, а и да су чу ли, не би раз у ме ли. Али, са да би ли су са 
Ису сом, слу ша ју ћи Ње го ве ре чи, по сма тра ју ћи Ње го ва де ла, па 
ће, без об зи ра на скром ност Ње го вих окол но сти и про ти вље ња 
све ште ни ка и на ро да, мо ћи да се при дру же Пе тро вом све до чан-
ству: »Ти си Хри стос, Син Бо га жи во га.« Са да је до шло вре ме да 
се ски не ко пре на ко ја је скри ва ла бу дућ ност. »Ота да по че Исус 
ка зи ва ти уче ни ци ма сво јим да Ње му ва ља ићи у Је ру са лим, и 
мно го по стра да ти од ста ре ши на и од гла ва ра све ште нич ких и 
књи жев ни ка, и да ће Га уби ти, и тре ћи дан да ће уста ти.«

Не ми од ту ге и за па ње но сти уче ни ци су слу ша ли. Хри стос 
је при хва тио Пе тро ву из ја ву ко јом Га је при знао као Бож јег Си-
на; па су им са да Ње го ве ре чи ко ји ма је ука зао на сво је пат ње и 
смрт из гле да ле не схва тљи ве. Пе тар ни је мо гао да ћу ти. Згра био 
је сво га Учи те ља, као да је же лео да Га уда љи од зле ко би ко ја се 
ис пре чи ла, и уз вик нуо: »Бо же са чу вај, то не ће би ти од Те бе.«

Пе тар је во лео сво га Го спо да, али Исус га ни је по хва лио што 
је та ко по ка зао же љу да Га за шти ти од пат ње. Ова кве Пе тро-
ве ре чи ни су мо гле би ти по моћ и окре пље ње Ису су у ве ли ком 
ис ку ше њу ко је Му је пред сто ја ло. Оне ни су би ле у скла ду са 
Бож јим ци љем благодати из губљеном све ту, ни са по у ком о 
само пожртвов но сти, ко ју је Хри стос до шао да пру жи сво јим 

415



359У СЕН ЦИ КР СТА  

лич ним при ме ром. Пе тар ни је же лео да ви ди крст у Хри сто вом 
ра ду. Ути сак ко ји би оставиле ње го ве ре чи био је у пот пу ној 
опреч но сти са оним ко ји је Хри стос же лео да сачува у уму сво-
јих след бе ни ка, па је Спа си тељ био по кре нут да из го во ри је дан 
од нај о збиљ ни јих пре ко ра ко ји је ика да пре шао пре ко Ње го вих 
уса на: »Иди од Ме не со то но; ти си Ми са бла зан; јер не ми слиш 
што је Бож је не го људ ско.«

Со то на је по ку ша вао да обес хра бри Ису са и да Га од вра ти од 
Ње го ве ми си је, а Пе тар у сво јој сле пој љу ба ви дао је глас ис ку-
ше њу. Кнез зла био је за чет ник ове ми сли. Ње го во под сти ца ње 
би ло је иза ово га пре на гље ног по зи ва. Со то на је у пу сти њи по-
ну дио Хри сту вла да ви ну све том под усло вом да се од рек не ста-
зе по ни же ња и жр тве. Са да је из нео исто ис ку ше ње Хри сто вом 
уче ни ку. Желео је да Пе тров по глед за др жи на зе маљ ској сла ви 
да не би мо гао ви де ти крст ко ме је Хри стос же лео да усме ри ње-
го ве очи. Пре ко Пе тра со то на је опет сру чио ис ку ше ње на Ису-
са. Ме ђу тим, Спа си тељ се на то ни је освр тао; Он је ми слио на 
свог уче ни ка. Со то на се по ста вио из ме ђу Пе тра и ње го вог Учи-
те ља да уче ни ко во ср це не би би ло дир ну то при зо ром Хри сто-
вог по ни же ња за ње га. Хри сто ве ре чи ни су из го во ре не Пе тру, 
већ оно ме ко ји је по ку шао да га одво ји од ње го вог От ку пи те ља. 
»Иди од ме не со то но.« Не мој се ви ше по ста вља ти из ме ђу Ме не 
и Мог за блу де лог слу ге. До пу сти Ми да станем ли цем к ли цу са 
Пе тром, да бих мо гао да му от кри јем тај ну сво је љу ба ви.

За Пе тра је то би ла гор ка по у ка, ко ју је он спо ро учио, да 
Хри сто ва ста за на Зе мљи во ди кроз ду бо ке ду шев не пат ње и 
по ни же ња. Уче ник је устук нуо од са у че ство ва ња у пат њи са 
сво јим Го спо дом. Ме ђу тим, у ог њу пе ћи за пре чи шћа ва ње мо-
рао је да упо зна њен бла го слов. Мно го ка сни је ка да је ње го ва 
жи вах на по ја ва већ би ла по ви је на под те ре том го ди на и тру да, 
пи сао је: »Љу ба зни, не чу ди те се вру ћи ни ко ја вам се до га ђа за 
ку ша ње ва ше, као да вам се што но во до га ђа; не го се ра дуј те 
што стра да те с Хри стом, да би сте, и кад се ја ви сла ва Ње го ва, 
има ли ра дост и ве се ље.« (1. Пе тро ва 4,12.13)

Исус је са да об ја снио сво јим уче ни ци ма да је Ње гов жи вот 
са мо о дри ца ња при мер ка кав тре ба да бу де њи хов жи вот. По зи-
ва ју ћи око Се бе са уче ни ци ма и на род, ко ји се на шао у бли зи-
ни, Он је ре као: »Ако ко хо ће за Мном ићи, не ка се од ре че се бе, 
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и узме крст свој и иде за Мном.« Крст је био по ве зан са си лом 
Ри ма. Он је био сред ство нај сви ре пи јег и нај у вре дљи ви јег об-
ли ка смр ти. Од нај го рих зло чи на ца зах те ва ло се да но се крст до 
ме ста из вр ше ња смрт не ка зне, и че сто ка да је тре ба ло да га по-
ста ве на њи хо ва пле ћа, они су се очај нич ком сна гом од у пи ра ли 
док ни су би ли са вла да ни и ору ђе за му че ње при ве за но за њих. 
Ме ђу тим, Исус је сво јим след бе ни ци ма на ложио да узму крст и 
да га но се иду ћи за Њим. Ње го ве ре чи, иа ко не ја сно схва ће не, 
ука зи ва ле су уче ни ци ма на њи хо во при хва та ње нај те жег по ни-
же ња – по ни же ња до са ме смр ти ра ди Хри ста. Спа си те ље ве ре-
чи ни су мо гле опи са ти пот пу ни је са мо пре да ње. Ме ђу тим, Он је 
све то при хва тио за њих. Исус ни је сма трао Не бо ме стом ко је 
би по же лео, а да ми бу де мо из гу бље ни. Он је на пу стио не бе ске 
дво ро ве због жи во та по ру ге, увре да и срам не смр ти. Он ко ји је 
имао не про це њи во бла го Не ба, по стао је си ро ма шан, да се Ње-
го вим си ро ма штвом ми обо га ти мо. Ми тре ба да иде мо ста зом 
ко јом је Он ишао.

Љу бав пре ма ду ша ма за ко је је Хри стос умро пред ста вља 
ра за пи ња ње сво га ја. Сва ко ко је Бож је де те од са да тре ба да 
сма тра се бе ка ри ком у лан цу спу ште ном да спа се свет, ује ди-
ње ним са Хри стом у Ње го вом пла ну ми ло сти, и иде са Њим 
да тра жи и спа се из гу бље не. Хри шћа нин тре ба стал но да има 
на уму сво је по све ће ње Бо гу и оба ве зу да ка рак те ром от кри је 
Хри ста све ту. Самопожртвов ност, са о се ћа ње, љу бав ис ка за на 
у Хри сто вом жи во ту тре ба да се по но во по ка жу у жи во ту оних 
ко ји ра де за Бо га.

»Ко хо ће ду шу сво ју да са чу ва, из гу би ће је; а ко из гу би ду шу 
сво ју Ме не ра ди и Је ван ђе ља онај ће је са чу ва ти.« Се бич ност 
је смрт. Ни је дан ор ган у те лу не би мо гао да жи ви ако би огра-
ни чио свој рад са мо за се бе. Ср це, за не ма ру ју ћи да ша ље жи-
во то дав ну крв ру ци или гла ви, бр зо би из гу би ло сво ју сна гу. 
Као на ша жи во то дав на крв, та ко се и Хри сто ва љу бав ши ри у 
сва ки део Ње го вог ду хов ног те ла. Ми смо удо ви је дан дру го ме, 
и ду ша ко ја од би ја да да је умре ће. Јер »ка ква је ко рист чо ве ку«, 
ре као је Исус, »ако сав свет за до би је а ду ши сво јој на у ди? или 
ка кав ће от куп да ти чо век за сво ју ду шу?«

Иза са да шњег си ро ма штва и по ни же ња, Он је ука зао уче-
ни ци ма на свој до ла зак у сла ви, не у сја ју не ког зе маљ ског пре-

417



361У СЕН ЦИ КР СТА  

сто ла, већ у сла ви Бо га и не бе ске вој ске. »Та да ће се«, ре као је, 
»вра ти ти сва ко ме по де ли ма ње го вим.« За њи хо во охра бре ње 
дао је сле де ће обе ћа ње: »За и ста вам ка жем: Има ју не ки ме ђу 
ови ма што сто је ов де ко ји не ће оку си ти смр ти док не ви де Си на 
Чо ве чи је га где иде у цар ству сво ме.« Ме ђу тим, уче ни ци ни су 
раз у ме ли Ње го ве ре чи. Сла ва им је из гле да ла да ле ко. Њи хо ве 
очи би ле су при ко ва не за оно што су бли же ви де ли, за зе маљ-
ски жи вот не ма шти не, по ни же ња и пат ње. Мо ра ју ли на пу сти-
ти жар ко оче ки ва ње Ме си ји ног цар ства? Зар сво га Го спо да не-
ће ви де ти ка ко се по ди же на Да ви дов пре сто? Зар је мо гу ће да 
Хри стос тре ба да жи ви жи во том по ни зног лу та ли це без до ма, 
да бу де пре зрен, од ба чен и по гу бљен? Жалост је ти шта ла њи хо-
ва ср ца, јер су во ле ли сво га Го спо да. Сум ња је, та ко ђе, му чи ла 
њи хо ве ду ше, јер ни су мо гли схва ти ти да ће Бож ји Син би ти 
под врг нут та ко окрут ном по ни же њу. Пи та ли су се за што тре ба 
до бро вољ но да иде у Је ру са лим и до жи ви та кво по сту па ње за 
ко је им је ре као да ће та мо под не ти. Ка ко мо же да се по ви ну је 
та квој суд би ни и оста ви их у ве ћој та ми од оне у ко јој су тра жи-
ли пут пре не го што им се лично от крио?

Хри стос је у обла сти Ће са ри је Фи ли по ве, био из ван Иро до-
вог и Ка ја фи ног до ма ша ја, раз ми шља ли су уче ни ци. Ни је тре-
ба ло да се пла ши је вреј ске мр жње или рим ске си ле. За што да не 
ра ди ов де да ле ко од фа ри се ја? За што је по треб но да се бе пре да 
на смрт? Ако тре ба да умре, ка ко ће он да осно ва ти сво је цар-
ство та ко чвр сто да га ни вра та па кле на не ће мо ћи над вла да ти? 
За уче ни ке ово је за и ста би ла тај на.

Они су сада упра во пу то ва ли дуж оба ле Га ли леј ског мо ра, 
пре ма гра ду у ко ме ће се уга си ти све њи хо ве на де. Ни су се усу-
ђи ва ли да ишта про го во ре са Хри стом, већ су ти хим жа ло сним 
гла сом раз го ва ра ли о то ме ка ква ће би ти бу дућ ност. Упр кос 
сво јим пи та њи ма при о ну ли су за ми сао да ће не ка не пред ви ђе-
на окол ност мо жда от кло ни ти не сре ћу ко ја је, из гле да, оче ки-
ва ла њи хо вог Го спо да. Та ко су шест ду гих, ту жних да на жа ли ли 
и сум ња ли, на да ли се и стра хо ва ли.
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Глава 46

Oва глава заснована је на Матеју 17,1-8; 
Марку 9,2-8; Луки 9,28-36.

ИСУСОВО ПРЕОБРАЖЕЊЕ

При бли жа ва ло се ве че ка да је Исус по звао к Се би сво ја три 
уче ни ка – Пе тра, Ја ко ва и Јо ва на – и по вео их пре ко по ља, 

кр ше ви том ста зом до јед не уса мље не пла нин ске ко се. Спа си-
тељ и Ње го ви уче ни ци про ве ли су дан у пу то ва њу и по у ча ва њу, 
па је пе ња ње на пла ни ну још ви ше до при не ло њи хо вом умо ру. 
Хри стос је ски нуо те ре те са ду ше и те ла мно гим не вољ ни ма и 
Он је по да рио треп тај жи во та њи хо вим осла бље ним те ли ма. 
Ме ђу тим, био је оде вен људ ском при ро дом, па се за јед но са 
сво јим уче ни ци ма умо рио од пе ња ња.

Све тлост за ла зе ћег Сун ца још увек је по чи ва ла на овом пла-
нин ском вр ху и сво јом сла вом, ко ја је по ла ко иш че за ва ла, по зла-
ћи ва ла ста зу ко јом су ишли. Ме ђу тим, уско ро је све тлост на пу-
сти ла бр до и до ли ну, а Сун це иш че зло на за пад ном об зор ју, па су 
се уса мље ни пут ни ци на шли оба ви је ни та мом но ћи. Та ма у њи-
хо вој око ли ни као да се по ду да ра ла са њи хо вим жи во ти ма пу ним 
ту ге око ко јих су по че ли да се го ми ла ју и згу шња ва ју обла ци.

Уче ни ци се ни су усу ђи ва ли да пи та ју Хри ста ку да иде и са 
ка квом на ме ром. У пла ни ни је че сто про во дио це ле но ћи на 
мо ли тви. Он чи ја је ру ка об ли ко ва ла пла ни не и до ли не, по зна-
вао је при ро ду и ужи вао у ње ној ти ши ни. Уче ни ци су ишли 
пу тем за Хри стом; ипак, пи та ли су се за што их њи хов Учи тељ 
во ди овом на пор ном стр мом ста зом ка да су умор ни и ка да је и 
Ње му по тре бан од мор.
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На кра ју Хри стос им је ре као да не тре ба да иду да ље. Оти-
шав ши не ко ли ко ко ра ка од њих, Чо век бо ла из ли вао је сво ја мо-
ље ња са ве ли ком ви ком и су за ма. Мо лио се за сна гу да из др жи 
ис ку ше ње за до бро људ ског ро да. Он сам из но ва мо ра да се ухва-
ти за Све мо гу ће га, јер је је ди но на тај на чин мо гао да раз ми шља 
о бу дућ но сти. Из ли вао је све же ље сво га ср ца за сво је уче ни ке 
да у ча су си ла мра ка њи хо ва ве ра не кло не. Гу ста ро са пре кри ла 
је Ње го ву по гру же ну по ја ву, али Он на то ни је обра ћао па жњу. 
Ноћ не сен ке згу шња ва ле су се око Ње га, али Он ни је гле дао на 
њи хо ву та му. Та ко су са ти спо ро про ла зи ли. У по чет ку уче ни ци 
су искре ном ода но шћу сје ди ња ва ли сво је мо ли тве са Ње го вим, 
али по сле из ве сног вре ме на, са вла да ни умо ром за спа ли су, иа ко 
су се тру ди ли да са чу ва ју сво је за ни ма ње за овај при зор. Исус 
им је го во рио о сво јим пат ња ма. Он их је по вео са со бом да би 
се мо гли сје ди ни ти с Њим у мо ли тви. Са да се чак мо лио за њих. 
Спа си тељ је за па зио уту че ност сво јих уче ни ка, и же лео је да им 
олак ша бол уве рава њем да њи хо ва вера ни је би ла уза луд. Чак 
ни сви ме ђу два на е сто ри цом ни су мо гли да при ме от кри ве ње 
ко је је же лео да им да. Са мо тро ји ца, ко ји тре ба да бу ду све до ци 
Ње го вог ве ли ког бо ла у Гет си ма ни ји, би ли су иза бра ни да бу-
ду с Њим на бр ду. Бре ме ко је је из нео у сво јој мо ли тви би ло је 
молба да им се от кри је сла ва ко ју је имао са Оцем пре по ста ња 
све та, да се Ње го во цар ство от кри је људ ским очи ма и да Ње го-
ви уче ни ци бу ду осна же ни да то по сма тра ју. Усрд но се мо лио да 
бу ду све до ци от кри ве ња Ње го вог бо жан ства, што ће их те ши ти 
у ча су Ње го вих нај ве ћих пат њи са зна њем да је Он за и ста Бож ји 
Син, а Ње го ва срам на смрт део пла на от ку пље ња.

Ње го ва мо ли тва је усли ше на. Док је у по ни зно сти кле чао на 
ка ме ни том тлу, из не на да се Не бо отво ри ло, злат не ка пи је Бож-
јег гра да ши ро ко рас кри ли ле, а све ти зра ци си шли на бр до и 
пре кри ли Спа си те ље ву при ли ку. Бо жан ска при ро да из Ње го ве 
уну тра шњо сти бле сну ла је кроз људ ску при ро ду и су сре ла се 
са сла вом ко ја је до ла зи ла од о зго. Хри стос ко ји је до са да ле жао 
ни чи це, устао је и ус пра вио се у свом бо жан ском ве ли чан ству. 
Бол ду ше је иш че знуо. Ње го во ли це си ја ло је »као сун це«, а Ње-
го ве ха љи не би ле »бе ле као снег«.

Ра са ње ни уче ни ци по сма тра ли су из ли ва ње сла ве ко ја је 
оба сја ла бр до. Са стра хом и чу ђе њем гле да ли су сјај ну при ли-
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ку сво га Учи те ља. Ка да су би ли у ста њу да под не су ову чу де сну 
све тлост, ви де ли су да Исус ни је сам. По ред Ње га би ла су два 
не бе ска би ћа у при сном раз го во ру са Њим. То је био Мој си је 
ко ји је раз го ва рао са Бо гом на Си на ју и Или ја ко ме је да та уз-
ви ше на пред ност, да та са мо још јед ном од Ада мо вих си но ва, да 
ни ка да не до ђе под власт смр ти.

На бр ду Фа зги пре пет на ест ве ко ва, Мој си је је ста јао и по-
сма трао Обе ћа ну зе мљу. Али због гре ха код Ме ри ве, ни је мо гао 
да уђе у њу. Ње му ни је при па  ла ра дост да уве де че те Изра и ље ве 
у на след ство њи хо вих пре да ка. Ње го ва усрд на мол ба: »Дај ми 
да пре ђем и ви дим зе мљу до бру ко ја је пре ко Јор да на и го ру 
до бру Ли ван« (5. Мој си је ва 3,25), би ла је од би је на. Са да је мо-
рао да на пу сти на ду која му је че тр де сет го ди на ра све тља ва ла 
та му пу стињ ских лу та ња. Гроб у пу сти њи био је крај њи до мет 
свих оних го ди на ве ли ког на по ра и бри га ко је су при ти ски ва ле 
ду шу. Ме ђу тим, Онај ко ји »мо же још из о бил ни је све чи ни ти 
што иште мо или ми сли мо« (Ефе сци ма 3,20), од го во рио је на 
овај на чин на мо ли тву сво га слу ге. Мој си је је пре шао у цар ство 
смр ти, али ни је тре ба ло да оста не у гро бу. Сам Хри стос по звао 
га је на траг у жи вот. Ку шач со то на сма трао је да по ла же пра во 
на Мој си је во те ло због ње го вог гре ха, али Спа си тељ Хри стос 
по звао га је да иза ђе из гро ба (Ју да 9).

Мој си је је на Го ри пре о бра же ња био све док Хри сто ве по бе-
де над гре хом и смр ћу. Он је пред ста вљао оне ко ји ће уста ти из 
гро ба при ли ком вас кр се ња пра вед них. Или ја, ко ји је био узет 
на Не бо не ви дев ши смр ти, пред ста вља оне ко ји ће жи ве ти на 
Зе мљи при ли ком Хри сто вог дру гог до ла ска и ко ји ће »се пре-
тво ри ти ује дан пут, у тре ну ћу ока у по след њој тру би«, ка да »ово 
ра с па дљи во тре ба да се об у че у не рас па дљи вост« и »ово смрт-
но да се об у че, у бе смрт ност«. (1. Ко рин ћа ни ма 15,51–53) Исус 
је био об у чен у не бе ску све тлост, као што ће би ти ка да се по 
дру ги пут по ја ви »без гре ха на спа се ње«. Он ће до ћи »у сла ви 
Оца сво је га с ан ђе ли ма«. (Јев ре ји ма 9,28; Мар ко 8,38) Спа си-
те ље во обе ћа ње уче ни ци ма са да се ис пу ни ло. На бр ду је у ма-
лом пред ста вље но бу ду ће цар ство сла ве – Хри стос цар, Мој си је 
пред став ник вас кр слих све тих, а Или ја пре о бра же них.

Уче ни ци још ни су схва ти ли при зор; али ра до ва ли су се што 
је стр пљи ви Учи тељ, Крот ки и По ни зни, ко ји је про ла зио Зе-
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мљом као бес по моћ ни стра нац, по што ван од иза бра ни ка Не ба. 
Ве ро ва ли су да је Или ја до шао да об ја ви Ме си ји ну вла да ви ну и 
да ће уско ро на Зе мљи ус по ста ви ти Хри сто во цар ство. Се ћа ње 
на страх и раз о ча ре ње за у век ће од ба ци ти. Че зну ли су да бо ра-
ве ов де где се от кри ла Бож ја сла ва. Пе тар је уз вик нуо: »Го спо де, 
до бро нам је ов де би ти; ако хо ћеш да на чи ни мо ов де три се ни-
це; Те би јед ну, а Мој си ју јед ну, а јед ну Или ји.« Уче ни ци су би ли 
уве ре ни да су Мој си је и И ли ја би ли по сла ни да за шти те њи хо-
вог Учи те ља и ус по ста ве Ње го ву цар ску власт.

Ме ђу тим, пре кру не мо ра да до ђе крст. Пред мет њи хо вог 
раз го во ра са Ису сом ни је било Хри сто во про гла ше ње за ца ра, 
већ смрт ко ја ће се зби ти у Је ру са ли му. Но се ћи сла бо сти људ ске 
при ро де, оп те ре ћен бо лом и гре хом, Исус је сам ко ра чао ме ђу 
љу ди ма. Док Га је при ти ски ва ла та ма пред сто је ћег ис ку ше ња, 
Он је био уса мљен у ду ху, у све ту ко ји Га ни је по зна вао. Чак и 
Ње го ви во ље ни уче ни ци, об у зе ти сво јим лич ним сум ња ма, жа-
ло сти ма и сла во љу би вим на да ма, ни су схва ти ли та ј ну Ње го ве 
ми си је. Пре би вао је усред љу ба ви и при ја тељ ства на Не бу, али 
био је уса мљен у све ту ко ји је сам ство рио. Са да је Не бо по сла-
ло сво је ве сни ке Ису су; не ан ђе ле, већ љу де ко ји су из др жа ли 
пат ње и жа ло сти и ко ји су мо гли да са о се ћа ју са Спа си те љем у 
ис ку ше њу Ње го вог зе маљ ског жи во та. Мој си је и Или ја би ли су 
са рад ни ци са Хри стом. Они су су де ло ва ли у Ње го вој че жњи да 
спа се љу де. Мој си је је усрд но мо лио за Изра иљ: »Али опро сти 
им гре хе: ако ли не ћеш, из бри ши ме из Књи ге сво је, ко ју си на-
пи сао.« (2. Мој си је ва 32,32) Или ја је по зна вао уса мље ност ду-
ха, јер је за три и по го ди не гла ди но сио те рет мр жње и кле тве 
на ро да. Ста јао је за Бо га сам на Кар мил ској го ри. Сам је уте као 
у пу сти њу раз о ча ран и оча јан. Ови љу ди, иза бра ни и по ча ство-
ва ни ми мо сва ког ан ђе ла око пре сто ла, до шли су да раз го ва ра ју 
са Ису сом о ње го вом стра да њу и да Га уте ше уве ра ва њем у са-
у че шће Не ба. На да све та, спа се ње сва ког људ ског би ћа, би ло је 
пред мет њи хо вог раз го во ра.

Са вла да ни сном уче ни ци су ма ло чу ли од оно га што се до-
га ђа ло из ме ђу Хри ста и не бе ских ве сни ка. Про пу стив ши да 
стра же и да се мо ле, ни су при ми ли оно што је Бог же лео да им 
да – са зна ње о Хри сто вим стра да њи ма и сла ви ко ја ће до ћи по-
сле то га. Из гу би ли су бла го слов ко ји је мо гао би ти њи хов да су 
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уче ство ва ли у Ње го вом самопожртвовању. Спора ср ца за ве ро-
ва ње ови уче ни ци ма ло су це ни ли бла го ко јим је Не бо же ле ло 
да их обо га ти.

Ипак, при ми ли су ве ли ку све тлост. Би ли су уве ре ни да це ло 
Не бо зна за грех, ко ји су Је вре ји учи ни ли од ба цив ши Хри ста. 
До би ли су ја сни ји увид у Откупитељево де ло. Ви де ли су сво јим 
очи ма и слу ша ли сво јим уши ма оно што је пре ва зи ла зи ло људ-
ско схва та ње. Они су »са ми ви де ли сла ву Ње го ву« (2. Пе тро ва 
1,16) и схва ти ли да је Исус за и ста Ме си ја за ко га су па три јар си и 
про ро ци све до чи ли и ко га као та квог све мир не бе ски при зна је.

Док су они још увек не тре ми це по сма тр али при зор на бр ду 
»облак сја јан за кло ни их; и гле, глас из обла ка го во ре ћи: Ово 
је Син Мој љу ба зни ко ји је по Мо јој во љи: Ње га по слу шај те«. 
Док су по сма тра ли облак сла ве, сјај ни ји од оно га ко ји је ишао 
ис пред Изра и ље вих пле ме на у пу сти њи; док су слу ша ли Бож ји 
глас ко ји је го во рио са уз ви ше ном вел ичан стве но шћу, ко ја је 
по тре сала бр да, уче ни ци су по па да ли по зе мљи. Оста ли су ни-
чи це, са кри ве них ли ца, све док им се Исус ни је при бли жио и 
до дир нуо их, рас те рав ши њи хов страх сво јим до бро по зна тим 
гла сом: »Уста ни те, и не бој те се.« Усу див ши се да по диг ну сво је 
очи, ви де ли су да је сла ва не бе ска про шла, а Мој си је и Или ја 
иш че зли. Ста ја ли су на бр ду са ми са Ису сом.



Глава 47

Oва глава заснована је на Матеју 17,9-21; 
Марку 9,9-29; Луки 9,37-45.

СЛУЖБА

Исус и Ње го ви уче ни ци це лу ноћ про ве ли су на бр ду, а ка да 
се Сун це ро ди ло, си шли су у до ли ну. Ду бо ко за ми шље ни 

и ћу тљи ви уче ни ци су би ли ис пу ње ни стра хо по што ва њем. Чак 
ни Пе тар ни је имао ни шта да ка же. Ра до би оста ли да бо ра ве 
на том све том ме сту, так ну том не бе ском све тло шћу, на ко ме је 
Бож ји Син от крио сво ју сла ву, али тре ба ло је оба ви ти по сао за 
на род ко ји је на све стра не већ тра жио Ису са.

У под нож ју бр да оку пи ло се мно штво пред во ђе но оста лим 
уче ни ци ма, ко ји су зна ли ку да је Исус оти шао. До ла зе ћи, Спа-
си тељ је на ло жио тро ји ци сво јих пра ти ла ца да ни шта не го во ре 
о оно ме че му су би ли све до ци: »Ни ко ме не ка зуј те што сте ви-
де ли док Син Чо ве чиј из мр твих не уста не.« О от кри ве њу ко је 
им је да то, уче ни ци тре ба да раз ми шља ју у сво јим ср ци ма, а не 
да га јав но об ја вљу ју. Пре но се ћи га мно штву иза зва ли би са мо 
под смех или пра зну зна ти же љу. Чак и де ве то ри ца апо сто ла не ће 
раз у ме ти при зор, све до по сле Хри сто вог вас кр се ња из мр твих. 
Коли ко су спо ро схва та ла чак и ова тро ји ца оми ље них уче ни ка, 
ви ди се из чи ње ни це што су се без об зи ра на оно о че му је Хри-
стос го во рио да Му пред сто ји, ме ђу соб но пи та ли шта би тре ба ло 
да зна чи вас кр се ње из мр твих. Ипак, ни су тра жи ли ни ка кво об-
ја шње ње од Ису са. Ње го ве ре чи о бу дућ но сти ис пу ња ва ле су их 
жа ло шћу; ни су тра жи ли ни ка кво да ље от кри ве ње о оно ме што 
су сма тра ли да се мо жда ни ка да не ће до го ди ти.
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Ка да су љу ди у рав ни ци угле да ли Ису са, по тр ча ли су Му у 
су срет, по здра вља ју ћи Га по што ва њем и ра до шћу. Ипак, Ње-
го во оштро око за па зи ло је да су ве о ма збу ње ни. Уче ни ци су 
из гле да ли сме те ни. Упра во се де си ло не што што им је на не ло 
по ни же ње и гор ко раз о ча ре ње.

Док су че ка ли у под нож ју бр да, је дан отац до вео им је сво га си-
на да га осло бо де не мог ду ха ко ји га је му чио. Ка да је Исус по слао 
два на е сто ри цу да про по ве да ју по Га ли ле ји, апо сто ли ма је да та 
власт над не чи стим ду хо ви ма да их из го не на по ље. Док су ишли 
ја ки у ве ри, зли ду хо ви по ко ра ва ли су се њи хо вој ре чи. Са да су у 
Хри сто во име на ре ди ли ду ху ко ји је му чио сво ју жр тву да је на пу-
сти; али зли дух са мо им се под сме вао раз ме ћу ћи се из но ва сво јом 
мо ћи. Не спо соб ни да об ја сне свој не у спех, уче ни ци су осе ти ли да 
на но се сра мо ту се би и сво ме Учи те љу. У мно штву је би ло књи-
жев ни ка ко ји су до бро ис ко ри сти ли ову при ли ку да их по ни зе. Гу-
ра ју ћи се око уче ни ка, оба си па ли су их пи та њи ма, же ле ћи да до-
ка жу да су они и њи хов Учи тељ ва ра ли це. Ра би ни су по бе до но сно 
об ја ви ли да је ов де зао дух ко га ни уче ни ци, а ни сам Хри стос не 
мо гу да са вла да ју. На род је био склон да при ста не уз књи жев ни ке 
и мно штвом је овла да ло осе ћа ње пре зи ра и по ру ге.

Ме ђу тим, оп ту жбе су из не на да пре ста ле. Ви де ћи да се Исус 
и три уче ни ка при бли жа ва ју, на род је бр зо пр о ме нио рас по ло-
же ње пошао да их срет не. Ноћ за јед ни це са не бе ском сла вом 
оста ви ла је тра га на Спа си те љу и ње го вим пра ти о ци ма. На њи-
хо вој по ја ви по чи ва ла је све тлост ко ја је стра хо по што ва њем 
ис пу ња ва ла оне ко ји су их гле да ли. Књи жев ни ци су у стра ху 
уз ма кли, док је на род до бро до шли цом по здра вио Ису са.

Као да је био оче ви дац све га што се до го ди ло, Спа си тељ је 
до шао до ме ста су ко ба и упра вља ју ћи свој по глед на књи жев-
ни ке, упи тао је: »Шта се пре пи ре те с њи ма?«

Гла со ви ко ји су пре то га одисали са мо по у здањем и иза зов-
ношћу, са да су утих ну ли. Це лим мно штвом завладао је мук. 
Ојађени отац прокрчио свој пут кроз мноштво и ба цив ши се 
пред Ису со ве но ге, из лио сво ју не во љу и раз о ча ре ње.

»Учи те љу«, ре као је, »до ве дох к Те би си на сво је га у ко ме је 
дух нем. И сва ки пут кад га ухва ти ло ми га... И ре кох уче ни ци-
ма Тво јим да га ис те ра ју; и не мо го ше.«
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Исус је по гле дао око Се бе на за не ме ло мно штво, сва дљи ве 
књи жев ни ке, збу ње не уче ни ке. Чи тао је не вер ство у сва ком ср-
цу и гла сом пу ним жа ло сти уз вик нуо је: »О ро де не вер ни, до-
кле ћу се с ва ма би ти? До кле ћу вас тр пе ти?« Та да је на ло жио 
не срећ ном оцу: »До ве ди Ми си на сво је га амо.«

До ве ли су де ча ка и ка да се Спа си те љев по глед спу стио на 
ње га, зао дух ба цио га је у гр че ви ма аго ни је на зе мљу. Ле жао 
је ва ља ју ћи се и ба ца ју ћи пе ну, па ра ју ћи ва здух сво јим не људ-
ским кри ци ма.

По но во су се Кнез жи во та и кнез си ла та ме су сре ли на бој-
ном по љу – Хри стос у ис пу ња ва њу сво је ми си је »да про по ве-
дим за ро бље ни ма да ће се от пу сти ти... да от пу стим су жње« 
(Лу ка 4,18), а со то на у же љи да сво ју жр тву за др жи под сво јом 
вла шћу. Ан ђе ли све тло сти и че те злих ан ђе ла, не ви дљи ви, до-
шли су бли зу да по сма тра ју су коб. Исус је за тре ну так до зво лио 
злом ду ху да по ка же сво ју си лу, да би они ко ји су то гле да ли мо-
гли раз у ме ти осло бо ђе ње ко је ће бити оства рено.

Мно штво је по сма тра ло за у ста вље ног да ха, а отац у бор би 
из ме ђу на де и стра ха. Исус је упи тао: »Ко ли ко има вре ме на ка-
ко му се то до го ди ло?« Отац је опи сао ду ге го ди не пат њи и та да, 
као да ви ше ни је мо гао да из др жи, по ви као је: »Ако шта мо жеш 
по мо зи нам, сми луј се на нас.« »Ако шта мо жеш!« Чак и са да 
отац је сум њао у Хри сто ву моћ.

Исус је од го во рио: »Ако мо жеш ве ро ва ти: све је мо гу ће оно-
ме ко ји ве ру је.« Хри сту ни је не до стаја ла си ла; оздра вље ње си на 
за ви си ло је од оче ве ве ре. Са су за ма ко је су гру ну ле, схва та ју ћи 
соп стве ну сла бост, отац се пре пу стио Хри сто вој ми ло сти, уз-
вик нув ши: »Ве ру јем, Го спо де! по мо зи мо је му не вер ју.«

Исус се окре нуо де ча ку ко ји је па тио и ре као: »Ду ше не ми и 
глу хи! Ја ти за по ве дам, изи ђи из ње га и ви ше не ула зи у ње га.« За-
чуо се крик и на ста ла је са мрт на бор ба. Зли дух, из ла зе ћи, као да 
је од но сио и жи вот сво је жр тве. Де чак је остао не по мич но ле же-
ћи и очи глед но без жи во та. Мно штво је проша пу та ло: »Умре.« 
Ме ђу тим, Исус га је узео за ру ку, по ди гао га и пре дао у са вр ше-
ном здра вљу ума и те ла ње го вом оцу. Отац и син сла ви ли су име 
сво га Из ба ви те ља. Мно ги »се ди вља ху ве ли чи ни Бож јој«, док су 
се књи жев ни ци, по бе ђе ни и по гну те гла ве зло вољ но уда љи ли.
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»Ако што мо жеш по мо зи нам, сми луј се на нас.« Ко ли ко је 
мно го гре хом оп те ре ће них ду ша из го ва ра ло ову мо ли тву. Од-
го вор Спа си те ља пу ног са жа ље ња упућен свима гла си: »Ако  
мо жеш ве ро ва ти: све је мо гу ће оно ме ко ји ве ру је.« Ве ра  нас 
по ве зу је са Не бом и да је нам сна гу да се успе шно бо ри мо са 
си ла ма та ме. У Хри сту Бог нам је дао сред ство за са вла да ва ње 
сва ке гре шне осо би не и од у пи ра ње сва ком ис ку ше њу, без об-
зи ра на ње го ву ја чи ну. Ме ђу тим, мно ги осе ћа ју да им не до ста је 
ве ра и за то оста ју одво је ни од Хри ста. Не ка се ове ду ше у сво јој 
бес по моћ ној не до стој но сти осло не на ми лост сво га са о се ћај ног 
Спа си те ља. Не гле дај на се бе, већ на Хри ста. Он ко ји је ле чио 
бо ле сне и из го нио зле ду хо ве, док је  хо дао ме ђу љу ди ма и да-
нас је исти моћ ни От ку пи тељ. Ве ра до ла зи из Бож је ре чи. Са да 
се ухва ти за Ње го во обе ћа ње: »И ко ји до ла зи к Ме ни не ћу га 
ис те ра ти на по ље.« (Јо ван 6,37) Ба ци се пред Ње го ве но ге са уз-
ви ком: »Ве ру јем, Го спо де, по мо зи мо је му не вер ју.« Не мо жеш 
ни ка да про па сти док год то чи ниш – ни ка да.

У крат ком вре мен ском раз ма ку оми ље ни уче ни ци по сма-
тра ли су вр ху нац сла ве и по ни же ња. Ви де ли су људ ску при ро ду 
пре о бра же ну у Бож је об лич је и уни же ну до слич но сти со то ни. 
Са бр да на ко ме је раз го ва рао са не бе ским ве сни ци ма, и где је 
био гла сом из сјај не сла ве, про глашен Бож јим Си ном, ви де ли 
су Ису са ка ко си ла зи да се су срет не са нај по тре сни јим и нај од-
бој ни јим при зо ром, са умо бол ним де ча ком, ис кри вље на ли ца; 
ко ји је шкр гу тао зу би ма у болним гр че ви ма ко је ни јед на људ-
ска си ла ни је мо гла от кло ни ти. Овај моћ ни От ку пи тељ, ко ји је 
са мо пре не ко ли ко са ти ста јао овен чан сла вом пред сво јим за-
ди вље ним уче ни ци ма, спу стио се да по диг не со то ни ну жр тву 
са зе мље по ко јој се ва ља ла и да је об но вље ног здра вља, ума и 
те ла вра ти оцу и ње ном до му.

То је би ла очи глед на по у ка о от ку пље њу – Бо жан ство из 
Оче ве сла ве спу шта се да спа се из гу бље не. То је пред ста вља ло 
и ми си ју уче ни ка. Живот Хри сто вих слу гу не тре ба да про ла зи 
са мо на вр ху бр да са Ису сом у ча со ви ма ду хов ног про све тље-
ња. Њи хов по сао је до ле у рав ни ци. Ду ше ко је је со то на учи нио 
ро бо ви ма че ка ју реч ве ре и мо ли тве да их осло бо ди.

Де вет уче ни ка са да је ду бо ко раз ми шља ло о гор кој чи ње ни-
ци сво га не у спе ха, па ка да је Исус опет остао на са мо са њи ма, 
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по ста ви ли су Му пи та ње: »За што га ми не мо га смо ис те ра ти!« 
Исус им је од го во рио: »За не вер ство ва ше. Јер вам ка жем за-
и ста: Ако има те ве ре ко ли ко зр но го ру шич но, ре ћи ће те го ри 
овој: Пре ђи одав де та мо, и пре ћи ће, и ни шта не ће вам би ти не-
мо гу ће. А овај се род из го ни са мо мо ли твом и по стом.« Њи хо во 
не вер ство ко је их је одво ји ло од ду бљег са о се ћа ња са Хри стом 
и не мар ност ко јом су по сма тра ли све то де ло, ко је им је по ве ре-
но, про у зро ко ва ли су њи хов не у спех у су ко бу са си ла ма та ме.

Хри сто ве ре чи ко је су ука зи ва ле на Ње го ву смрт до не ле су 
им жа лост и сум њу. Из бор тро ји це уче ни ка да пра те Ису са на 
бр до, иза зва ло је љу бо мо ру де ве то ри це. Уме сто да ја ча ју сво-
ју ве ру мо ли твом и раз ми шља њем о Хри сто вим ре чи ма, ба ви-
ли су се сво јим обес хра бре њи ма и лич ним увре да ма. У та квом 
мрач ном ста њу от по че ли су су коб са со то ном.

Да би успе ли у та квом су ко бу мо ра ли су у друк чи јем ду ху 
да при сту пе ра ду. Њи хо ва ве ра мо ра ла је да се осна жи усрд ном 
мо ли твом, по стом и по ни зно шћу ср ца. Мо ра ли су би ти осло бо-
ђе ни се бич но сти и ис пу ње ни Ду хом и Бож јом си лом. Озбиљ на, 
ис трај на мо ље ња Бо гу у ве ри – ве ри ко ја во ди до пот пу не за-
ви сно сти од Бо га и потпуног по све ће ња Ње го вом де лу – мо же 
је ди но по мо ћи љу ди ма да до би ју пот по ру Све то га Ду ха у бор би 
са по гла ва ри ма и вла сти ма, са упра ви те љи ма та ме ово га све та, 
са ду хо ви ма па ко сти ис под не ба.

»Ако има те ве ре ко ли ко зр но го ру шич но«, ре као је Исус, 
»ре ћи ће те го ри овој: Пре ђи одав де та мо, и пре ћи ће.« Иа ко 
је го ру шичи но се ме та ко ма ло, оно са др жи исти та јанствени 
прин цип жи во та ко ји покреће раст и нај ве ћег др ве та. Ка да се 
зр но го ру шич ино ба ци у зе мљу, ма ла кли ца ко ри сти сва ки са-
сто јак, ко ји је Бог пред ви део за ње ну ис хра ну, и бр зо ус по ста-
вља ста лан раст. Ако има те ова кву ве ру, др жа ће те се Бож је ре-
чи и свих ко ри сних сред ста ва ко је је Он од ре дио. Та ко ће ја ча ти 
ва ша ве ра и до ве сти вам у по моћ си лу са Не ба. Пре пре ке ко је 
је со то на по ста вио на ва шој ста зи, иа ко из гле да ју не са вла ди ве 
као веч ни бре го ви, не ста ће пред зах те вом ве ре. »Ни шта не ће 
вам би ти не мо гу ће.«

430

431



Глава 48

Oва глава заснована је на Матеју 17,22-27; 18,1-20; 
Марку 9,30-50; Луки 9,46-48.

КО ЈЕ НАЈВЕЋИ?

Вра тив ши се у Ка пер на ум, Исус ни је оти шао на до бро по зна-
та ме ста на ко ји ма је учио на род, већ је са сво јим уче ни ци-

ма ти хо по тра жио ку ћу ко ја је тре ба ло да бу де Ње гов при вре-
ме ни дом. За вре ме остат ка сво га бо рав ка у Га ли ле ји Ње го ва 
на ме ра је би ла да по у ча ва уче ни ке, а не да ра ди за мно штво.

На пу ту кроз Га ли ле ју, Хри стос је опет по ку шао да при пре ми 
ми сли сво јих уче ни ка за при зо ре ко ји су Му пред сто ја ли. Ре као 
им је да тре ба да иде у Је ру са лим да бу де уби јен и по но во вас кр-
сне. До дао је не о бич ну и све ча ну из ја ву да ће би ти из дат у ру ке 
сво јих не при ја те ља. Чак ни са да уче ни ци ни су схва ти ли Ње го ве 
ре чи. Иа ко је сен ка ве ли ког бо ла па ла на њих, дух су пар ни штва 
на шао је места у њи хо вим ср ци ма. Р а с пра вља ли су ме ђу соб но 
ко га би тре ба ло сма тра ти нај ве ћим у цар ству. Ми сли ли су да 
ову сва ђу са кри ју од Ису са и ни су се као обич но ти ска ли по ред 
Ње га, већ су за о ста ја ли, та ко да је Он био ис пред њих, док су 
улазили у Ка пер на ум. Исус је чи тао њи хо ве ми сли и че знуо да 
их по са ве ту је и по у чи. Ме ђу тим, за то је че као ми ран тре ну так, 
ка да ће њи хо ва ср ца би ти отво ре на да при ме Ње го ве ре чи.

Уско ро, по што су сти гли у град, ску пљач цр кве них при хо да 
при шао је Пе тру са пи та њем: »Зар ваш учи тељ не ће да ти ди-
драх ме?« Овај по рез ни је би ла гра ђан ска да жби на, већ вер ски 
до при нос ко ји је го ди шње био оба ве зан да пла ти сва ки Је вре-
јин за пот по ма га ње Хра ма. Од би ја ње пла ћа ња овог по ре за сма-

432

433



373КО ЈЕ НАЈ ВЕ ЋИ? 

тра ло би се не вер но шћу Хра му – по ми шље њу ра би на нај те жим 
гре хом. Спа си те љев став пре ма ра бин ским за ко ни ма и Ње го ви 
ја сни уко ри бра ни те љи ма пре да ња, пру жи ли су из го вор за оп-
ту жбу да Он же ли да сру ши слу жбу у Храму. Са да су Ње го ви 
не при ја те љи ви де ли при ли ку да уни ште Ње гов углед. У ску-
пља чу по ре за на шли су по год ног са ве зни ка.

Пе тар је ви део у ску пља че вом пи та њу на го ве штај ко ји је на-
па дао Хри сто ву при вр же ност Храму. Ре ван за част сво га Учи-
те ља, жур но је од го во рио не са ве ту ју ћи се са Њим, да ће Исус 
пла ти ти по рез.

Ме ђу тим, Пе тар је са мо де ли мич но раз у мео на ме ру овог чо-
ве ка, ко ји му је по ста вио пи та ње. По сто ја ли су одређени сло је-
ви за ко је се сма тра ло да су осло бо ђе ни  пла ћа ња по ре за. У Мој-
си је во вре ме, ка да су Ле ви ти би ли из дво је ни за слу жбу у Све-
ти њи, ни је им да то ни ка кво на след ство ме ђу на ро дом. Го спод је 
ре као: »За то не ма пле ме Ле ви је во де ла ни на след ства с бра ћом 
сво јом; Го спод је на след ство ње го во.« (5. Мој си је ва 10,9) У Хри-
сто во вре ме све ште ни ци и Ле ви ти још увек су се сма тра ли на-
ро чи то по све ће ним Храму и од њих се ни је зах те ва ло да да ју 
го ди шњи до при нос за ње го во пот по ма га ње. Про ро ци су та ко-
ђе би ли осло бо ђе ни овог пла ћа ња. Зах те ва ју ћи по рез од Ису са, 
ра би ни су од ба ци ли Ње го во твр ђе ње да је про рок или учи тељ 
и по сту па ли пре ма Ње му као пре ма би ло ко јој сва ко днев ној 
осо би. Ње го во од би ја ње да пла ти по рез пред ста вља ло би не по-
што ва ње Храма, док би са дру ге стра не пла ћа ње би ло узе то као 
оправ да ње за то што су Га од ба ци ли као про ро ка.

Са мо ма ло пре то га, Пе тар је при знао Ису са као Бож јег Си-
на, али са да је про пу стио при ли ку да от кри је ка рак тер сво га 
Учи те ља. Сво јим од го во ром ску пља чу да ће Исус пла ти ти по-
рез, он је у ства ри по твр дио по гре шну пред ста ву о Ње му, ко ју 
су све ште ни ци и по гла ва ри по ку ша ли да раз гла се.

Ка да је Пе тар ушао у ку ћу, Спа си тељ се ни је по звао на оно 
што се до го ди ло, већ је упи тао: »Шта ми слиш Си мо не? Ца ре ви 
зе маљ ски од ко га узи ма ју по ре зе и ха ра че, или од сво јих си но ва 
или од ту ђих?« Пе тар је од го во рио: »Од ту ђих!« Он да је Исус 
ре као: »Да кле не пла ћа ју си но ви.« Док се на род не ке зе мље опо-
ре зу је за из др жа ва ње сво га ца ра, вла да ре ва де ца осло бо ђе на су 
то га. Та ко је и Изра иљ, по соп стве ној из ја ви Бож ји на род, био 
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по зван да одр жа ва Ње го ву слу жбу, али Исус, Бож ји Син, ни је 
имао та кву оба ве зу. Ако су Ле ви ти би ли осло бо ђе ни због сво је 
по ве за но сти са Храмом, ко ли ко ви ше је то тре ба ло да бу де Он 
ко ме је Храм био дом Ње го ва Оца.

Да је Исус пла тио по рез без про ти вље ња, Он би у ства ри по-
др жао оправ да ност зах те ва и та ко се од ре као сво је бо жан ске 
при ро де. Али док је сма трао за до бро да ис пу ни зах тев, по ре као 
је тврд њу на ко јој је он био за сно ван. У на чи ну ка ко је обез бе-
дио пла ћа ње по ре за пру жио је до каз о свом бо жан ском ка рак-
те ру. Ја сно је по ка зао да је Он је д но са Бо гом и због то га ни је 
под по ре зом као оби чан по да ник у цар ству.

»Иди на мо ре«, на ло жио је Пе тру, »и ба ци уди цу, и ко ју пр ву 
ухва тиш ри бу узми је; и кад јој отво риш уста на ћи ћеш ста тир; 
узми га те им по дај за ме и за се.«

Иа ко је сво ју бо жан ску при ро ду за о де нуо људ ском при ро-
дом, овим чу дом от крио је сво ју сла ву. Би ло је очи глед но да је то 
Онај ко ји је пре ко Да ви да об ја вио: »Јер је Мо је све гор ско звер је 
и сто ка по пла ни на ма на ти су ће. Знам све пти це по го ра ма, и 
кра со та пољ ска пре да Мном је. Да оглад ним не бих те би ре као, 
јер је Мо ја ва си ље на и све што је на њој.« (Пса лам 50,10–12)

Иа ко је раз ја снио да не под ле же ни ка квој оба ве зи да пла-
ћа по рез, Исус ни је сту пио ни у ка кву рас пра ву са Је вре ји ма о 
овом пред ме ту, јер би они по гре шно про ту ма чи ли Ње го ве ре чи 
и окре ну ли их про тив Ње га. Да их не би са бла знио од би ја њем 
да ва ња по ре за, Он је учи нио оно што се с пра вом од Ње га ни-
је мо гло зах те ва ти. Ова по у ка имаће ве ли ку вред ност за Ње го ве 
уче ни ке. Уско ро је тре ба ло да се до го де зна чај не про ме не у њи хо-
вом од но су пре ма слу жби у Храму и Хри стос их је по у чио да се 
не по треб но не су прот ста вља ју ус по ста вље ном по рет ку. Ко ли ко 
је год мо гу ће, тре ба да из бег ну пру жа ње по во да за по гре шно ту-
ма че ње њи хо ве ве ре. Хри шћа ни не тре ба да жр тву ју ни јед но на-
че ло исти не, али тре ба, кад год је то мо гу ће, да из бег ну рас пра ве.

Док су Хри стос и уче ни ци би ли са ми у ку ћи, а Пе тар оти шао 
на мо ре, Исус је по звао дру ге к Се би и упи тао: »Шта се пре пи-
ра сте пу тем ме ђу со бом?« Ису со во при су ство и Ње го во пи та ње 
чи тав пред мет ста ви ли су у пот пу но дру го све тло од оно га у 
ко ме им се по ја вљи вао, док су се ус пут пре пи ра ли. Ни су про-
го ва ра ли због сра мо те и са мо о су ђи ва ња. Исус им је ре као да 
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ће умре ти за њих, па се њи хо во се бич но вла сто љу бље на шло у 
бол ној су прот но сти са Њего вом не се бич ном љу ба вљу.

Ка да им је ре као да ће би ти уби јен и да ће по но во уста ти, 
Исус је по ку шао да их уве де у раз го вор о ве ли кој про би њи хо ве 
ве ре. Да су би ли спрем ни да при хва те оно што је Он же лео да 
им об ја ви, би ли би по ште ђе ни гор ких пат њи и оча ја ња. Ње го ве 
ре чи до не ле би уте ху у тре нут ку жа ло сти и раз о ча ра ња. Ме ђу-
тим, иа ко је та ко отво ре но го во рио о оно ме што Га оче ку је, Ње-
го во спо ми ња ње чи ње ни це да уско ро тре ба да иде у Је ру са лим, 
по но во је рас плам са ло њи хо ву на ду да ће цар ство уско ро би ти 
ус по ста вље но. Ово је под сти ца ло пи та ња о то ме ко ће по пу ни-
ти нај ви ша ме ста. По сле Пе тро вог по врат ка са мо ра, уче ни ци 
су му пренели Спа си те ље во пи та ње и нај зад је дан се охра брио 
да упи та Ису са: »Ко је да кле нај ве ћи у цар ству не бе ско ме?«

Спа си тељ је оку пио сво је уче ни ке око Се бе и ре као им: »Ко-
ји хо ће да бу де пр ви не ка бу де од сви ју нај зад њи и сви ма слу га.« 
У овим ре чи ма би ло је озбиљ но сти и ути цај но сти ко је уче ни ци 
ни су мо гли да схва те. Оно што је Хри стос рас по зна вао, они ни-
су мо гли да ви де. Ни су раз у ме ли при ро ду Хри сто вог цар ства 
и ово не по зна ва ње би ло је очи глед ни узрок њи хо ве пре пир ке. 
Ме ђу тим, ствар ни узрок ле жао је мно го ду бље. Об ја шња ва ју ћи 
при ро ду сво га цар ства, Хри стос је мо гао при вре ме но да угу ши 
њи хо ву рас пра ву, али то не би до та кло узрок ко ји је ле жао мно-
го ду бље. Чак и по што су до би ли нај пот пу ни је са зна ње, сва-
ко пи та ње пр вен ства мо гло је да об но ви не во љу. На тај на чин 
на Цр кву би се на ву кло зло по сле Хри сто вог од ла ска. Рас пра ва 
око нај ви шег ме ста пред ста вља ла је де ло ва ње исто га ду ха ко ји 
се ја вио у по чет ку ве ли ке бор бе у гор њим све то ви ма и ко ја је 
с Не ба до ве ла Хри ста да умре. Пред њим се по ди гла ви зи ја о 
Лу ци фе ру, си ну ју тра, ко ји је сла вом над ма ши вао све ан ђе ле 
око пре сто ла и ко ји је био по ве зан са Бож јим Си ном нај чвр-
шћим ве за ма. Лу ци фер је ре као: »Из јед на чи ћу се с Ви шњим« 
(Иса и ја 14,12.14), па је же ља за са мо у зди за њем уне ла сукоб у 
не бе ске дво ро ве и про те ра ла мно штво Бож јих че та. Да је Лу-
ци фер ствар но же лео да бу де сли чан Све ви шњем  ни ка да не би 
на пу стио сво је од ре ђе но ме сто на Не бу; јер  се Дух Све ви шње га 
ја сно по ка зу је у не се бич ној слу жби. Лу ци фер је же лео Бож ју 
моћ, али не и Ње гов ка рак тер. Желео је за се бе нај ви ше ме сто и 436
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сва ко ство ре ње по кре та но ње го вим ду хом, чи ни ће то исто. На 
тај на чин по ста ју не из бе жни оту ђе ност, сва ђа и не сло га. Власт 
по ста је на гра да нај ја чим. Со то ни но цар ство је цар ство при ну-
де; сва ки по је ди нац сма тра дру го га пре пре ком на сво ме пу ту 
на прет ка или сте пе ни ца ма ко ји ма ће се по пе ти на ви ше ме сто.

Док је Лу ци фер сма трао да је оно што тре ба до сти ћи – јед на-
кост са Бо гом, Хри стос, Уз ви ше ни, »је по ни зио сам Се бе узев-
ши об лич је слу ге, по став ши као и дру ги љу ди и на очи на ђе се 
као чо век, по ни зио сам Се бе по став ши по слу шан до са ме смр-
ти, а смр ти кр сто ве«. (Фи ли бља ни ма 2,7.8) Са да се крст на ла-
зио упра во пред Њим, а Ње го ви учен ици би ли су то ли ко ис пу-
ње ни са мо жи во шћу – пра вим на че лом со то ни ног цар ства – да 
ни су мо гли са о се ћа ти са сво јим Го спо дом ни ти раз у ме ти, док је 
го во рио о свом по ни же њу за њих.

Ве о ма не жно, али са све ча ним на гла ском, Исус је по ку шао 
да ис пра ви зло. Он је по ка зао ко је на че ло вла да у не бе ском цар-
ству и у че му се са сто ји пра ва ве ли чи на оце ње на ме ри ли ма не-
бе ских дво ро ва. Они ко ји су по кре та ли по нос и љу бав пре ма 
исти ца њу, ми сли ли су о се би и на гра ди ко ју ће до би ти, а не о 
то ме ка ко ће вра ти ти Бо гу да ро ве ко је су при ми ли. Они не ће 
има ти ни ка квог ме ста у не беском цар ству, јер су се убро ји ли у 
со то ни не ре до ве.

Пре  ча сти иде по ни зност. Да по пу ни ви со ко ме сто пред љу-
ди ма, Не бо би ра рад ни ка ко ји, као Јо ван Кр сти тељ, за у зи ма 
ни ско ме сто пред Бо гом. Уче ник ко ји нај ви ше на ли ку је де те ту 
нај у спе шни ји је у ра ду за Бо га. Не бе ска би ћа мо гу да са ра ђу ју 
са оним ко ји не же ли да уз ви си се бе, већ да спа са ва ду ше. Онај 
ко ји нај ду бље осе ћа сво ју по тре бу за бо жан ском по мо ћи, мо ли-
ће се за њу, па ће му Све ти Дух да ти од Ису со ве све тло сти што 
ће оја ча ти и уз ди ћи ду шу. По сле су сре та са Хри стом по ћи ће да 
ра ди за оне ко ји уми ру у сво јим гре си ма. Он је по ма зан за сво ју 
слу жбу и има ће успе ха та мо где би мно ги уче ни и ум ни пре тр-
пе ли не у спех.

Али, ка да се љу ди уз ви се, и сма тра ју да су не оп ход ни за успех 
Бож јег ве ли ког пла на, Го спод ће учи ни ти да остану по стра ни. 
Та ко ће бити ја сно по ка за но да Го спод не за ви си од њих. По сао 
не ће ста ти за то што су укло ње ни из ње га, већ ће у ве ћој си ли 
ићи на пред.
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Ису со вим уче ни ци ма ни је би ло до вољ но да бу ду са мо по у-
че ни о при ро ди Ње го вог цар ства. Би ла им је по треб на про ме на 
ср ца, ко ја би их до ве ла у склад са ње го вим на че ли ма. По звав ши 
де те к Се би, Исус га је до вео ме ђу њих, узео не жно у сво је на-
руч је и ре као: »Ако се не по вра ти те и не бу де те као де ца, не ће те 
ући у цар ство не бе ско.« Јед но став ност, за бо ра вља ње на се бе и 
деч ја љу бав испу ње на по ве ре њем – осо би не су ко је Не бо це ни. 
То су осо би не пра ве ве ли чи не.

Исус је по но во об ја снио уче ни ци ма да се Ње го во цар ство 
не од ли ку је зе маљ ским до сто јан ством и раз ме тљи во шћу. Код 
Ису со вих но гу за бо ра вља ју се сва ова по себ на обе леж ја. Бо га ти 
и си ро ма шни, уче ни и не о бра зо ва ни су сре ћу се не по ми шља ју-
ћи на дру штве ни слој или све тов но пр вен ство. Сви се су сре ћу 
као ду ше от ку пље не кр вљу, под јед на ко за ви сни од Оно га ко ји 
их је от ку пио Бо гу.

Искре на, скру ше на ду ша дра го це на је у Бож јим очи ма. Он 
ста вља свој пе чат на љу де не пре ма њи хо вом бо гат ству, не пре-
ма њи хо вој ум ној ве ли чи ни, већ пре ма њи хо вом је дин ству са 
Хри стом. Го спод сла ве за до во љан је са они ма ко ји су крот ка 
и по ни зна ср ца. »Ти ми да јеш«, ре као је Да вид, »штит спа се ња 
сво је га, ... и ми лост тво ја«, као бит ни са сто јак људ ског ка рак те-
ра, »чи ни ме ве ли ка.« (Пса лам 18,35)

»Ко јед но ова кво де те при ми у име Мо је«, ре као је Исус, »Ме не 
при ма; а ко Ме не при ми, не при ма Ме не не го Оно га ко ји је Ме не 
по слао.« »Ова ко ве ли Го спод: Не бо је пре сто Мој и Зе мља под нож-
је но га ма Мо јим... али на ко га ћу по гле да ти? На не вољ но га и на 
оно га ко је скру ше на ду ха и ко дрх ће од Мо је ре чи.« (Иса и ја 66,1.2)

Спа си те ље ве ре чи про бу ди ле су у уче ни ци ма осе ћа ње не по-
ве ре ња пре ма се би. У од го во ру ни је ни на ко га на ро чи то ука за-
но, али Јо ван је био под стак нут да упи та да ли је у јед ном слу-
ча ју ње гов по сту пак био ис пра ван. У де ти њем ду ху из ло жио је 
тај пред мет Ису су. »Учи те љу«, ре као је он, »ви де смо јед но га где 
име ном Тво јим из го ни ђа во ле ко ји не иде за на ма: и за бра ни-
смо му, јер не иде за на ма.«

Спре ча ва њем ово га чо ве ка Ја ков и Јо ван сма тра ли су да 
бра не част сво га Го спо да, али по че ли су да уви ђа ју да су би ли 
љу бо мор ни ра ди се бе са мих. При зна ли су сво ју гре шку и при-
хва ти ли Хри стов укор: »Не бра ни те му; јер не ма ни ко га ко ји 
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би име ном Мо јим чу до чи нио да мо же бр зо зло го во ри ти за 
Мном.« Ни ко ни је смео би ти од гур нут ко је на би ло ко ји на чин 
по ка зао при ја тељ ство пре ма Хри сту. Би ло је мно го оних ко ји 
су ду бо ко по кре ну ти Хри сто вим ка рак те ром и де ли ма отва ра-
ли у ве ри сво ја ср ца Ње му, па су уче ни ци, ко ји ни су мо гли да 
чи та ју по бу де, мо ра ли да бу ду па жљи ви да не обес хра бре ове 
ду ше. Ка да Исус не бу де ви ше у те лу био ме ђу њи ма, и де ло бу де 
пре пу ште но њи хо вим ру ка ма, не сме ју се ода ти се бич ном и ис-
кљу чи вом ду ху, већ от кри ти ис то да ле ко се жно са о се ћа ње ко је 
су ви де ли код сво га Учи те ља.

Чи ње ни ца да се не ко у све му не ускла ђу је са на шим лич ним 
за ми сли ма и схва та њи ма не ће нас оправ да ти ако му за бра њу-
је мо да ра ди за Бо га. Хри стос је ве ли ки Учи тељ; ми не тре ба 
да су ди мо ни за по ве да мо, већ да сви у по ни зно сти се ди мо крај 
Ису со вих но гу и учи мо се од Ње га. Сва ка ду ша ко ју је Бог учи-
нио рев но сном пред ста вља ка нал пре ко ко га ће Хри стос от-
кри ти сво ју љу бав ко ја пра шта. Тре ба да бу де мо па жљи ви да не 
би смо обес хра бри ли не ког од но си ла ца Бож је све тло сти и та ко 
пре се кли зра ке ко ји ма би Он оба сјао свет!

Гру бост или хлад но ћа ко ју не ки од уче ни ка по ка зу ју пре ма 
осо би ко ју Хри стос при вла чи – та кав чин као онај Јо ва нов, ка да 
је за бра нио чо ве ку да чи ни чу да у Хри сто во име – мо же скр е ну-
ти сто пе на не при ја тељ ску ста зу и про у зро ко ва ти гу би так јед не 
ду ше. За та кво га ко ји то чи ни Исус је ре као: »Бо ље би му би ло 
да се обе си ка мен во де нич ни о вра ту ње го ву и да се ба ци у мо-
ре.« За тим је до дао: »Ако те ру ка тво ја са бла жња ва, од се ци је: 
Бо ље ти је без ру ке у жи вот ући, не го ли с обе ру ке ући у па као, 
у огањ веч ни. И ако те но га тво ја са бла жња ва, од се ци је: Бо ље 
ти је ући у жи вот хро му, не го ли с две но ге да те ба це у па као.« 
(Мар ко 9,43–45)

Че му овај озби љан го вор, од ко га ни је дан дру ги не мо же би-
ти стро жи? За то »јер је Син Чо ве чи ји до шао да на ђе и спа се што 
је из гу бље но«. Зар ће он да Ње го ви уче ни ци по ка зи ва ти ма ње 
об зи ра пре ма ду ша ма сво јих бли жњих од об зи ра ко ји је по ка-
зи ва ло Ве ли чан ство Не ба? За сва ку ду шу пла ће на је бе с крај на 
це на и за то је стра шан грех од вра ти ти јед ну ду шу од Хри ста, 
та ко да ће за њу би ти уза луд ни Спа си те ље ва љу бав, пони же ње 
и смрт не му ке.
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»Те шко све ту од са бла зни, јер је по треб но да до ђу са бла зни!« 
(Ма теј 18,7) Свет, под стак нут од со то не, си гур но ће се су прот-
ста вља ти Хри сто вим след бе ни ци ма и те жи ће да уни шти њи-
хо ву ве ру, али те шко оно ме ко ји је узео Хри сто во име, а на ђе 
се да оба вља овај по сао. Наш Спа си тељ је из ло жен сра мо ти од 
стра не оних ко ји твр де да Му слу же, али ко ји по гре шно пред-
ста вља ју Његов ка рак тер, а ти ме су мно ги пре ва ре ни и по ве де-
ни на по гре шне ста зе.

Сва ку на ви ку или оби чај ко ји би во дио у грех и на нео сра-
мо ту Хри сту, без об зи ра на жр тве, бо ље је од ба ци ти. Оно што 
обеш ча шћу је Бо га не мо же ко ри сти ти ду ши. Не бе ски бла го слов 
не мо же да пра ти ни јед ног чо ве ка ко ји кр ши веч на на че ла прав-
де. Са мо је дан грех ко ме се по вла ђу је до во љан је да уни зи ка рак-
тер и за ве де дру ге. Ка да би се од се кла но га или ру ка, или ка да 
би се чак и око из ва ди ло да би се те ло спа сло од смр ти, ко ли ко 
од луч ни је морамо да од ба ци мо грех ко ји до но си смрт ду ши!

У об ред ној слу жби сва кој жр тви до да ва ла се со. Ово, као и 
жр тво ва ње та мја на, озна ча ва ло је да је ди но Хри сто ва прав да 
мо же ту слу жбу да учи ни при хва тљи вом Бо гу. По зи ва ју ћи се на 
овај по сту пак, Исус је ре као: »Сва ка ће се жр тва со љу по со ли-
ти.« »Имај те со у се би, и мир имај те ме ђу со бом.« Сви ко ји же ле 
да при не су се бе »у жр тву жи ву, све ту, угод ну Бо гу« (Ри мља ни-
ма 12,1), мо ра ју да при ме спа со но сну со, прав ду на шег Спа си-
те ља. Та да они по ста ју »со зе мљи«, и као што со чу ва од рас па-
да ња, спре ча ва ју зло ме ђу љу ди ма (Ма теј 5,13). Ме ђу тим, ако 
је со из гу би ла свој укус, ако по бо жност по сто ји са мо по име ну 
без Хри сто ве љу ба ви, та да ту не ма ни ка кве си ле за до бро. Тај 
жи вот не мо же да из вр ши ни ка кав спа со но сни ути цај на свет. 
Ва ша сна га и де ло твор ност у из гра ђи ва њу Мо га цар ства, ка-
же Исус, за ви си од ва шег при ма ња Мо га Ду ха. Мо ра те по ста ти 
уче сни ци у Мо јој ми ло сти, да би сте по ста ли ми рис жи во та на 
жи вот. Та да не ће би ти ни ка квог су пар ни штва, ни ка кве се бич-
но сти, ни ка кве же ље за нај ви шим по ло жа ји ма. По се до ва ће те 
та кву љу бав ко ја не тра жи сво је, већ до бро дру гих.

Не ка гре шник ко ји се ка је упра ви сво је очи на »Јаг ње Бож је 
ко је узе на се гре хе све та« (Јо ван 1,29), и гле да њем до жи ви про-
ме ну. Ње го во стра хо ва ње пре тво ри ће се у ра дост, ње го ве сум ње 
у на ду. Из ник ну ће за хвал ност. Ка ме но ср це је раз би је но! Бу ји ца 
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љу ба ви из ли ва се у ср це. Хри стос је у ње му из вор во де ко ја те че 
у веч ни жи вот. Ка да гле да мо Ису са, Чо ве ка бо ла, и упо зна тог са 
ту гом, ка ко ра ди на спа са ва њу из гу бље них, ка ко Га по ни жа ва ју, 
пре зи ру, исме ја ва ју, протерују из гра да у град, док ни је ис пу нио 
сво ју ми си ју; ка да Га гле да мо у Гет си ма ни ји, са кру п ним ка пи ма 
кр ва во га зно ја и ка ко на кр сту уми ре у са мрт ним му ка ма – ка да 
ово ви ди мо, на ше ја не ће ви ше буч но зах те ва ти да бу де це ње но. 
Гле да ју ћи на Ису са по сти де ће мо се сво је хлад но ће, сво је не о се-
тљи во сти, сво је се бич но сти. Би ће мо спрем ни да бу де мо не што 
или ни шта, та ко да од ср ца мо же мо слу жи ти Учи те љу. Ра до ва-
ће мо се да но си мо крст за Ису сом, да тр пи мо ис ку ше ње, сра мо-
ту или про гон ство за Ње га ко га во ли мо.

»Ду жни смо да кле ми ја ки сла бо сти сла бих но си ти, и не се-
би уга ђа ти.« (Ри мља ни ма 15,1) Ни јед на ду ша ко ја ве ру је у Хри-
ста, иа ко јој ве ра мо же би ти сла ба, а ко ра ци не си гур ни као у 
ма ло га де те та не сме се пре зи ра ти. Свим оним што нам је као 
пред ност да то над дру ги ма – би ло то обра зо ва ње или угла ђе-
ност, пле ме ни тост ка рак те ра, хри шћан ско вас пи та ње, вер ско 
ис ку ство – ду жни смо они ма ко ји има ју ма ње мо гућ но сти и – 
ко ли ко год то ле жи у на шој мо ћи – тре ба да им слу жи мо. Ако 
смо ја ки мо ра мо да под у пре мо ру ке сла би јих. Ан ђе ли сла ве 
ко ји стал но гле да ју ли це не бе ског Оца, ра ду ју се слу жби овим 
нај ма њи ма. Они се на ро чи то бри ну за ду ше ко је су упла ше не, 
ко је има ју мно ге и не при јат не цр те ка рак те ра. Ан ђе ли су увек 
при сут ни та мо где су нај по треб ни ји, крај оних ко ји има ју нај-
же шће бор бе са со бом и чи је при ли ке су вео ма обес хра бру ју ће. 
У овој слу жби са ра ђи ва ће Хри сто ви пра ви след бе ни ци.

Ако би не ко од ових ма лих био по бе ђен и учи нио не ко зло 
про тив вас, та да је ваш по сао да по ку ша те да га вра ти те до бру. 
Не мој те оче ки ва ти од ње га да пр ви учи ни на пор за по ми ре ње. 
»Што вам се чи ни«, ре као је Исус, »кад има је дан чо век сто ова-
ца па за ђе јед на од њих, не оста ви ли он де ве де сет и де вет у 
пла ни ни, и иде да тра жи ону што је за шла? И ако се до го ди 
да је на ђе, за и ста вам ка жем да се њој ви ше ра ду је не го они ма 
де ве де сет и де вет што ни су за шле. Та ко ни је во ља Оца ва ше га 
не бе ско га да по ги не је дан од ових ма лих.«

У ду ху кро то сти и »чу ва ју ћи се бе да и ти не бу деш ис ку шан« 
(Га ла ти ма 6,1), иди оно ме ко ји гре ши и »по ка рај га ме ђу со бом 
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и њим са мим«. Не мој га осра мо ти ти, из но се ћи ње го ву кри ви цу 
дру ги ма, ни ти на но си сра мо ту Хри сту об ја вљу ју ћи грех или по-
гре шку оно га ко ји но си Ње го во име. Че сто се оно ме ко ји гре ши 
мо ра ја сно из не ти исти на; он мо ра да се до ве де до тле да уви ди 
сво ју по гре шку, да би мо гао да се по пра ви. Ме ђу тим, ти не тре-
ба да су диш или осу ђу јеш. Не мој учи ни ти ни ка кав по ку шај да 
би оправ дао са мо га се бе. Не ка сав твој труд бу де за ње го во об-
новље ње. У по сту па њу са ра на ма на ду ши по тре бан је нај не жни-
ји до дир, нај та на ни ја осе тљи вост. Је ди но љу бав ко ја извире из 
Чо ве ка бо ла са Гол го те ов де мо же би ти од ко ри сти. Са са жа љи-
вом не жно шћу не ка брат по сту па са бра том, па ако успе он ће 
»спа сти ду шу од смр ти« и »по кри ти мно штво гре ха«. (Ја ков 5,20)

Ме ђу тим, чак и овај на пор мо же би ти не до вољан. Та да, ре као 
је Исус: »Узми са со бом још јед но га или дво ји цу«. Мо гу ће је да 
ће њи хов здру же ни ути цај пре о вла да ти та мо где је ути цај пр во-
га остао без успе ха. Бу ду ћи да ни су би ли уче сни ци у тој те шко-
ћи, они ће нај ве ро ват ни је де ло ва ти не при стра сно, па ће та чи-
ње ни ца њи хо вом са ве ту да ти ве ћи зна чај код оно га ко ји гре ши.

Ако их та да не бу де по слу шао, он да, а ни ка ко пре то га, то пи-
та ње тре ба из не ти пред цео скуп вер ни ка. Не ка се вер ни ци Цр-
кве, као Хри сто ви пред став ни ци, ује ди не у мо ли тви и усрд ној 
мол би са љу ба вљу да би се пре ступ ник по пра вио. Све ти Дух ће 
го во ри ти пре ко сво јих слу гу, мо ле ћи за блу де лог да се вра ти Бо-
гу. Апо с тол Па вле, на дах нут, ка же: »Као да Бог го во ри кроз нас; 
мо ли мо вас у име Хри сто во, по ми ри те се с Бо гом.« (2. Ко рин ћа-
ни ма 5,20) Онај ко ји од ба ци овај за јед ни чки пред лог, пре ки нуо 
је ве зу ко ја га спа ја са Хри стом, и та ко се сам одво јио од за јед ни-
це вер них. По сле то га, ка же Исус, »да ти бу де као не зна бо жац и 
ца ри ник«. Ме ђу тим, он не сме да се сма тра од се че ним од Бож је 
ми ло сти. Не ка не бу де пре зрен или за не ма рен од сво је ра ни је 
бра ће, већ не го ван не жно и са о се ћа јно, као јед на од из гу бље них 
ова ца ко ју Хри стос још увек же ли да до ве де у свој тор.

Хри сто во упут ство о по ступ ку пре ма за блу де лом по на вља у 
мно го од ре ђе ни јем об ли ку уче ње да то Изра и љу пре ко Мој си ја: 
»Не мој мр зи ти на бра та сво је га у ср цу сво јем; сло бод но ис ка рај 
бли жње га сво је га, и не мој тр пе ти гре ха на ње му.« (3. Мој си је-
ва 19,17) То зна чи, ако не ко за не ма ри ду жност и не по ку ша да 
вра ти оне ко ји су у за блу ди и гре ху, ко ју је Хри стос од ре дио, 
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он по ста је са у че сник у гре ху. За зла ко ја смо мо гли за у ста ви ти, 
исто смо то ли ко од го вор ни као да смо са ми кри ви за та де ла.

Ме ђу тим, оно ме ко ји чи ни зло тре ба да ука же мо на зло. То 
не сме мо да на чи ни мо пред ме том сво јих ме ђу соб них ко мен-
та ра и кри ти ко ва ња; чак ни по сле ка зи ва ња цр кви, не ма мо 
пра во да то по но ви мо дру ги ма. Откривање гре шака које чине 
хри шћа ни би ће са мо узрок спо ти ца ња за свет ко ји не ве ру је; а 
раз ми шља њем о ово ме, мо же мо има ти са мо ште ту, јер по сма-
тра њем и ми се ме ња мо. У те жњи да ис пра ви мо гре шке не ко га 
бра та, Хри стов Дух ће нас во ди ти да га шти ти мо, ко ли ко је год 
то мо гу ће кри ти ко ва ња чак и од ње го ве бра ће и још мно го ви-
ше пре ко ра из не вер ног све та. И са ми гре ши мо и по треб на нам 
је Хри сто ва ми лост и пра шта ње, па упра во она ко ка ко же ли мо 
да Он по сту па са на ма, Он нам на ла же да и ми по сту па мо је дан 
пре ма дру го ме.

»Што год све же те на зе мљи би ће све за но на Не бу, и што год 
раз дре ши те на зе мљи би ће раз дре ше но на Не бу.« Ви де лу је те 
као по сла ни ци Не ба и ва ше де ло је за веч ност.

Ме ђу тим, са ми не мо ра мо да но си мо ову ве ли ку од го вор-
ност. Сву да где се са ис кре ним ср цем слу ша Ње го ва реч, ту и 
Хри стос пре би ва. Он ни је при су тан са мо на ску по ви ма у цр-
кви, већ ће би ти и та мо где год се уче ни ци, ма ко ли ко их ма ло 
би ло, са ста ју у Ње го во име. Та ко Он ка же: »Ако се два од вас 
сло же на зе мљи у че му му дру го, за што се уз мо ле, да ће им Отац 
Мој ко ји је на не бе си ма.«

Исус из ја вом: »Отац Мој ко ји је на не бе си ма« као да под се-
ћа сво је уче ни ке да док је сво јом људ ском  при ро дом по ве зан 
са њи ма уче ству је у њи хо вим ис ку ше њи ма и са о се ћа са њи ма 
у њи хо вим пат ња ма, Он је сво јом бо жан ском при ро дом по ве-
зан са пре сто лом Бес ко нач но га. Ка кве ли си гур но сти! Не бе ска 
све та би ћа сје ди њу ју се са љу ди ма са о се ћа ју ћи и ра де ћи на спа-
са ва њу оних ко ји су из гу бље ни. Сва си ла Не ба сје ди њу је се са 
људ ском спо соб но шћу да ду ше при ву че Хри сту.
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Глава 49

Oва глава заснована је на Јовану 7,1-15; 37-39.

НА ПРАЗНИК СЕНИЦА

Три пу та го ди шње зах те ва но је од Је вре ја да се из вер ских 
ра з ло га оку пе у Је ру са ли му. Са кри вен у сту бу од обла ка 

Изра и љев не ви дљи ви Во ђа дао је упут ства о овим ску по ви ма. 
За вре ме роп ства Је вре ја, она се ни су мо гла по што ва ти, али ка да 
се на род вра тио у сво ју зе мљу, свет ко ва ње ових оби ча ја – спо-
ме на још јед ном је по че ло. Пре ма Бож јој за ми сли ове го ди шњи-
це тре ба ло је да под се те на род на Ње га. Али, са ма ло из у зета ка, 
све ште ни ци и на род не во ђе из гу би ле су из ви да овај циљ. Онај 
ко ји је ус по ста вио ове на род не ску по ве и ко ји је схва тио њи хов 
зна чај био је оче ви дац њи хо ве из о па че но сти.

Пра зник се ни ца био је по след њи го ди шњи скуп. Бог је же-
лео да у ово вре ме на род раз ми шља о Ње го вој до бро ти и ми-
ло сти. Це ла зе мља би ла је под Ње го вим вођ ством, при ма ју ћи 
Ње гов бла го слов. Ње го во ста ра ње ни је пре ста ја ло да њу и но ћу. 
Сун це и ки ша учи ни ли су да зе мља да свој род. Ле ти на је са ку-
пље на у па ле стин ским до ли на ма и рав ни ца ма. Ма сли не су би ле 
обра не, а дра го це но уље ускла ди ште но. Пал ма је до не ла сво је 
оби ље. Ру ме ни гро здо ви би ли су из му ља ни у вин ским пре са ма.

Пра зник је тра јао се дам да на и за ње го во свет ко ва ње ста нов-
ни ци Па ле сти не, за јед но са мно ги ма из дру гих зе ма ља, оста-
вља ли су сво је до мо ве и до ла зи ли у Је ру са лим. На род је до ла зио 
из бли за и да ле ка но се ћи у ру ка ма зна ке сво је ра до сти. Ста ри и 
мла ди, бо га ти и си ро ма шни, сви су но си ли не ки дар као при лог 
за хвал но сти Оно ме ко ји је кру ни сао го ди ну сво јом до бро том и 
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учи нио да Му сто пе бу ду пу не ма сти (Пса лам 65,11). Све што је 
мо гло да за до во љи око и да из ра за све оп штој ра до сти до не се но 
је из го ра, па је град из гле дао као див на шу ма.

Овај пра зник ни је био са мо из раз за хвал но сти за же тву, већ 
и се ћа ње на Бож ју за штит нич ку бри гу о Изра и љу у пу сти њи. 
Про сла вља ју ћи успо ме ну на жи вот под ша то ри ма, Изра иљ ци 
су у то ку овог пра зни ка ста но ва ли у ко ли ба ма или се ни ца ма од 
зе ле ног гра ња. Њих су по ди за ли на ули цама, у пре двор ју Храма 
или на кро во ви ма ку ћа. Бре жуљ ци и до ли не око Је ру са ли ма 
би ли су та ко ђе про ша ра ни овим пре би ва ли шти ма од ли шћа и 
ожи ве ли од на ро да.

Вер ни ци су про сла вља ли ову на ро чи ту при ли ку све тим пе-
сма ма и за хвал но шћу. Овом пра зни ку прет хо дио је Дан очи-
шће ња, ка да је по сле ис по ве да ња сво јих гре хо ва на род био про-
гла шен по ми ре ним са Не бом. На тај на чин при пре ман је пут 
за ра дост ове свет ко ви не. »Хва ли те Го спо да, јер је до бар, јер је 
до ве ка ми лост Ње го ва.« (Пса лам 106,1) Ове ре чи по бе до но сно 
су се уз ди за ле, док је ра зно вр сна му зи ка, из ме ша на са по ви ци-
ма »Оса на«, пра ти ла за јед нич ко пе ва ње. Храм је био сре ди ште 
све оп ште ра до сти. Ту се ви део сјај жр тве них об ре да. Ту је по ре-
ђан са обе стра не бе лих мер мер них сте пени ца све те гра ђе ви не, 
хор Ле ви та пред во дио слу жбу пе ва ња. Мно штво вер ни ка, ма-
шу ћи пал ми ним и мир ти ним гран чи ца ма, при хва та ло је пе ва-
ње и при пев је од је ки вао, а за тим је опет пе сма при хвата на од 
гла со ва ко ји су би ли бли зу и да ле ко, све док окол ни бре жуљ ци 
ни су од је ки ва ли хва ло спе вом.

Храм и ње го ва пре двор ја би ли су но ћу осве тље ни ве штач-
ком све тло шћу. Му зи ка, ма ха ње пал мо вим гра на ма, ра до сни 
уз ви ци »Оса на«, ве ли ко мно штво на ро да, над ко јим се ра си-
па ла све тлост обе ше них све тиљ ки, све ште нич ке одо ре и ве ли-
чан стве ност об ре да, спо ји ли су се у при зор, ко ји је оста вљао 
ду бок ути сак на по сма тра че. Ме ђу тим, нај у пе ча тљи ви ји об ред 
свет ко ви не, онај ко ји је иза зивао нај ве ћу ра дост, био је об ред 
ко ји је об на вљао успо ме ну на до га ђај бо рав ка у пу сти њи.

У освит да на, све ште ни ци су ду гим и про дор ним зву ком за-
тру би ли сво јим сре бр ним тру ба ма, а тру бе ко је су од го ва ра ле и 
ра до сни уз ви ци на ро да из њи хо вих се ни ца, од је ки ва ли су бр ди ма 
и до ли на ма, по здра вља ју ћи пра знич ни дан. За тим је све ште ник 449
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из те ку ће во де Ке дро на за хва тао кр чаг во де и по ди жу ћи га ви со-
ко, уз звук тру ба, пе њао се ши ро ким сте пе ни ца ма Храма, ла га-
ним и од ме ре ним ко ра ком пра те ћи такт му зи ке и пе ва ју ћи: »Ево, 
сто је но ге на ше на вра ти ма тво јим Је ру са ли ме!« (Пса лам 122,2)

До но сио је кр чаг до ол та ра ко ји је био сме штен усред пре-
двор ја за све ште ни ке. Ту су се на ла зи ла два сре бр на су да, а 
поред сва ког ста јао је по је дан све ште ник. Кр чаг во де је ис пра-
ж њен у је дан суд, а кр чаг ви на у дру ги; са др жај обе ју су до ва 
оти цао је у јед ну цев ко ја је би ла по ве за на са Ке дро ном и та ко 
осло бо ђен до Мр твог мо ра. Ово оти ца ње све те во де пред ста-
вља ло је из вор ко ји је на Бож ју за по вест по те као из сте не да би 
уга сио жеђ де ци Изра и ље вој. Та да би се за о ри ла ра до сна пе сма: 
»Јер ми је Си ла и Пе сма Го спод Бог«, »с ра до шћу ће те црп сти 
во ду из из во ра ово га спа се ња.« (Иса и ја 12,2.3)

Док су се Јо си фо ви си но ви при пре ма ли за при су ство ва ње 
Пра зни ку се ни ца, за па зи ли су да Хри стос не чи ни ни је дан по-
крет ко ји би озна ча вао Ње го ву на ме ру да уче ству је. По сма тра-
ли су Га за бри ну то. Од из ле че ња у Ви те зди, Он ни је при су ство-
вао на род ним ску по ви ма. Да би из бе гао бес ко ри сне су ко бе са 
во ђа ма у Је ру са ли му, огра ни чио је свој рад на Га ли ле ју. Ње го во 
очи глед но за не ма ри ва ње ве ли ких вер ских ску по ва и не при ја-
тељ ство ко је су све ште ни ци и ра би ни по ка зи ва ли пре ма Ње му, 
збу њи ва ло је на род око Ње га, чак и Ње го ве уче ни ке и Ње го ву 
род би ну. У сво јим по у ка ма исти цао је бла го сло ве из по слу шно-
сти Бож јем за ко ну, а сам је из гле дао рав но ду шан пре ма слу жби 
ко ју је Бог ус по ста вио. Ње го во дру же ње са ца ри ни ци ма и дру-
ги ма ко ји су има ли рђав глас, Ње го во не по што ва ње ра бин ских 
про пи са и сло бо да ко јом је од ба цио оби чај не зах те ве у ве зи са 
Су бо том, све као да Га је ста вља ло на су прот вер ским зва нич-
ни ци ма и по кре та ло мно га пи та ња. Ње го ва бра ћа сма тра ла су 
да гре ши што се оту ђу је од ве ли ких и уче них љу ди из на ро да. 
Осе ћа ли су да су ови љу ди у пра ву и да Исус гре ши што се ста-
вља на су прот њи ма. Ме ђу тим, би ли су све до ци Ње го вог бес-
пре кор ног жи во та, па иа ко се ни су убра ја ли у Ње го ве уче ни ке, 
би ли су ду бо ко дир ну ти Ње го вим де ли ма. Ње го ва оми ље ност 
у Га ли ле ји за до во ља ва ла је њи хо во сла во љу бље. Још увек су се 
на да ли да ће да ти очи гле дан до каз сво је мо ћи, што би фа ри се је 
до ве ло до то га да уви де да је Он оно што је твр дио да је сте. Шта 
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ако би Он био Ме си ја, Цар Изра и љев! Га ји ли су ову ми сао са 
гор дим за до вољ ством.

Они су то то ли ко же ле ли да су под сти ца ли Хри ста да иде 
у Је ру са лим. »Изи ђи одав де«, го во ри ли су, »и иди у Ју де ју, да 
и уче ни ци тво ји ви де де ла Тво ја ко ја чи ниш. Јер ни ко не чи ни 
што тај но а сам тра жи да је по знат. Ако то чи ниш ја ви Се бе све-
ту.« Реч »ако« из ра жа ва ла је сум њу и не ве ро ва ње. Они су Му 
при пи си ва ли ку ка вич лук и сла бост. Ако зна да је Ме си ја че му 
он да та чуд на уз др жљи вост и не де ло твор ност? Ако ствар но по-
се ду је та кву си лу, заш то он да храбро не по ђе у Је ру са лим и не 
од бра ни сво је пра во? За што да не из вр ши у Је ру са ли му она ве-
ли чан стве на де ла о ко ји ма се го во ри да их је чи нио у Га ли ле ји? 
Не мој се са кри ва ти по за ба че ним обла сти ма, го во ри ли су они и 
чи ни ти та сил на де ла у ко рист не у ких се ља ка и ри ба ра. По ја ви 
се у глав ном гра ду, при до биј по др шку све ште ни ка и по гла ва ра 
и ује ди ни на род у ус по ста вља њу но во га цар ства.

Ова Ису со ва бра ћа про су ђи ва ла су из се бич них по бу да, ко је 
се та ко че сто на ла зе у ср ци ма оних ко ји су жељ ни исти ца ња. 
Овај дух вла дао је све том. Би ли су увре ђе ни за то што је Хри-
стос про гла сио Се бе Хле бом жи во та, уме сто да тра жи зе маљ-
ски пре сто. Би ли су ду бо ко раз о ча ра ни ка да Га је на пу сти ло 
то ли ко мно го Ње го вих уче ни ка. Окре ну ли су се од Ње га да би 
из бе гли крст при зна ња оно га што су от кри ва ла Ње го ва де ла – 
да је Он По сла ни од Бо га.

»Та да им ре че Исус: Вре ме Мо је још ни је до шло, а вре ме је 
ва ше сваг да го то во. Не мо же свет мр зе ти на вас: а на Ме не мр-
зи, јер Ја све до чим за њ да су де ла ње го ва зла. Ви изи ђи те на 
пра зник овај: Ја још не ћу из и ћи на пра зник овај, јер се мо је вре-
ме још ни је на вр ши ло. Ре кав ши им ово оста у Га ли ле ји.« Ње го-
ва бра ћа су Му го во ри ла за по вед нич ким гла сом, од ре ђу ју ћи Му 
пут ко јим тре ба да иде. Вра тио им је њи хов пре кор, свр ста ва ју-
ћи их не са сво јим уче ни ци ма пу ним са мо о дри ца ња, већ са све-
том. »Не мо же свет мр зе ти на вас«, ре као је Он, »али на Ме не 
мр зи, јер Ја све до чим за њ да су де ла ње го ва зла.« Свет не мр зи 
оне ко ји су му слич ни по ду ху; он их во ли као сво је.

Свет за Хри ста ни је био ме сто спо кој ства и са мо по у зда ња. Он 
ни је че као при ли ку да при гр ли ње го ву моћ и сла ву. Он за Ње га 
ни је имао та кву на гра ду. Био је ме сто на ко је Га је по слао Ње гов 
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Отац. Он је био дат за жи вот све та, да оства ри ве ли ки план от-
ку пље ња. Он је оства ри вао сво је де ло за па ли људ ски род. Ме-
ђу тим, ни је смео да бу де не про ми шљен, ни да жу ри у опа сност, 
ни да убр за ва кри зу. Сва ки до га ђај у Ње го вом ра ду имао је свој 
од ре ђе ни час. Он је мо рао стр пљи во да че ка. Знао је да тре ба да 
при ми мр жњу све та, знао је да ће Ње гов рад до не ти смрт; али 
пре ра но се из ло жи ти ово ме не би би ла во ља Ње го вог Оца.

Из Је ру са ли ма глас о Хри сто вим чу ди ма ра ши рио се сву да где 
су Је вре ји би ли ра се ја ни, па иа ко мно го ме се ци ни је при су ство-
вао пра зни ци ма, за ни ма ње за Ње га ни је се сма њива ло. Мно ги су 
до шли из ра зних де ло ва све та на Пра зник се ни ца у на ди да ће Га 
ви де ти. На по чет ку свет ко ви не мно ги су се рас пи ти ва ли за Ње-
га. Фа ри се ји и по гла ва ри оче ки ва ли су да до ђе у на ди да ће има ти 
при ли ку да Га осу де. За бри ну то су се рас пи ти ва ли: »Где је Он«, 
али ни ко ни је знао. У свим умо ви ма нај ва жни ја је би ла ми сао о 
Ње му. Из бо ја зни од све ште ни ка и по гла ва ра ни ко се ни је усу ђи-
вао да Га при зна за Ме си ју, али сву да су се во ди ли ти хи озбиљ ни 
раз го во ри о Ње му. Мно ги су Га бра ни ли као Оно га ко га је Бог 
по слао, док су Га дру ги про гла си ли за ва ра ли цу на ро да.

У ме ђу вре ме ну Исус је ти хо сти гао у Је ру са лим. Иза брао је 
јед ну уса мље ну ста зу ко јом ће ићи, да би из бе гао пут ни ке ко ји 
су се са свих стра на упу ти ли пре ма гра ду. Да се при дру жио би-
ло ком ка ра ва ну ко ји је пу то вао на пра зник, па жња свих при-
ли ком ула ска у град, би ла би усме ре на Ње му и на род но ис ка зи-
ва ње рас по ло же ња пре ма Ње му, по кре ну ло би вла сти про тив 
Ње га. То је тре бало из бе ћи, па је за то иза брао да пу ту је сам.

Усред свет ко ви не, ка да је уз бу ђе ње због Ње га до сти гло свој 
вр ху нац, Он је у при су ству мно штва ушао у пре двор је Храма. 
Због Ње го вог од су ство ва ња са пра зни ка по сто ја ле су тврд ње да 
се не усу ђу је да до ђе под власт све ште ни ка и по гла ва ра. Сви су 
би ли из не на ђе ни Ње го вим при су ством. Умук нуо је сва ки глас. 
Сви су се ди вили до сто јан ству и хра бро сти Ње го ва др жа ња међу 
моћ ним не при ја те љима ко ји су је два че ка ли да Му оду зму жи вот.

Сто је ћи та ко, у сре ди шту па жње ве ли ког мно штва, Исус им 
се обра тио као што то чо век ни ка да ни је учи нио. Ње го ве ре чи 
от кри ва ле су по зна ва ње за ко на и Изра и ље вих уста но ва, жр тве-
не слу жбе и уче ња про ро ка, да ле ко над ма шу ју ћи зна ње све ште-
ни ка и ра би на. Он је избегао пре пре ке фор ма ли зма и пре да ња. 
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При зо ри бу ду ћег жи во та као да су се раз ви ли пред Њим. Као 
онај ко ји ви ди Не ви дљи вог, го во рио је о зе маљ ском и не бе ском, 
о људ ском и бо жан ском са пот пу ном си гур но шћу. Ње го ве ре чи 
би ле су ја сне и убе дљи ве, и опет – као у Ка пер на у му – на род је 
био за ди вљен Ње го вим уче њем: »Јер Ње го ва бе се да бе ше сил-
на.« (Лу ка 4,32) Ра зним опи си ма упо зо рио је сво је слу ша о це на 
не сре ћу ко ја ће сти ћи све, зато што све сно од би ја ју бла го сло ве 
ко је је Он до шао да им до не се. Он им је пру жио сва ки мо гу ћи 
до каз да је до шао од Бо га и учи нио сва ки на пор ко ји је мо гао да 
их до ве де до по ка ја ња. Он не би био од ба чен и уби јен од свог 
на ро да да је мо гао да га спа се од кри ви це за та кво де ло.

Сви су се ди ви ли Ње го вом по зна ва њу за ко на и про ро чан-
ства, а пи та ње је ишло од јед ног до дру гог: »Ка ко Овај зна књи ге 
а ни је се учио?« Ни ко ни је сма тран спрем ним да бу де вер ски 
учи тељ, ако ни је учио у ра бин ским шко ла ма, па су и Исус и Јо-
ван Кр сти тељ пред ста вље ни као не у ки за то што ни су до би ли 
ова кво обра зо ва ње. Они ко ји су их слу ша ли би ли су из не на ђе ни 
њи хо вим по зна ва њем Пи сма, јер ни је дан од њих »ни је се учио«. 
Исти на, од љу ди га ни су сте кли, али Бог на Не бу био је њи хов 
Учи тељ и од Ње га су при мили нај у зви ше ни ју вр сту му дро сти.

Док је Исус го во рио у пре двор ју Храма, љу ди су слу ша ли 
ско ро без да ха. Они исти љу ди ко ји су нај же шће би ли про тив 
Ње га осе ћа ли су се не моћ ни м да Му учи не не ко зло. За тре ну-
так за бо ра ви ли су све дру го. 

Он је дан за да ном учио на род све до »у по след њи ве ли ки 
дан пра зни ка«. Ју тро овог да на за те кло је љу де измо ре не од ду-
гог вре ме на пра зно ва ња. Из не на да Исус је по ди гао свој глас, 
ко ји је звон ко од је ки вао кроз пре двор је Храма:

»Ко је же дан не ка до ђе к Ме ни и пи је. Ко ји Ме ве ру је, као 
што пи смо ре че, из ње го ва те ла по те ћи ће ре ке жи ве во де.« Ста-
ње на ро да учи ни ло је овај по зив ве о ма сна жним. Они су би-
ли за у зе ти стал ним при зо ри ма рас ко ши и свет ко ва ња, њи хо ве 
очи би ле су за сле пље не све тло шћу и бо ја ма, а њи хо ве уши оча-
ра не најрас ко шни јом му зи ком, али у це ло куп ном ни зу об ре да 
ни је би ло ни че га што би за до во љи ло по тре бе ду ха, ни шта што 
би уга си ло жеђ ду ше за оним што не про па да. Исус их је по звао 
да до ђу и пи ју са Из во ра жи во та, ко ји ће у њи ма бити из вор во-
де ко ја те че у веч ни жи вот.
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Све ште ник је то га ју тра оба вљао об ред ко ји је об на вљао 
успо ме ну на уда ра ње сте не у пу сти њи. Та сте на је би ла зна ме-
ње Ње га, ко ји ће сво јом смр ћу учи ни ти да жи ве ре ке спа се ња 
дотеку сви ма ко ји су жед ни. Хри сто ве ре чи би ле су во да жи во-
та. Та мо у при су ству оку пље ног мно штва, Он је по све тио Се бе 
да бу де уда рен, да би во да жи во та мо гла да по те че све ту. Уда ра-
њем Хри ста, со то на је ми слио да уни шти Кне за жи во та; али из 
уда ре не Сте не по те кла је жи ва во да. Док је Исус та ко го во рио 
на ро ду, њи хо ва ср ца су ус треп та ла не ким не о бич ним стра хо-
по што ва њем и мно ги су би ли спрем ни да уз вик ну, за јед но са 
же ном Са мар јан ком: »Дај ми те во де да не жед ним.« (Јо ван 4,15)

Исус је по зна вао по тре бе ду ше. Сјај, бо гат ство и ча сти не мо-
гу да за до во ље ср це. »Ко је же дан не ка до ђе к Ме ни.« Бо га ти и 
си ро ма шни, уз ви ше ни и по ни же ни под јед на ко су до бро до шли. 
Он обе ћа ва да рас те ре ти ду шу, да уте ши жа ло сне и по да ри на ду 
кло ну ли ма ду хом. Мно ги од оних ко ји су слу ша ли Ису са би ли 
су жа ло сни због не ис пу ње них на да, мно ги су тај но па ти ли, мно-
ги че зну ли да за до во ље сво је не у мор не же ље за добрима ово га 
све та и хва лом љу ди; али ка да су све за до би ли, утвр ди ли су да 
су се тру ди ли са мо да би сти гли до про ва ље ног сту ден ца на ко ме 
ни су мо гли да уга се сво ју жеђ. Усред бли ста вих, ра до сних при-
зо ра ста ја ли су не за до вољ ни и жа ло сни. Та да их је из не над ни 
уз вик »ко је же дан« тр гао из њи хо вог жа ло сног раз ми шља ња, и 
слу ша ју ћи ре чи ко је су усле ди ле у њи хо вим ду ша ма за па ли ла се 
но ва на да. Све ти Дух из но сио је пред њих ово зна ме ње, све док 
у Ње му ни су ви де ли по ну ду не про це њи вог да ра спа се ња.

Хри стов по зив жед ној ду ши још и да нас се раз ле же и до-
пи ре до нас са још ве ћом си лом од оне у ко јој се чуо у Храму 
по след њег да на пра зни ка. Из вор је отво рен за све. Умор ним и 
ис цр пље ним ду ша ма ну ди се осве жа ва ју ћа во да веч ног жи во та. 
Исус још увек по зи ва: »Ко је же дан не ка до ђе к Ме ни и пи је.« 
»Ко је же дан не ка до ђе, и ко хо ће не ка узме во ду жи во та за ба-
да ва.« »А ко ји пи је од во де ко ју ћу Му ја да ти не ће ожед не ти до-
ве ка; не го во да што ћу Му Ја да ти би ће у ње му из вор во де, ко ја 
те че у жи вот веч ни!« (От кри ва ње 22,17; Јо ван 4,14)



Глава 50

Oва глава заснована је на Јовану 
7,16-36, 40-53; 8,1-11.

МЕЂУ ЗАМКАМА

Све вре ме док је у то ку пра зни ка био у Је ру са ли му, Ису са су 
пра ти ле ухо де. Из да на у дан по ку ша ва ли су да Га ућут ка ју. 

Све ште ни ци и по гла ва ри мо три ли су да Га ухва те у зам ку. Сме-
ра ли су да Га спре че си лом. Ме ђу тим, то ни је би ло све. Желе ли 
су да по ни зе овог га ли леј ског Учи те ља пред на ро дом.

Пр вог да на Ње го вог при су ство ва ња све т ко ви ни, по гла ва ри 
су до шли к Ње му пи та ју ћи Га ко јом вла сти учи. Желе ли су да 
од вра те па жњу од Ње га на пи та ње о Ње го вом пра ву да учи, а 
ти ме и на сво ју ва жност и власт.

»Мо ја на у ка ни је Мо ја«, ре као је Исус, »не го Оно га ко ји Ме 
је по слао. Ко хо ће Ње го ву во љу тво ри ти, раз у ме ће је ли ова 
на у ка од Бо га или Ја сам од Се бе го во рим.« (Јо ван 7,16.17) На 
пи та ње ових сит ни ча ра, Хри стос ни је од го во рио сит ни ча ре-
њем, већ от кри ва њем исти не од жи вот ног зна ча ја за спа се ње 
ду ше. Схва та ње и ува жа ва ње исти не, ре као је Он, за ви си ма ње 
од ума не го од ср ца. Исти на мо ра да се при ми у ду шу, она зах-
те ва пот чи ња ва ње во ље. Ка да би исти на мо гла да се под врг не 
са мо ра зу му, гор дост не би пред ста вља ла пре пре ку на пу ту за 
ње но при ма ње. Ме ђу тим, она мо ра да се при хва ти де ло ва њем 
благодати на ср це, па ње но при ма ње за ви си од од ба ци ва ња сва-
ког гре ха ко ји Бож ји Дух от кри ва. Чо ве ко ве пред но сти за сти-
ца ње зна ња о исти ни, ма ка ко би ле ве ли ке, не ће му би ти ни од 
ка кве ко ри сти, све док ср це не бу де отво ре но за при ма ње исти-
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не и док све сно не бу де са вла да на сва ка на ви ка и оби чај ко ји се 
су про те ње ним на че ли ма. Они ма ко ји се та ко по ко ра ва ју Бо гу, 
са по ште ном же љом да упо зна ју Ње го ву во љу и да је из вр ша-
ва ју, исти на се от кри ва као Бож ја си ла за њи хо во спа се ње. Они 
ће би ти у ста њу да на пра ве раз ли ку из ме ђу оно га ко ји го во ри 
за Бо га и оно га ко ји го во ри сам од се бе. Фа ри се ји ни су ста ви ли 
сво ју во љу на стра ну Бож је во ље. Ни су те жи ли да са зна ју исти-
ну, већ да на ђу не ки из го вор да је из бег ну, а Хри стос је по ка зао 
да је то био раз лог за што ни су схва ти ли Ње го во уче ње.

Он је са да от крио ис пит по мо ћу ко га пра ви учи тељ мо же да 
се раз ли ку је од ва ра ли це: »Ко ји го во ри сам од се бе, сла ву сво ју 
тра жи; а ко тра жи сла ву Оно га ко ји га је по слао, он је исти нит 
и не ма у ње му не прав де«. (Јо ван 7,18) Онај ко ји тра жи сво ју 
лич ну сла ву го во ри сам од се бе. Дух се бич но сти ода је сво је по-
ре кло. Али Хри стос је тра жио Бож ју сла ву. Он је го во рио Бож је 
ре чи. То је био до каз Ње го вог овла шће ња као Учи те ља исти не.

Исус је ра би ни ма пру жио до каз о свом бо жан ству ти ме што 
је по ка зао да им чи та ср ца. Од из ле че ња у Ви те зди стал но су 
ко ва ли за ве ре за Ње го ву смрт. На тај на чин са ми су кр ши ли за-
кон за ко ји су се из да ва ли да га бра не. »Не да де ли Мој си је ва ма 
за ко на«, ре као је Он, »и ни ко од вас не жи ви по за ко ну? За што 
тра жи те да Ме уби је те?«

Као бле сак му ње ове ре чи от кри ле су ра би ни ма про ва ли ју 
про па сти у ко ју ће се стро по шта ти. За тре ну так би ли су ис пу-
ње ни стра хом. Ви де ли су да су у су ко бу са бес ко нач ном Си лом. 
Ме ђу тим, ни су же ле ли да при ме опо ме ну. Да би са чу ва ли свој 
ути цај у на ро ду, мо ра ли су да при кри ју сво је зло чи нач ке на ме-
ре. Из бе га ва ју ћи Ису со во пи та ње, уз вик ну ли су: »Је ли ђа во у 
Те би? Ко тра жи да Те уби је?« Ве што су на во ди ли на ми сао да 
су Ису со ва ве ли чан стве на де ла би ла под стак ну та злим ду хом.

Исус ни је обра ћао па жњу на ово под ме та ње. Он је на ста вио 
у же љи да по ка же ка ко је Ње го во де ло ис це ље ња у Ви те зди би-
ло у скла ду са за ко ном о Су бо ти и да је оно оправ да но ту ма че-
њем ко је су са ми Је вре ји да ли том за ко ну. Ре као је: »Мој си је вам 
да де да се об ре зу је те... и у Су бо ту об ре зу је те чо ве ка.« По за ко-
ну сва ко де те мо ра ло је би ти об ре за но осмо га да на. Ако ово 
од ре ђе но вре ме па да у Су бо ту, об ред је мо рао та да да буде из-
вр шен. Ко ли ко ви ше мо ра да је у скла ду са ду хом за ко на »што 457
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све га чо ве ка ис це лих у су бо ту«. Он их је упо зо рио »не гле дај те 
ко је ко кад су ди те, не го пра ве дан суд су ди те«.

По гла ва ри су мо ра ли да за ћу те и мно ги у на ро ду уз вик ну ли 
су: »Ни је ли то Онај ко је га тра же да уби ју? И гле, ка ко го во ри 
сло бод но и ни шта му не ве ле: Да не до зна ше на ши кне зо ви да 
је Он за и ста Хри стос?«

Мно ги из ме ђу Хри сто вих слу  шала ца ко ји су би ли ста нов ни-
ци Је ру са ли ма, и ко ји ма ни су би ле не по зна те за ве ре по гла ва ра 
про тив Ње га, осе ћа ли су се при ву че ни к Ње му не о до љи вом си-
лом. Пра ти ло их је сна жно осве до че ње да је Он био Бож ји Син. 
Ме ђу тим, со то на је био спре ман да их на ве де на сум њу, а за то је 
био при пре мљен пут њи хо вим по гре шним пој мо ви ма о Ме си ји 
и Ње го вом до ла ску. Би ло је ши ро ко ра ши ре но ве ро ва ње да ће се 
Хри стос ро ди ти у Ви тле је му, али да ће по сле из ве сног вре ме на 
иш че зну ти, и при ли ком дру ге по ја ве ни ко не ће зна ти от ку да је 
до шао. Ни је их би ло ма ло ко ји су сма тра ли да Ме си ја не ће има ти 
ни ка кве при род не ве зе са људ ским ро дом. Па по што се на род но 
схва та ње о Ме си ји ној сла ви ни је по кла па ло са Ису сом из На за-
ре та, мно ги су би ли спрем ни да при хва те ми сао: »Али Ово га зна-
мо от ку да је; а Хри стос кад до ђе, ни ко не ће зна ти от ку да је.«

Док су се ко ле ба ли из ме ђу сум ње и ве ре, Исус је раз у мео њи-
хо ве ми сли и од го во рио им: »И Ме не по зна је те и зна те от ку да 
сам; и сам од Се бе не до ђох, не го има Исти ни ти ко ји Ме по сла, 
ко је га ви не зна те.« Они су твр ди ли да по се ду ју зна ње о Хри-
сто вом поре клу, али Га уоп ште ни су по зна ва ли. Да су жи ве ли 
у са гла сно сти са Бож јом во љом, пре по зна ли би Ње го вог Си на 
ка да им се от крио.

Слу ша о ци ни су мо гли а да не раз у ме ју Хри сто ве ре чи. Оне 
су би ле ја сно по на вља ње оне тврд ње ко ју је ис ка зао пред Си-
не дри о ном ме се ци ма пре ово га, ка да је Се бе про гла сио Си ном 
Бож јим. Као што су по гла ва ри та да по ку ша ли да Га уби ју, та ко 
су са да тра жи ли да Га ухва те, али би ли су спре че ни не ви дљи-
вом си лом ко ја је по ста ви ла ме ђе њи хо вом гневу го во ре ћи им 
– дов де ћеш до ла зи ти, а да ље не ћеш. (О Јо ву 38,11)

Из ме ђу на ро да мно ги су Му по ве ро ва ли и го во ри ли: »Кад до-
ђе Хри стос еда ли ће ви ше чу де са чи ни ти не го Овај што чи ни?« 
Во ђе фа ри се ја, ко ји су пу ни зеб ње пра ти ли ток до га ђа ја, за па зи-
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ли су из ра зе на кло но сти мно штва. По жу ри ли су пр во све ште ни-
ци ма и из ло жи ли сво је пла но ве да Га ухап се. При пре ма ли су се 
да Га ухва те кад бу де био сам; јер се ни су усу ђи ва ли да то учи не 
у при су ству на ро да. Исус је опет по ка зао да чи та њи хо ве на ме ре: 
»Још сам ма ло вре ме на с ва ма«, ре као је, »па идем к Оно ме ко ји 
Ме по сла. Тра жи ће те Ме и не ће те Ме на ћи; и где сам Ја ви не мо-
же те до ћи.« Уско ро ће на ћи уто чи ште из ван до ма ша ја њи хо вих 
ру га ња и мр жње, Он ће се ваз не ти Оцу, да опет би био Обо жа ва-
ни од ан ђе ла и ту Ње го ве уби це ни ка да не ће доспети.

Ра би ни су ру га ју ћи се ре кли: »Ку да ће Овај ићи да га ми не 
на ђе мо? Не ће ли ићи ме ђу ра штр ка не Гр ке, и Гр ке учи ти?« Ови 
сит ни ча ри ни су ни са ња ли да је њи хо вим по дру гљи вим ре чи ма 
опи са на Хри сто ва ми си ја! Цео дан пру жао је сво је ру ке к на ро-
ду, ко ји не да да му се ка же и од го ва ра на су прот, ипак на ћи ће 
Га они ко ји Га ни су тра жи ли и по ка за ће се они ма ко ји за Ње га 
не пи та ју (Ри мља ни ма 10,20.21).

Мно ги ко ји су би ли осве до че ни да је Исус Бож ји Син, би-
ли су за ве де ни по гре шним ра су ђи ва њем све ште ни ка и ра би на. 
Ови учи те љи вр ло ути цај но по на вља ли су про ро чан ства ко ја се 
од но се на Ме си ју да ће Он »ца ро ва ти на го ри Си о ну и у Је ру са-
ли му и пред ста ре ши на ма сво јим про сла ви се,« и да ће вла да ти 
»од мо ра до мо ра и од ре ке до кра је ва зе маљ ских«. (Иса и ја 24,23; 
Пса лам 72,8) За тим су пра ви ли ома ло ва жа ва ју ћа по ре ђе ња из-
ме ђу сла ве ко ја је ов де опи са на и скром ног Ису со вог из гле да. 
Са ме ре чи про ро чан ства би ле су та ко из ви то пе ре не да пот кре-
пе за блу ду. Да је на род искре но сам про у ча вао Реч, не би био 
за ве ден. Ше зде сет и пр во Иса и ји но по гла вље све до чи да је Хри-
стос тре ба ло да ра ди баш тај по сао ко ји је ра дио. Пе де сет и тре-
ћа гла ва приказује Ње го во од ба ци ва ње и пат њу у све ту, пе де сет 
и де ве та гла ва опи су је ка рак тер све ште ни ка и ра би на.

Бог не при мо ра ва љу де да се од рек ну сво га не вер ства. Пред 
њи ма се на ла зи све тлост и та ма, исти на и за блу да. Њи хо во је 
да од лу че шта ће при хва ти ти. Љу дски ум је об да рен си лом да 
чини раз ли ку из ме ђу до бра и зла. Бог је од ре дио да љу ди не 
од лу чу ју пре ма тре нут ном осе ћа њу, већ на осно ву ва ља но сти 
до ка за, бри жљи во ме ђу соб но упо ре ђе них де ло ва Пи сма. Да су 
Је вре ји од гур ну ли сво је пред ра су де и да су упо ре ђи ва ли пи са-
но про ро чан ство са чи ње ни ца ма ко је су обе ле жа ва ле Ису сов 
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живот, запазили би ди ван склад из ме ђу про ро чан ства и њи хо-
вог жи во та и слу жби по ни зног Га ли леј ца.

И да нас, мно ги су пре ва ре ни на исти на чин на ко ји су би ли 
пре ва ре ни и Је вре ји. Вер ски учи те љи чи та ју Би бли ју у све тло-
сти соп стве ног схва та ња и пре да ња, на род не ис тра жу је Пи сма 
за се бе и не про су ђу је сам за се бе шта је исти на, већ се пре пу шта 
њи хо вим су до ви ма и по ве ра ва сво је ду ше сво јим во ђа ма. Про-
по ве да ње и уче ње Ње го ве ре чи је сте јед но од сред става ко је је 
Бог по све тио за ра си па ње све тло сти, али мо ра мо про ве ра ва ти 
уче ње сва ког чо ве ка по мо ћу Све то га пи сма. Сва ко ко са мо ли-
твом про у ча ва Би бли ју, у же љи да до зна исти ну, да би је мо гао 
по слу ша ти, при ми ће бо жан ско про све тље ње. Он ће раз у ме ти 
Пи сма. »Ко хо ће Ње го ву во љу тво ри ти, раз у ме ће...« (Јо ван 7,17)

По след њег да на пра зни ка, слу ге по сла не од све ште ни ка и по-
гла ва ра да ухап се Ису са, вра ти ле су се без Ње га. Љу ти то су би ли 
упи та ни: »За што Га не до ве до сте?« Све ча ним из ра зом ли ца од-
го во ри ли су: »Ни кад чо век ни је та ко го во рио као овај Чо век.«

Ње го ве ре чи омек ша ле су њи хо ва твр да ср ца. Док је го во рио 
у пре двор ју Храма, они су бо ра ви ли у бли зи ни, да би ухва ти ли 
не што што би се мо гло окре ну ти про тив Ње га. Ме ђу тим, док су 
слу ша ли, за бо ра ви ли су циљ ради ко га су би ли по сла ни. Ста ја ли 
су као за не се ни. Хри стос је от крио Се бе њи хо вој ду ши. Ви де ли 
су оно што све ште ни ци и по гла ва ри ни су же ле ли да ви де – људ-
ску при ро ду пре пла вље ну сла вом бо жан ске при ро де. Они су се 
вра ти ли та ко ис пу ње ни овом ми шљу, та ко га ну ти Ње го вим ре-
чи ма да су на пи та ње: »За што Га не до ве до сте«, мо гли са мо да 
од го во ре: »Ни кад чо век ни је та ко го ворио као овај Чо век.«

Све ште ни ци и по гла ва ри оста ли су у истом убе ђе њу по сле 
свог пр вог до ди ра са Хри стом. Њи хо ва ср ца би ла су ду бо ко по-
кре ну та и на ме та ла им се ми сао: »Ни кад чо век ни је та ко го во-
рио као овај Чо век.« Ме ђу тим, угу ши ли су осве до че ње Све то га 
Ду ха. Са да, љу ти ти што су чак и ору ђа за ко на пот па ла под ути-
цај омр зну тог Га ли леј ца, по ви ка ли су: »Зар се и ви пре ва ри сте? 
Ве ро ва ли ко од кне зо ва или од фа ри се ја? Не го на род овај, ко ји 
не зна за ко на, про клет је.«

Они ко ји ма се из но си вест исти не рет ко пи та ју: »Да ли је то 
исти на«, већ пи та ју: »Ко уста је у ње ну од бра ну«? Мно штво је 
це ни бро јем оних ко ји је при хва та ју, па се још увек по ста вља 

459



395МЕ ЂУ ЗАМ КА МА 

пи та ње: »Да ли је не ко од уче них љу ди или вер ских во ђа по ве-
ро вао?« Да нас љу ди ни су на кло ње ни ји пра вој по бо жно сти не го 
што су би ли у Хри сто во вре ме. Они то ли ко те же зе маљ ским до-
бри ма да за не ма ру ју веч на бла га, па ни је ни ка кав до каз про тив 
исти не што ве ли ки број љу ди ни је спре ман да је при хва ти или 
што је не при хва та ју ве ли ки љу ди у све ту па чак ни вер ске во ђе.

По но во су све ште ни ци и по гла ва ри на ста ви ли да сми шља ју 
на чин ка ко да ухва те Ису са. Исти ца ли су да ће ако бу де био и 
да ље оста вљен на сло бо ди, од ву ћи на род од по ста вље них во-
ђа и да је је ди ни си гу ран пра вац да без од ла га ња Га ућут ка ју. У 
пу ном је ку рас пра вља ња, из не на да су би ли за у ста вље ни. Ни-
ко дим је упи тао: »Еда ли за кон наш су ди чо ве ку до кле га нај-
пре не са слу ша и до зна шта чи ни?« Ти ши на је пре кри ла скуп. 
Ни ко ди мо ве ре чи до пр ле су до њи хо ве са ве сти. Ни су мо гли да 
осу де чо ве ка без са слу ша ња. Ме ђу тим, охо ли по гла ва ри ни су 
ућу та ли са мо због овог раз ло га, не тре ми це гле да ју ћи оно га ко-
ји се усу дио да го во ри у ко рист прав де. Би ли су за пре па шће ни 
и раз о ча ра ни што је једа н из њи хо вог бро ја био то ли ко под ути-
ском Ису со вог ка рак те ра да је про го во рио у Ње го ву од бра ну. 
По вра тив ши се од из не на ђе ња, оштром зе је дљи во шћу обра ти-
ли су се Ни ко ди му: »Ни си ли и ти из Га ли ле је? Раз гле дај и ви ди 
да про рок из Га ли ле је не до ла зи.«

Ипак, про тест је об у ста вио по сту пак са ве та. По гла ва ри ни-
су би ли у ста њу да спро ве ду сво ју на ме ру и без са слу ша ња осу-
де Ису са. По ра же ни за из ве сно вре ме »оти до ше сва ки сво јој 
ку ћи. А Исус оти де на го ру Ма слин ску«.

Од уз бу ђе ња и град ске вре ве, од ћу дљи вог мно штва, од под-
му клих ра би на, Исус се окре нуо ти ши ни ма сли ња ка, где је мо-
гао би ти сам са Бо гом. Ме ђу тим, у ра но ју тро вра тио се у Храм 
и ка да се на род оку пио око Ње га, сео је и по у ча вао га. 

Убр зо је био пре ки нут. Гру па фа ри се ја и књи жев ни ка при-
бли жа ва ла Му се ву ку ћи за со бом јед ну пре стра ше ну же ну, ко ју 
су гру бим, ср ди тим гла сом о пту жи ва ли да је пре кр ши ла сед му 
за по вест. Гур нув ши је пред Ису са, ре кли су Му с ли  це мер ним 
по што ва њем: »Мој си је нам у за ко ну за по ве ди да та ко ве ка ме-
њем уби ја мо; а ти шта ве лиш?«

Њи хо во при твор но ува жа ва ње са кри ва ло је бри жљи во ско-
ва ну за ве ру за Ње го во уни ште ње. Угра би ли су ову при ли ку да 
обез бе де оп ту жбу про тив Ње га, сма тра ју ћи да ће без об зи ра на 
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од лу ку ко ју бу де до нео, про на ћи по вод да Га оп ту же. Ако осло-
бо ди же ну, мо гли би Га окри ви ти да пре зи ре Мој си јев за кон. 
Ако из ја ви да је за слу жи ла смрт, мо гли би Га оп ту жи ти Ри мља-
ни ма да при сва ја власт ко ја са мо њи ма при па да.

Исус је за тре ну так по сма трао овај при зор – жр тву ко ја је 
по сти ђе на дрх та ла, до сто јан стве ни ке су ро вог ли ца, ли ше не 
чак и људ ског са жа ље ња. Ње гов дух бес пре кор не чи сто те згро-
зио се од овог при зо ра. До бро је знао са ко јим ци љем Му је из-
нет овај слу чај. Чи тао је ср це, по зна вао ка рак тер и ток жи во та 
сва ко га ко ји се на ла зио пред Њим. Ови ла жни чу ва ри прав де 
са ми су на ве ли сво ју жр тву на грех да би мо гли по ста ви ти зам-
ку Ису су. Не по ка зу ју ћи ни јед ним зна ком да је чуо њи хо во пи-
та ње, са гнуо се и гле да ју ћи у зе мљу, по чео да пи ше по пра ши ни.

Не стр пљи ви због Ње го вог од ла га ња и очи глед не рав но ду-
шно сти, ту жи о ци су при шли бли же, скре ћу ћи Ње го ву па жњу 
на овај пред мет. Ме ђу тим, кад су њи хо ве очи, сле де ћи Ису со ве, 
по гле дале тло крај Ње го вих но гу, ли ца су им се про ме ни ла. Ту, 
ис пи са ни пред њи ма, би ли су сви тај ни гре си њи хо вог жи во та. 
Љу ди ко ји су то по сма тра ли ви де ли су из не над ну про ме ну из-
ра за и гу ра ли се на пред да от кри ју шта је то што они по сма тра-
ју са та квом за па ње но шћу и сти дом.

Са свим сво јим не ис кре ним из ја ва ма о по што ва њу За ко на, 
ови ра би ни, из но се ћи оп ту жбу про тив же не, оглу ши ли су се 
о ње го ве од ред бе. Би ла је ду жност ње но га му жа да пре ду зме 
по сту пак про тив ње, а крив ца је тре ба ло под јед на ко ка зни ти. 
Поступак тужилаца био је потпуно незаконит. Исус их је срео 
на њи хо вом тлу. За кон је на ла гао да у слу ча ју ка жња ва ња ка ме-
но ва њем, све до ци пр ви ба це ка мен. Са да ди жу ћи се и упра вља-
ју ћи свој по глед на ста ре ши не ко је су ско ва ле ову за ве ру, Исус 
је ре као: »Ко ји је ме ђу ва ма без гре ха не ка нај пре ба ци ка мен на 
њу.« И са гнув ши се, на ста вио је да пи ше по зе мљи.

Ни је од ба цио За кон ко ји је дат пре ко Мој си ја, ни ти је по га-
зио власт Ри ма. Ту жи о ци су би ли по бе ђе ни. Са да, са раз де ра-
ним ха љи на ма ла жне по бо жно сти, ста ја ли су кри ви и осу ђе ни 
у при су ству Бес крај не Чи сто те. Дрх та ли су да се са кри ве на не-
прав да њи хо во га жи во та не от кри је мно штву, па су се је дан по 
је дан, са гну тих гла ва и обо ре них очи ју, ис кра ли, оста вља ју ћи 
сво ју жр тву са ми ло сти вим Спа си те љем.
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Исус је устао и по гле дав ши же ну ре као: »Жено, где су они 
што те ту жа ху? Ни је дан те не осу ди? А она ре че: Ни је дан, Го-
спо де! А Исус јој ре че: Ни Ја те не  о су ђу јем, иди, и от се ле ви ше 
не гре ши.«

Жена је ста ја ла пред Ису сом др шћу ћи од стра ха. Ње го ве ре-
чи: »Ко је ме ђу ва ма без гре ха не ка нај пре ба ци ка мен на њу«, 
до пр ле су до ње као смрт на пре су да. Ни је се усу ђи ва ла да по-
гле да у Спа си те ље во ли це, већ је ти хо че ка ла сво ју суд би ну. За-
па ње на, ви де ла је ка ко ње ни ту жи о ци без ре чи и по сти ђе ни од-
ла зе, а он да су у ње ним уши ма за зво ни ле ре чи на де: »Ни Ја те 
не осу ђу јем, иди, и от се ле ви ше не гре ши.« Ње но ср це би ло је 
га ну то и она се ба ци ла пред Ису со ве но ге, ис ка зу ју ћи је ца ји ма 
сво ју за хвал ност и ис по ве да ју ћи у гор ким су за ма сво је гре хе.

То је за њу био по че так но во га жи во та, жи во та чи сто те и 
ми ра, по све ће ног слу жби Бо гу. По ди за њем ове по ср ну ле ду ше, 
Исус је учи нио ве ће чу до не го из ле че њем нај те же те ле сне бо-
ле сти; Он је из ле чио ду хов ну бо лест ко ја во ди у веч ну смрт. 
Ова же на ко ја се по ка ја ла по стала је јед на од Ње го вих не по ко-
ле бљи вих след бе ни ка. Са мо по жр тво в ном љу ба вљу и ода но шћу 
уз вра ти ла је Ње го вој ми ло сти ко ја пра шта.

У чи ну опра шта ња овој же ни и хра бре њу да жи ви бо љим 
жи во том, Ису сов ка рак тер од сја ју је ле по том са вр ше не прав-
де. Иа ко не при кри ва грех, ни ти сма њу је осе ћа ње кри ви це, Он 
ипак не же ли да осу ди, већ да спа се. Свет је за ову за блу де лу 
же ну имао са мо под смех и пре зир, али Исус је из го во рио ре чи 
уте хе и на де. Без гре шни је имао са у че шћа према сла бо сти ма 
ове гре шни це, па јој је пру жио ру ку по моћ ни цу. Док су је ли це-
мер ни фа ри се ји опту жи ва ли, Исус јој је на ло жио: »Иди, и от се-
ле ви ше не гре ши.«

Хри стов след бе ник ни је онај ко ји од вра ћа сво је очи окре-
ћу ћи се од за блу де лих, оста вља ју ћи их да не сме та но иду пу тем 
ко ји их во ди све ни же. Они ко ји пред ња че у осу ђи ва њу дру гих 
и ко ји рев ну ју да их до ве ду пред суд, че сто су у свом жи во ту 
мно го гре шни ји од њих. Љу ди мр зе гре шни ка, док во ле грех. 
Хри стос мр зи грех, али во ли гре шни ка. То ће би ти дух свих ко-
ји Га сле де. Хри шћан ска љу бав је спо ра да осу ди, бр за да запази 
по ка ја ње, спрем на да опро сти, да охра бри, да по ста ви оно га ко-
ји лу та на ста зу све тло сти и одр жи ње го ве сто пе на њој.
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Глава 51

Oва глава заснована је на Јовану 8,12-59; 9.

ВИДЕЛО ЖИВОТА

»Исус им пак опет ре че: Ја сам ви де ло све ту: Ко иде за Мном 
не ће хо да ти по та ми, не го ће има ти ви де ло жи во та.«

Ка да је из го во рио ове ре чи, Исус је у пре двор ју Храма био 
на ро чи то по ве зан са слу жба ма за Пра зник се ни ца. У сре ди ни 
ово га пре двор ја уз ди за ла су се два ви со ка сту ба са ве ли ким 
стал ци ма за све тиљ ке. По сле ве чер ње жр тве, све све тиљ ке су 
се па ли ле и ши ри ле сво ју све тлост над Је ру са ли мом. Овај об ред 
био је се ћа ње на Стуб од ог ња ко ји је Изра иљ во дио кроз пу сти-
њу, а уз то сма тра ло се да ука зу је и на Ме си јин до ла зак. Уве че, 
ка да су се све тиљ ке упа ли ле, пре двор је је би ло при зор ве ли ке 
ра до сти. Се ди љу ди, све ште ни ци у Храму и на род ни по гла ва-
ри, ује ди ни ли су се у пра знич ним игра ма уз зву ке му зич ких ин-
стру ме на та и пе сама Ле ви та.

Ра све тља ва њем Је ру са ли ма на род је из ра жа вао сво ју на ду да 
ће Ме си јин до ла зак осве тли ти Изра иљ. Ме ђу тим, за Ису са је 
овај при зор имао ши ре зна че ње. Као што су сјај не све тиљ ке у 
Храму осве тља ва ле све око се бе, та ко и Хри стос, Из вор ду хов-
не све тло сти, ра све тља ва та му све та. Ипак, овај сим бол био је 
не са вр шен. Ве ли ко све тло ко је је Он сво јом ру ком по ста вио на 
не бу би ло је исти ни ти ја пред ста ва сла ве Ње го ве ми си је.

Би ло је ју тро; Сун це се упра во ра ђа ло из над Ма слин ске го ре 
и ње го ви зра ци за сле пљу ју ћим сја јем ра си па ли су се по мер-
мерним па ла та ма, осве тља ва ју ћи зла то на зи до ви ма Храма, па 
је Исус, по ка зу ју ћи на ње га ре као: »Ја сам Ви де ло све ту.«
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Оно ме ко је слу шао ове ре чи, ду го по сле ово га оне су се као 
ехо вра ћа ле у овом уз ви ше ном би блиј ском тек сту: »У њој бе ше 
жи вот, и жи вот бе ше ви де ло љу дима. И Ви де ло се све тли и та ми, 
у та ма га не об у зе.« »Бе ше Ви де ло исти ни то ко је оба  сја ва сва ко-
га чо ве ка ко ји до ла зи на свет.« (Јо ван 1,4.5.9) Пе тар се та ко ђе, 
ду го по сле Ису со вог ваз не се ња на Не бо, пи шу ћи про све тљен 
бо жан ским Ду хом, се ћао зна ме ња ко је је Хри стос ко ри стио: »И 
има мо нај по у зда ни ју про роч ку реч, и до бро чи ни те што па зи те 
на њу, као на ви де ло ко је све тли у там но ме ме сту, до кле дан не 
осва не и Да ни ца се не ро ди у ср ци ма ва ши ма.« (2. Пе тро ва 1,19)

У Бож јем ја вља њу Ње го вом на ро ду, све тлост је увек би ла 
сим бол Ње го ве при сут но сти. На ства ра лач ку реч у по чет ку, 
све тлост је за сја ла из та ме. Све тлост је би ла са кри ве на у Сту-
бу од обла ка да њу, а у Сту бу од ог ња но ћу и во ди ла огром ну 
Изра и ље ву вој ску. Све тлост је си ја ла стра шном ве ли чан стве-
но шћу око Го спо да на бр ду Си на ју. Све тлост је по чи ва ла над 
пре сто лом ми ло сти у Ша то ру од са стан ка. Све тлост је ис пу ни-
ла Со ло му нов храм при ли ком ње го вог по све ће ња. Све тлост је 
за сја ла над ви тлеј емским бре жуљ ци ма ка да су ан ђе ли вест о от-
ку пље њу до не ли па сти ри ма, ко ји су буд но стра жи  ли.

Бог је све тлост; и у ре чи ма »Ја сам Ви де ло све ту«, Хри стос 
је об ја вио да је јед но са Бо гом као и сво ју ве зу са це лом људ-
ском по ро ди цом. Он је на по чет ку учи нио »да из та ме за све тли 
ви де ло«. (2. Ко рин ћа ни ма 4,6) Он је све тлост Сун ца, Ме се ца и 
зве зда. Он је био ду хов на Светлост ко ја је у сим бо лу, сли ци и 
про ро чан ству за сја ла над Изра и љем. Ме ђу тим, ова Све тлост 
ни је да та са мо је вреј ском на ро ду. Као што сун че ви зра ци до-
пи ру до нај у да ље ни јих угло ва Зе мље, та ко и Светлост Сун ца 
Прав де оба сја ва сва ку ду шу.

»Бе ше Ви де ло исти ни то ко је оба сја ва сва ко га чо ве ка ко ји до-
ла зи на свет.« Свет је имао сво је ве ли ке учи те ље, љу де ди вов ског 
ума и за ди вљу ју ћих ис тра жи вач ких по ду хва та, љу де чи је су из-
ја ве под сти ца ле ми сао и отва ра ле по глед у бес крај на про стран-
ства зна ња; ови љу ди по што ва ни су као во ђе и до бро чи ни те-
љи људ ског ро да. Ме ђу тим, по сто ји Је дан ко ји је уз ви ше ни ји од 
њих. »Ко ји Га при ми ше да де им власт да бу ду си но ви Бож ји.« 
»Бо га ни ко ни је ви део ни кад: Је ди но род ни Син ко ји је у на руч-
ју Очи ном, Он Га ја ви.« (Јо ван 1,12.18) Мо же мо про на ћи чи тав 
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низ нај ве ћих свет ских учи те ља, све до кле се пру жа ју из ве шта ји 
о људ ском ро ду, али Све тлост је би ла пре њих. Као што Ме сец и 
зве зде из Су н чевог си сте ма блистају све тло шћу ко ја се од би ја од 
Сун ца, та ко – уко ли ко је њи хо во уче ње исти ни то – свет ски ве-
ли ки ми сли о ци од сја јују зра ци ма Сун ца Прав де. Сва ка бли ста ва 
ми сао сва ки бле сак ума по ти че од Ви де ла све та. У да на шње вре-
ме мно го слу ша мо о »ви шем обра зо ва њу«. Пра во »ви ше обра-
зо ва ње« је оно ко је Он да је у ко ме је »све бла го пре му дро сти и 
ра зу ма са кри ве но«. »У њој бе ше жи вот, и жи вот бе ше ви де ло 
љу ди ма.« (Ко ло ша ни ма 2,3; Јо ван 1,4)  »Ко иде за Мном«, ре као 
је Исус, »не ће хо ди ти по та ми, не го ће има ти Ви де ло жи во та.«

У ре чи ма »Ја сам Ви де ло све ту«, Исус је об ја вио Се бе као 
Ме си ју. Ста ри Си ме ун, у Храму у ко ме је Хри стос са да учио, 
го во рио је о Ње му да је »Ви де ло, да оба сја не зна бо шце, и сла ву 
на ро да Тво је га Изра и ља«. (Лу ка 2,32) Овим ре чи ма при ме нио 
је на Ње га про ро чан ство ко је је по зна то це лом Изра и љу. Све ти 
Дух је пре ко про ро ка Иса и је об ја вио: »Ма ло је да ми бу деш слу-
га да се по диг не пле ме Ја ко вље во и да се вра ти оста так Изра и-
љев, не го те учи них ви де лом на ро ди ма да бу деш Мо је спа се ње 
до кра је ва зе маљ ских.« (Иса и ја 49,6) Оп ште је схва та ње би ло да 
ово про ро чан ство го во ри о Ме си ји, па ка да је Исус ре као: »Ја 
сам Ви де ло све ту«, на род ни је мо гао, а да не пре по зна Ње го во 
твр ђе ње да је Он Обе ћа ни.

Фа ри се ји ма и по гла ва ри ма ова из ја ва из гле да ла је као др ска 
тврд ња. Ни су мо гли под не ти да чо век, ко ји је као и они, по ста ви 
се бе у та кав по ло жај. Наиз глед не освр ћу ћи се на Ње го ве ре чи, 
упи та ли су: »Ко си Ти?« Усред сре ди ли су па жњу да Га при мо ра ју 
да Се бе об ја ви као Хри ста. Ње го ва спо ља шњост и Ње гов рад би-
ли су у та квој су прот но сти са оче ки ва њи ма на ро да, да – ка ко су 
Ње го ви лу ка ви не при ја те љи ве ро ва ли – Ње го во не по сред но об-
ја вљи ва ње да је Ме си ја учи ни ло би да бу де од ба чен као ва ра ли ца.

Ме ђу тим, на њи хо во пи та ње: »Ко си Ти«, Исус је од го во рио: 
»По че так, ка ко вам и ка жем.« (Јо ван 8,25) Оно што је би ло от-
кри ве но у Ње го вим ре чи ма, от кри ве но је и у Ње го вом ка рак те-
ру. Он је био оли че ње исти на ко је је учио. »Ни шта сам од Се бе 
не чи ним«, на ста вио је, »не го ка ко Ме на у чи Отац Мој она ко 
го во рим. И Онај ко ји Ме по сла са Мном је. Не оста ви Отац Ме-
не са ма; јер Ја сваг да чи ним што је Ње му угод но.« Он ни је по-
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ку шао да до ка же сво ју тврд њу да је Ме си ја, већ је по ка зао сво је 
је дин ство са Бо гом. Да је њи хов ум био отво рен за Бож ју љу бав, 
при ми ли би Ису са.

Ме ђу Ње го вим слу ша о ци ма мно ги су у ве ри би ли при ву че-
ни к Ње му, па им је ре као: »Ако ви оста не те на Мо јој бе се ди, 
за и ста ће те би ти уче ни ци Мо ји, и по зна ће те исти ну, и исти на 
ће вас из ба ви ти.«

Ове ре чи увре ди ле су фа ри се је. Не оба зи ру ћи се на ду гу на-
род ну пот чи ње ност ту ђем јар му, љу ти то су уз вик ну ли: »Ми 
смо потомство Авра мо во, и ни ко ме ни смо ро бо ва ли ни кад; ка-
ко Ти го во риш да ће мо се из ба ви ти?« Исус је по гле дао ове љу де, 
ро бо ве па ко сти, чи је су ми сли би ле окре ну те осве ти и жа ло-
сно од го во рио: »За и ста, за и ста вам ка жем да је сва ки ко ји чи ни 
грех роб гре ху.« Они су се на ла зи ли у нај те жем об ли ку роп ства 
– пот чи ње ни злом ду ху.

Сва ко ко од би ја да се пре да Бо гу, на ла зи се под вла шћу дру ге 
си ле. Он ни је свој го спо дар. Он мо же да го во ри о сло бо ди, али 
на ла зи се у нај цр њем роп ству. Ни је му до пу ште но да са гле да 
ле по ту исти не, јер је ње гов ум под вла шћу со то не. Док сам се би 
ла ска да сле ди на ло ге соп стве ног ра зу ма, он слу ша во љу кне за 
та ме. Хри стос је до шао да са ду ше рас ки не око ве роп ства гре ху. 
»Ако вас да кле Син из ба ви, за и ста ће те би ти из ба вље ни.« »Јер 
је за кон ду ха ко ји ожи вља ва у Хри сту Ису су тај ко ји нас осло-
ба ђа од за ко на гре хов но га и смр ти.« (Ри мља ни ма 8,2)

У де лу от ку пље ња не ма при ну де. Не при ме њу је се ни ка ква 
спо ља шња си ла. Под ути ца јем Бож јег Ду ха, чо век је сло бо дан 
да иза бе ре ко ме же ли да слу жи. У про ме ни ко ја на ста је ка да се 
ду ша пот чи ни Хри сту на ла зи се нај у зви ше ни ји сми сао сло бо-
де. Ис те ри ва ње гре ха је де ло са ме ду ше. Исти на, не ма мо си ле 
да се са ми осло бо ди мо со то ни не вла сти, али ка да же ли мо да се 
осло бо ди мо гре ха, и у сво јој ве ли кој по тре би за ва пи мо за си-
лом ко ја је из ван и из над нас, сна ге ду ше по ве зу ју се са бо жан-
ском си лом Све то га Ду ха па се са да поко ра ва ју на ло зи ма во ље 
у ис пу ња ва њу Бож је во ље.

Је ди ни услов ко ји омо гу ћа ва чо ве ко ву сло бо ду по сто ји у је-
дин ству са Хри стом. »Исти на ће вас из ба ви ти«, а Хри стос је 
Исти на. Грех мо же да по бе ди са мо ако ослаби ум и уни шти сло-
бо ду ду ше. Пот чи ња ва ње Бо гу зна чи об но ву чо ве ко ве лич но-
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сти – пра ве сла ве и чо ве ко вог до сто јан ства. Бо жан ски за кон 
ко ме се по ко ра ва мо, је сте »за кон сло бо де«. (Ја ков 2,12)

Фа ри се ји су твр ди ли да су Авра мо ва де ца. Исус им је ре као 
да ова кво твр ђе ње мо гу до ка за ти са мо чи ње њем Авра мо вих де-
ла. Пра ва Авра мо ва де ца жи ве ће као што је он жи вео, жи во том 
по слу шно сти Бо гу. Она не би по ку ша ва ла да уби ју Оно га ко ји 
је го во рио исти ну да ту од Бо га. У ко ва њу за ве ре про тив Хри ста 
ра би ни ни су чи ни ли Авра мо ва де ла. Ни је има ло вред но сти то 
што су са мо би ли не по сред ни Авра мо ви по том ци. Без ду хов не 
ве зе са њим, ко ја би се от кри ла у по сре до ва њу истог ду ха и вр-
ше њу истих де ла, они ни су би ли ње го ва де ца.

Ово на че ло има исти зна чај и за пи та ње ко је је ду го по тре-
сало хри шћан ски свет – пи та ње на сле ђа апо стол ског ре да. По-
ре кло од Авра ма не по ка зу је се име ном или ро до сло вљем, већ 
срод но шћу ка рак те ра. Та ко и апо стол ско на сле ђе не по чи ва на 
пре но ше њу цр кве ног ау то ри те та, већ на ду хов ном од но су. Жи-
вот по кре нут апо стол ским ду хом, ве ром и уче њем исти не ко ју су 
они из но си ли, пред ста вља пра ви до каз апо стол ског на сле ђа. То 
је оно што љу де чи ни на след ни ци ма пр вих учи те ља Је ван ђе ља.

Исус је по ри цао да су Је вре ји Авра мо ва де ца. Он је ре као: 
»Ви чи ни те де ла оца сво је га.« Ру га ју ћи се, од го во ри ли су: »Ми 
ни смо ро ђе ни из прељубе: Јед но га Оца има мо Бо га.« Ове ре чи 
као алу зи ја на окол но сти Ње го вог ро ђе ња, има ле су за циљ да 
за да ју уда рац Хри сту у при су ству оних ко ји су по че ли да ве ру ју 
у Ње га. Исус ни је обра тио па жњу на овај под ли на го ве штај, већ 
је ре као: »Кад би Бог био ваш Отац, љу би ли би сте Ме не; јер Ја 
од Бо га изи ђох и до ђох.«

Њи хо ва де ла све до чи ла су о њи хо вој ве зи са оним ко ји је био 
ла жов и уби ца. »Ваш је отац ђа во«, ре као је Исус, »и сла сти оца 
сво је га хо ће те да чи ни те: он је крв ник људ ски од по чет ка, и не 
сто ји на исти ни; јер не ма исти не у ње му... А Ме ни не ве ру је те, јер 
Ја исти ну го во рим.« (Јо ван 8,44.45) Чи ње ни ца да је Исус го во рио 
исти ну и то са си гур но шћу, био је раз лог што Га је вреј ске во ђе ни-
су при хва ти ле. Исти на је вре ђа ла ове ли це мер не љу де. Исти на је 
от кри ла сву по гре шност за блу де; она је осу ђи ва ла и њи хо во уче-
ње и жи вот, па је за то би ла не по жељ на. Они би ра ди је за тво ри ли 
сво је очи пред исти ном не го да се по ни зе и при зна ју да су би ли у 
за блу ди. Ни су во ле ли исти ну. Ни су је же ле ли, иа ко је би ла исти на.
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»Ко ји Ме од вас ко ри за грех? Ако ли исти ну го во рим, за што 
Ми ви не ве ру је те?« Три го ди не из да на у дан не при ја те љи су 
пра ти ли Хри ста, по ку ша ва ју ћи да на ђу мр љу на Ње го вом ка-
рак те ру. Со то на и чи тав са вез зла же ле ли су да Га са вла да ју; али 
на Ње му ни су мо гли на ћи ни шта што би им да ло пред ност. Чак 
су и ђа во ли били при мо ра ни да при зна ју: »Знам Те ко си, Све-
тац Бож ји.« (Мар ко 1,24) Исус је пред очи ма Не ба, пред очи ма 
без гре шних све то ва и пред очи ма гре шних љу ди жи вео по За-
ко ну. Пред ан ђе ли ма, љу ди ма и де мо ни ма, Он је из го во рио ре-
чи ко ји ма ни ко ни је мо гао да се су прот ста ви ко је би са дру гих 
уса на би ле бо го ху ље ње: »Ја сваг да чи ним што је Ње му угод но.«

Чи ње ни ца да Је вре ји ни су при ми ли Хри ста, иа ко ни су мо гли 
да на ђу ни ка кав грех на Ње му, до ка зу је да ни су били повезани 
са Бо гом. Они ни су пре по зна ли Ње гов глас у ве сти Ње го вог 
Сина. Сма тра ли су да из ри чу пре су ду Хри сту; али од ба цу ју ћи 
Га из ре кли су осу ду се би. »Ко је од Бо га«, ре као је Исус, »ре чи 
Бож је слу ша; за то ви не слу ша те јер ни сте од Бо га.«

По у ка је исти ни та за сва вре ме на. Мно ги чо век ко ји на ла зи 
за до вољ ство у под сме ху, кри ти ко ва њу, тра же њу не че га што се 
мо же ста ви ти под знак пи та ња у Бож јој ре чи, ми сли да ти ме до-
ка зу је сво ју сло бо ду ми шље ња и оштро ум ност. Он за ми шља да 
су ди Би бли ји, док, у ства ри, осу ђу је са мо га се бе. Он та ко ис по-
ља ва сво ју не спо соб ност да про це ни исти не ко је има ју не бе ско 
по ре кло и об у хва та ју веч ност. Пред ве ли ком пла ни ном Бож је 
прав де, ње гов дух ни је ис пу њен стра хо по што ва њем. Он се за-
ба вља бе зна чај ним по је ди но сти ма и ти ме открива сво ју ску че-
ну, зе маљ ску при ро ду, ср це ко је бр зо гу би сво ју спо соб ност да 
по шту је Бо га. Онај чи је је ср це од го во ри ло на бо жан ски до дир, 
те жи ће за оним што ће по ве ћа ти ње го во по зна ва ње Бо га и што 
ће опле ме ни ти и уз ди ћи ка рак тер. Као што се цвет окре ће Сун-
цу, да га сјај ни зра ци мо гу до дир ну ти и обо ји ти ле по том, та ко 
ће се и ду ша окре ну ти Сун цу Прав де да би не бе ска све тлост 
мо гла улеп ша ти ка рак тер вр ли на ма Хри сто вог ка рак те ра.

Исус је на ста вио, по вла че ћи оштру раз ли ку из ме ђу ста ва Је-
вре ја и ста ва Авра мо вог: »Аврам, отац ваш, био је рад да ви ди 
дан Мој; и ви де, и об ра до ва се.«

Аврам је ве о ма же лео да ви ди обе ћа ног Спа си те ља. Он се 
жар ко мо лио да пре сво је см рти ви ди Ме си ју. И ви део је Хри-

468



404 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

ста. Би ла му је да та нат при род на све тлост и он је пре по знао 
Хри стов бо жан ски ка рак тер. Ви део је Ње гов дан и ра до вао се. 
Ње му је да то да ви ди бо жан ску жр тву за грех. У соп стве ном 
ис ку ству имао је сли ко ви ти при каз ове жр тве. За по вест му је 
до шла: »Узми са да си на сво је га, је дин ца сво је га ми ло га, Иса ка... 
и спа ли га на жр тву.« (1. Мој си је ва 22,2) На жр тве ни ол тар по-
ло жио је си на обе ћа ња, си на на ко га су би ле усред сре ђе не све 
ње го ве на де. Та да, док је че као по ред ол та ра са но жем по диг ну-
тим да по слу ша Бо га, чуо је глас с Не ба ка ко го во ри: »Не ди жи 
ру ке сво је на де те, и не чини му ни шта; јер са да по знах да се бо-
јиш Бо га, кад ни си по жа лио си на сво је га, је дин ца сво је га, Ме не 
ра ди.« (1. Мој си је ва 22,12) Ово стра шно ис ку ше ње до годило се 
Авра му да би мо гао да ви ди Хри стов дан и схва ти ве ли ку Бож ју 
љу бав пре ма све ту, та ко ве ли ку да је сво га је ди но род но га Си на 
пре дао нај срам ни јој смр ти да по диг не уни же ни свет.

Аврам је од Бо га на у чио нај ве ћу по у ку ко ја је ика да да та смр-
тни ку. Ње го ва мо ли тва да ви ди Хри ста пре сво је смр ти усли-
ше на је. Он је ви део Хри ста; он је ви део све што је дан смрт ник 
мо же ви де ти и оста ти жив. Сво јим пот пу ним пре да њем, био 
је у ста њу да раз у ме ви ђе ње о Хри сту ко је му је да то. Ње му је 
по ка за но да је да ва њем свог Је ди но род ног Си на за спа се ње гре-
шни ка од веч не про па сти, Бог учи нио ве ћу и ве ли чан стве нију 
Жр тву од оне ко ју би чо век мо гао ика да да учи ни.

Авра мо во ис ку ство да ло је од го вор на пи та ње: »Са чим ћу до-
ћи пред Го спо да да се по кло ним Бо гу Ви шње му? Хо ћу ли до ћи 
пре да Њ са жр тва ма па ље ни ца ма? с те о ци ма од го ди не? Хо ће ли 
Го спо ду би ти ми ле ти су ће ов но ва, де се ти не ти су ћа по то ка уља, 
хо ћу ли да ти пр вен ца сво је га за пре ступ свој, плод утро бе сво је 
за грех ду ше сво је?« (Ми хеј 6,6.7) У Авра мо вим ре чи ма »Бог ће се, 
син ко, по ста ра ти за јаг ње Се би за жр тву« и у Бож јем ста ра њу за 
жр тву уме сто Иса ка, би ло је об ја вље но да ни је дан чо век не мо же 
да ис ку пи са мо га се бе. Па ган ски си стем жр та ва Бог ни је мо гао да 
при хва ти. Ни је дан отац ни је смео да при не се сво га си на или кћер 
као жр тву за грех. Је ди но Бож ји Син мо же да но си гре хе све та.

Аврам је кроз соп стве ну пат њу био оспо со бљен да ви ди 
Спа си те ље ву ми си ју жр тве. Ме ђу тим, Изра иљ ни је же лео да 
ра з у ме оно што је би ло та ко не при хва тљи во за ње го во охо ло 
ср це. Хри сто ве ре чи, ко је су се од но си ле на Авра ма, ни су оста-
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ви ле ду бљи ути сак на ње го ве слу ша о це. Фа ри се ји су у њи ма ви-
де ли са мо нов по вод за сит ни ча ре ње. Од вра ти ли су под сме хом, 
као да су же ле ли да до ка жу да је Исус не у рав но те жен: »Још Ти 
не ма пе де сет го ди на, и Авра ма ли си ви део?«

Са озбиљ ном до сто јан стве но шћу Исус је од го во рио: »За и-
ста, за и ста вам ка жем: ЈА САМ пре не го се Аврам ро дио.«

Ве ли ки скуп се ути шао. Овај га ли леј ски Учи тељ твр дио је да 
је Бож је име, да то Мој си ју да из ра зи по јам веч не при сут но сти, 
Ње го во име. Он се про гла сио за Оно га ко ји веч но по сто ји, ко ји 
је био обе ћан Изра и љу, »ко је му су из ла сци од по чет ка, од веч-
них вре ме на«. (Ми хеј 5,2)

По но во су све ште ни ци и ра би ни по ви ка ли на Ису са као бо-
го хул ни ка. Ње го во твр ђе ње да је јед но са Бо гом ра ни је их је 
под сти ца ло да Му оду зму жи вот, а не ко ли ко ме се ци ка сни је ја-
сно су из ја ви ли: »За до бро де ло не ба ца мо ка ме ње на Те, не го 
за ху лу на Бо га, што Ти, чо век бу ду ћи, гра диш се Бог.« (Јо ван 
10,33) За то што је био и што је отво ре но из ја вљи вао да је Бож ји 
Син, на ми сли ли су да Га уни ште. Са да су мно ги из на ро да, при-
ста ју ћи уз све ште ни ке и ра би не, узе ли ка ме ње да ба це на Ње га. 
»А Исус се са кри, и изи ђе из цр кве про шав ши из ме ђу њих и 
оти де та ко.« 

Ви де ло је за сја ло у та ми, али »та ма га не об у зе«. (Јо ван 1,5)
»И про ла зе ћи ви де чо ве ка сле па од ро ђе ња. И за пи та ше га 

уче ни ци ње го ви го во ре ћи: Ра ви, ко са гре ши, или овај или ро-
ди те љи ње го ви, те се ро ди слеп? Исус од го во ри: Ни он не са гре-
ши ни ро ди те љи ње го ви, не го да се ја ве де ла Бож ја на ње му... 
Ре кав ши ово пљу ну на зе мљу и на чи ни као од пљу вач ке, и по-
ма за ка лом очи сле по ме, и ре че: Иди умиј се у ба њи Си ло ам ској 
(ко ја зна чи по слан). Оти де да кле и уми се, и до ђе гле да ју ћи.«

Ме ђу Је вре ји ма је по сто ја ло ве ро ва ње да се грех ка жња ва у 
овом жи во ту. Сва ка не сре ћа сма тра ла се ка зном за не ко зло де-
ло, би ло од  стра не оно га ко ји је па тио или ње го вих ро ди те ља. 
Исти на је да све пат ње про ис ти чу из пре сту па Бож јег за ко на, али 
ова исти на по ста ла је из о па че на. Со то на, за чет ник гре ха и свих 
ње го вих по сле ди ца, на во дио је љу де да сма тра ју да бо лест и смрт 
до ла зе од Бо га, као ка зна про из вољ но на мет ну та због гре ха. За то 
је чо век на ко га је на и шла не ка ве ли ка не во ља или не сре ћа но сио 
и до дат ни те рет, јер је био сма тран ве ли ким гре шни ком.
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Та ко је при пре мљен пут да Је вре ји од ба це Ису са. Ње га ко ји 
»бо ле сти на ше и не мо ћи на ше узе на се«, Је вре ји су сма тра ли 
»да је ра њен, да Га Бог би је и му чи«, и за то су за кла ња ли сво је 
ли це од Ње га (Иса и ја 53,4.3).

Бог је дао јед ну по у ку са на ме ром да то спре чи. Јо во ва исто-
ри ја по ка за ла је да пат ње до ла зе од со то не, а Бог их пре и на ча ва 
да би оства рио ци ље ве ми ло сти. Ме ђу тим, Изра иљ ни је раз у-
мео по у ку. Исту гре шку због ко је је Бог ка рао Јо во ве при ја те ље, 
Је вре ји су по на вља ли у свом од ба ци ва њу Хри ста.

Је вре јско ве ро ва ње у од но с који постоји из ме ђу гре ха и пат-
њи га ји ли су и Хри с тови уче ни ци. Ис пра вља ју ћи њи хо ву за-
блу ду, Исус ни је об ја снио узрок чо ве ко ве пат ње, већ им је ре као 
ка кав ће би ти ис ход. Због Ње га ће се ја ви ти Бож ја де ла. »Док 
сам на све ту«, ре као је Он, »Ви де ло сам све ту.« Та да по ма зав ши 
очи сле по ме чо ве ку, по слао га је у Си ло ам ску ба њу да се уми је 
и чо ве ков вид се по вра тио. Та ко је Исус на де ло тво ран на чин 
од го во рио на пи та ње уче ни ка, као што је обич но од го ва рао на 
пи та ња ко ја су Му по ста вља на из зна ти же ље. Уче ни ци ни су 
били по зва ни да рас пра вља ју о пи та њу ко је гре шио или ни је 
гре шио, већ да схва те си лу Бож је ми ло сти у да ва њу ви да сле по-
ме. Би ло је очи глед но да ис це љу ју ће мо ћи ни је би ло ни у бла ту 
ни у ба њи у ко ју је сле пи чо век био упу ћен да се уми је, већ да је 
та чу до твор на моћ би ла у Хри сту.

Фа ри се ји  су били за чу ђе ни овим из ле че њем. Ипак, би ли су 
ви ше не го ика да ис пу ње ни мр жњом, јер је чу до учи ње но у Су-
бо ту.

Су се ди овог мла дог чо ве ка и они ко ји су га ра ни је као сле-
пог по зна ва ли, го во ри ли су: »Ни је ли ово онај што се ђаше и 
про ша ше?« По сма тра ли су га са сум њом, јер ка да су ње го ве очи 
про гле да ле, ње го во ли це се про ме ни ло и раз ве дри ло, па је из-
гле дао као дру ги чо век. Пи та ње је пре ла зи ло од јед ног до дру-
гог. Не ки су го во ри ли: »Он је«, дру ги »На лик је на њ.« Ме ђу тим, 
он ко ји је при мио овај ве ли ки бла го слов, ре шио је ово пи та ње 
ре кав ши: »Ја сам.« Та да им је го во рио о Ису су и сред стви ма ко-
ји ма га је ис це лио, а они су упи та ли: »Где је Он? Ре че: Не знам.« 

За тим су га до ве ли пред са вет фа ри се ја. По но во су чо ве ка 
упи та ли ка ко му се по вра тио вид. »А он им ре че: као мет ну ми 
на очи, и умих се, и ви дим. Та да го во ра ху не ки од фа ри се ја: Ни је 
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овај чо век од Бо га, јер не свет ку је Су бо те.« Фа ри се ји су се на-
да ли да ће Ису са при ка за ти као гре шни ка, а као та кав не мо же 
би ти Ме си ја. Ни су зна ли да је Он Онај ко ји је на чи нио Су бо ту и 
по зна вао све ње не оба ве зе, Онај ко ји је из ле чио сле пог чо ве ка. 
Чи ни ли су се из у зет но рев ни ма за свет ко ва ње Су бо те, а ипак 
тог истог да на сми шља ли су уби ство. Ме ђу тим, мно ги су би ли 
сил но по кре ну ти ка да су чу ли о овом чу ду и би ли осве до че ни да 
је Он, ко ји је отво рио очи сле по ме, био ви ше не го оби чан чо век. 
Од го ва ра ју ћи на оп ту жбе да је Исус гре шник за то што не свет-
ку је Су бо ту, ре кли су: »Ка ко мо же чо век гре шан та ко ва чу де са 
чи ни ти?« По но во су се ра би ни обра ти ли сле пом чо ве ку: »Шта 
ве лиш ти за Ње га што ти отво ри очи тво је? А он ре че: Про рок 
је.« Фа ри се ји су та да по ку ша ли да ис так ну да он ни је ро ђен слеп 
и да му се по вра тио вид. По зва ли су ње го ве ро ди те ље и упи та ли 
их: »Је ли ово ваш син за ко га ви го во ри те да се ро ди слеп?«

Ту се на ла зио и сам чо век из ја вљу ју ћи да је био слеп и да му 
је вра ћен вид, али фа ри се ји би лак ше по ре кли до ка зе при мље не 
соп стве ним чу ли ма, не го да при зна ју да су би ли у за блу ди. То ли-
ко је пред ра су да би  ла сил на, та ко из о па че на фа ри сеј ска прав да.

Фа ри се ји ма је оста ла још јед на на да, да за стра ше ро ди те ље 
овог чо ве ка. При вид но искре ни упи та ли су: »Ка ко да кле сад ви-
ди?« Ро ди те љи су се бо ја ли не при ли ка, јер је би ло об ја вље но да 
ће ко год при зна Ису са за Хри ста би ти »од лу чен од збор ни це«, 
а то је зна чи ло да ће би ти ис кљу че ни из си на го ге три де сет да-
на. За ово вре ме у до му ова квог пре ступ ни ка ни јед но де те ни-
је мо гло би ти об ре за но, ни по кој ник опла кан. Ова ква пре су да 
сма тр а на је ве ли ком не сре ћом, и ако не би по ве ла на по ка ја ње, 
усле ди ла је мно го те жа ка зна. Ве ли ко де ло учи ње но њи хо вом 
си ну осве до чи ло је ро ди те ље, али ипак су од го во ри ли: »Зна мо 
да је ово син наш и да се ро ди слеп, а ка ко сад ви ди не зна мо, или 
ко му отво ри очи ми не зна мо; он је ве ли ки, пи тај те ње га не ка 
сам ка же за се бе.« На тај на чин пре ба ци ли су сву од го вор ност 
са се бе на сво га си на, јер се ни су усу ђи ва ли да при зна ју Хри ста.

Не до у ми ца у ко ју су за па ли фа ри се ји, њи хо ва сум ња и пре д-
ра су да, њи хо во не ве ро ва ње чи ње ни ца ма из ово га слу ча ја, отво-
ри ли су очи мно штву, на ро чи то обич ном на ро ду. Исус је че сто 
сво ја чу да чи нио на ули ци, а Ње го во де ло ва ње увек от кла ња ло 
пат ње. Пи та ње ко је се на мет ну ло мно гим умо ви ма би ло је: Да 
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ли је Бог учи нио та ква моћ на де ла пре ко не ког ва ра ли це као 
што су фа ри се ји на сто ја ли да при ка жу Ису са? На обе ма стра-
на ма су коб је по стао ве о ма озби љан.

Фа ри се ји су уви де ли да јав но об ја вљу ју рад ко ји је Исус оба-
вљао. Ни су мо гли да оспо ре чу до. Сле пи чо век био је ис пу њен 
ра до шћу и за хвал но шћу; по сма трао је див на де ла у при ро ди и 
ус хи ћи вао се гле да ју ћи ле по ту Зе мље и не ба. Сло бод но је из но-
сио сво је ис ку ство, а они су опет пок уша ли да га ућут ка ју го во-
ре ћи: »По дај Бо гу сла ву; ми зна мо да је Чо век овај гре шан.« То 
зна чи: Не мој по но во ре ћи да ти је овај чо век по вра тио вид; Бог 
је тај ко ји је то учи нио.

Сле пи чо век је од го во рио: »Је ли гре шан не знам; са мо знам 
да ја бе јах слеп, а сад ви дим.«

Та да су по но во за пи та ли: »Шта ти учи ни? Ка ко от во ри очи 
тво је?« Поку ша ли су да га збу не мно гим ре чи ма, тако да је мо-
гао да се сма тра об ма ну тим. Со то на и ње го ви зли ан ђе ли на-
ла зи ли су се на стра ни фа ри се ја, ује ди ња ва ју ћи сво је сна ге и 
лу кав ство са људ ским ра су ђи ва њем да би де ло ва ли про тив 
Хри сто вог ути ца ја. Они су оту пи ли осве до че ња ко ја су се про-
ду бљи ва ла у мно гим умо ви ма. Бож ји ан ђе ли, та ко ђе, су би ли 
при сут ни да оја ча ју чо ве ка ко ме је по вра ћен вид.

Фа ри се ји ни су схва ти ли да има ју по сла са не ким дру гим, а не 
са не о бра зо ва ним чо ве ком ко ји је био слеп од ро ђе ња, ни су зна ли 
Оно га са ко јим су би ли у су ко бу. Бо жан ска светлост оба сја ла је 
ду шу сле по га чо ве ка. Док су ови ли це ме ри по ку ша ва ли да га на-
ве ду на не ве ро ва ње, Бог му је по мо гао да, сна гом и од луч но шћу 
сво јих од го во ра, по ка же да не же ли да бу де за ве ден. Од го во рио је: 
»Ја вам већ ка зах, и не слу ша те; шта ће те опет слу ша ти? Већ ако и 
ви хо ће те уче ни ци Ње го ви да бу де те? А они га уко ри ше, и ре ко ше 
му: Ти си уче ник Ње гов, а ми смо уче ни ци Мој си је ви. Ми зна мо 
да с Мој си јем го во ри Бог; а Ово га не зна мо от ку да је.«

Го спод Исус је знао за те шко ис ку ше ње кроз ко је про ла зи 
овај чо век, па му је дао ми лост и моћ го во ра, та ко да је по стао 
све док за Њега. Он је фа ри се ји ма од го ва рао ре чи ма ко је су би-
ле оштар укор свима ко ји су му по ста вља ли пи та ња. Твр ди ли 
су да су ту ма чи Пи сма, вер ске во ђе на ро да, а ипак ту је био Онај 
ко ји је чи нио чу да, иа ко очигледно ни су зна ли за из вор Ње го ве 
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мо ћи, Ње гов ка рак тер и Ње го ва пра ва. »То и јест за чу до«, ре-
као је чо век, »што ви не зна те от ку да је а Он отво ри очи мо је. 
А зна мо да Бог не слу ша гре шни ка; не го ако ко по шту је Бо га и 
во љу Ње го ву тво ри оно га слу ша. От ка ко је све та ни је чу ве но да 
ко отво ри очи ро ђе ном слеп цу. Кад Он не би био од Бо га не би 
мо гао ни шта чи ни ти.«

Чо век се су срео са сво јим и спи ти ва чи ма на њи хо вом тлу. 
Ње го во ра су ђи ва ње ни је се мо гло по би ти. Фа ри се ји су би ли 
за па ње ни и уз др жа ни, оп чи ње ни ње го вим оштрим, од луч ним 
ре чи ма. Не ко ли ко тре ну та ка вла да ла је ти ши на. Та да су на мр-
го ђе ни све ште ни ци и ра би ни сте гли сво је ха љи не око се бе, као 
да се пла ше за ра зе из до ди ра са њим; отре сли су прах са сво јих 
но гу и до ба ци ли му увре ду: »Ти си се ро дио сав у гре си ма, па 
зар ти нас да учиш?« Ис кљу чи ли су га.

Исус је чуо шта се до го ди ло и на шав ши га убр зо по сле то га, 
ре као му: »Ве ру јеш ли ти Си на Бож је га?«

По пр ви пут сле пи чо век гле дао је у ли це сво га Ис це ли те ља. 
Пред Са ве том ви део је сво је ро ди те ље оја ђе не и збу ње не; по-
сма трао је на мр ште на ли ца ра би на; са да су ње го ве очи по чи ва-
ле на љу ба зном, бла гом Ису со вом ли цу. Он је већ ра ни је, ску по 
пла тио то што Га је при знао као По сла ни ка бо жан ске си ле; са да 
му је по кло ње но уз ви ше ни је от кри ве ње.

На Спа си те ље во пи та ње: »Ве ру јеш ли ти Си на Бож је га«, сле-
пи чо век од го во рио је пи та њем: »А ко ји, је Го спо де, да Га ве ру-
јем?« Исус му је ре као: »И ви део си Га, и ко ји го во ри с то бом 
Он је.« Чо век се са обо жа ва њем ба цио пред Хри сто ве но ге. Не 
са мо да му је по вра ћен при род ни вид, већ су се отво ри ле и очи 
ње го ве мо ћи схва та ња. Хри стос се от крио овој ду ши и она Га је 
пр и ми ла као По сла но га од Бо га.

Не да ле ко, оку пи ла се гру па фа ри се ја, па је ви дев ши их, Ису-
су до шла на ум су прот ност ко ја се увек по ка зи ва ла де ло ва њем 
Ње го вих ре чи и по сту па ка. Он је ре као: »Ја до ђох на суд на овај 
свет, да ви де ко ји не ви де, и ко ји ви де да по ста ну сле пи.« Хри-
стос је до шао да от вори сле пе очи, да да светлост они ма ко ји се-
де у та ми. Об ја вио је Се бе као Ви де ло све ту, а чу до ко је је упра-
во учи нио по твр ди ло је Ње го ву ми си ју. Љу ди ко ји су гле да ли 
Спа си те ља при ли ком Ње го вог до ла ска, би ли су по ча ство ва ни 
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пот пу ни јим от кри ве њем бо жан ске при сут но сти од оне ко ју је 
свет ика да ра ни је до жи вео. Зна ње о Бо гу от кри ве но је мно го 
са вр ше ни је. Ме ђу тим, баш овим от кри ве њем, на љу де је па ла 
осу да. Њи хов ка рак тер је оку шан, њи хо ва суд би на од лу че на.

Ис по ља ва ње бо жан ске си ле, ко ја је сле пом чо ве ку да ла и 
при род ни и ду хов ни вид, оста ви ло је фа ри се је у још ве ћој та ми. 
Не ки од Ње го вих слу ша ла ца, сма тра ју ћи да се Хри сто ве ре чи 
од но се на њих, упи та ли су: »Еда ли смо и ми сле пи?« Исус је од-
го во рио: »Кад би сте би ли сле пи, не би сте има ли гре ха.« Да вам 
је Бог оне мо гу ћио да ви ди те исти ну, ва ше не зна ње не би за со-
бом по вла чи ло ни ка кву кри ви цу.. »А сад го во ри те да ви ди те.« 
Ве руј ете да сте у ста њу да ви ди те, а од ба цу је те сред ство по мо ћу 
ко га је ди но мо же те да до би је те вид. Сви ма ко ји уви ђа ју сво ју 
по тре бу, Хри стос до ла зи са не из мер ном по мо ћи. Ме ђу тим, фа-
ри се ји ни су же ле ли да при зна ју ни ка кву по тре бу, од би ли су да 
до ђу Хри сту и за то би ли оста вље ни у сле пи лу – сле пи лу за ко је 
су са ми би ли кри ви. Исус је ре као: »Ваш грех оста је.«



Глава 52

Oва глава заснована је на Јовану 10,1-30.

БОЖАНСКИ ПАСТИР

»Ја сам Па стир до бри; Па стир до бри ду шу сво ју по ла же за ов-
це.« »Ја сам Па стир до бри и знам сво је, и Мо је Ме не зна ју. Као 

што Ме не зна Отац и Ја знам Оца; и ду шу сво ју по ла жем за ов це.«
Сли ка ма из сва ко днев ног жи во та, Исус је по но во на шао при-

ступ до ума сво јих слу ша ла ца. Ути цај Ду ха је по ве зао са хлад-
ном, осве жа ва ју ћом во дом. Пред ста вио је Се бе као Све тлост, 
Из вор жи во та и ра дост за при ро ду и чо ве ка. Са да је див ном па-
стир ском сли ком при ка зао сво ју ве зу са они ма ко ји Га ве рују. 
Ни јед на сли ка ни је би ла по зна ти ја Ње го вим слу ша о ци ма од ове 
и Хри сто ве ре чи за у век су је по ве за ле са Њим. Уче ни ци ви ше 
ни су мо гли гле да ти па сти ре ка ко се бри ну за сво ја ста да, а да 
се не се те Спа  сите ље ве по у ке. Они ће ви де ти Хри ста у сва ком 
вер ном па сти ру, а се бе у сва ком бес по моћ ном и за ви сном ста ду.

Ову сли ку про рок Иса и ја при ме нио је опи су ју ћи уте шним 
ре чи ма Ме си ји но де ло: »Си о не, ко ји ја вљаш до бре гла се; по диг-
ни сил но глас свој, Је ру са ли ме, ко ји ја вљаш до бре гла се; по диг-
ни, не бој се. Ка жи гра до ви ма Ју ди ним: Ево Бо га на ше га... Као 
па стир па шће ста до сво је; у на руч је сво је са бра ће ја гањ це, и у 
не дри ма ће их но си ти.« (Иса и ја 40,9–11) Да вид је пе вао: »Го-
спод је Па стир мој, ни шта ми не ће не до ста ја ти.« (Пса лам 23,1) 
Све ти Дух пре ко Је зе ки ља об ја вио је: »И по диг ну ћу им јед но-
га па сти ра ко ји ће их па сти.« »Тра жи ћу из гу бље ну и до ве шћу 
на траг ода г на ну, и ра ње ну ћу за ви ти и бо ле сну окре пи ти.« »И 
учи ни ћу с њи ма за вет мир ни.« »И не ће ви ше би ти плен на ро-
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ди ма... не го ће жи ве ти без стра ха и ни ко их не ће пла ши ти.« (Је-
зе киљ 34,23. 16.25.28)

Хри стос је при ме нио ова про ро чан ства на Се бе и по ка зао 
су прот ност из ме ђу сво га ка рак те ра и ка рак те ра изра иљ ских 
во ђа. Фа ри се ји су упра во оте ра ли јед но га из то ра, јер се усу дио 
да све до чи о Хри сто вој мо ћи. Они су оте ра ли јед ну ду шу ко-
ју је пра ви Па стир при вла чио к Се би. Овим су по ка за ли да не 
по зна ју по сао ко ји им је по ве рен и не до стој ним по ве ре ња да се 
на зи ва ју па сти ри ста ду. Исус је са да на чи нио раз ли ку из ме ђу 
њих и до брог Па сти ра и ука зао на Се бе као на ствар ног Чу ва ра 
Го спод њег ста да. Па ипак, пре не го што је ово учи нио, го во рио 
је о Се би при ме њу ју ћи дру гу сли ку.

Он је ре као: »Ко не ула зи на вра та у тор ов чиј не го пре ла зи 
на дру гом ме сту он је лу пеж и хај дук; а ко ји ула зи на вра та је сте 
па стир ов ца ма.« Фа ри се ји ни су ра за бра ли да су ове ре чи из го-
во ре не про тив њих. По што су о њи хо вом зна че њу про су ђи ва ли 
у сво јим ср ци ма, Исус им је от воре но ре као: »Ја сам Вра та; ко 
уђе кро за Ме спа шће се, и ући ће и иза ћи ће, и па шу ће на ћи. 
Лу пеж не до ла зи ни за што дру го не го да укра де и уби је и по гу-
би: Ја до ђох да има ју жи вот у из о би љу.«

Хри стос је Вра та Бож јег то ра. Кроз ова Вра та сва Ње го ва 
де ца, од нај ра ни јих вре ме на, на ла зи ла су улаз. У Хри сту, као 
што је то при ка за но у сли ка ма, као што је на го ве ште но у сим-
бо ли ма, као што је ја сно по ка за но у про роч ким от кри ве њи ма, 
као што је от кри ве но у по у ка ма Ње го вим уче ни ци ма и у чу ди-
ма ко ја је чи нио за си но ве људ ске, гле да ли су »Јаг ње Бож је ко је 
узе на се гре хе све та« (Јо ван 1,29), и кроз Ње га до ве де ни у тор 
Ње го ве ми ло сти. Мно ги су до ла зи ли ис ти чу ћи дру ге ци ље ве за 
ве ру све та; уста но вље ни су об ре ди и си сте ми по мо ћу ко јих су 
се љу ди на да ли да ће при ми ти оправ да ње и по ми ре ње са Бо гом, 
и та ко на ћи при ступ у Ње гов тор. Ме ђу тим, Хри стос пред ста-
вља је ди на вра та и сви ко ји су уста но ви ли не што друго да за у-
зме Хри сто во ме сто, сви ко ји су по ку ша ли да уђу у тор не ким 
дру гим на чи ном, лу пе жи су и хај ду ци.

Фа ри се ји ни су ушли на та вра та. Они су се ми мо Хри ста уву кли 
у тор не ким дру гим пу тем и ни су из вр ша ва ли по сао пра вог па сти-
ра. Све ште ни ци и по гла ва ри, књи жев ни ци и фа ри се ји уни шти ли 
су жи вот не паш ња ке и за га ди ли из во ре во де жи во та. На дах ну те 
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ре чи вер но опи су ју те ла жне па сти ре: »Сла бе не кре пи те, и бо ле-
сне не ле чи те, ра ње не на за ви ја те, ода гна не не до во ди те на траг... 
не го си лом и же сти ном го спо да ри те над њи ма.« (Је зи киљ 34,4)

Кроз све ве ко ве фи ло зо фи и учи те љи да ва ли су овом све-
ту те о ри је ко ји ма су же ле ли да за до во ље по тре бе ду ше. Сва ки 
мно го бо жа ч ки на род имао је сво је ве ли ке учи те ље и вер ске си-
сте ме, ко ји су ну ди ли не ко дру го сред ство спа се ња, а не Хри ста, 
скре ћу ћи очи љу ди са Оче вог ли ца и пу не ћи њи хо ва ср ца стра-
хом од Оно га ко ји им је да вао са мо бла го слов. Те жња њи хо вог 
де ло ва ња би ла је да ли ше Бо га оно га што је Ње го во и ства ра-
њем и от ку пље њем. Ови ла жни учи те љи исто та ко ли ша ва ју и 
чов е ка. Ми ли о ни људ ских би ћа ро бу ју ла жним ре ли ги ја ма у 
око ви ма роп ског стра ха, ту пе рав но душности, му че ћи се као 
то вар не жи во ти ње, ли ше ни на де, ра до сти и исти ни тог пра ва, 
оста ју ћи са мо са не ја сним стра хом од бу дућ но сти. Је ди но Је-
ван ђе ље Бож је благодати мо же да уз диг не ду шу. Раз ми шља ње 
о Бож јој љу ба ви об ја вље ној у Ње го вом Си ну по кре ну ће ср це 
и као ни шта дру го уз ди ћи ду шев не си ле. Хри стос је до шао да 
об но ви Бож ји лик у чо ве ку; и онај ко од вра ћа љу де од Хри ста, 
од вра ћа их од из во ра пра вог раз во ја; та кав их пре ва ром ли ша-
ва сва ке на де, ци ља и сла ве жи во та. Он је лу пеж и хај дук.

»Ко ји ула зи на вра та јест па стир ов ца ма.« Хри стос је Вра та 
и Па стир. Он ула зи кроз са мо га Се бе. Сво јом жр твом по стао је 
Па стир ов ца ма. »Ње му вра тар отва ра, и ов це глас ње гов слу ша-
ју, и сво је ов це зо ве по име ну, и из го ни их; и кад сво је ов це ис-
те ра, иде пред њи ма, и ов це иду за њим, јер по зна ју глас ње гов.«

Од свих ство ре ња ов ца је јед на од нај пла шљи ви јих и нај бе-
спо моћ ни јих па је на ис то ку па сти ро во ста ра ње за ста до не у-
мор но и не пре ста но. У ста ра вре ме на из ван утвр ђе них гра до ва 
би ло је ма ло си гур но сти. Пљач ка ши из ски тач ких по гра нич них 
пле ме на или гра бљи ве зве ри из сво јих скро ви шта у сте на ма, 
че ка ли су у за се ди да опле не ста да. Па стир је буд но мо трио на 
оно што му је по ве ре но, зна ју ћи да та ко из ла же свој жи вот опа-
сно сти. Ја ков ко ји је чу вао Ла ва но ва ста да на ха ран ским па-
шња ци ма, ре као је опи су ју ћи свој не у мо ран, му ко тр пан рад: 
»Да њу ме уби ја ше вру ћи на а но ћу мраз; и сан ми не па да ше на 
очи.« (1. Мој си је ва 31,40) Због то га се и Да вид, чу ва ју ћи ста до 
сво га оца, го ло рук су ко био са ла вом и ме две дом и из ба вио из 
њи хо вих че љу сти укра де но јаг ње.
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Док па стир во ди сво је ста до пре ко сте но ви тих бре жу ља ка, 
кроз шу ме и ди вље ува ле, на трав на скро ви шта крај ре ке, док 
га чу ва у пла ни на ма у то ку уса мље ничких но ћи, шти те ћи га од 
пљач ка ша, не жно се ста ра ју ћи за бо ле сне и сла бе у ста ду, ње гов 
жи вот по ста је јед но са њи хо вим. Чвр ста и не жна при вр же ност 
сје ди њу ју га са ство ре њи ма за ко ја се ста ра. Ма ко ли ко ве ли ко 
би ло ста до, па стир по зна је сва ку ов цу. Сва ка има сво је име и 
пре ма сво ме име ну ода зи ва се на па сти ров зов.

Као што зе маљ ски па стир по зна је сво је ста до, та ко и бо жан ски 
па стир по зна је сво је ста до, ко је је ра се ја но по це лом све ту. »А ви 
сте ста до Мо је, ов це па ше Мо је, ви љу ди, а Ја сам Бог ваш, го во-
ри Го спод Го спод.« Исус ка же: »По звах те по име ну твом; Мој си.« 
»На дла но ви ма сам те из ре зао.« (Је зе киљ 34,31; Иса и ја 43,1; 49,16)

Исус нас по је ди нач но по зна је и дир нут је осе ћа њем на ше 
не мо ћи. Он све нас зна по име ну. Он зна и са му ку ћу у ко јој 
ста ну је мо, име сва ког ње ног ста нов ни ка. Он је по кат кад дао 
упут ства сво јим слу гама да по ђу у од ре ђе ну ули цу у од ре ђе ном 
гра ду, у ту и ту ку ћу, и про на ђу јед ну од Ње го вих ова ца.

Сва ку ду шу Исус са вр ше но по зна је као да је она је ди на за 
ко ју је Спа си тељ умро. Бол сва ке ду ше ди ра Ње го во ср це. Сва-
ко пре кли ња ње за по моћ до пире до Ње го вог уха. Он је до шао 
да све љу де при ву че к Се би. Он им на ла же »хај де те за Мном«, а 
Ње гов Дух де лу је на њи хо ва ср ца да их при ву че да до ђу к Ње му. 
Мно ги од би ја ју да бу ду при ву че ни. Исус зна ко су они. Он та-
ко ђе зна оне ко ји ра до чу ју Ње гов зов и спрем ни су да прихвате 
Ње го во па стир ско ста ра ње. Он ка же: »Ов це Мо је слу ша ју глас 
Мој, и Ја по зна јем њих и за Мном иду.« Он се бри не за сва ку од 
њих као да не по сто ји ни јед на дру га на ли цу зе маљ ском.

»Сво је ов це зо ве по име ну, и из го ни их... и ов це иду за Њим, 
јер по зна ју глас Ње гов.« Па стир на ис то ку не те ра сво је ов це. 
Он се не осла ња на си лу или страх, већ иду ћи ис пред он их зо-
ве. Та ко чи ни и Спа си тељ – Па стир са сво јим ов ца ма. Пи смо 
ка же: »Во дио си на род свој као ов це ру ком Мој си је вом и Аро-
но вом.« Пре ко про ро ка Исус об ја вљу је: »Љу бим те љу ба вљу 
веч ном, за то ти јед на ко чи ним мил ост.« Он ни ко га не при мо-
ра ва да иде за Њим. »Ву кох их«, ка же Он, »узи ца ма чо ве чи јим, 
ужи ма љу бав ним.« (Пса лам 77,20; Је ре ми ја 31,3; Оси ја 11,4)
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Страх од ка зне или љу бав пре ма веч ној на гра ди ни је оно 
што на во ди Хри сто ве уче ни ке да Га сле де. Они по сма тра ју Спа-
си те ље ву не у по ре ди ву љу бав, от кри ве ну кроз Ње гов бо ра вак 
на Зе мљи, од ја са ла у Ви тле је му до кр ста на Гол го ти, а Ње го ва 
по ја ва при вла чи, омек ша ва и по ко ра ва ду шу. Љу бав се бу ди у 
ср цу оних ко ји по сма тра ју. Они чу ју Ње гов глас и сле де Га.

Као што па стир иде ис пред сво јих ова ца, су сре ћу ћи се пр ви 
са опа сно сти ма на пу ту, та ко чи ни и Хри стос са сво јим на ро-
дом. »Кад сво је ов це ис те ра, иде пред њи ма.« Пут пре ма Не бу 
осве ћен је Спа си те ље вим сто па ма. Ста за мо же би ти стр ма и не-
рав на, али Исус је по шао тим пу тем; Ње го ва сто па ла уга зи ла су 
оштро тр ње, да би учи нио лак шим наш пут. Сва ки те рет ко ји 
смо по зва ни да по не се мо и Он је лично но сио.

Иа ко се ваз нео на Не бо у Бож је при су ство и де ли пре сто 
све ми ра, Исус ни је ни шта из гу био од с воје са о се ћај не при ро-
де. Да нас је исто не жно, са о се ћај но ср це отво ре но за све пат ње 
чо ве чан ства. Ру ка ко ја је би ла про бо де на да нас је ис пру же на 
да мно го обил ни је бла го сло ви Ње гов на род ко ји је на све ту. »И 
ни кад не ће из ги ну ти и ни ко их не ће оте ти из ру ке Мо је.« Ду ша 
ко ја се пре да ла Хри сту у Ње го вим очи ма је дра го це ни ја од це-
лог све та. Спа си тељ би про шао кроз са мрт не му ке на Гол го ти 
да би је дан чо век мо гао би ти спа сен за Ње го во цар ство. Он ни-
ка да не ће на пу сти ти чо ве ка за ко га је умро. Ако Ње го ви след-
бе ни ци не одлуче да Га на пу сте, Он ће их чвр сто др жа ти.

У свим на шим ис ку ше њи ма има мо си гур ног По моћ ни ка. 
Он нас не ће оста ви ти да се са ми бо ри мо са ис ку ше њи ма, да се 
бо ри мо са злом и на кра ју бу де мо сло мље ни те ре том и ту гом. 
Иа ко је са да са кри вен од очи ју смрт ни ка, ухо ве ре мо же чу ти 
Ње гов глас ка ко го во ри: Не бој се Ја сам с то бом. »И Жи ви; 
и бе јах мр тав и ево сам жив ва век ве ка.« (От кри ве ње 1,18) Ја 
сам под нео ва ше жа ло сти, ис ку сио ва ше бор бе, су сре тао се са 
ва шим ис ку ше њи ма. Ја знам ва ше су зе, јер сам и сам пла као. 
По зна јем бо ло ве ко ји та ко ду бо ко ле же да се не мо гу по ве ри ти 
ни јед ном људ ском уху. Не ми сли те да сте на пу ште ни и оста-
вље ни. Иа ко ваш бол ни је дотакао ни јед ну осе тљи ву стру ну не-
ког ср ца на Зе мљи, по гле дај те у Ме не и жи ви те. »Ако ће се го ре 
по мак ну ти и ху мо ви се по ко ле ба ти, опет ми лост Мо ја не ће се 
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од мак ну ти од те бе, и за вет ми ра Мо је га не ће се по ко ле ба ти, ве-
ли Го спод, ко ји ти је ми ло стив.« (Иса и ја 54,10)

Ко ли ко год па стир мо же во ле ти сво је ов це, Он још ви ше 
во ли сво је си но ве и кће ри. Исус ни је са мо наш Па стир, Он је 
»Отац веч ни«. Он ка же: »Знам сво је, и Мо је Ме не зна ју. Као 
што Ме не зна Отац и Ја знам Оца.« (Јо ван 10,14.15) Ка ква је то 
из ја ва – Једи но род ни Син, Он ко ји је у Оче вом на руч ју, Он ко га 
је Бог об ја вио као »чо ве ка дру га Мо је га« (За ха ри ја 13,7) – за јед-
ни ца из ме ђу Ње га и веч ног Бо га одабрана је да при ка же за јед-
ни цу из ме ђу Хри ста и Ње го ве де це на Зе мљи!

Исус нас во ли за то што смо дар Ње го вог Оца и на гра да за 
Ње гов рад. Он нас во ли као сво ју де цу. Чи та о че, Он те во ли. 
Не бо не мо же да по да ри ни шта ве ће, ни шта бо ље. За то имај 
по ве ре ња.

Исус је ми слио на ду ше по це ло ме све ту, ко је су за ве ли ла-
жни па сти ри. Оне ко је је Он че знуо да их са бе ре као ов це сво је 
па ше, ра се ја не су ме ђу ву ко ве и зато је ре као: »И дру ге ов це 
имам ко је ни су из ово га то ра, и оне Ми ва ља до ве сти; и чу ће 
глас Мој, и би ће јед но ста до и је дан Па стир.« (Јо ван 10,16)

»За то ме Отац љу би, јер Ја ду шу с воју по ла жем да је опет 
узмем.« То зна чи, Мој Отац то ли ко вас је во лео, да Ме не још ви-
ше во ли за то што сам свој жив от дао да вас спа сем. Ја сам оми-
лео сво ме Оцу ти ме што сам по стао ва ша За ме на и Си гур ност, 
што пола жу ћи свој жи вот узи мам ва ше оба ве зе, ва ше пре сту пе.

»Ја ду шу сво ју по ла жем да је опет узмем. Ни ко је не оти ма 
од Ме не, не го је Ја сам од се бе по ла жем. Власт имам по ло жи ти 
је и власт имам узе ти је опет.« Док је као члан људ ске по ро ди це 
био смрт ник, Он је као Бог био Из вор жи во та за свет. Он је мо-
гао да се од у пре на ди ра њу смр ти и од би је да се по тчи ни ње ној 
вла сти, али Он је до бро вољ но по ло жио свој жи вот, да би из нео 
на ви де ло жи вот и бе смр тност. Он је по нео грех све та, под нео 
ње го во про клет ство, по ло жио свој жи вот као жр тву, да љу ди 
не мо ра ју за у век уми ра ти. »А Он бо ле сти на ше но си и не мо ћи 
на ше узе на се... Али Он би ра њен за на ше пре сту пе, из би јен за 
на ша бе за ко ња, кар бе ше на Ње му на ше га ми ра ра ди, и ра ном 
Ње го вом ми се ис це ли смо. Сви ми као ов це, за ђо смо, сва ки од 
нас се окре ну сво јим пу тем, и Господ пу сти на Њ бе за ко ње свих 
нас.« (Иса и ја 53,4–6)
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Глава 53

Oва глава заснована је на Луки 9,51-56; 10,1-24.

ПОСЛЕДЊЕ ПУТОВАЊЕ 
ИЗ ГАЛИЛЕЈЕ

Што се ви ше при бли жа вао крај Ње го ве слу жбе, у Хри сто-
вом на чи ну ра да на сту па ла је про ме на. Ра ни је је же лео 

да из бег не уз бу ђе ње и па жњу јавно сти. Од би јао је по што ва ње 
на ро да и бр зо пре ла зио из ме ста у ме сто, ка да је из гле да ло да се 
оду ше вље ње на ро да за Ње га не об у зда но рас плам са ва. Мно го 
пу та мо рао је да за по ве ди да не огла ша ва ју да је Он Хри стос.

У вре ме Пра зни ка се ни ца Ње го во пу то ва ње у Је ру са лим би-
ло је бр зо и тај но. Ка да су Ње го ва бра ћа зах те ва ла да се јав но 
при ка же као Ме си ја, Ње гов од го вор је био: »Вре ме Мо је још 
ни је до шло.« (Јо ван 7,6) До пу то вао је у Је ру са лим не о па же но и 
ушао у град не при ме ћен и не по ча ство ван од мно штва. Ме ђу-
тим, та ко ни је би ло са Ње го вим по след њим пу то ва њем. На пу-
стио је Је ру са лим за из ве сно вре ме због зле на ме ре све ште ни ка 
и ра би на. Али са да је кре нуо на траг, пу ту ју ћи нај про мет ни јим 
за о би ла зним пу те ви ма, а то ме је прет хо ди ло так во об ја вљи ва-
ње Ње го вог до ла ска ка кво ни ка да ра ни је ни је учи ње но. Ишао 
је у су срет при зо ри ма сво је ве ли ке жр тве и на њих је мо ра ла да 
бу де усме ре на па жња на ро да.

»Као што Мој си је по ди же зми ју у пу сти њи, та ко тре ба Син 
Чо ве чи ји да се по диг не.« (Јо ван 3,14) Као што су очи це лог Из-
ра и ља би ле упр те у по диг ну ту зми ју, сим бол од ре ђен за њи хо во 
из ле че ње, та ко све очи мо ра ју би ти упра вље не према Хри сту, 
Жр тви ко ја до но си спа се ње из гу бље ном све ту.
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По гре шна пред ста ва о Ме си ји ном ра ду и не до ста так по ве-
ре ња у Ису сов бо жан ски ка рак тер на ве ли су Ње го ву бра ћу да Га 
на го ва ра ју да се јав но при ка же на ро ду о Пра зни ку се ни ца. Са-
да, слич но ово ме ду ху, уче ни ци су же ле ли да Га спре че да пу ту је 
у Је ру са лим. Се ти ли су се Ње го вих ре чи о оно ме што ће Му се 
та мо до го ди ти, а по зна ва ју ћи стра шно не при ја тељ ство вер ских 
во ђа, би ли су скло ни да сво га Учи те ља од вра те да та мо оде.

За Хри сто во ср це пред ста вља ло је те жак за да так да на ста ви 
свој пут, упр кос стра хов ању, раз о ча ра њу и не ве ро ва њу сво јих 
во ље них уче ни ка. Би ло је те шко во ди ти их у су срет бо лу и раз-
о ча ра њу ко је их је оче ки ва ло у Је ру сал и му. Со то на је био спре-
ман да ку ша Си на Чо ве чи јег. За што тре ба да иде у Је ру са лим 
у си гур ну смрт? Сву да око Ње га живеле су ду ше глад не хле ба 
жи во та. На сва ком ко ра ку би ли су пат ни ци ко ји су че ка ли Ње-
го ву реч ис це ље ња. Де ло ко је је тре ба ло из вр ши ти Је ван ђе љем 
Ње го ве благодати тек што је от по че ло. А Он је био у пу ној сна зи 
му жев ног до ба. За што да не кре не у ши ро ка по ља ово га све та 
ре чи ма сво је благодати, до ди ром сво је ис це љу ју ће мо ћи? За што 
се сам не би ра до вао пру жа њу све тло сти и ра до сти ми ли о ни ма 
оних ко ји су би ли у та ми и ту зи? За што пре пу сти ти са ку пља ње 
же тве сво јим уче ни ци ма, та ко сла би ма у ве ри, ко ји та ко те шко 
схва та ју, ко ји су та ко спо ри у де ло ва њу? За што се са да су о чи ти 
са смр ћу и оста ви ти по сао у по во ју? Не при ја тељ ко ји се у пу сти-
њи су о чио са Хри стом, са да Га је на па дао же сто ким и лу ка вим 
ис ку ше њи ма. Да је Исус по пу стио са мо за тре ну так, да је про-
ме нио сво је по на ша ње у нај ма њој по је ди но сти у же љи да спа се 
Се бе, со тон ске си ле би сла ви ле по бе ду, а свет био из гу бљен.

Ме ђу тим, Исус »на ме ри да иде пра во у Је ру са лим«. Оче ва 
во ља би ла је је ди ни за кон Ње го вог жи во та. Још у свом де тињ-
ству, при ли ком по се те Храму ре као је Ма ри ји: »Зар не зна те да 
Ме ни тре ба би ти у оном што је Оца Мо је га?« (Лу ка 2,49) У Ка-
ни, ка да је Ма ри ја же ле ла да Он от кри је сво ју чу до твор ну си лу, 
Ње го во од го вор је био: »Још ни је до шао Мој час.« Истим ре-
чи ма од го во рио је сво јој бра ћи ка да су Га на го ва ра ли да иде на 
пра зник. Ме ђу тим, у Бож јем ве ли ком пла ну био је од ре ђен час 
за Ње го во жр тво ва ње за гре хе љу ди и тај час уско ро тре ба да 
на сту пи. Он не ће по клек ну ти ни ти се по ко ле ба ти. Ње го ви ко-
ра ци усме ре ни су пре ма Је ру са ли му, у ко ме су Ње го ви не при ја-
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те љи ду го ко ва ли за ве ру да Му оду зму жи вот; са да Он же ли да 
га по ло жи. Не по ко ле бљи во је од лу чио да сво је ко ра ке упра ви 
му че њу, од ри ца њу, од ба ци ва њу, осу ди и смр ти.

Он »по сла гла сни ке пред ли цем сво јим; и они отидо ше и до-
ђо ше у се ло са мар јан ско да Му уго то ве где ће но ћи ти«. Али, на-
род је од био да Га при ми за то што је пу то вао у Је ру са лим. Ово су 
про ту ма чи ли као да Исус ви ше во ли Је вре је, ко је су они огор че-
но мр зе ли. Да је до шао да об но ви храм и бо го слу же ње на го ри 
Га ри зи му, они би Га ра до при хва ти ли; али Он је ишао у Је ру са-
лим и за то ни су же ле ли да Му ука жу ни ка кво го сто прим ство. 
Они ни су схва ти ли да су са сво јих вра та оте ра ли нај бо љи дар 
Не ба. Исус је по зи вао љу де да Га при ме, Он је тра жио услу ге из 
њи хо вих ру ку да би им се мо гао при бли жи ти и оба су ти их нај-
бо га ти јим бла го сло ви ма. За сва ку љу ба зност ко ја Му је ука за на, 
уз вра ћао је мно го дра го це ни јом благодаћу. Ме ђу тим, Са мар ја ни 
су све то из гу би ли због сво јих пред ра су да и вер ске уско гру до сти.

Ја ков и Јо ван, Хри сто ви ве сни ци, би ли су ве о ма љу ти због 
увре де на не се не њи хо вом Го спо ду. Би ли су ис пу ње ни оправ-
да ним гне вом за то што су Са мар ја ни та ко гру бо по сту пи ли 
пре ма Ње му, ко ји их је по ча ство вао сво јим при су ством. Они 
су не дав но би ли с Њим на Го ри пре о бра же ња и ви де ли Га про-
сла вље ног од Бо га и по што ва ног од Мој си ја и Или је. Ова кво 
ис по ља ва ње не по што ва ња од стра не Са мар ја на, не сме – ка ко 
су они ми сли ли – да про ђе без из ра зи те ка зне.

До шав ши Ису су, пре не ли су Му ре чи на ро да, истичући да су 
чак од би ли да Му да ју пре но ћи ште. Сма тра ли су да Му је учи-
ње но ве ли ко зло и гле да ју ћи у да љи ни го ру Кар мил, на ко јој је 
Или ја по био ла жне про ро ке, ка за ли су: »Хо ћеш ли да ре че мо да 
огањ си ђе с не ба и да их ис тре би као и Или ја што учи ни?« Би ли 
су из не на ђе ни ка да су ви де ли да су Ису са за бо ле ле њи хо ве ре чи, 
и још ви ше погођени Ње го вим уко ром ко ји је сти гао до њи хо вих 
уши ју: »Ви не зна те ка квог сте ду ха; јер Син Чо ве чиј ни је до шао 
да по гу би ду ше чо веч је, не го да са чу ва.« Оти шао је у дру го се ло.

Ни у јед ном де лу сво је ми си је Хри стос ни је при си ља вао љу-
де да Га при ме. Со то на и љу ди под стак ну ти ње го вим ду хом, 
те же да из вр ше на си ље над са ве шћу. Љу ди ко ји су у са ве зу са 
злим ан ђе ли ма ла жно рев нујући за прав дом, на но се пат ње сво-
јим бли жњи ма, да би их пре о бра ти ли на сво је вер ске за ми сли; 
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али Хри стос увек по ка зу је ми лост, увек те жи да при до би је от-
кри ва њем сво је љу ба ви. Он ни јед ном су пар ни ку не мо же до-
зво ли ти при ступ ду ши, ни ти мо же да при хва ти де ли мич ну слу-
жбу; Он же ли са мо дра го вољ ну слу жбу, во љно пре да ње ср ца 
под стак ну тог љу ба вљу. Не по сто ји очи глед ни ји до каз да по се-
ду је мо со то нин дух од скло но сти да по вре ди мо и уклони мо оне 
ко ји не це не наш рад или делу ју су прот но на шим за ми сли ма.

Сва ко људ ско би ће – те лом, ду шом и ду хом – Бож ја је сво-
ји на. Хри стос је умро да от ку пи све. Ни шта не мо же би ти увре-
дљи ви је за Бо га не го ка да љу ди, у вер ском за не се ња штву, на но-
се пат ње они ма ко ји су от ку пље ни Спа си те ље вом кр вљу.

»И устав ши одан де до ђе у око ли не ју деј ске пре ко Јор да на, и 
сте че се опет на род к Ње му; и као што оби чај има ше, опет их 
учи ше.« (Мар ко 10,1)

Зна тан део по след њих ме се ци сво је слу жбе Хри стос је про-
вео у Пе р е ји, по кра ји ни »пре ко Јо р да на« у од но су на Ју де ју. Мно-
штво Га је и ов де пра ти ло у сто пу, као на по чет ку Ње го ве слу жбе 
у Га ли ле ји, а Он им је по на вљао ве ћи део свог ра ни јег уче ња.

Као што је по слао два на е сто ри цу та ко је иза брао још »се дам-
де се то ри цу, и по слао их по два и два пред ли цем сво јим у сва ки 
град и у ме сто ку да шћа ше сам до ћи«. (Лу ка 10.1) Ови уче ни ци 
би ли су за из ве сно вре ме са Њим, при пре ма ју ћи се за свој рад. 
Ка да су два на е сто ри ца би ла по сла на на свој пр ви са мо стал ни 
за да так, дру ги уче ни ци пра ти ли су Ису са на пу ту кроз Га ли ле ју. 
На тај на чин има ли су пред ност да се при сно дру же са Њим и 
не п о с ред но при ме упут ства. Са да овај ве ћи број та ко ђе тре ба 
да по ђе на по себ ни за да так.

Упут ства се дам де се то ри ци би ла су слич на они ма ко ја су да-
та два на е сто ри ци; али за по вест два на е сто ри ци да не ула зе у не-
ки мно го бо жач ки или са мар јан ски град, ни је да та се дам де се то-
ри ци. Иа ко су Са мар ја ни упра во од би ли Ису са, Ње го ва љу бав 
пре ма њи ма оста ла је не про ме ње на. Ка да су се дам де се то ри ца 
по шли у Ње го во име, нај пре су по се ти ли са мар јан ске гра до ве.

Спа си те ље ва лич на по се та Са ма ри ји и ка сни је по хва ла ми-
ло сти вог Са мар ја ни на и за хвал на ра дост гу бав ца Са мар ја ни на, 
ко ји се је ди ни од де се то ри це вра тио да за хва ли Хри сту, има ли 
су ве ли ко зна че ње за уче ни ке. По у ка се ду бо ко уре за ла у њи-
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хо ва ср ца. У на ло гу, ко ји им је дао упра во пре свог ваз не се ња, 
Исус је спо ме нуо Са ма ри ју, а и Је ру са лим и Ју де ју као ме ста у 
ко ји ма нај пре тре ба да про по ве да ју Је ван ђе ље. Ње го во по у ча-
ва ње при пре ми ло их је за из вр ше ње овог на ло га. Ка да су стигли 
у Са ма ри ју у име сво га Учи те ља, на шли су на род спре ман да 
их при ми. Са мар ја ни су чу ли о Хри сто вим ре чи ма по хва ле и 
о Ње го вим де ли ма ми ло ср ђа пре ма љу ди ма из њи хо вог на ро-
да. Уви де ли су да је Он, упр кос њи хо вим гру бим по ступ ци ма 
пре ма Ње му, га јио ми сли пу не љу ба ви за њих и то је за до би ло 
њи хо ва ср ца. По сле Ње го вог ваз не се ња до бро до шли цом су по-
здра ви ли Спа си те ље ве ве сни ке и уче ни ци су са ку пи ли дра го-
це ну же тву међу они ма ко ји су не ка да би ли њи хо ви нај о гор че-
ни ји не при ја те љи. »Тр ске сту че не не ће пре ло ми ти, и све шти ла 
ко је се пу ши не ће уга си ти; ја вља ће суд по исти ни.« »И у име 
Ње го во узда ће се на ро ди.« (Иса и ја 42,3; Ма теј 12,21)

По слав ши се дам де се то ри цу, Исус им је на ло жио, као што је 
на ло жио и два на е сто ри ци, да се сво јим при су ством не на ме ћу 
тамо где ни су до бро до шли. »У ко ји год град до ђе те и не при ме 
вас«, ре као је Он, »иза шав ши на ули це ње го ве ре ци те: И прах 
од гра да ва ше га ко ји је при о нуо за нас отре са мо вам; али ово 
знај те да се при бли жи к ва ма цар ство Бож је.« То не тре ба да 
чи не по кре ну ти озло је ђе но шћу, или по вре ђе ном ча сти, већ да 
би по ка за ли ка ко је жа ло сно од ба ци ти Го спод њу вест или Ње-
го ве ве сни ке. Од ба ци ти Го спод ње слу ге зна чи од ба ци ти са мо га 
Хри ста. »Ка жем вам«, до дао је Исус, »да ће Со до му би ти лак ше 
у онај дан не го ли гра ду оно ме.« Та да су се Ње го ве ми сли вра ти-
ле га ли леј ским гра до ви ма у ко ји ма је про вео ве ли ки део сво је 
слу жбе. Уз вик нуо је жа ло сним гла сом: »Те шко те би, Хо ра зи не! 
те шко те би, Вит са и до! Јер да су у Ти ру и у Си до ну би ла чу де са 
што су би ла у ва ма, дав но би се у вре ћи и у пе пе лу се де ћи по ка-
ја ли. Али Ти ру и Си до ну би ће лак ше на су ду не го ва ма. И ти, Ка-
пер на у ме; ко ји си се до не бе са по ди гао до па кла ћеш про па сти.«

Тим про мет ним гра до ви ма око Га ли леј ског мо ра би ли су 
обил но по ну ђе ни нај бо га ти ји не бе ски бла го сло ви. Дан за да-
ном, Кнез жи во та до ла зио је у њих и од ла зио из њих. Бож ја сла-
ва, ко ју су че зну ли да доживе про ро ци и ца ре ви, за си ја ла је над 
мно штвом ко је је у сто пу пра ти ло Спа си те ља. Ипак, од би ли су 
не бе ски Дар.
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Са же љом да при ка жу сво ју ве ли ку раз бо ри тост, ра би ни су 
упо зо ра ва ли на род да не при хва та но ве на у ке ко је учи овај но-
ви Учи тељ; јер су Ње го ве те о ри је и по ступ ци у су прот но сти са 
уче њем ота ца. На род је имао по ве ре ња у оно што су све ште ни-
ци и фа ри се ји учи ли, уме сто да те жи да сам раз у ме Бож ју реч. 
По што ва ли су све ште ни ке и по гла ва ре уме сто да по шту ју Бо га 
и од ба ци ва ли исти ну да би мо гли да одр же сво ја пре да ња. Мно-
ги су би ли оду ше вље ни и ско ро убе ђе ни, али ни су де ло ва ли по 
свом осве до че њу и ни су се убра ја ли у Хри сто ве при ста ли це. 
Со то на је на па дао сво јим ис ку ше њи ма, све док све тлост ни је 
из гле да ла као та ма. На тај на чин мно ги су од ба ци ли исти ну ко-
ја би спа сла њи хо ву ду шу.

Вер ни Све док ка же: »Ево сто јим на вра ти ма и ку цам.« (От-
кри ве ње 3,20) Сва ка опо ме на, уко р и усрд на мол ба у Бож јој ре-
чи или пре ко Ње го вих ве сни ка пред ста вља ку ца ње на вра тима 
ср ца. То је Ису сов глас, ко ји тра жи да уђе. Са сва ким ку ца њем 
на ко је није одговорено, скло ност да се отво ри по ста је сла би ја. 
Ако се да нас за не ма ри деј ство Све то га Ду ха, оно су тра не ће би-
ти та ко ја ко. Ср це по ста је ма ње при јем чи во и за па да у по губ ну 
не све сност о крат ко ћи жи во та и не про ла зној веч но сти иза то-
га. На ша осу да на су ду не ће про и за ћи из чи ње ни це да смо би ли 
у за блу ди, већ из чи ње ни це да смо за не ма ри ли при ли ке ко је је 
Не бо сла ло да на у чи мо шта је исти на.

Као и апо сто ли, се дам де се то ри ца су при ми ли нат при род не 
да ро ве као обе леж је сво је слу жбе. Ка да је њи хов рад био окон-
чан, вра ти ли су се ра до сно го во ре ћи: »Го спо де, и ђа во ли нам се 
по ко ра ва ју у име Тво је.« Исус је од го во рио: »Ја ви дех со то ну где 
спа де с не ба као му ња.«

Ису со вом ду ху при ка за ни су при зо ри из про шло сти и бу дућ-
но сти. Ви део је пр во Лу ци фе ра ка ко је био зба чен с Не ба. По-
сма трао је уна пред при зо ре сво јих са мрт них му ка, ка да ће пред 
свим све то ви ма би ти от кри вен ка рак тер ва ра ли це. Чуо је уз вик 
»Свр ши се« (Јо ван 19,30) ко јим ће бити об ја вљено да је от ку пље-
ње из гу бље ног људ ског ро да за у век оси гу ра но, да је Не бо за у век 
за шти ће но од оп ту жби, пре ва ра, ла жи ко је би со то на под сти цао.

Пре ко кр ста на Гол го ти, са са мрт ним му ка ма и сра мо том, 
Исус је уна пред ви део ве ли ки по след њи дан ка да ће кнез си ла 
та ме до жи ве ти сво је уни ште ње на Зе мљи, ко ја је би ла та ко ду го 
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уна за ђи ва на ње го вом по бу ном. Исус је гле дао за у век за вр шено 
де ло зла и Бож ји мир ко ји ис пу ња ва Не бо и Зе мљу.

Хри сто ви след бе ни ци убу ду ће тре ба да гле да ју со то ну као по-
бе ђе ног не при ја те ља. На кр сту, Исус тре ба да за њих из во ју је по-
бе ду, ову по бе ду же лео је да при хва те као сво ју соп стве ну. »Ево«, 
ре као је, »ва ма да јем власт да ста је те на зми је и на скор пи је и на 
сва ку си лу не при ја тељ ску, и ни шта вам не ће на у ди ти.«

Све моћ на си ла Све то га Ду ха пред ста вља од бра ну сва ке по-
ни зне ду ше. Ни јед ном ко ји у ка ја њу и ве ри по тра жи Ње го ву 
за шти ту, Хри стос не ће до пу сти ти да пот пад не под ути цај не-
при ја те ље ве си ле. Спа си тељ је по ред оних ко ји су у ис ку ше њу и 
те шко ћа ма. Са Њим не по сто ји не у спех, гу би так, не мо гућ ност 
или по раз; ми мо же мо све кроз Ње га ко ји нам моћ да је. Ка да 
до ђу ис ку ше ња и не да ће, не че кај те да са вла да те све те шко ће, 
већ гле дај те на Исуса, свог По моћ ни ка.

По сто је хри шћа ни ко ји пре ви ше раз ми шља ју и го во ре о со-
то ни ној си ли. Они раз ми шља ју о свом не при ја те љу, мо ле се ње-
му, го во ре о ње му и у њи хо вој ма шти по ста је све ве ћи и ве ћи. 
Исти на је да је со то на моћ но би ће; али, хва ла Бо гу, ми има мо 
сил ног Спа си те ља ко ји је са Не ба зба цио зло га. Со то на је за до-
во љан ка да ве ли ча мо ње го ву си лу. За што не го во ри ти о Ису су? 
За што не ве ли ча ти Ње го ву моћ и Ње го ву љу бав?

Ду га обе ћа ња ко ја окру жу је пре сто на ви си ни је веч но све до-
чан ство о то ме да »Бо гу та ко оми ле свет да је и Си на сво је га Је-
ди но род но га дао, да ни је дан ко ји Га ве ру је не по ги не, не го да има 
жи вот веч ни«. (Јо ван 3,16) То све до чи све ми ру да Бог ни ка да не-
ће на пу сти ти свој на род у ње го вој бор би са злом. То је чвр сто 
обе ћа ње за нас о сна зи и за шти ти док год бу де тра јао сам пре сто.

Исус је до дао: »Али се то ме не ра дуј те што вам се ду хо ви по-
ко ра ва ју, не го се ра дуј те што су ва ша име на на пи са на на не бе-
си ма.« Не мој те се ра до ва ти по се до ва њу си ле, да не из гу би те из 
ви да сво ју за ви сност од Бо га. Чу вај те се да вас не за хва ти пре те-
ра но са мо по у зда ње и да не ра ди те у сво јој си ли, а не у ду ху и си-
ли сво га Учи те ља. »Ја« је увек спрем но да се би при пи ше за слу ге 
и за нај ма њи успех ко ји је по стигнут у ра ду. »Ја« при ма ла ска ња 
и уз ди же се и та ко за не ма ру је мо да дру ги ма по ка же мо да је Бог 
све и у све му. Апо стол Па вле ка же: »Јер кад сам слаб он да сам 

493



424 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

си лан.« (2. Ко рин ћа ни ма 12,10) Ка да схва та мо сво ју сла бост, 
учи мо се да за ви си мо од си ле ко ја ни је на ша. Ни шта не мо же 
та ко сил но да из вр ши ути цај на ср це као стал но осе ћа ње од-
го вор но сти пре ма Бо гу. Ни шта не до пи ре та ко пот пу но до нај-
ду бљих по бу да на ших по сту па ка као свест о Хри сто вој љу ба ви 
ко ја пра шта. Ми тре ба да ус по ста ви мо ве зу са Бо гом, јер ће мо се 
та да ис пу ни ти Све тим Ду хом, ко ји ће нас оспо со би ти да до ђе мо 
у до дир са на шим бли жњи ма. Та да се ра дуј те што сте кроз Хри-
ста по ста ли по ве за ни са Бо гом, по ста ли чла но ви не бе ске по ро-
ди це. Док бу де те гле да ли из над се бе, не пре кид но ће те осе ћа ти 
сла бо сти људ ске при ро де. Уко ли ко ма ње по вла ђу је те сво ме »ја«, 
ја сни је и пот пу ни је схва тиће те са вр шен ство сво га Спа си те ља. 
Уко ли ко се чвр шће по ве же те са Из во ром све тло сти и си ле, уто-
ли ко ће вас оба сја ти ве ћа све тлост и уто ли ко ће те до би ти ве ћу 
си лу да ра ди те за Бо га. Ра дуј те се што сте јед но са Бо гом, јед но 
са Хри стом и це лом не бе ском по ро ди цом.

Док су се дам де се то ри ца слу ша ли Хри сто ве ре чи, Све ти Дух 
је у њи хов ум ути ски вао жи ву ствар ност и за пи си вао исти ну на 
пло ча ма ду ше. Иа ко их је мно штво окру жа ва ло, осе ћа ли су се 
као да су са ми са Бо гом.

Зна ју ћи да су тог тре нут ка при ми ли на дах ну ће, »об ра до ва 
се Исус у ду ху и ре че: Хва лим те, Оче, Го спо де Не ба и Зе мље, 
што си ово са крио од пре му дрих и ра зум них а ка зао си про-
сти ма. Да, Оче, јер је та ко би ла во ља Тво ја. Све је Ме ни пре дао 
Отац Мој, и ни ко не зна ко је Син осим Оца, ни ко је Отац осим 
Си на и ако Син хо ће ко ме ка за ти«.

Ува же ни љу ди у све ту, та ко зва ни ве ли ки и му дри љу ди са 
свом сво јом хва ље ном му дро шћу, не мо гу схва ти ти Хри стов ка-
рак тер. Они су су ди ли о Ње му по Ње го вој спо ља шњо сти, по 
по ни же њу ко је се сва ли ло на Ње га као на људ ско би ће. Ме ђу-
тим, ри ба ри ма и ца ри ни ци ма би ло је да то да ви де Не ви дљи-
во га. Чак ни уче ни ци ни су мо гли да раз у ме ју све што је Исус 
же лео да им от кри је, али с вре ме на на вре ме, ка ко су се пот чи-
ња ва ли си ли Све то га Ду ха, њи хо ви умо ви по ста ли су про све-
тље ни. Схва ти ли су да је моћ ни Бог об у чен у људ ско об лич је, 
пре би вао ме ђу њи ма. Исус се ра до вао што је ово са зна ње ко-
је ни су по се до ва ли му дри и раз бо ри ти, би ло от кри ве но овим 
скром ним љу ди ма. Док је из но сио уче ња ста ро за вет них спи са 
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и при ме њи вао их на Се бе и сво је де ло по ми ре ња, би ли су че сто 
про бу ђе ни Ње го вим Ду хом и по диг ну ти у не бе ску ат мос фе ру. 
О ду хов ним исти на ма о ко ји ма су го во ри ли про ро ци, они су 
има ли ја сни је раз у ме ва ње не го са ми пи сци из вор ног де ла. Спи-
се Ста рог за ве та, читаће касније не као на у ку књи жев ни ка и 
фа ри се ја, не као ка зи ва ње му дра ца ко ји су умр ли, већ као но во 
от кри ве ње од Бо га. Гле да ли су Оно га »ко је га свет не мо же при-
ми ти, јер Га не ви ди ни ти Га по зна је; а ви Га по зна је те, јер у ва ма 
сто ји, и у ва ма ће би ти«. (Јо ван 14,17)

Хри стов дух чи ни на ше ср це не жним и по кор ним и то је 
је ди ни на чин на ко ји мо же мо да стек не мо са вр ше ни је схва та-
ње исти не. Ду ша мо ра би ти очи шће на од та шти не и охо ло сти 
и осло бо ђе на све га што ју је об у зи ма ло и Хри стос мо ра да се 
усто ли чи у њој. Људ ска на у ка су ви ше је огра ни че на да би схва-
ти ла от ку пље ње. План от ку пље ња је та ко да ле ко се жан, да га 
фи ло зо фи ја не мо же об ја сни ти. Он ће увек оста ти тај на ко ју 
ни нај ду бље раз ми шља ње не мо же до ку чи ти. На у ка о спа се њу 
не мо же се об ја сни ти, она се мо же упо зна ти са мо ис ку ством. 
Је ди но онај ко ји уви ђа сопс тве ну гре шност, мо же да пре по зна 
коли ко је Спа си тељ дра го цен.

По у ке ко је је Хри стос из но сио, док је по ла ко ишао пу тем из 
Га ли ле је пре ма Је ру са ли му, би ле су пу не упут ста ва. На род је са 
че жњом слу шао Ње го ве ре чи. У Пере ји, као и у Га ли ле ји, на род 
је био ма ње под вла шћу је вреј ског фа на ти зма не го у Ју де ји, па је 
Ње го во уче ње на шло од је ка у њи хо вим ср ци ма.

У то ку ових по след њих ме се ци сво је слу жбе, Хри стос је ис-
при чао мно ге сво је при че. Све ште ни ци и ра би ни све же шће су 
Га про го ни ли па је сво је опо ме не упу ће не њи ма за кло нио сим-
бо ли ма. Ни су мо гли по гре ши ти у по ку ша ју да про ник ну у њи-
хо во зна че ње, али у Ње го вим ре чи ма ни су мо гли на ћи ни шта 
на че му би за сно ва ли не ку оп ту жбу про тив Ње га. У при чи о 
фа ри се ју и ца ри ни ку, са мо у ве ре на мо ли тва: »Бо же! хва лим Те 
што ја ни сам као оста ли љу ди«, сто ји у оштрој су прот но сти са 
по кај ни ко вом мо ли твом: »Ми ло стив бу ди ме ни гре шно ме.« 
(Лу ка 18,11.13) На тај на чин Хри стос је уко рио ли це мер ство Је-
вре ја. Сли ко ви тим при ка зом о не род ној смо кви и о ве ли кој ве-
че ри пред ска зао је не сре ћу ко ја ће уско ро за де си ти не по ка ја ни 
на род. Они ко ји су пре зри во од би ли по зив за еван ђе о ску го збу, 
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чу ли су Ње го ве ре чи упо зо ре ња: »Јер вам ка жем да ни је дан од 
оних зва них љу ди не ће оку си ти Мо је ве че ре.« (Лу ка 14,24)

Упут ство да то уче ни ци ма би ло је ве о ма дра го це но. При ча о 
на ме тљи вој удо ви ци и о при ја те љу ко ји је у по ноћ тра жио хлеб 
да ла је но ву сна гу Ње го вим ре чи ма: »Ишти те и да ће вам се, тра-
жи те и на ћи ће те, ку цај те и отво ри ће вам се.« (Лу ка 11,9) Че сто 
је њи хо ва ко ле бљи ва ве ра би ла оја ча на се ћа њем да је Хри стос 
ре као: »А ка мо ли Бог не ће од бра ни ти иза бра не сво је ко ји Га мо-
ле дан и ноћ? Ка жем вам да ће их од бра ни ти бр зо.« (Лу ка 18,7.8)

Хри стос је по но вио див ну при чу о из гу бље ној ов ци. У сво јој 
по у ци ишао је још да ље, док је го во рио о из гу бље ном ди на ру 
и из гу бље ном си ну. Уче ни ци та да ни су мо гли пот пу но да оце-
не сна гу ових по у ка, али по сле из ли ва ња Све то га Ду ха, ка да су 
ви де ли са би ра ње не зна бо жа ца и за ви дљи ви гнев Је вре ја, бо ље 
су схва ти ли по у ку о из гу бље ном си ну и мо гли бо ље да уђу у ра-
дост Хри сто вих ре чи: »Тре ба ло се раз ве се ли ти и об ра до ва ти«, 
»јер овај мој син бе ше мр тав, и ожи ве; и из гу бљен бе ше и на ђе 
се.« (Лу ка 15,32.24) Ка да су кре ну ли у име сво га Учи те ља, су о-
ча ва ју ћи се са пре ба ци ва њи ма, си ро ма штвом и про гон ством 
че сто су сна жи ли сво ја ср ца по на вља ју ћи Ње гов на лог из го во-
рен при ли ком овог по след њег пу то ва ња: »Не бој се, ма ло ста до, 
јер би во ља ва ше га Оца да вам да цар ство. Про дај те што има те 
и дај те ми ло сти њу; на чи ни те се би тор бе ко је не ће ове шта ти, 
ха зну ко ја се ни кад не ће ис пра зни ти, на не бе си ма, где се лу пеж 
не при ку чу је ни ти мо љац је де. Јер где је ва ше бла го он де ће би-
ти и ср це ва ше.« (Лу ка 12,32–34)
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Глава 54

Oва глава заснована је на Луки 10,25-37.

МИЛОСТИВИ 
САМАРЈАНИН

У при чи о Ми ло сти вом Са мар ја ни ну, Хри стос је при ка зао 
при ро ду пра ве ве ре. По ка зао је да се она не са сто ји од си-

сте ма, сим бо ла ве ре или об ре да, већ у вр ше њу де ла љу ба ви, у 
до но ше њу нај ве ћег до бра дру ги ма, у пра вој до бро ти.

Док је Хри стос учио на род »уста де је дан за ко ник и ку ша ју ћи 
Га ре че: Учи те љу, шта ћу чи ни ти да до би јем жи вот веч ни?« Са 
па жњом од ко је ста је дах ве ли ки скуп иш че ки вао је од го вор. 
Све ште ни ци и ра би ни ми сли ли су да ухва те у зам ку Хри ста, 
пи та њем ко је ће по ста ви ти овај за ко ник. Ме ђу тим, Спа си тељ 
се ни је упу штао у рас пра ву. По тра жио је од го вор од оно га ко ји 
је по ста вио пи та ње. »Шта је на пи са но у за ко ну«, ре као је Он, 
»ка ко чи таш?« Је вре ји су још увек оп ту жи ва ли Ису са да се ола-
ко од но си пре ма За ко ну да том на Си на ју, али Он је усред сре дио 
пи та ње спа се ња на др жа ње Бож јих за по ве сти.

За ко ник је ка зао: »Љу би Го спо да Бо га сво је га свим ср цем 
сво јим, и свом ду шом сво јом, и свом сна гом сво јом, и свом ми-
сли сво јом, и бли жње га сво је га као са мо га се бе.« Исус му ре че: 
»Пра во си од го во рио; то чи ни и би ћеш жив.«

За ко ник ни је био за до во љан гле ди штем и де ли ма фа ри се ја. 
Он је про у ча вао Пи смо са же љом да до зна ње го во ствар но зна-
че ње. Био је жи вот но за ин те ре со ван за ово и искре но је упи тао: 
»Шта ћу чи ни ти?« У свом од го во ру у ве зи са зах те ви ма За ко-
на, он је ми мо и шао чи та во мно штво об ред них про пи са. Ови ма 
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ни је при да вао ни ка кву ва жност, ве ћ је из нео два ве ли ка на че ла 
на ко ји ма су по чи ва ли сав За кон и про ро ци. Овај од го вор, бу-
ду ћи да га је Хри стос по хва лио, по ста вио је Спа си те ља у по-
во љан по ло жај пре ма ра би ни ма. Ни су Га мо гли осу ди ти, јер је 
одо брио оно што је исти цао је дан ту мач За ко на.

»То чи ни и би ћеш жив«, ре као је Исус. При ка зао је За кон 
као бо жан ску це ли ну и овом по у ком ис та као да ни је мо гу ће др-
жа ти јед ну за по вест, а кр ши ти дру гу, јер их све про жи ма исто 
на че ло. Чо ве ко ва суд би на би ће од ре ђе на ње го вом по слу шно-
шћу пре ма це ло куп ном За ко ну. Вр хун ска љу бав пре ма Бо гу и 
не при стра сна љу бав пре ма чо ве ку, на че ла су ко ја тре ба оства-
рити у жи во ту.

За ко ник је утвр дио да је лично пре ступ ник За ко на. Био је 
осве до чен Хри сто вим ис пи ти вач ким ре чи ма. Прав ду За ко на, 
за ко ју је твр дио да је раз у ме, ни је спро во дио у жи вот. Ни је ис-
по ља вао љу бав пре ма сво јим бли жњи ма. По ка ја ње је захтев 
који је стајао пред њим, али уме сто да се по ка је по ку шао је да 
се оправ да. Уме сто да при зна исти ну, же лео је да по ка же ка ко је 
те шко ис пу ни ти за по вест. На тај на чин на дао се да ће мо ћи ода-
гна ти осве до че ње и да ће се оправ да ти у очи ма на ро да. Спа си-
те ље ве ре чи по ка за ле су да ње го во пи та ње није би ло  по треб но, 
по што је био у ста њу да сам од го во ри на ње га. Ипак, за ко ник је 
по ста вио још јед но пи та ње ре кав ши: »Ко је бли жњи мој?«

Ово пи та ње иза зива ло је ме ђу Је вре ји ма бес крај не рас пра ве. 
Ни је би ло сум ње што се ти че не зна бо жа ца и Са мар ја на – они 
су би ли стран ци и не при ја те љи. Али, где би тре ба ло пра ви ти 
раз ли ку из ме ђу љу ди из соп стве ног на ро да и из ме ђу раз ли чи-
тих дру штве них сло је ва? Ко га све ште ник, ра бин, ста ре ши на 
треба да сма тра бли жњим? Свој жи вот  про во ди ли су у чи та-
вом ни зу об ре да да би би ли чи сти. Др жа ли су да би их до дир 
са не у ким и не хат ним мно штвом оскр на вио што би зах те ва ло 
муч не на по ре да се то от кло ни. Да ли »не чи сте« тре ба да сма-
тра ју бли жњи ма?

Исус је опет од био да бу де уву чен у рас пра ву. Ни је осу дио 
вер ски фа на ти зам оних ко ји су вре ба ли да Га осу де. Ме ђу тим, 
јед но став ном при чом уз ди гао је пред сво јим слу ша о ци ма та кву 
сли ку из ли ва ња љу ба ви ко ја по ти че са Не ба да су сва ср ца би ла 
дир ну та, а за ко ник при знао исти ну.
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Омо гу ћи ти да све тлост про дре је нај бо љи пут за укла ња ње 
та ме. Нај бо љи на чин рас пра вља ња о за блу ди је сте из но ше ње 
исти не. По ја ва Бож је љу ба ви от кри ва из о па че ност и грех ср ца 
окре ну тог се би.

»Је дан чо век«, ре као је Исус, »си ла жа ше из Је ру са ли ма у Је-
ри хон, па га ухва ти ше хај ду ци, ко ји га сву ко ше и из ра ни ше, па 
оти до ше, оста вив ши га по ла мр тва. А из не на да си ла жа ше оним 
пу тем не ка кав све ште ник и ви дев ши га про ђе. А та ко и Ле вит 
кад је био на оно ме ме сту, при сту пи и ви дев ши га про ђе.« (Лу ка 
10,30–32) То ни је био не ки из ми шље ни при зор, већ ствар ни до-
га ђај, ко ји је био ве ро до стој но пред ста вљен. Све ште ник и Ле-
вит, ко ји су про шли на дру гу стра ну, на ла зи ли су се у дру штву 
оних ко ји су слу ша ли Хри сто ве ре чи.

Пу ту ју ћи из Је ру са ли ма у Је ри хон, пут ник је мо рао да про ђе 
кроз је дан део Ју деј ске пу сти ње. Пут је во дио низ јед ну ди вљу, 
сте но ви ту ува лу, ко јом су ха ра ли раз бој ни ци и ко ја је че сто би-
ла по при ште на си ља. На овом ме сту пут ник је био на пад нут, 
оте то му је све што је би ло вред но, па је ра њен и из би јен оста-
вљен по лу мр тав крај пу та. Док је та ко ле жао, тим пу тем на и-
шао је све ште ник, али је са мо по гле дао пре ма ра ње ни ку. Та да 
се по ја вио Ле вит. Ра до знао да ви ди шта се де си ло, за стао је и 
по гле дао пат ни ка. Уви део је шта тре ба да учи ни, али то ни је 
би ла при јат на ду жност. Нај ви ше би же лео да ни је по шао тим 
пу тем, та ко да ни је мо рао ви де ти тог ра ње ног чо ве ка. Убе ђи вао 
је се бе да га се тај слу чај не ти че.

Оба чо ве ка би ла су у све тој слу жби, сма тра ју ћи се бе ту ма чи-
ма све тих спи са. При па да ли су оном сло ју на ро чи то ода бра ном 
да бу де Бож ји пред став ник пред на ро дом. Мо ра ли су »по стра-
да ти с они ма ко ји не зна ду и за ла зе« (Је вре ји ма 5,2), да би мо гли 
да во де љу де у раз у ме ва њу Бож је ве ли ке љу ба ви пре ма људ ском 
ро ду. По сао ко ји су би ли по зва ни да оба вља ју био је онај исти 
ко ји је Исус опи сао као свој ка да је ре као: »Дух је Го спод њи на 
Ме ни; за то Ме по ма за да ја вим Је ван ђе ље си ро ма си ма; по сла 
Ме да ис це лим скру ше не у ср цу; да про по ве дам за ро бље ни ма 
да ће се от пу сти ти, и сле пи ма да ће про гле да ти; да от пу стим 
су жње.« (Лу ка 4,18)

Не бе ски ан ђе ли по сма тра ју не во ље Бож је по ро ди це на Зе-
мљи и спрем ни су да са ра ђу ју са љу ди ма у от кла ња њу тла че ња и 
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пат њи. Бог је у свом про ви ђе њу до вео све ште ни ка и Ле ви та на 
пут на ко ме је ра ње ни пат ник ле жао, да би мо гли ви де ти да му 
је по треб на ми лост и по моћ. Це ло Не бо па зи ло је да ви ди да ли 
ће ср ца ових љу ди би ти так ну та са жа ље њем за људ ску не сре-
ћу. Спа си тељ је био Онај који је по у ча вао Је вре је у пу сти њи, из 
Сту ба од обла ка и ог ња пру жао им је по у ку ко ја се ве о ма раз ли-
ко ва ла од ове ко ју је на род са да при мао од сво јих све ште ни ка и 
учи те ља. Ми ло сти ве од ред бе За ко на об у хва та ле су чак и жи во-
ти ње, ко је сво је по тре бе и пат ње не мо гу из ра зи ти ре чи ма. Мој-
си ју су о ово ме да та упут ства за де цу Изра и ље ву: »Ако на и ђеш 
на во ла не при ја те ља сво је га или на ма гар ца ње го ва, где је за лу-
тао, од ве ди га ка ње му. Ако ви диш где је не на вид ни ку тво је му 
пао ма га рац под те ре том сво јим, не мој да га оста виш, не го му 
по мо зи.« (2. Мој си је ва 23,4.5) Ме ђу тим, у слици о чо ве ку ко га су 
ра ни ли раз бој ни ци, Исус је из нео слу чај јед ног бра та у не во љи. 
Ко ли ко је ви ше са жа ље њем тре ба ло да бу де по кре ну то њи хо во 
ср це пре ма ње му не го пре ма те гле ћој жи во ти њи! Пре ко Мој си-
ја да та им је вест да је Го спод њи хов Бог »Бог ве ли ки, сил ни и 
стра шни« и »да је пра ви цу си ро ти и удо ви ци; и љу би до шља ка«. 
У скла ду са тим за по ве дио је: »Љу би те да кле до шља ка.« »Љу би 
га као се бе са мо га.« (5. Мој си је ва 10,17–19; 3. Мој си је ва 19,34)

Јов је ре као: »Стра нац ни је но ћи вао на по љу; вра та сво ја 
отва рао сам пут ни ку.« А ка да су два ан ђе ла у људ ском об ли ку 
до шла у Со дом, Лот се по кло нио ли цем до зе мље и ре као: »Хо-
ди те, го спо до, у ку ћу слу ге сво је га, и пре но ћи те.« (О Јо ву 31,32; 
1. Мој си је ва 19,2) Све ште ни ку и Ле ви ту би ле су бли ске ове по-
у ке, али ни су их спро во ди ли у сва ко днев ни жи вот. Обра зо ва-
ни у шко ли на род ног вер ског фа на ти зма, по ста ли су се бич ни, 
ску че ни и ис кљу чи ви. Ка да су по гле да ли ра ње ног чо ве ка ни су 
мо гли ре ћи да ли при па да њи хо вој на род но сти. По ми сли ли су 
да би он мо гао би ти Са мар ја нин и уда љи ли се.

У њи хо вом чи ну, ка ко га је Исус опи сао, за ко ник ни је ви део 
ни шта што би се су про ти ло оно ме че му је био по у ча ван о зах-
те ви ма За ко на. Ме ђу тим, са да је при ка зан дру ги при зор.

Не ки Са мар ја нин, на свом пу ту, стигао је до не вољ ни ка и 
ка да га је ви део са жа лио се на ње га. Ни је се пи тао да ли је овај 
стра нац Је вре јин или мно го бо жац. Ако је Је вре јин, Са мар ја нин 
је до бро знао да би му у обр ну тој при ли ци тај чо век пљу нуо у 
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ли це и са пре зи ра њем про шао по ред ње га. Ме ђу тим, ни је окле-
вао због то га. Ни је се оба зи рао што је и сам мо жда у опа сно сти 
од на си ља за то што се за др жа ва на овом ме сту. Би ло је до вољ-
но да се ту, пред њим на ла зи ло људ ско би ће у не во љи и пат њи. 
Ски нуо је сво ју оде ћу да га по крије. Уље и ви но ко је је при пре-
мио за соп стве но пу то ва ње, упо тре био је за из ле че ње и окре-
пље ње ра ње ни ка. По ди гао га је на сво је ма га ре и кре нуо ла га-
но, рав но мер ним ко ра ком, та ко да стра нац не би био пот ре сан 
и за то под но сио ве ће бо ло ве. До вео га је у јед ну го сти о ни цу 
и бди ју ћи не жно бри нуо се за ње га у то ку но ћи. Ују тро, ка да 
је бо ле снику би ло бо ље, Са мар ја нин се усу дио да на ста ви свој 
пут. Ме ђу тим, пре не го што је то учи нио, пре дао га је го сти о-
ни ча ру да се ста ра о ње му, пла тио тро шко ве, оста вио нов ча ни 
улог у ње го ву ко рист, а не за до во љан чак и овим, по бри нуо се за 
сва ку да љу по тре бу, ре кав ши го сти о ни ча ру: »Гле дај га, и што 
ви ше по тро шиш ја ћу ти пла ти ти кад се вра тим.«

За вр шив ши при чу, Исус је упра вио свој по глед према за ко-
ни ку, и као да њи ме чи та ње го ву ду шу, ре као: »Шта ми слиш 
да кле ко ји је од оне тро ји це био бли жњи оно ме што су га би ли 
ухва ти ли хај ду ци?« (Лу ка 10,36)

За ко ник чак ни са да ни је хтео да из го во ри име Са мар ја нин, 
не го је од го во рио: »Онај ко ји се сми ло вао на ње га.« Исус је ре-
као: »Иди, и ти чи ни та ко.«

Та ко је на пи та ње »ко је мој бли жњи« за сва вре ме на дат од-
го вор. Хри стос је ука зао на то да наш бли жњи ни је са мо онај 
ко ји при па да на шој Цр кви и ве ри. То не ма ни ка кве ве зе са ра-
сом, бо јом или дру штве ном раз ли ком. Наш бли жњи је сва ка 
осо ба ко јој је по треб на на ша по моћ. Наш бли жњи је сва ка ду ша 
ко ју је ра нио и из му чио не при ја тељ. Наш бли жњи је сва ко ко је 
Бож ја сво ји на.

Исус је у при чи о Ми ло сти вом Са мар ја ни ну при ка зао Се бе 
и сво ју ми си ју. Со то на је пре ва рио, из му чио, опљач као, упро-
па стио чо ве ка и оста вио га да по ги не, али Спа си тељ се са жа лио 
на на ше бес по моћ но ста ње. Он је на пу стио сво ју сла ву да би до-
шао да нас из ба ви. Он нас је на шао на умо ру и при хва тио наш 
слу чај. Ис це лио је на ше ра не. По крио нас је сво јом ха љи ном 
прав де. Отво рио нам је си гур но уто чи ште и по бри нуо се за нас 
сно се ћи све тро шко ве. Он је умро да би нас спа сао. Ука зу ју ћи 
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на соп стве ни при мер, ре као је сво јим след бе ни ци ма: »Ово вам 
за по ве дам да има те љу бав ме ђу со бом.« »Као што Ја вас љу бих, 
да се и ви љу би те ме ђу со бом.« (Јо ван 15,17; 13,34)

За ко ни ко во пи та ње Ису су гла си ло је: »Шта ћу чи ни ти?« А 
Исус, пре по зна ју ћи љу бав пре ма Бо гу и чо ве ку као нај ви ши 
из раз прав де, ре као је: »То чи ни и би ћеш жив.« Са мар ја нин је 
по слу шао на лог ср ца, ко је је би ло ми ло сти во и пу но љу ба ви, и 
ти ме до ка зао да је из вр ши лац За ко на. Хри стос је на ло жио за ко-
ни ку: »Иди и ти чи ни та ко.« Од Бож је де це оче ку је се да тво ре, 
а не са мо да го во ре. »Ко ји го во ри да у Ње му сто ји, и тај тре ба 
та ко да хо ди као што је Он хо дио.« (1. Јо ва но ва 2,6)

Да нас је ова по у ка исто та ко по треб на све ту, као што је би ла 
у вре ме ка да је по те кла са Ису со вих уса на. Се бич ност и хлад-
ни фор ма ли зам го то во су уга си ли пламен љу ба ви и из а г на ли 
вр ли не ко је ка рак тер тре ба да учи не ми о ми ри сом. Мно ги ко ји 
ис по ве да ју Ње го во име из гу би ли су из ви да чи ње ни цу да хри-
шћа ни тре ба да пред ста вља ју Хри ста. Ако не по сто ји ствар но 
са мо по жр тво ва ње за до бро дру гих у по ро дич ном кру гу, у су-
сед ству, у цр кви и где год се на ла зи мо, та да без об зи ра на то 
шта ка же мо за се бе, ни смо хри шћа ни.

Хри стос је сво је до бро сје ди нио са до бром људ ског ро да и 
по звао нас да се ује ди ни мо са Њим у спа са ва њу чо ве чан ства. 
»За ба да ва сте до би ли«, ка же Он, »за ба да ва и дај те.« (Ма теј 
10,8) Грех је нај ве ће од свих за ла, и на ше је да има мо са жа ље ња 
и по мог не мо гре шни ку. По сто је мно ги ко ји гре ше и ко ји осе ћа-
ју сво ју сра мо ту и сво је без у мље. Они жу де за ре чи ма охра бре-
ња. По сма тра ју сво је гре шке и за блу де, док ско ро не за пад ну у 
оча ја ње. Ове ду ше не тре ба за не ма рити. Ако смо хри шћа ни, не-
ће мо про ћи по ред њих на дру гу стра ну, др же ћи се што је да ље 
мо гу ће од оних ко ји ма је нај по треб ни ја на ша по моћ. Ка да угле-
да мо људ ска би ћа у не во љи би ло због уцве ље но сти или гре ха, 
ни ка да не сме мо да ка же мо: »То ме се не ти че.«

»Ви ду хов ни ис пра вљај те та кво га ду хом кро то сти.« (Га ла ти-
ма 6,1) Ве ром и мо ли твом од би ј те си лу не при ја те ља. Го во ри те 
ре чи ве ре и охра бре ња, ко је ће би ти као ле ко ви ти ме лем из би-
је ном и ра ње ном чо ве ку. Мно ги, мно ги су кло ну ли и обес хра-
бри ли се у ве ли кој бор би жи во та, док би их јед на реч љу ба зног 
охра бре ња оја ча ла да по бе де. Ни ка да не тре ба да про ђе мо по-

505



433МИ ЛО СТИ ВИ СА МАР ЈА НИН 

ред не ке ду ше ко ја па ти не по ку ша ва ју ћи да јој пру жи мо од уте-
хе ко јом нас је Бог уте шио.

Све је то са мо ис пу ње ње на че ла За ко на – на че ла ко је је при-
ка за но у при чи о Ми ло сти вом Са мар ја ни ну, а ис по љи ло се у 
Ису со вом жи во ту. Ње гов ка рак тер от кри ва пра ви зна чај За-
ко на и по ка зу је шта под ра зу ме ва љу ба в пре ма бли жњи ма као 
пре ма се би. Ка да Бож ја де ца по ка зу ју ми ло ср ђе, љу ба зност и 
љу бав пре ма свим љу ди ма, она све до че о ка рак те ру не бе ских 
за ко на. Они све до че о чи ње ни ци да »За кон је Го спод њи савр-
шен, кре пи ду шу«. (Пса лам 19,7) Сва ко ко про пу сти да от кри је 
ову љу бав кр ши За кон за ко ји твр ди да га по шту је, јер дух ко ји 
ис по ља ва мо пре ма сво јој бра ћи от кри ва ка кав је наш дух пре ма 
Бо гу. Бож ја љу бав у ср цу је ди ни је из вор љу ба ви пре ма на шем 
бли жњем. »Ако ко ре че: Ја љу бим Бо га, а мр зи на бра та сво је-
га, ла жа је; јер ко ји не љу би бра та сво је га, ко га ви ди, ка ко мо же 
љу би ти Бо га, ко га не ви ди?« Љу ба зни, »ако има мо љу бав ме ђу 
со бом, Бог у на ма сто ји, и љу бав је Ње го ва са вр ше на у на ма«. 
(1. Јо ва но ва 4, 20.12)



Глава 55

Oва глава заснована је на Луки 17,20-22.

ЦАРСТВО БОЖЈЕ НЕЋЕ 
ДОЋИ ДА СЕ ВИДИ

Не ки фа ри се ји до шли су Ису су са пи та њем: »Кад ће до ћи 
цар ство Бож је?« Про шло је ви ше од три го ди не ка ко је Јо-

ван Кр сти тељ об ја вио вест, ко ја је као труб ни глас од је ки ва ла 
це лом зе мљом: »Јер се при бли жи цар ство не бе ско.« (Ма теј 3,2) 
Ови фа ри се ји до та да ни су ви де ли ни ка кав знак о ус по ста вља-
њу цар ства. Мно ги од оних ко ји су од ба ци ли Јо ва на и на сва-
ком ко ра ку су прот ста вља ли се Ису су, говорили су да је Ње го ва 
ми си ја пре тр пе ла не у спех.

Исус је од го во рио: »Цар ство Бож је не ће до ћи да се ви ди; ни-
ти ће се ка за ти: Ево га ов де или он де; јер гле, цар ство је Бож је 
уну тра у ва ма.« Бож је цар ство по чи ње у ср цу. Не тра жи те ов де 
или он де по ја вљи ва ње зе маљ ске си ле да обе ле жи ње гов до ла зак.

»До ћи ће вре ме«, ре као је обра ћа ју ћи се сво јим уче ни ци ма, 
»ка да ће те за же ле ти да ви ди те је дан дан Си на Чо веч је га, и не ће-
те ви де ти.« За то што Га не пра ти све тов на рас кош, на ла зи те се 
у опа сно сти да не ра спо зна те сла ву Мо је ми си је. Ви не схва та те 
ко лико је ве ли ка ва ша са да шња пред ност што ме ђу со бом има те, 
иа ко об у че ног у људ ско об лич је, Оно га ко ји је жи вот и све тлост 
љу ди ма. До ћи ће да ни ка да ће те се са че жњом, се ћа ти при ли ка 
ко је са да ужи ва те хо да ју ћи и раз го ва ра ју ћи са Бож јим Си ном.

Због сво је се бич но сти и зе маљ ских те жњи чак ни Ису со ви 
уче ни ци ни су мо гли схва ти ти ду хов ну сла ву, ко ју је же лео да им 
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от кри је. Тек по сле Хри сто вог ваз не се ња сво ме Оцу и из ли ва-
ња Све то га Ду ха на вер ни ке, уче ни ци су у пот пу но сти схватили 
Спа си те љев ка рак тер и ми си ју. По што су при ми ли кр ште ње Ду-
хом, по че ли су да схва та ју да су би ли у не по сред ној при сутно-
сти Го спо да сла ве. Ка да су се под се ћа ли Хри сто вих ка зи ва ња, 
њи хов ум отва рао се за раз у ме ва ње про ро чан става, за схва та ње 
чу да ко ја је Он чи нио. Чу да из Ње го вог жи во та про ла зи ла су ис-
пред њих и они су као љу ди би ли про бу ђе ни из сна. Схва ти ли су 
да »Реч по ста де те ло и усе ли се у нас пу но бла го да ти и исти не; и 
ви де смо сла ву Ње го ву, сла ву, као Је ди но род но га од Оца«. (Јо ван 
1,14) Хри стос је у ства ри до шао од Бо га на гре шан свет да спа се 
Ада мо ве па ле си но ве и кће ри. Када су ово схва ти ли, уче ни ци су 
са да са ми се би из гле да ли ма ње ва жни. Ни ка да им ни је до са ди-
ло по на вља ње Ње го вих ре чи и де ла. Ње го ве по у ке, ко је су са мо 
не ја сно схва та ли, са да су до пи ра ле до њих као све же от кри ве ње. 
Све то пи смо за њих је пос та ло но ва књи га.

Кад год су ис тра жи ва ли про ро чан ства ко ја су све до чи ла о 
Хри сту, уче ни ци су се сје ди ња ва ли са бо жан ством и учи ли од 
Оно га ко ји се ваз нео на Не бо да за вр ши по сао ко ји је за по чео 
на Зе мљи. Уви де ли су чи ње ни цу да у Ње му пре би ва са зна ње 
ко је ни јед но људ ско би ће, ако ни је пот по мог ну то бо жан ским 
По сред ни ком, не мо же да раз у ме, Њи ма је би ла по треб на по-
моћ од Оно га ко га су пред ска зива ли ца ре ви, про ро ци и пра-
вед ни љу ди. Са ду бо ким ди вље њем чи та ли су и по но во чи та ли 
про роч ке опи се о Ње го вом ка рак те ру и ра ду. Ка ко су не ја сно 
раз у ме ва ли про роч ке спи се! Ка ко су спо ро при хва та ли ве ли ке 
исти не ко је су све до чи ле о Хри сту! По сма тра ју ћи Га у Ње го вом 
по ни же њу, док је ишао као чо век ме ђу љу ди ма, ни су схва та ли 
тај ну Ње го вог уте ло вље ња, дво ја ки ка рак тер Ње го ве при ро де. 
Њи хо ве очи би ле су за тво ре не, та ко да у пот пу но сти ни су схва-
ти ли бо жан ску при ро ду у људ ској. Али, по што су би ли про-
све тље ни Све тим Ду хом, ка ко су са мо че зну ли да Га опет ви де 
и за у зму ме сто крај Ње го вих но гу! Ко ли ко су же ле ли да има ју 
мо гућ но сти да до ђу к Ње му и да им Он об ја сни све те спи се ко је 
ни су мо гли раз у ме ти! Ка ко би па жљи во слу ша ли Ње го ве ре-
чи! Шта је Хри стос имао на уму ка да је ре као: »Још вам мно го 
имам ка за ти; али сад не мо же те но си ти.« (Јо ван 16, 12) Ко ли ко 
су же ле ли да све то зна ју! Би ли су жа ло сни што је њи хо ва ве ра 
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би ла та ко сла ба, што су њи хо ве за ми сли би ле то ли ко уда ље не 
од же ље ног ци ља, што су та ко по греш но схва та ли ствар ност.

Бог је по слао гла сни ка да об ја ви Хри стов до ла зак и обра ти 
па жњу је вреј ског на ро да и све та на Ње го ву ми си ју, да би се љу-
ди мо гли при пре ми ти да Га при ме. Из у зет на лич ност ко ју је Јо-
ван на ја вио, би ла је ме ђу њи ма ви ше од три де сет го ди на и они 
Га у су шти ни ни су упо зна ли као По сла но га од Бо га. Уче ни ци су 
осе ћа ли гри жу са ве сти за то што су до пу сти ли да то не вер ство 
ко је је пре овла дава ло, про жме њи хо во ми шље ње и за ма гли њи-
хо во схва та ње. Све тлост овог мрач ног све та си ја ла је усред ње-
го ве та ме, а они ни су схва ти ли ода кле по ти чу ти зра ци. Пи та ли 
су са ми се бе за што су се та ко по на ша ли да је би ло не оп ход но да 
их Хри стос уко ра ва. Че сто су по на вља ли Ње го ве раз го во ре и 
ка за ли: За што смо до зво ља ва ли да нас збу не зе маљ ски об зи ри 
и су прот ста вља ње све ште ни ка и ра би на, та ко да ни смо схва-
ти ли да је ме ђу на ма пре би вао Онај ко ји је ве ћи од Мој си ја, и 
да нас је учио Му дри ји од Со ло му на? Ка ко су не о се тљиве би ле 
на ше уши! Ка ко је сла бо би ло на ше схва та ње!

То ма ни је же лео да ве ру је све док не ста ви свој прст у ра ну 
ко ју су на чи ни ли рим ски вој ни ци. У Ње го вој по ни же но сти и 
од ба чено с ти, Пе тар Га се од ре као. Ова бол на се ћа ња ја сно обе-
ле же на из ла зи ла су пред њих. Би ли су са Њим, али Га ни су по-
зна ва ли ни ти су Га пра вил но схва та ли. Ка ко је све ово по тре сло 
њи хо ва ср ца, ка да су пре по зна ли сво је не вер ство!

Ка да су се све ште ни ци и по гла ва ри ује ди ни ли про тив њих, 
ка да су до ве де ни пред са ве те и ба че ни у за твор, Хри сто ви след-
бе ни ци су се ра до ва ли »што се удо сто ји ше при ми ти сра мо ту за 
име Го спо да Ису са«. (Де ла 5,41) Ра до ва ли су се да до ка жу, пред 
љу ди ма и ан ђе ли ма, да схва та ју Хри сто ву сла ву и да су иза бра-
ли да Га сле де по це ну гу бит ка све га.

Да нас је исто та ко тач но, као што је би ло и у апо стол ско вре-
ме, да без про све тље ња бо жан ским Ду хом, чо ве чан ство не мо-
же да рас по зна Хри сто ву сла ву. Исти ну и Бож је де ло не мо гу 
да це не они ко ји во ле свет и хри шћан ство ко је чи ни уступ ке. 
Учи те ље ви след бе ни ци не на ла зе се на пу ту оби ља, зе маљ ске 
ча сти и при ла го ђе но сти све ту. Они су да ле ко ис пред на пу те-
ви ма тру да, по ни же ња и по ру ге, у пр вим ре до ви ма бор бе »с 
по гла ва ри ма и вла сти ма, и с упра ви те љи ма та ме ово га све та, 
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с ду хов има па ко сти  ис под не ба«. (Ефе сци ма 6,12) И да нас, као 
и у Хри сто во вре ме, они су по гре шно схва та ни, пре зи ра ни и 
угње та ва ни од све ште ни ка и фа ри се ја сво га вре ме на.

Цар ство Бож је не ће до ћи да се ви ди. Је ван ђе ље Бож је ми ло-
сти, са сво јим ду хом са мо о дри ца ња, ни ка да не мо же да бу де у 
скла ду са ду хом ово га све та. Ова два на че ла су у опре ци. »Те-
ле сни чо век не раз у ме што је од Ду ха Бож је га; јер му се чи ни 
лу дост и не мо же да раз у ме, јер тре ба ду хов но да се раз гле да.« 
(1. Ко ри нћа ни ма 2,14)

Ме ђу тим, да нас у вер ском све ту по сто ји мно штво оних ко ји 
по свом ве ро ва њу, ра де на ус по ста вља њу Хри сто вог цар ства као 
зе маљ ске, све тов не вла да ви не. Они же ле да на шег Го спо да учи-
не вла да рем цар ства ово га све та, вла да рем у ње го вим су до ви-
ма, над ње го вим вој ска ма, ње го вим за ко но дав ним дво ра на ма, 
ње го вим па ла та ма и тр го ви ма. Они од Ње га оче ку ју да вла да уз 
по моћ за ко на на мет ну тих људ ском вла шћу. По што се Хри стос 
лич но не на ла зи ов де, они ће са ми пред у зе ти да де лу ју уме сто 
Ње га, да спро во де за ко не Ње го вог цар ства. Ус по ста вља ње та-
квог цар ства је оно што су же ле ли Је вре ји Хри сто вог до ба. Они 
би при хва ти ли Хри ста, да је био во љан да ус по ста ви све тов но 
цар ство, да на мет не оно што су они сма тра ли Бож јим за ко ном 
и учи ни их ту ма чи ма сво је во ље и пред став ни ци ма сво је вла сти. 
Ме ђу тим, Он је ре као: »Цар ство Мо је ни је од ово га све та.« (Јо-
ван 18,36) Он ни је же лео да при хва ти зе маљ ски пре сто.

Власт под ко јом је Исус жи вео би ла је ис ква ре на и су ро ва; на 
сва ком ко ра ку чу ло се о зло у по тре ба ма – оти ма чи ни, не тр пе-
љи во сти и тла чи тељ ској окрут но сти. Ипак, Спа си тељ ни је по-
ку шао да из вр ши ни ка кве дру штве не ре фор ме. Он ни је на па дао 
ни ка кве на ци о нал не зло у по тре бе, ни ти осу ђи вао не при ја те ље 
на ро да. Ни је се ме шао у власт или ад ми ни стра ци ју оних који 
су били на власти. Онај ко ји је био наш При мер др жао се да ле-
ко од зе маљ ских вла сти. Не за то што је био рав но ду шан пре-
ма људ ским не во ља ма не го за то што се лек ни је на ла зио са мо у 
људ ским и спо ља шњим ме ра ма. Да би би ло де ло твор но, ле че ње 
мо ра да обу хва ти сва ког по је дин ца и мо ра да об но ви ср це.

Хри сто во царс тво ни је ус по ста вље но од лу ка ма су до ва, са-
ве та, за ко но дав них скуп шти на ни по крови тељ ством ве ли ких 
љу ди овога све та, већ уса ђи ва њем Хри сто ве при ро де у људ ску 
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при ро ду де ло ва њем Све то га Ду ха. »А ко ји Га при ми ше да де им 
власт да бу ду си но ви Бож ји, ко ји ве ру ју у име Ње го во, ко ји се 
не ро ди ше од кр ви, ни од во ље те ле сне, ни од во ље му же вље ве, 
не го од Бо га.« (Јо ван 1,12.13) Ево, је ди не си ле ко ја мо же да уз-
диг не људ ски род. Људ ско ору ђе за из вр ше ње ово га де ла пред-
ста вља про по ве да ње Бож је ре чи и ње но спро во ђе ње у жи вот.

Ка да је ап о стол Па вле от по чео свој рад у Ко рин ту, том мно-
го људ ном, бо га том и злом гр аду, ука ља ном без број ним по ро-
ци ма мно го бо штва, ре као је: »Јер ни сам ми слио да знам што 
ме ђу ва ма осим Ису са Хри ста, и то га рас пе то га.« (1. Ко рин-
ћа ни ма 2,2) Пи шу ћи ка сни је не кима ко ји су би ли из о па че ни 
нај од врат ни јим гре си ма, мо гао је да ка же: »Не го се опра сте и 
по све ти сте и оправ да сте име ном Госпо да на ше га Ису са Хри ста 
и Ду хом Бо га на ше га.« »За хва љу јем сваг да Бо гу сво је му за вас 
што вам је да на бла го дат Бож ја у Хри сту Ису су.« (1. Ко рин ћа-
ни ма 6,11; 1,4)

Да нас, као и у Хри сто во вре ме, де ло Бож је га цар ства не 
осла ња се на оне ко ји тра же при зна ње и по др шку све тов них 
вла да ра и људ ских за ко на, већ на оне ко ји у Ње го во име об ја-
вљу ју на ро ду оне ду хов не исти не, ко је ће код оних ко ји их при-
ме, оства ри ти Па вло во ис ку ство: »С Хри стом се ра за пех. А ја 
ви ше не жи вим, не го жи ви у ме ни Хри стос.« (Га ла ти ма 2,20) Та-
да ће и они, као што је чинио Па вле, ра ди ти за до бро љу ди. Он 
је ре као: »Та ко смо ми по сла ни ме сто Хри ста, као да Бог го во ри 
кроз нас; мо ли мо вас у име Хри сто во, по ми ри те се с Бо гом.« (2. 
Ко рин ћа ни ма 5,20)
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Глава 56

Oва глава заснована је на Матеју 19,13-15; 
Марку 10,13-16; Луки 18,15-17.

БЛАГОСИЉАЊЕ ДЕЦЕ

Исус је увек исказивао љубав према де ци. При хва тао је њи-
хо ве из ра зе на кло но сти и њи хо ву искре ну, не у си ље ну љу-

бав. За хвал но ве ли ча ње са њихо вих чи стих уса на би ла је му зи-
ка за Ње го ве уши и осве же ње за Ње гов дух, ка да је био заморен 
до ди ром са лу ка вим и ли це мер ним љу ди ма. Ку да год је Спа си-
тељ ишао, до бро ћуд ност Ње го вог ли ца и Ње го во не жно, љу ба-
зно др жа ње за до би ја ло је љу бав и по ве ре ње де це.

Ме ђу Је вре ји ма би ло је уо би ча је но да мај ке до не су сво ју де цу 
ра би ну да их бла го сло ви ста вља ју ћи ру ку на њих, али Спа си те-
ље ви уче ни ци сма тра ли су да је Ње гов рад изузетно ва жан да би 
на тај на чин био пре ки дан. Ка да су мај ке са сво јим ма ли ша ни-
ма до ла зи ле к Ње му, уче ни ци су их са не го до ва њем по сма тра ли. 
Сма тра ли су ту де цу веома ма лом да би мо гла има ти не ке ко-
ри сти од по се те Ису су и за кљу чи ли да ће Он би ти не за до во љан 
због њи хо вог при су ства. Ме ђу тим, уче ни ци су би ли ти ко ји ма 
Он ни је био за до во љан. Спа си тељ је схва тао бри гу и те рет мај ки 
ко је су те жи ле да вас пи та ва ју сво ју де цу у скла ду са Бож јом ре чи. 
Он је чуо њи хо ве мо ли тве. Он их је сам при влачио к Се би.

Јед на мај ка са сво јим де те том на пу сти ла је свој дом да на-
ђе Ису са. Ус пут је о сво јој на ме ри при ча ла сво јој су сет ки, па је 
и она поже ле ла да јој Исус бла го сло ви де цу. Та ко се са ку пи ло 
ви ше мај ки са сво јим ма ли ша ни ма. Не ка од ове де це иза шла 
су из до ба ра ног де тињ ства и сту пи ла у до ба мла до сти. Док су 
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мај ке из ра жа ва ле сво ју же љу, Исус је бла го на кло но слу шао њи-
хов сти дљи в зах тев пра ћен су за ма. Ме ђу тим, са че као је да ви-
ди ка ко ће уче ни ци по сту пи ти пре ма њи ма. Ка да је ви део ка ко 
вра ћа ју мај ке, ми сле ћи да Му чи не услу гу, ука зао им је на њи-
хо ву гре шку, ре кав ши: »Пу стите де цу не ка до ла зе к Ме ни, и не 
бра ни те им; јер је та кових цар ство Бож је.« Узео је де цу у на руч-
је, по ло жио ру ке на њих и дао им бла го слов по ко ји су до шли.

Мај ке су се уте ши ле. Вра ти ле су се сво јим до мо ви ма осна же-
не и бла го сло ве не Хри сто вим ре чи ма. Би ле су охра бре не да но-
вом ра до шћу по не су свој те рет и са пу но на де ра де за сво ју де-
цу. Да на шње мај ке истом ве ром тре ба да при хва те Ње го ве ре чи. 
Хри стос је и да нас исто та ко наш лич ни Спа си тељ као што је био, 
док је као Чо век жи вео ме ђу љу ди ма. Он је исто та ко По моћ ник 
мај ка ма да нас као што је био док је у сво је на руч је узи мао ма ли-
ша не у Ју де ји. Де ца из на ших по ро ди ца исто су та ко от ку пље на 
Ње го вом кр вљу као што су то би ла д е ца из оних вре ме на.

Исус по зна је те рет ко ји ле жи на ср цу сва ке мај ке. Он чи ја се 
мај ка бо ри ла са не ма шти ном и оску ди цом, са о се ћа са сва ком 
мај ком у ње ном му ко трп ном ра ду. Он ко ји је кре нуо на дуг пут 
да би осло бо дио бри жно ср це же не Ха на неј ке, учи ни ће исто 
то ли ко и за да на шње мај ке. Он ко ји је вра тио је дин ца удо ви ци 
из На и на, и ко ји се у сво јим са мрт ним му ка ма на кр сту се тио 
сво је мај ке, дир нут је и да нас ма те рин ском жа ло шћу. У сва кој 
жа ло сти, у сва кој по тре би, Он ће пру жи ти уте ху и по моћ.

Не ка мај ке до ђу Ису су са сво јим те шко ћа ма. Оне ће на ћи 
благодат ко ја ће би ти до вољ на да им по мог не у по ди за њу њи-
хо ве де це. Вра та су отво ре на сва кој мај ци ко ја же ли да по ло жи 
свој те рет крај Спа си те ље вих но гу. Он ко ји ка же: »Пу сти те де цу 
не ка до ла зе к Ме ни; и не бра ни те им«, још увек по зи ва мај ке да 
по ве ду сво је ма ли ша не да их бла го сло ви. Чак и но во ро ђен че 
у на руч ју сво је мај ке мо же да пре би ва у за кло ну Ви ш ње га ве-
ром мај ке ко ја се мо ли. Јо ван Кр сти тељ био је ис пу њен Све тим 
Ду хом од сво га ро ђе ња. Ако же ли мо да жи ви мо у за је дни ци са 
Бо гом, та ко ђе мо же мо да оче ку је мо да на ше ма ли ша не, већ од 
њи хо вих нај ра ни јих да на об ли ку је бо жан ски Дух.

У де ци ко ја су до шла у до дир са Њим, Исус је ви део љу де и 
же не ко ји ће по ста ти на след ни ци Ње го ве ми ло сти и по да ни ци 
Ње го вог цар ства, а не ки од њих му че ни ци за Ње га. Он је знао 515
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да ће Га ова де ца слу ша ти и при хва ти ти као сво га От ку пи те ља 
мно го спрем ни је не го од ра сли љу ди, од ко јих су мно ги има ли 
све тов ну му дрост и твр до ср це. У сво ме по у ча ва њу Он се спу-
стио на сте пен њи хо вог раз у ме ва ња. Он, Ве ли чан ство Не ба, ни-
је с пре зи ром од го ва ра о на њи хо ва пи та ња и тако је по јед но ста-
вио сво је ва жне по у ке да су постале разумљиве њи хо вом деч јем 
схва та њу. Он је у њи хо ве умо ве по се јао се ме исти не, ко је ће у 
го ди на ма ко је до ла зе из ни к ну ти и до не ти род за веч ни жи вот.

Још увек је тач но да су де ца нај при јем чи ви ја за по у ке из Је-
ван ђе ља; њи хо ва ср ца отворе на су бо жан ском ути ца ју, сна жна 
да за др же при мље не по у ке. Ма ла де ца мо гу би ти хри шћа ни са 
ис ку ством, ко је је у скла ду са њи хо вим го ди на ма. По треб но је 
да се вас пи тава ју у ду хов но сти и ро ди те љи тре ба да им да ју 
сва ку пред ност да би мо гли об ли ко ва ти ка рак тер по узо ру на 
Хри стов ка рак тер.

Оче ви и мај ке сво ју де цу тре ба да сма тра ју мла ђим чла но-
ви ма Го спод ње по ро ди це, ко ји су им по ве ре ни да их вас пи та ју 
за Не бо. По у ке ко је са ми учи мо од Хри ста тре ба да пре не се-
мо сво јој де ци она ко ка ко их мла ди умо ви мо гу при хва ти ти, 
от кри ва ју ћи им, ма ло-по ма ло, ле по ту не бе ских на че ла. На тај 
на чин, хри шћан ски дом по ста је шко ла у ко јој ро ди те љи слу же 
као по моћ ни учи те љи, док је сам Хри стос глав ни Учи те љ.

У ра ду за обра ће ње на ше де це не тре ба да оче ку је мо сна жна 
осе ћа ња као основ ни до каз осве до че ња о гре ху. Ни је не оп ход-
но зна ти ни тач но вре ме њи хо вог обра ће ња. Тре ба да их по у чи-
мо да сво је гре хе до не су Ису су и по тра же од Ње га опро ште ње, 
ве ру ју ћи да Он пра шта и да их при хва та као што је при хва тао 
де цу, ка да је лич но био на Зе мљи.

Ка да мај ка учи сво ју де цу да је слу ша ју за то што је во ле, она 
им да је и пр ве по у ке из хри шћан ског жи во та. Мај чи на љу бав 
пред ста вља за де те Хри сто ву љу бав, и ма ли ша ни ко ји има ју по-
ве ре ња у мај ку и слу ша ју је, уче да има ју по ве ре ња и бу ду по-
слу шни Спа си те љу.

Исус је био Узор де ци и При мер оче ви ма. Он је го во рио као 
чо век ко ји има власт и Ње го ве ре чи има ле су си лу; па ипак у 
свим сво јим по ступ ци ма пре ма гру бим и не об у зда ним љу ди ма, 
ни је упо тре био ни је дан не љу ба зан или не у љу дан из раз. Хри-
сто ва ми лост у ср цу уса ди ће не бе ско до сто јан ство и осе ћа ње за 
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оно што од го вара тре нут ку. Он ће убла жи ти све што је гру бо и 
по ко ри ти све што је опо ро и не љу ба зно. То ће по ве сти и оче ве 
и мај ке да са сво јом де цом по сту па ју као са ра зум ним би ћи ма, 
она ко ка ко би же ле ли да се са њи ма по сту па.

Ро ди те љи, у од гајању сво је де це, про у ча ва јте по у ке ко је је 
Бог дао у при ро ди. Кад би сте га ји ли не ки ка ран фил, или ру-
жу, или љи љан ка ко би сте то чи ни ли? Пи тај те ба што ва на ка ко 
по сти же да сва ка гра на и сва ки лист та ко див но бу ја и раз ви ја 
се у са вр ше ном скла ду и ле по ти. Он ће вам ре ћи да то ни је по-
стиг ну то гру бим до ди ром ни ти си ло ви тим на по ри ма, јер би то 
са мо по ло ми ло не жне из дан ке. То су би ле ма ле па жње ко је су се 
че сто по на вља ле. Он је за ли вао тло, биљ ке ко је су се раз ви ја ле 
шти тио је од сна жних ве тро ва и жар ког сун ца, а Бог је учи нио 
да бу ја ју и цве та ју у ле по ти. У по сту па њу са сво јом де цом сле-
ди те ме тод ба што ва на. Не жним до ди ром, ука зи ва њем љу ба зне 
по мо ћи тру ди те се да њи хо ве ка рак те ре об ли ку је те по угле ду 
на Хри стов ка рак тер.

Охра бри те из раз љу ба ви пре ма Бо гу и је дан пре ма дру го ме. 
Раз лог што у све ту има та ко мно го љу ди и же на твр до га ср ца, са-
сто ји се у то ме што је пра ва љу бав сма трана сла бо шћу, обес хра-
бри ва на и по ти ски ва на. Бо ља при ро да ових љу ди би ла је гу ше на 
у де тињ ству и све док све тлост бо жан ске љу ба ви не рас кра ви 
њи хо ву хлад ну се бич ност, њи хо ва сре ћа за у век ће би ти уни ште-
на. Ако же ли мо да на ша де ца по се ду ју не жни Ису сов дух и на-
кло ност, ко ју ан ђе ли по ка зу ју пре ма на ма, мо ра мо охра бри ва ти 
по бу де пле ме ни то сти и љу ба ви ко је но си де тињ ство.

Учи те де цу да ви де Хри ста у при ро ди. Из ве ди те их на по ље, 
под ве ли чан стве но др ве ће, у врт, и учи те их да у свим ве ли-
чан стве ним де ли ма ства ра ња уоче из раз Ње го ве љу ба ви. По у-
чавај те их да је Он ус по ста вио за ко не ко ји упра вља ју свим би-
ћи ма, да је Он по ста вио за ко не и за нас и да су ти за ко ни за 
на шу сре ћу и ра дост. Не мој те их за ма ра ти ду гим мо ли тва ма и 
до сад ним опо ме на ма, већ их очи глед ним по у ка ма из при ро де 
на у чи те по слу шно сти Бож јем за ко ну.

Ка да их при до би је те да има ју по ве ре ња у вас као Хри сто ве 
след бе ни ке, ла ко ће те их поучи ти о ве ли кој љу ба ви ко јом нас је 
љу био. Ка да по ку ша те да об ја сни те исти не о спа се њу и ука же те 
де ци на Хри ста као лич ног Спа си те ља, ан ђе ли ће би ти по ред 
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вас. Го спод ће оче ви ма и мај ка ма да ти ми ло сти да сво је ма ли-
ша не за ин те ре су ју уз ви ше ном при чом о Де те ту из Ви тле је ма 
ко је је за и ста На да све та.

Ка да је Исус ка зао сво јим уче ни ци ма да не бра не де ци да 
до ђу к Ње му, го во рио је сво јим след бе ни ци ма свих ве ко ва – 
слу жбе ни ци ма Цр кве, про по в ед ни ци ма, по моћ ни ци ма и свим 
хри шћа ни ма. Исус при вла чи де цу к Се би и Он нам на ла же: »Не 
за бра њуј те им до ла зи ти к Ме ни«, као да ка же – Она ће до ћи, 
ако их не спре чи те.

Не мој те до зво ли ти да ваш ка рак тер, ко ји ни је сли чан Хри-
сту, по гре шно при ка же Ису са. Не мој те уда љи ти ма ли ша не од 
Ње га сво јом хлад но ћом и гру бо шћу. Не мој те по ста ти узрок њи-
хо вом осе ћа њу да им Не бо не ће би ти при јат но ме сто ако сте ви 
та мо. Не го во ри те о ве ри као о не че му што де ца не мо гу да раз у-
ме ју и не по сту пај те та ко као да се од њих не оче ку је да у де тињ-
ству при хва те Хри ста. Не мој те им развити по гре шан ути сак да 
је Хри сто ва ве ра, ве ра су мор но сти и да до ла же њем Спа си те љу 
мо ра ју да се од рек ну све га што жи вот чи ни ра до сним.

Ка да Све ти Дух под стак не деч ја ср ца, са ра ђуј те у Ње го вом 
ра ду. Учи те их да их Спа си тељ по зи ва, да Му ни шта не при чи-
ња ва ве ћу ра дост не го када Му се пре да ју у цве ту и све жи ни 
сво јих го ди на.

Бес крај ном не жно шћу Спа си тељ по сма тра ду ше, ко је је ис-
ку пио сво јом кр вљу. Оне су Ње го ве за хва љу ју ћи Ње го вој љу ба-
ви. Он их по сма тра не ис ка за ном че жњом. Ње го во ср це ши ро ко 
је отво ре но не са мо за де цу нај бо љег по на ша ња, већ и за ону 
ко ја су на сле ди ла рђа ве карактерне цр те. Мно ги ро ди те љи не 
раз у ме ју ко ли ко су од го вор ни за ове не до стат ке сво је де це. Они 
су их учи ни ли та кви ма. Са за блу де ли ма не по сту па ју не жно и 
му дро. Али Исус са са жа ље њем по сма тра ову де цу. Он ви ди све 
од узро ка до по сле ди це.

Хри шћан ски рад ник мо же да по ста не Хри сто во ору ђе у до-
во ђе њу ове де це Спа си те љу. Му дро шћу и ис тан ча ним раз у ме-
ва њем  он мо же да их при ве же за сво је ср це, мо же им пру жи ти 
охра бре ње и на ду и Хри сто вом ми ло шћу мо же их ви де ти пре-
о бра же ног ка рак те ра, та ко да се за њих мо же ре ћи: »Јер је та ко-
вих цар ство не бе ско.«



Глава 57

Oва глава заснована је на Матеју 19,16-22; 
Марку 10,17-22; Луки 18,18-23.

»ЈОШ ТИ ЈЕДНО 
НЕДОСТАЈЕ...«

»И кад на и ђе на пут, при тр ча не ко, и клек нув ши на ко ле на 
пред Њим пи та ше Га: Учи те љу бла ги, шта ми тре ба чи-

ни ти да до би јем жи вот веч ни?«
Мла дић ко ји је по ста вио ово пи та ње био је на род ни по гла-

вар. Имао је ве ли ко има ње и за у зи мао од го во ран по ло жај. Ви-
део је љу бав ко ју је Хри стос ис по љио пре ма де ци ко ју су до ве ли 
к Ње му; ви део је ка ко их је не жно при мао и узи мао у сво је на-
руч је и у ње го вом ср цу рас плам са ла се љу бав пре ма Спа си те љу. 
За же лео је да по ста не Ње гов уче ник. Био је та ко ду бо ко по кре-
ну т да је, док је Исус ишао сво јим пу тем, по тр чао за Њим, кле-
као крај Ње го вих но гу и искре но и озбиљ но по ста вио пи та ње, 
ко је је би ло та ко ва жно за ње го ву ду шу, али и за ду шу сва ког 
људ ског би ћа: »Учи те љу бла ги, шта ми тре ба чини ти да до би јем 
жи вот веч ни?«

»Што Ме зо веш бла гим«, ре као је Исус, »ни ко ни је благ осим 
јед но га Бо га.« Исус је же лео да ис ку ша по гла ва ре ву искре ност и 
по кре не га да ка же на ко ји Га на чин сма тра бла гим. Да ли схва та 
да је Овај ко ме се обраћа Бож ји Син? Ко је је би ло пра во осе ћа-
ње ње го вог ср ца?

Овај по гла вар имао је ви со ко ми шље ње о сво јој пра вед но-
сти. Он ни је ни прет по ста вљао да му би ло шта не до ста је, па 
ипак ни је био са свим за до во љан. Осе ћао је по тре бу за не чим 
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што ни је имао. Зар Исус не би мо гао да га бла го сло ви као што је 
бла го сло вио ма ли ша не и тако за до во љи по тре бу ње го ве ду ше?

Од го ва ра ју ћи на ње го во пи та ње, Исус му је ре као да је по-
слу шност Бож јим за ко ни ма не оп ход на ако же ли да до би је веч-
ни жи вот и на вео не ке од за по ве сти ко је по ка зују чо ве ко ву ду-
жност пре ма бли жњи ма. По гла ва рев од го вор био је по твр дан: 
»Све сам ово са чу вао од мла до сти сво је; шта ми још тре ба?«

Хри стос је по сма трао ли це овог мла дог чо ве ка као да чи та 
ње гов жи вот и ис пи ту је ње гов ка рак тер. За во лео га је и че знуо 
да му по да ри мир, и благодат, и ра дост ко ји би пот пу но из ме-
ни ли ње гов ка рак тер. »Још ти јед но не до ста је«, ре као је Он, 
»про дај све што имаш и раз дај си ро ма си ма; и има ћеш бла го на 
Не бу; и хај де за мном.«

Хри ста је при вла чио овај мла дић. Он је знао да је био искрен 
кад је ка зао: »Све сам ово са чу вао од мла до сти сво је.« От ку-
пи тељ је че знуо да у ње му ство ри та кво раз у ме ва ње ко је би га 
оспо со би ло да уви ди по тре бу за по све ће њем ср ца и хри шћан-
ском до бро том. Че знуо је да у ње му ви ди по ни зно и скру ше но 
ср це све сно уз ви ше не љу ба ви, ко ја тре ба да се по кло ни Бо гу, и 
ко је ће свој не до ста так по кри ти Хри сто вим са вр шен ством.

Исус је у овом по гла ва ру ви део по моћ ни ка ко ји Му је био 
по тре бан, да Му је овај мла дић по стао са рад ник у де лу спа се ња. 
Ако се пот чи ни Хри сто вом вођ ству, он ће по ста ти си ла за до-
бро. По гла вар је мо гао по ста ти за па же ни Хри стов пред став ник, 
јер је имао та кве осо би не ко је би га, ка да би се сје ди нио са Спа-
си те љем, оспо со би ле да по ста не бо жан ска си ла ме ђу љу ди ма. 
Хри стос са гле дав ши ње гов ка рак тер, за во лео га је. У по гла ва ре-
вом ср цу бу ди ла се љу бав пре ма Хри сту, јер љу бав ра ђа љу бав. 
Исус је че знуо да га ви ди као сво га са рад ни ка. Че знуо је да га 
на чи ни слич ним Се би, огле да лом у ко ме би од сја ји ва ла слич-
ност Бо гу. Че знуо је да раз ви је са вр шен ство ње го вог ка рак те ра 
и да га по све ти Го спод њој слу жби. Да се по гла вар та да пре дао 
Хри сту, на пре до вао би у ат мос фе ри Ње го ве при сут но сти. Да је 
учи нио овај из бор, ко ли ко би друк чи ја би ла ње го ва бу дућ ност.

»Још ти јед но не до ста је«, ре као је Исус. »Ако хо ћеш са вр шен 
да бу деш, иди про  дај све што имаш и по дај си ро ма си ма; и има-
ћеш бла го на Не бу; па хај де за Мном.« Хри стос је чи тао ср це 
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овог по гла ва ра. Не до ста ја ло му је са мо јед но, то је би ло на че ло 
које је имало жи вот ну ва жно ст.

У ду ши му је би ла по треб на Бож ја љу бав. Ова по тре ба, ако 
јој се не удо во љи, по ка за ће се суд бо но сном по ње га; це ла ње-
го ва при ро да по ста ће ис ква ре на. По пу шта њем оја ча ла би се-
бич ност. Да би мо гао да при ми Бож ју љу бав, мо рао се од ре ћи 
ве ли ке љу ба ви пре ма са мо ме се би.

Хри стос је овог чо ве ка ста вио на про бу. По звао га је да би-
ра из ме ђу не бе ског бла га и све тов не ве ли чи не. Не бе ско бла го 
би ло му је оси гу ра но да је при стао да сле ди Хри ста. Али мо рао 
је по ко ри ти сво је »ја«; ње го ва во ља мо ра ла се пот чи ни ти Хри-
сто вој вла сти. Мла дом по гла ва ру по ну ђе на је пра ва Бож ја све-
тост. Имао је пре и мућ ство да по ста не Бож ји син и са Хри стом 
су на след ник не бе ског бла га. Ме ђу тим, мо рао је да узме крст и 
пу тем са мо о дри ца ња по ђе за Спа си те љем.

Хри сто ве ре чи за по гла ва ра су за и ста би ле по зив. »Иза бе-
ри те се би да нас ко ме ће те слу жи ти.« (Исус На вин 24,15) Из бор 
је пре пу штен ње му. Исус је че знуо за ње го вим обра ће њем. Он 
му је по ка зао сла бу тач ку у ње го вом ка рак те ру; и са ка квим је 
са мо ду бо ким за ни ма њем оче ки вао од лу ку, док је мла дић про-
це њи вао Ње го во пи та ње! Ако од лу чи да по ђе за Хри стом, мо ра 
у све му да послу ша Ње го ве ре чи. Он мо ра да на пу сти сво је ча-
сто љу би ве на ме ре. Са ка квом озбиљ ном, бри жном че жњом, са 
ка квом је гла ди у ду ши Спа си тељ по сма трао мла ди ћа, на да ју ћи 
се да ће при хва ти ти по зив Бо жјег Ду ха!

Хри стос је од ре дио усло ве ко ји би је ди но мо гли да по мог ну 
по гла ва ру да ус а вр ши хри шћан ски ка рак тер. Ње го ве ре чи би ле 
су ре чи му дро сти, иа ко су из гле да ле стро ге и као да мно го тра-
же. Је ди на на да спа се ња за овог по гла ва ра би ла је да их при хва ти 
и по слу ша. Ње гов ви со ки по ло жај и ње гов име так не о сет но су 
уно си ли зло у ње гов ка рак тер. Ако ће их га ји ти они ће за ме ни ти 
Бо га у ње го вим осе ћа њи ма. Ус кра ти ти Бо гу ма ло или мно го зна-
чи ло је за др жа ти оно што ума њу је ње го ву мо рал ну сна гу и де-
ло твор ност; ако буде бри жљи во не говано оно што је све тов но, 
ма ко ли ко било не си гур но или без вред но, оно ће пре о вла да ти.

По гла вар је по стао жа ло стан, јер је бр зо ра за брао све што су 
Хри сто ве ре чи об у хва ти ле. Да је схва тио вред ност по ну ђе ног 
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да ра, бр зо би се као след бе ник при кљу чио Хри сту. Био је је-
дан од чла но ва ува же ног јеврејског са ве та и со то на га је ку шао 
ла ска вим из гле ди ма за бу дућ ност. Желео је не бе ско бла го, али 
је же лео и про ла зне пред но сти ко је ће му до не ти ње го во бо гат-
ство. Жао му је би ло што су по сто ја ли та кви усло ви; же лео је 
веч ни жи вот, али ни је био во љан да под не се жр тву. Це на веч-
ног жи во та чи ни ла му се су ви ше ви со ком, па је оти шао жа ло-
стан, »јер бе ја ше вр ло бо гат«.

Ње го ва тврд ња да је др жао Бож ји за кон би ла је об ма на. По ка-
зао је да му је бо гат ство би ло идол. Ни је мо гао да др жи Бож је за-
по ве сти, док је свет за у зи мао пр во ме сто у ње го вим осе ћа њи ма. 
Ви ше је во лео Бож је да ро ве, не го што је во лео Да ро дав ца. Хри-
стос је по ну дио мла ди ћу сво је при ја тељ ство. »Хај де за Мном«, 
ре као је Он. Ме ђу тим, Спа си тељ за ње га ни је зна чио та ко мно го 
као ње го во име ме ђу љу ди ма или ње гов име так. Да се од ре кне 
сво га зе маљ ског бла га ко је је ви дљи во, ра ди не бе ског бла га ко је 
је не ви дљи во, би ло је ису ви ше ве ли ко из ла га ње опа сно сти. Од-
био је по ну ду веч ног жи во та и оти шао у стал ну слу жбу све ту.

Хи ља де про ла зе кроз ово ку ша ње би ра ју ћи из ме ђу Хри ста и 
све та; и мно ги би ра ју свет. Као и мла ди по гла вар они се окре ћу 
од Хри ста, го во ре ћи у сво јим ср ци ма – Не же лим овог Чо ве ка 
за свог во ђу.

Хри сто во по сту па ње са мла ди ћем при ка зано нам је као очи-
глед на по у ка. Бог нам је дао пра ви ла по на ша ња, ко ја сва ки од 
Ње го вих слу гу мо ра да сле ди. То је по слу шност Ње го вом за ко-
ну, не са мо фор мал на по слу шност, већ по слу шност ко ја про ди-
ре у жи вот и от кри ва се у ка рак те ру. Бог је ус по ста вио сво је ме-
ри ло ка рак те ра за све ко ји же ле да по ста ну по да ни ци Ње го вог 
цар ства. Са мо они који же ле да по ста ну Христови са рад ни ци, 
са мо они ко ји ће ре ћи – Го спо де, све што имам и што је сам при-
па да Те би – би ће при зна ти за Бож је си но ве и кће ри. Сви тре ба 
да раз мо тре шта зна чи же ле ти Не бо, а ипак се од вра ти ти због 
по ста вље них усло ва. Раз ми сли те о то ме шта зна чи ре ћи Хри-
сту: »Не.« По гла вар је ре као: Не, ја не мо гу да Ти дам све. Да ли 
и ми исто го во ри мо? Спа си тељ нам ну ди да са на ма де ли по сао 
ко ји нам је Бог дао да из вр ши мо. Он ну ди ко ри шће ње сред ста-
ва ко ја нам је Бог дао, да би смо уна пре ди ли Ње го во де ло на 
све ту. Једи но на овај на чин Он мо же да нас спа се.
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По се ди су по ве ре ни по гла ва ру да би се по ка зао као вер ни 
при став; ова до бра тре ба ло је да по де ли на бла го слов они ма ко-
ји су би ли у оску ди ци. Та ко Бог и са да по ве ра ва љу ди ма сред-
ства, да ро ве и при ли ке да би мо гли по ста ти Ње го ви по сред-
ни ци у по ма га њу си ро ма шни ма и они ма ко ји па те. Онај ко ји 
ко ри сти по ве ре не да ро ве ка ко је Бог од ре дио, по ста је Спа си те-
љев са рад ник. Он при до би ја ду ше за Хри ста, за то што је пред-
став ник Ње го вог ка рак те ра.

Они ма ко ји се, као и мла ди по гла вар, на ла зе на ви со ким, по-
вер љи вим по ло жа ји ма и има ју ве ли ко има ње, мо же из гле да ти 
као преве ли ка жр тва од ри ца ње од све га да би сле ди ли Хри ста. 
Али то је пра ви ло ко је ва жи за све ко ји же ле да по ста ну Ње го ви 
уче ни ци. По слу шност се мо ра по ка за ти у све му што је при хва-
ћено. Са мо о дри ца ње је сушти на Хри сто ве на у ке. Че сто се из но-
си и по у ча ва је зи ком ко ји из гле да вр ло за по вед нич ки, за то што 
не по сто ји дру ги на чин за чо ве ко во спа се ње осим да се од луч но 
од ба ци све оно што ће, ако се га ји, сло ми ти це ло би ће.

Ка да Хри сто ви след бе ни ци вра те Го спо ду оно што је Ње го-
во, та да ску пља ју бла го ко је ће им би ти да то ка да чу ју ре чи: 
»До бро, слу го до бри и вер ни... уђи у ра дост го спо да ра сво је га.« 
»Ко ји ме сто од ре ђе не Се би ра до сти пре тр пе крст, не ма ре ћи за 
сра мо ту, и се де с де сне стра не пре сто ла Бож је га.« (Ма теј 25,23; 
Је вре ји ма 12,2) Ра дост што ви де от ку пље не ду ше, ду ше спа се не 
за веч ност, на гра да је сви ма ко ји иду сто па ма Оно га ко ји је ре-
као: »Хај де за Мном.«



Глава 58

Oва глава заснована је на Луки 10,38-42;
 Јовану 11,1-44.

»ЛАЗАРЕ, 
ИЗИЂИ НАПОЉЕ!«

Ла зар из Ви та ни је био је ме ђу нај по сто ја ни јим Хри сто вим 
уче ни ци ма. Од њи хо вог пр вог су сре та ње го ва ве ра у Хри-

ста би ла је сна жна, ње го ва љу бав пре ма Ње му ду бо ка, а и Спа-
си тељ га је ве о ма во лео. За Ла за ра је Хри стос учи нио сво је нај-
ве ће чу до. Спа си тељ је бла го си љао све ко ји су тра жи ли Ње го ву 
по моћ; Он во ли це лу људ ску по ро ди цу, али са не ки ма је по ве-
зан на ро чи то не жним ве за ма. Ње го во ср це би ло је по ве за но 
чвр стим ве за ма љу ба ви пре ма по ро ди ци у Ви та ни ји, па је за 
јед ног ње ног чла на учи нио своје нај див ни је де ло.

У Ла за ре вом до му, Исус је че сто на ла зио од мор. Спа си тељ 
ни је имао сво га до ма и за ви сио је од го сто прим ства сво јих при-
ја те ља и уче ни ка, па Му је че сто ка да је био умо ран и же љан 
људ ског при ја тељ ства, би ло дра го да на ђе уто чи ште, у овом 
мир ном до му, да ле ко до по до зре ња и љу бо мо ре гнев них фа-
ри се ја. Ов де је на ла зио искре ну до бро до шли цу и чи сто, све то 
при ја тељ ство. Ов де је мо гао да го во ри јед но став но и пот пу но 
сло бод но, зна ју ћи да ће се Ње го ве ре чи схва ти ти и це ни ти.

Наш Спа си тељ је це нио ти хи дом и па жљи ве слу ша о це. Он 
је че знуо за људ ском не жно шћу, љу ба зно шћу и то пли ном. Они 
ко ји су при хва та ли не бе ско по у ча ва ње, ко је је Он увек био 
спре ман да да, би ли су ве о ма бла го сло ве ни. Док је мно штво 
ишло за Хри стом пре ко отво ре них по ља, от кри вао им је ле по те 
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из све та при ро де. Те жио је да отво ри очи њи хо вог ра зу ма, да 
би мо гли ви де ти како Бож ја ру ка одр жа ва свет. Да би по кре нуо 
ува жа ва ње Бож је до бро те и до бро чин ства, упра вљао је па жњу 
сво јих слу ша ла ца на ро су ко ја не жно па да, на бла ге пљу ско ве 
ки ше и на сјај но Сун це под јед на ко по кло ње но и до бри ма и зли-
ма. Желео је да љу ди пот пу ни је схва те па жњу ко ју Бог по кла ња 
људ ским ору ђи ма ко ја је ство рио. Ме ђу тим, мно штво ни је би ло 
спрем но да слу ша, па је у до му у Ви та ни ји Хри стос на ла зио од-
мор од ис цр пљу ју ћег су ко ба у јав ном жи во ту. Ту је за хвал ним 
слу ша о ци ма отва рао књи ге Про ви ђе ња. У овом при сном раз-
го во ру сво јим слу ша о ци ма от кри вао је оно што ни је по ку ша-
вао да ка же том ра зно ли ком мно штву. Ни је имао по тре бе да 
сво јим при ја те љи ма го во ри у при ча ма.

Док је Хри стос из но сио сво је див не по у ке, Ма ри ја је се де ла 
крај Ње го вих но гу, као пре дан слу ша лац пун по што ва ња. Јед-
ном при ли ком, Мар та, за у зе та бри гом око при пре ма ња обе да, 
до шла је Хри сту го во ре ћи: »Го спо де! зар ти не ма риш што ме 
се стра мо ја оста ви са му да слу жим? Ре ци јој да кле да ми по мо-
же.« То је би ло у вре ме Хри сто ве пр ве по се те Ви та ни ји. Спа си-
тељ и Ње го ви уче ни ци упра во су сти гли са свог за мор ног пе ша-
че ња из Је ри хо на. Мар та се бри ну ла да им обез бе ди удоб ност и 
у сво јој бри жно сти за бо ра ви ла љу ба зност ко ју ду гу је свом го-
сту. Исус јој је од го во рио бла гим и стр пљи вим ре чи ма: »Мар та, 
Мар та, бри неш се и тру диш за мно го, а са мо је јед но пот реб но. 
Али је Ма ри ја до бри део иза бра ла, ко ји се не ће узе ти од ње.« 
Ма ри ја је у свој ум сла га ла дра го це не ре чи ко је су си ла зи ле са 
Спа си те ље вих уса на, ре чи ко је су јој би ле дра го це ни је од нај-
ску по це ни јих зе маљ ских дра гу ља.

То »јед но« што је би ло по треб но Мар ти био је бла ги дух ода-
но сти, ду бље ста ра ње за зна ње о бу ду ћем бе смрт ном жи во ту и 
вр ли на ма не оп ход ним за ду хов но на пре до ва ње. Тре ба ло је да 
се ма ње ста ра за про ла зно, а ви ше за оно што ће веч но тра ја ти. 
Исус же ли да по у чи сво ју де цу да ис ко ри сте сва ку при ли ку да 
би сте кли ово знање ко је ће их уму дри ти на спа се ње. Хри сто-
вом де лу по треб ни су про ми шље ни, енер гич ни рад ни ци. По-
сто ји ши ро ко по ље за Мар те, са њи хо вом рев но шћу за де ло-
твор ни вер ски рад. Ме ђу тим, не ка оне нај пре сед ну за јед но са 
Ма ри јом крај Ису со вих но гу. Не ка мар љи вост, тач ност и сна га 
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бу ду по све ће ни Хри сто вом ми ло шћу, па ће та да жи вот би ти 
не по бе ди ва си ла за до бро.

Ту га је ушла у мир ни дом у ко ме се Исус че сто од ма рао. Ла-
за ра је по го ди ла из не над на бо лест и ње го ве се стре по ру чи ле су 
Спа си те љу: »Го спо де, гле, онај ко ји ти је мио бо ле стан је.« Ви де-
ле су сна гу бо ле сти ко ја је за хва ти ла њи хо вог бра та, али зна ле 
су да је Исус био у ста њу да ле чи све вр сте бо ле сти. Ве ро ва ле су 
да ће са о се ћа ти са њи ма у њи хо вој жа ло сти и за то ни су упу ти-
ле хи тан зах тев да од мах до ђе, већ су по сла ле са мо по вер љи ву 
вест: »Онај ко ји ти је мио бо ле стан је.« Ми сли ле су да ће Он 
од мах од го во ри ти на њи хо ву по ру ку и би ти с њи ма чим бу де 
мо гао да дође у Ви та ни ју.

Не спо кој но су оче ки ва ле по ру ку од Ње га. Док год је искра 
жи во та го ре ла у њи хо вом бра ту, мо ли ле су се и че ка ле да Исус 
до ђе. Ме ђу тим, ве сник се вра тио без Ње га. Ипак, до нео је вест: 
»Ова бо лест ни је на смрт«, а то им је до не ло на ду за ко ју су се 
ухва ти ле да ће Ла зар жи ве ти. Не жно су по ку ша ва ле да го во ре 
ре чи на де и охра бре ња го то во бе све сном пат ни ку. Ка да је Ла-
зар умро, би ле су гор ко раз о ча ра не, али осе ћа ле су Хри сто ву 
ми лост ко ја их је под у пи ра ла и то их је са чу ва ло да ни за  што 
не окри вљу ју Спа си те ља.

Ка да је Хри стос чуо вест, уче ни ци ма се учи ни ло да ју је хлад-
но при мио. Ни је ис по љио жа лост ко ју су оче ки ва ли да ће по-
ка за ти. По гле дав ши их, ре као је: »Ова бо лест ни је на смрт, не го 
на сла ву Бож ју, да се про сла ви Син Бож ји с ње.« Два да на остао 
је у ме сту у ко ме је био. Ово од га ђа ње би ло је тај на за уче ни ке. 
Ка ква би уте ха би ла Ње го ва при сут ност овом ожа ло шће ном 
до му, по ми сли ли су они. Ње го ва сна жна љу бав пре ма по ро ди-
ци у Ви та ни ји би ла је до бро по зна та уче ни ци ма и зато су би ли 
из не на ђе ни што се ни је ода звао тој жа ло сној ве сти: »Онај ко ји 
ти је мио бо ле стан је.«

У то ку та два да на из гле да ло је као да је Исус ову вест од стра-
нио из сво га ума, јер ни је спо ми њао Ла за ра. Уче ни ци су раз ми-
шља ли о Јо ва ну Кр сти те љу, Ису со вом пре те чи. Пи та ли су се за-
што је Исус, и по ред си ле да чи ни ве ли чан стве на чу да, до пу стио 
да Јо ван про па да у там ни ци и умре на сил ном смр ћу. По што је 
имао так ву си лу, за што Хри стос ни је спа сао Јо ва нов жи вот? Ово 
пи та ње че сто су по ста вља ли фа ри се ји ко ји су из но си ли то као не-
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по би тан до каз про тив Хри сто ве тврд ње да је Син Бож ји. Спа си-
тељ је упо зо рио сво је уче ни ке на не да ће, гу бит ке и про гон ства. Да 
ли ће их за бо ра ви ти у не да ћа ма? Не ки су се пи та ли да ни су по гре-
шно схва ти ли Ње го ву ми си ју. Сви су би ли ду бо ко ожа ло шће ни.

По сле два да на че ка ња, Исус је ре као сво јим уче ни ци ма: 
»Хај де мо опет у Ју де ју.« Уче ни ци су се пи та ли за што је Исус, 
ако је на ме ра вао да оде у Ју де ју, че као два да на. Ме ђу тим, бо-
ја зан за Хри ста и њих лич но са свим је об у зе ла њи хо ве ми сли. 
Ни су мо гли да ви де ни шта дру го до опа сност на пу ту ко јим је 
на ме ра вао да про ђе. »Ра ви«, ре кли су, »сад Ју деј ци шћа ди ја ху 
да Те уби ју ка ме њем, па опет хо ћеш да идеш она мо? Исус од-
го во ри: Ни је ли два на ест са ха та у да ну?« Ја сам под вођ ством 
сво га Оца и све док чи ним Ње го ву во љу, Мој жи вот је без бе дан. 
Два на ест са ти Мо га да на још ни је ис те кло. Ушао сам у оста так 
сво га да на, али док год пре о ста је и нај ма њи део, Ја сам си гу ран.

»Ко да њу иде«, на ста вио је, »не спо ти че се, јер ви ди ви де ло 
ово га све та.« Онај ко ји чи ни Бож ју во љу, ко ји иде ста зом ко ју је 
Бог озна чио, не мо же да се спо так не и пад не. Све тлост Бож јег 
Ду ха ко ји га во ди, да је му ја сну пре ста ву о ње го вој ду жно сти и 
во ди га пра во до зав ршет ка ње го вог ра да. »А ко иде но ћу спо-
ти че се, јер не ма ви де ла у ње му.« Онај ко ји иде ста зом ко ју је 
сам иза брао, на ко ју га Бог ни је по звао, спо та ћи ће се. За ње га се 
дан пре т ва ра у ноћ и ма где се на ла зио, ни је си гу ран.

»Ово ка за, и по том ре че им: Ла зар, наш при ја тељ, за спа; не го 
идем да га про бу дим.« »Ла зар, наш при ја тељ, за спа.« Ка ко дир-
љи ве ре чи! Ка ко пу не са у че шћа! Ми сле ћи на опа сност ко јој ће 
се њи хов Учи тељ из ло жи ти од ла ском у Је ру са лим, уче ни ци су 
го то во за бо ра ви ли ожа ло шће ну по ро ди цу у Ви та ни ји. Ме ђу-
тим, не и Хри стос. Уче ни ци су се осе ћа ли уко ре ним. Би ли су 
раз о ча ра ни што Хри стос ни је мно го бр же од го во рио на вест. 
До шли су у ис ку ше ње да по ми сле да Он не ма не жне љу ба ви 
пре ма Ла за ру и ње го вим се стра ма као што су то ми сли ли, јер 
би ина че по жу ри о на траг с гла сни ком. Али ре чи: »Ла зар, наш 
при ја тељ, за спа«, про бу ди ле су пра ва осе ћа ња у њи ма. Уве ри ли 
су се да Хри стос ни је за бо ра вио сво је при ја те ље ко ји па те.

»Он да му ре ко ше уче ни ци Ње го ви: Го спо де, ако је за спао, ус-
та ће. А Исус им ре че за смрт ње го ву и они ми шља ху да го во ри 
за спа ва ње сна.« Сво јој вер ној де ци Хри стос пред ста вља смрт 
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као сан. Њи хов жи вот је са кри вен са Хри стом у Бо гу, и док не 
за тру би по след ња тру ба, они ко ји уми ру спа ва ће у Ње му.

»Та да им Исус ка за упра во: Ла зар умре. И ми ло ми је вас 
ра ди што ни сам био она мо да ве ру је те; не го хај де мо к ње му.« 
То ма ни је мо гао да ви ди ни шта дру го осим смр ти ко ја че ка ње-
го вог Учи те ља ако по ђе у Ју де ју, али за пре гао је свој дух и ре као 
дру гим уче ни ци ма: »Хај де мо и ми да по мре мо с њим.« По зна-
вао је мр жњу Је вре ја пре ма Хри сту. Њи хо ва на ме ра би ла је да 
Га уби ју, али она ни је успе ла, за то што Му је оста ло још ма ло од 
од ре ђе ног вре ме на. У то ку овог вре ме на Ису са су чу ва ли не-
бе ски ан ђе ли. Ни ка кво зло ни је Му се мо гло до го ди ти, чак и 
у пре де ли ма Ју де је, у ко јој су ра би ни ко ва ли за ве ру ка ко да Га 
ухва те и уби ју.

Уче ни ци су се за чу ди ли Хри сто вим ре чи ма ка да је ре као: 
»Ла зар умре. И ми ло ми је... што ни сам био она мо.« Да ли је 
Спа си тељ сво јим лич ним из бо ром из бе гао дом сво јих при ја те-
ља ко ји су па ти ли? На из глед, Ма ри ја и Мар та и Ла зар на умо ру 
би ли су пре пу ште ни са ми се би. Али ни су би ли са ми. Хри стос 
је гле дао цео при зор и по сле Ла за ре ве смр ти. Ње го ва благодат 
пру жа ла је по др шку ожа ло шће ним се стра ма. Исус је ви део жа-
лост ко ја је раз ди ра ла њи хо ва ср ца, док се њи хов брат бо рио са 
моћ ним не при ја те љем – смр ћу. Он је осе ћао сву те жи ну бо ла 
ка да је ре као сво јим уче ни ци ма: »Ла зар умре.« Ме ђу тим, Хри-
стос ни је мо рао да ми сли са мо на во ље не из Ви та ни је, Он је 
мо рао да ми сли и на по у ча ва ње сво јих уче ни ка. Они тре ба да 
по ста ну Ње го ви представни ци у све ту, да би Очев бла го слов 
мо гао да об у хва ти све. Њих ра ди до зво лио је да Ла зар умре. Да 
га је по вра тио из бо ле сти у здра вље не би би ло учи ње но чу до, 
ко је је нај о дре ђе ни ји до каз Ње го вог бо жан ског ка рак те ра.

Да се Хри стос на ла зио у бо ле снич кој со би, Ла зар не би умро, 
јер со то на не би имао власт над њим. Смрт не би мо гла упе ри ти 
сво ју стре лу на Ла за ра у при сут но сти Да ро дав ца жи во та. За то је 
Хри стос остао по стра ни. Он је пу стио не при ја те љу да упо тре би 
сво ју моћ, да би мо гао да га по ти сне као по бе ђе ног не при ја те ља. 
Он је до зво лио да Ла зар пот пад не под власт смр ти, а жа ло сне 
се стре ви де ле су сво га бра та по ло же ног у гро бу. Хри стос је знао 
да ће, док бу ду гле да ле мр тво ли це сво га бра та, њи хо ва ве ра у 
От ку пи те ља би ти окрут но ку ша на. Али знао је да ће из бор бе 
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кроз ко ју су са да про ла зи ле, њи хо ва ве ра за сја ти још ве ћом си-
лом. Он је под но сио сва ки удар бо ла ко ји су оне из др жа ле. Ни је 
их ма ње во лео за то што је че као, али је знао да ће из во је ва ти по-
бе ду за њих, за Ла за ра, за Се бе лич но и сво је уче ни ке.

»Вас ра ди«, »да ве ру је те«. Сви ма ко ји те же да осе те вођ ство 
Бож је ру ке, тре ну так нај ве ћег обес хра бре ња је вре ме ка да је бо-
жан ска по моћ нај бли жа. Они ће се са за хвал но шћу освр ну ти на 
нај мрач ни ји део сво га пу та. »Зна Го спод по бо жне из ба вља ти.« 
(2. Пе тро ва 2,9) Из сва ког ис ку ше ња, из сва ке не во ље Он ће их 
из ве сти са ја чом ве ром и бо га ти јим иск у с твом.

Оду го вла че ћи са до ла ском Ла за ру, Хри стос је имао на ме ру да 
по ка же ми лост они ма ко ји Га ни су при ми ли. Оду го вла чио је да 
би вас кр се њем Ла за ра из мр твих, мо гао да ти свом твр до кор ном, 
не вер ном на ро ду још је дан до каз да је Он за и ста »вас кр се ње и 
жи вот«. Ни је же лео да се од рек не све оп ште на де на ро да, си ро-
тих, за блу де лих ова ца до ма Изра и ље ва. Ње го во ср це ки да ло се 
због њи хо ве око ре ло сти. У сво јој ми ло сти на ме ра вао је да им да 
још је дан до каз ви ше да је Он Об но ви тељ, Је ди ни ко ји мо же из-
не ти на ви де ло жи вот и бе смрт ност. То тре ба да бу де до каз ко ји 
све ште ни ци не ће мо ћи по гре шно про ту ма чи ти. То је био раз лог 
Ње го вог оду го вла че ња да до ђе у Ви та ни ју. Ово чу до, по ди за ње 
Ла за ра из мр твих, као кру на све га тре ба  да ста ви Бож ји пе чат на 
Ње гов рад и на Ње го ву тврд њу да има бо жан ство.

На пу ту до Ви та ни је, Исус је по свом оби ча ју, слу жио бо ле-
сни ма и не вољ ни ма. По што је сти гао у град, по слао је гла сни ка 
се стра ма са ве шћу о свом до ла ску. Хри стос ни је од мах ушао у 
ку ћу, већ је остао на јед ном ти хом ме сту крај пу та.

На пад ни при зо ри ко је су пра ви ли Је вре ји при ли ком смр ти 
при ја те ља или ро ђа ка ни су би ли у скла ду са Хри сто вим ду хом. 
Он је слу шао од је ки ва ње пла ча из најм ље них на ри ка ча и ни је 
же лео да се са се стра ма срет не у та квом при зо ру збр ке. Ме ђу 
ожа ло шће ним при ја те љи ма на ла зи ли су се и ро ђа ци ове по ро-
ди це од ко јих су се не ки на ла зи ли на ви со ким, од го вор ним по-
ло жа ји ма у Је ру са ли му. Ме ђу њи ма су би ли не ки од нај о гор че-
ни јих Хри сто вих не при ја те ља. Хри стос је знао њи хо ве на ме ре 
и за то се ни је од мах по ја вио.

Вест је та ко ти хо пре не та Мар ти да је дру ги у про сто ри ји 
ни су чу ли. Оп хр ва на ту гом, Ма ри ја ни је чу ла те ре чи. Мар та 
је од мах уста ла и иза шла да срет не свог Го спо да, а Ма ри ја ми-
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сле ћи да је Мар та по шла на ме сто на ко ме је Ла зар са хра њен, 
се де ла је ти хо, за не ме ла од бо ла.

Мар та је  жу ри ла да су срет не Ису са, ње но ср це ло ми ла је на-
ва ла опреч них осе ћа ња. На Ње го вом из ра жај ном ли цу чи та ла 
је исту не жност и љу бав ко ја је ту увек по сто ја ла. Ње но по ве ре-
ње у Ње га није би ло  по ко ле ба но, али ми сли ла је на сво га дра гог 
бра та ко га је Исус во лео. Са жа ло шћу, ко ја је ус ко ле ба ла ње но 
ср це за то што Хри стос ни је ра ни је до шао, а ипак са на дом да ће 
чак и са да учи ни ти не што да их уте ши, ре кла је: »Го спо де, да си 
Ти био ов де не би мој брат умро.« Усред по мет ње ко ју су пра-
виле на ри ка че, се стре су не пре ста но по на вља ле ове ре чи.

Са људ ским и бо жан ским са жа ље њем, Исус је по сма трао ње-
но жа ло сно и бри гом из бо ра но ли це. Мар та ни је има ла скло но-
сти да при ча о ономе што је про шло; све је ис ка за ла дир љи вим 
ре чи ма: »Го спо де, да си Ти био ов де не би мој брат умро.« Али 
гле да ју ћи у ли це пу но љу ба ви, до да ла је: »А и сад знам да што 
за и штеш у Бо га да ће Ти Бог.«

Исус је охра брио ње ну ве ру ре чи ма: »Брат ће твој уста ти.« 
Ње гов од го вор ни је имао циљ да ожи ви на ду у тре нут ну про-
ме ну. Он је Мар ти не ми сли по вео пре ко са да шњег ожи вља ва ња 
ње ног бра та и усред сре дио их на вас кр се ње пра вед ни ка. Он је 
ово учи нио да би у Ла за ре вом вас кр се њу мо гла ви де ти за лог 
вас кр се ња свих мр твих пра вед ни ка и си гур ност да ће то би ти 
оства ре но Спа си те ље вом си лом.

Мар та је од го во ри ла: »Знам да ће уста ти о вас кр се њу, у по-
след њи дан.«

Још увек же лећи да ње ну ве ру упра ви у пра вом сме ру, Исус 
је из ја вио: »Ја сам Вас кр се ње и Жи вот.« У Хри сту је искон ски, 
не по зајм ље ни, не сте чен жи вот. »Ко има Си на Бож је га има 
жи вот.« (1. Јо ва но ва 5,12) Хри сто во бо жан ство је вер ни ко во 
чвр сто обе ћа ње о веч ном жи во ту. »Ко ји ве ру је Ме не«, ре као 
је Исус, »ако и умре жи ве ће. И ни је дан ко ји жи ви и ве ру је Ме-
не не ће умре ти ва век. Ве ру јеш ли ово?« Хри стос ов де уна пред 
гле да у вре ме сво га Дру гог до ла ска. Та да ће умр ли пра вед ни ци 
уста ти у не рас па дљи во сти, а жи ви пра вед ни ци биће узети на 
Не бо не ви дев ши смрт. Чу до ко је ће Хри стос упра во учи ни ти, 
вас кр се њем Ла за ра из мр твих, пред ста вља ће вас кр се ње свих 
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умр лих пра вед ни ка. Он је сво јом ре чи и сво јим де ли ма про-
гла сио Се бе За чет ни ком вас кр се ња. Он ко ји ће и сам уско ро 
умре ти на кр сту, ста јао је с кљу че ви ма смр ти, као По бед ник 
над гро бом по ка зу ју ћи сво је пра во и си лу да да веч ни жи вот.

На Спа си те ље ве ре чи: »Ве ру јеш ли ово?«, Мар та је од го во-
ри ла: »Да, Го спо де, ја ве ро вах да си Ти Хри стос Син Бож ји, ко ји 
је тре ба ло да до ђе на свет.« Ни је схва ти ла ре чи ко је је Хри стос 
из го во рио у њи хо вом пот пу ном зна че њу, али при зна ла је сво ју 
ве ру у Ње го во бо жан ство и сво је по ве ре ње да је Он у ста њу да 
из вр ши све што же ли да учи ни.

»И ово ре кав ши оти де те зов ну тај но Ма ри ју се стру сво ју 
го во ре ћи: Учи тељ је до шао, и зо ве те.« Са оп шти ла је вест што 
је ти ше мо гла, јер су све ште ни ци и по гла ва ри би ли спрем ни да 
ухап се Ису са ка да им се пру жи при ли ка. Ви ка на ри ка ча спре-
чи ла је да се чу ју ње не ре чи.

Чув ши вест, Ма ри ја је хи тро уста ла и са из ра зом иш че ки-
ва ња на ли цу на пу сти ла про сто ри ју. Ми сле ћи да је по шла на 
гроб да пла че, ожа ло шће ни су је пра ти ли. Ка да је сти гла на ме-
сто на ко ме је Исус че као, кле кла је крај Ње го вих но гу и дрх-
та вим усна ма ка за ла: »Го спо де! да си Ти био ов де, не би умро 
мој брат.« Уз ви ке на ри ка ча те шко је под но си ла, јер је че зну ла 
да на са мо са Ису сом из ме ни не ко ли ко мир них ре чи. Ме ђу тим, 
зна ла је за зло бу и љу бо мо ру, ко ју су у сво јим ср ци ма га ји ли 
пре ма Ису су не ки до при сут них, па се уз др жа ла од пот пу ног 
из ра жа ва ња сво га бо ла.

»Он да Исус кад је ви де где пла че, и где пла чу Ју деј ци ко ји 
до ђо ше с њом, згро зи се у ду ху, и сам по ста де жа ло стан.« Он 
је чи тао ср ца свих оку пље них. Ви део је да је код мно гих ис по-
ља ва ње жа ло сти са мо пре тва ра ње. Знао је да ће не ки из овог 
ску па, ко ји са да по ка зу ју ли це мер ну жа лост, уско ро пла ни ра ти 
смрт не са мо за моћ ног Чу до твор ца, већ и за оног ко ји ће би ти 
по диг нут из мр твих. Хри стос је мо гао да стрг не са њих оде ћу 
ла жне жа ло сти. Али, за др жао је свој пра вед ни гнев. Ре чи ко је 
је мо гао да из го во ри као из раз пот пу не исти не ни је из го во рио, 
због дра ге осо бе ко ја је у бо лу кле ча ла крај Ње го вих но гу и ко ја 
је истин ски ве ро ва ла у Ње га.

»Где сте га мет ну ли«, упи тао је. »И ре коше Му: Го спо де, хај-
де да ви диш.« За јед но су кре ну ли ка гро бу. То је био жа ло стан 
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при зор. Ла зар је био вр ло оми љен и ње го ве се стре су сло мље-
ног ср ца пла ка ле за њим, а ње го ви при ја те љи при дру жи ли се 
бо лу и су за ма ожа ло шће них се ста ра. Пред том људ ском бе дом 
и чи ње ни цом да не срећ ни при ја те љи мо гу да опла ку ју мр тво-
га, док Спа си тељ све та сто ји по ред њих – Уда ри ше су зе Ису су. 
Иа ко је био Бож ји Син, ипак је узео људ ску при ро ду на Се бе 
и био по кре нут људ ском жа ло шћу. Ње го во не жно, са жа љи во 
ср це увек је по кре ну то са о се ћа њем пре ма они ма ко ји па те. Он 
пла че са они ма ко ји пла чу и ра ду је се са они ма ко ји се ра ду ју.

Ме ђу тим, Исус ни је пла као са мо због људ ског са у че шћа пре-
ма Ма ри ји и Мар ти. У Ње го вим су за ма са др жан је бол ко ји је 
био да ле ко из над људ ског бо ла као што је не бо ви ше од зе мље. 
Хри стос ни је пла као за Ла за ром, јер је на ме ра вао да га по зо ве 
из гро ба. Он је пла као за то што ће мно ги, ко ји су са да пла ка-
ли за Ла за ром, уско ро пла ни ра ти Ње го во уби ство, смрт Оно га 
ко ји је Вас кр се ње и Жи вот. Ме ђу тим, ка ко су не спо соб ни би ли 
не вер ни Је вре ји да пра вил но про ту ма че Ње го ве су зе! Не ки ко ји 
ни су мо гли да ви де ни шта ви ше до са мо спо ља шње око лно сти 
при зо ра пред Њим као узро ка Ње го вог бо ла, не жно су ка за ли: 
»Гле дај ка ко Га љу бља ше.« Дру ги, же ле ћи да се ме не вер ства по се-
ју у ср ца при сут них, под сме шљи во су ре кли: »Не мо га ше ли Овај 
ко ји отво ри очи слеп цу учи ни ти да и овај не умре?« Ако је у Хри-
сто вој моћ и би ло да спа се Ла за ра, за што му је до пу стио да умре?

Про роч ким оком Хри стос је ви део не при ја тељ ство фа ри се ја 
и са ду ке ја. Знао је да они уна пред сми шља ју Ње го ву смрт. Знао 
је да ће не ки од ових, ко ји су наиз глед та ко са о се ћај ни, уско ро 
са ми се би за тво ри ти вра та на де и ка пи је Бож јег гра да. Уско ро 
тре ба да се до го ди Ње го во по ни же ње и рас пе ће, што ће има ти за 
по сле ди цу ра зо ре ње Је ру са ли ма, а у то вре ме ни ко не ће опла ки-
ва ти мр тве. Од ма зда ко ја тре ба да до ђе на Је ру са лим ја сно Му је 
по ка за на. Ви део је Је ру са лим оп сед нут од рим ских ле ги ја. Знао 
је да ће мно ги ко ји са да пла чу за Ла за ром, умре ти за вре ме оп са-
де гра да и да у њи хо вој смр ти не ће би ти ни ка кве на де.

Хри стос ни је пла као са мо због при зо ра ко ји је био пред 
Њим. Те рет ве ков ног бо ла ле жао је на Ње му. Ви део је стра шне 
по сле ди це пре сту па Бож јег за ко на. Ви део је да у исто ри ји све-
та, по чев ши од Авељеве смр ти, бор ба из ме ђу до бра и зла ни је 
пре ста ла. Гле да ју ћи у бу ду ће го ди не, ви део је пат њу и жа лост, 
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су зе и смрт, ко ји ће би ти људ ска суд би на. Ње го во ср це би ло је 
про бо де но бо лом људ ске по ро ди це свих ве ко ва и свих зе ма ља. 
Пат ње гре шног људ ског ро да те шко су при ти ски ва ле Ње го ву 
ду шу, а из вор Ње го вих су за по те као је ка да је за же лео да от кло-
ни све њи хо ве не во ље.

»А Исус опет се згро зи у се би, и до ђе на гроб.« Ла за ра су по-
ло жи ли у јед ну пе ћи ну у сте ни и је дан огро ман ка мен био је ста-
вљен на улаз. »Узми те ка мен«, ре као је Хри стос. Ми сле ћи да са-
мо же ли да по гле да умр лог, Ма р та је при го во ри ла ре кав ши да 
је те ло већ че ти ри да на са хра ње но и рас па да ње је већ по че ло 
сво је де ло. Ова тврд ња, из ре че на пре Ла за ре вог вас кр се ња, ни-
је да ла ни ка кве мо гућ но сти Хри сто вим не при ја те љи ма да ка жу 
да је учи ње на пре ва ра. У про шло сти фа ри се ји су ши ри ли ла-
жне тврд ње о нај ве ли чан стве ни јим из ра зи ма Бож је си ле. Ка да 
је Хри стос по ди гао у жи вот Ја и ро ву кћер, ре као је: »Де вој ка ни-
је умр ла, не го спа ва.« (Мар ко 5,39) По што је би ла бо ле сна са мо 
крат ко вре ме и би ла вас кр сну та не по сред но по сле смр ти, фа ри-
се ји су из ја ви ли да де те ни је би ло мр тво; да је сам Хри стос ре као 
да она спа ва. На сто ја ли су да при ка жу као да Хри стос не мо же 
да из ле чи бо лест и да су Ње го ва чу да би ла под ва ла. Ме ђу тим, у 
овом слу ча ју, ни ко ни је мо гао да по рек не да је Ла зар био мр тав.

Ка да Го спод на ме ра ва да учи ни не ко де ло, со то на ути че на 
не ко га да се ус про ти ви. »Узми те ка мен«, ре као је Хри стос. Ко-
ли ко је год мо гу ће при пре ми те пут за Мо је де ло. Ме ђу тим, по-
ка за ла се Мар ти на са мо по у зда на и ча сто љу би ва при ро да. Ни је 
би ла вољ на да се те ло у рас па да њу из не се на ви де ло. Људ ско 
ср це спо ро схва та Хри сто ве ре чи и Мар ти на ве ра ни је схва ти ла 
пра во зна че ње Ње го вог обе ћа ња.

Хри стос је уко рио Мар ту, али Ње го ве ре чи из го во ре не су 
вр ло бла го. »Не ре кох ли ти да ако ве ру јеш ви де ћеш сла ву Бож-
ју?« За што да сум њаш у Мо ју си лу? За што ра су ђу јеш су прот-
но Мо јим зах те ви ма? Имаш Мо ју реч. Ако ве ру јеш, ви де ћеш 
Бож ју сла ву. При род не не мо гућ но сти не мо гу спре чи ти де ло 
Све мо гу ће га. Сум ња и не вер ство ни су по ни зност. Без у слов но 
ве ро ва ње у Хри сто ву реч је пра ва по ни зност, пр во пре да ње са-
мо га се бе.

»Узми те ка мен.« Хри стос је мо гао да на ре ди сте ни да се 
скло ни и она би по слу ша ла Ње гов глас. Он је мо гао да на ло жи 
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ан ђе ли ма ко ји су би ли у Ње го вој не по сред ној бли зи ни, да то 
учи не. На Ње го ву за по вест, не ви дљи ве ру ке укло ни ле би сте ну. 
Ме ђу тим њу тре ба да укло не људ ске ру ке. На тај на чин Хри стос 
је же лео да по ка же да људ ско тре ба да са ра ђу је са бо жан ским. 
Оно што људ ска си ла мо же да учи ни, бо жан ска си ла ни је по-
зва на да учи ни. Бог не од ба цу је људ ску по моћ. Он ја ча чо ве ка, 
са ра ђу је са њим, ка да ко ри сти си ле и спо соб но сти ко је су му 
по кло ње не.

По слу ша ли су Ису со ву за по вест и укло ни ли ка мен. Све је 
учи ње но јав но и про ми шље но. Сви ма је пру же на при ли ка да 
ви де да се не чи ни ни каква об ма на. У гро бу у сте ни ле жа ло је 
Ла за ре во те ло, хлад но и мир но у смр ти. Уз ви ци на ри ка ча умук-
ну ли су. Из не на ђе на и пу на иш че ки ва ња, го ми ла је ста ја ла око 
гро ба, че ка ју ћи да ви ди шта ће усле ди ти. Хри стос је спо кој но 
ста јао ис пред гро ба. Све ча на озбиљ ност по чи ва ла је на при-
сут ни ма. Хри стос је кро чио бли же гро бу. По ди жу ћи сво је очи 
к не бу, ре као је: »Оче, хва ла Ти што си Ме усли шио.« Ма ло пре 
ово га Хри сто ви не при ја те љи оп ту жи вали су Га за ху лу на Бо га 
и узи ма ли ка ме ње да ба це на Ње га за то што је твр дио да је Бож-
ји Син. Оп ту жи ли су Га да чи ни чу да со то ни ном си лом. Ме ђу-
тим, Хри стос ов де твр ди да је Бог Ње гов Отац и са са вр ше ним 
по ве ре њем из ја вљу је да је Он Бож ји Син.

У све му што је чи нио, Хри стос је са ра ђи вао са сво јим Оцем. 
Увек је па жљи во по ка зи вао да не ра ди не за ви сно од Ње га; а 
сво ја чу да чи нио је ве ром и мо ли твом. Хри стос је же лео да сви 
позна ју Ње го в од но с пре ма Ње го вом Оцу. »Оче«, ре као је Он, 
»хва ла Ти што си Ме усли шио. А Ја зна дох да Ме сваг да слу шаш; 
не го ре кох на ро да ра ди ко ји ов де сто ји, да ве ру ју да си Ме Ти 
по слао.« Ов де је уче ни ци ма и на ро ду тре ба ло да бу де дат нај у бе-
дљи ви ји до каз о од но су ко ји по сто ји из ме ђу Хри ста и Бо га. Њи-
ма је тре ба ло по ка за ти да Хри сто ва тврд ња ни је би ла об ма на.

»И ово ре кав ши зов ну иза гла са: Ла за ре, изи ђи на по ље.« 
Ње гов глас, раз го ве тан и про до ран, до про је до уши ју умр ло га. 
Док је го во рио, бо жан ско је про си ја ва ло кроз Ње го ву људ ску 
при ро ду. На Ње го вом ли цу, оза ре ном Бож јом сла вом, на род је 
мо гао да ви ди по у зда ност Ње го ве си ле. Сва ко око би ло је при-
ко ва но за улаз у пе ћи ну. Сва ко уво би ло је усред сре ђе но да при-
ми и нај ма њи звук. Са ве ли ки м и бри жним за ни ма њем сви су 
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иш че ки ва ли ис пит Хри сто вог бо жан ства, до каз ко ји тре ба да 
по твр ди Ње го во твр ђе ње да је Бож ји Син или да угу ши на ду за 
веч на вре ме на.

У ти хом гро бу не што се по кре ну ло и онај ко ји је био мр тав 
ста јао је на ула зу у гроб. Ње го ве по кре те спу та ва ли су мр твач ки 
по во ји ко ји ма је био оба ви јен, па је Хри стос ре као за па ње ним 
гле да о ци ма: »Раз дре ши те га и пу сти те нек иде.« По но во је по-
ка зао да чо век – рад ник тре ба да са ра ђу је са Бо гом. Љу ди тре ба 
да ра де за љу де. Ла за ра су осло бо ди ли и он је ста јао пред мно-
штвом, не као чо век ис пи јен бо ле шћу, са сла бим, клеца вим удо-
ви ма, већ као чо век у нај бо љим го ди на ма у сна зи пле ме ни те му-
жев но сти. Ње го ве очи си ја ле су ра зу мом и љу ба вљу пре ма сво-
ме Спа си те љу. У ду бо кој ода но сти ба цио се пред Ису со ве но ге.

Оче ви ци су у по чет ку ста ја ли не ми од чу ђе ња. За тим је усле-
дио не о пи сив при зор ра до сти и за хвал но сти. Се стре су као дар 
Бож ји при ми ле по вра так сво га бра та у жи вот и пре ки да не су-
за ма ра до сни ца ма, из ра зи ле сво ју за хвал ност Спа си те љу. Ме-
ђу тим, док су се брат, се стре и при ја те љи ра до ва ли овом по нов-
ном су сре ту, Исус се по ву као са ме ста до га ђа ја. Ка да су по тра-
жи ли Да ро дав ца жи во та, ни су Га мо гли на ћи.



Глава 59

Oва глава заснована је на Јовану 11,47-54.

ЗАВЕРА СВЕШТЕНИКА

Ви та ни ја је би ла та ко бли зу Је ру са ли ма да су ве сти о вас кр-
слом Ла за ру уско ро сти гле у град. Пре ко ухо да, ко ји су би ли 

оче ви ци овог чу да, је вреј ски по гла ва ри су бр зо у сво јим ру ка-
ма има ли чи ње ни це. Од мах је са зван са ста нак Си не дри о на да се 
од лу чи шта тре ба чи ни ти. Хри стос је са да ис по љио сво ју власт 
над смр ћу и гро бом. Ово ве ли ко чу до би ло је вр хун ски до каз 
ко ји је Бог пру жио љу ди ма да је Он по слао  свог Си на на свет ра-
ди њи хо вог спа се ња. То је би ло ис по ља ва ње бо жан ске си ле до-
вољ не да убе ди сва ки ум ко ји је под вла шћу здра вог ра су ђи ва ња 
и про све тље не са ве сти. Мно ги ко ји су би ли оче ви ци Ла за ре вог 
вас кр се ња по ве ро ва ли су у Ису са. Ме ђу тим, мр жња све ште ни ка 
пре ма Ње му се по ја ча ла. Од ба ци ли су све ма ње до ка зе о Ње го-
вој бо жан ској при ро ди, а ово но во чу до са мо их је раз ја ри ло. 
Умр ли је вас кр сао усред бе ла да на и пред го ми лом све до ка. Ни-
ка кво лу кав ство не би мо гло да обо ри та кав до каз. Из тог разло-
га не при ја тељ ство све ште ни ка по ста ло је још коб ни је. Ви ше не-
го ика да од лу чи ли су да учи не крај Хри сто вом ра ду.

Са ду ке ји, иа ко ни су би ли на кло ње ни Хри сту, ни су као 
фарисеји би ли та ко пу ни зло бе пре ма Ње му. Њи хо ва мр жња 
ни је би ла та ко же сто ка. Ме ђу тим, са да су би ли ве о ма уз не ми-
ре ни. Они ни су ве ро ва ли у вас кр се ње мр твих. Ства ра ју ћи на-
зо ви на у ку, за кљу чи ли су да је не мо гу ће да мр тво те ло ожи ви. 
Али са не ко ли ко Хри сто вих ре чи њи хо ва те о ри ја би ла је обо ре-
на. По ка зао им је да не зна ју ни Пи сма ни си ле Бож је. Ни су мо-
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гли да ви де ни ка кву мо гућ ност за бри са ње ути ска ко ји је чу до 
оста ви ло на на род. Ка ко љу ди мо гу да се окре ну од Ње га, ко ји 
је успео да гро бу от ме ње го вог мр тва ца? Ши ри ли су ла жне из-
ве шта је, али чу до се ни је мо гло по ре ћи, па ни су зна ли ка ко да 
су зби ју ње го во деј ство. До тле са ду ке ји ни су подржавали план 
за Хри сто во уби ство. Ме ђу тим, по сле Ла за ре вог вас кр се ња, до-
не ли су ре ше ње да је ди но Ње го вом смр ћу мо гу да се за у ста ве 
Ње го ве не у стра ши ве оп ту жбе про тив њих.

Фа ри се ји су ве ро ва ли у вас кр се ње и сигурно су уви дели да је 
ово чу до до каз да је Ме си ја ме ђу њи ма. Али упорно су се су про-
ти  ли Хри сто вом ра ду. Од са мог по чет ка мр зе ли су Га, за то што 
је от кри вао њи хо ве ли це мер не зах те ве. Он је стрг нуо плашт 
стро гих об ре да ис под ко га се скри ва ла њи хо ва мо рал на из о-
па че ност. Чи ста ве ра ко ју је Он про по ве дао осу ди ла је њи хо-
во пра зно ис по ве да ње по бо жно сти. Би ли су жед ни осве те због 
Ње го вих оштрих уко ра. По ку ша ли су да Га иза зо ву да ка же или 
учи ни не што што би им да ло при ли ку да Га осу де. Не ко ли ко 
пу та по ку ша ли су да Га ка ме ну ју, али ти хо се по влачио и они су 
Га  гу би ли из ви да.

Чу да ко ја је чи нио у Су бо ту, би ла су за олак ша ње бо ле сни ма, 
али фа ри се ји су по ку ша ли да Га осу де као пре ступ ни ка Су бо те. 
По ку ша ли су да по кре ну Иро дов це про тив Ње га. Пред ста вља-
ли су Га као да те жи ус по ста вља њу су пар нич ког цар ства и са-
ве то ва ли се са њи ма ка ко да Га уни ште. Да би иза зва ли Ри мља-
не про тив Ње га, при ка за ли су Га као да по ку ша ва да пот ко па 
њи хо ву власт. По ку шава ли су на ра зне на чи не да Га спре че да 
ути че на на род. Али све до ових дана њи хо ви по ку ша ји би ли 
су осу је ће ни. Мно штво ко је је све до чи ло о Ње го вим де ли ма 
ми ло ср ђа и ко је је слу ша ло Ње го ва чи ста и све та уче ња зна ло 
је да то ни су де ла и ре чи кр ши те ља Су бо те или бо го хул ни ка. 
Чак и слу ге ко је су по сла ли фа ри се ји, би ле су та ко под деј ством 
Ње го вих ре чи да ни су мо гли да Га ухва те. У оча ја њу Је вре ји су 
на кра ју из да ли на ред бу да сва ког чо века ко ји ис по ве да ве ру у 
Хри ста тре ба ис кљу чити из си на го ге.

Све ште ни ци, по гла ва ри и ста ре ши не оку пље ни на са ве то-
ва њу, чвр сто су од лу чи ли да ућут ка ју Ње га, ко ји је учи нио та ко 
ве ли чан стве на де ла ко ји ма су се ди ви ли сви љу ди. Фа ри се ји и 
са ду ке ји би ли су је дин стве ни ји не го ика да ра ни је. До та да по-

539



463ЗА ВЕ РА СВЕ ШТЕ НИ КА  

де ље ни, са да су по ста ли јед но у свом про ти вље њу Хри сту. Ни-
ко дим и Јо сиф при ли ком ра ни јих са ве то ва ња спре чи ли су да 
Исус бу де осу ђен и због то га ни су би ли по зва ни. На ово са ве то-
ва ње би ли су по зва ни дру ги ути цај ни љу ди ко ји су ве ро ва ли у 
Ису са, али њи хов ути цај ни је над ја чао ути цај злоб них фа ри се ја.

Ипак, сви чла но ви овог са ве та ни су би ли сло жни. Си не дри-
он у то вре ме ни је био за ко ни та скуп шти на. Он је по сто јао са мо 
за то што су га тр пе ли. Из ве стан број ње го вих чла но ва по ста-
вљао је пи та ње да ли је му дро по гу би ти Хри ста. Пла ши ли су 
се да ће то иза зва ти по бу ну у на ро ду, што ће на гна ти Ри мља не 
да ус кра те да љу бла го на кло ност све штен ству и оду зму му си лу 
ко ју је још увек има ло. Са ду ке ји су би ли је дин стве ни у сво јој 
мр жњи пре ма Хри сту, па ипак би ли су скло ни оба зри во сти у 
сво јим по ступ ци ма, бо је ћи се да ће их Ри мља ни ли ши ти њи хо-
вог ви со ког по ло жа ја.

На овом са ве ту, оку пље ном да при пре ми Хри сто ву смрт, 
при су тан је био и Све док ко ји је чуо На ву хо до но со ро ве хва ли-
са ве ре чи, био оче ви дац Вал та са ро ве идо ло по кло нич ке го збе и 
био при су тан ка да је Хри стос у На за ре ту про гла сио Се бе По-
ма за ни ком. Овај Све док на по ми њао је по гла ва ри ма ка кав по-
сао ра де. До га ђа ји из Хри сто вог жи во та по ди за ли су се пред 
њи ма са ја сно ћом ко ја их је пла ши ла. Се ти ли су се при зо ра у 
Храму, ка да је Исус, та да де чак од два на ест го ди на, ста јао пред 
обра зо ва ним учи те љи ма За ко на по ста вља ју ћи им пи та ња ко ја 
су их за ди вља ва ла. Чу до ко је је упра во учи ње но све до чи ло је да 
је Исус ни ко дру ги до Бож ји Син. Спи си Ста ро га за ве та у ве зи 
са Хри стом за сија ли су у њи хо вом уму у свом пра вом зна че њу. 
По гла ва ри, сме те ни и уз не ми ре ни, пи та ли  су: »Шта ће мо чи ни-
ти?« У саве ту је наступила по дво је но ст. Под де ло ва њем Све тог 
Ду ха све ште ни ци и по гла ва ри ни су мо гли ода гна ти уве ре ње да 
се бо ре про тив Бо га.

Ка да је са вет био на вр хун цу сво је збу ње но сти, пр во све ште-
ник Ка ја фа је устао. Ка ја фа је био охол и су ров чо век, вла сто-
љу бив и не тр пе љив. Ме ђу ње го вим ро ђа ци ма би ло је са ду ке ја, 
охо лих, др ских, без об зир них, пу них сла во љу бља и сви ре по-
сти ко ју су са кри ва ли пла штом ла жне пра вед но сти. Ка ја фа је 
про у ча вао про ро чан ства па, иа ко ни је по зна вао њи хо во пра во 
зна че ње, го во рио је ве о ма ути цај но и по у зда но: »Ви не зна те 
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ни шта; и не ми сли те да је на ма бо ље да је дан чо век умре за на-
род, не го ли да на род сав про пад не.« Чак ако би Исус био не-
вин, твр дио је пр во све ште ник, мо ра да се укло ни са пу та. Он 
ства ра те шко ће, при вла че ћи љу де к Се би и ума њу ју ћи углед 
по гла ва ра. Он је био са мо је дан, па је бо ље да Он умре не го да 
бу де осла бљен ау то ри тет по гла ва ра. Ако љу ди из гу бе по ве ре ње 
у сво је по гла ва ре, би ће уни ште на сна га на ро да. Ка ја фа је сна-
жно до ка зи вао да ће по сле овог чу да, Ису со ви след бе ни ци нај-
ве ро ват ни је по ди ћи бу ну. Ри мља ни ће по сле до ћи, го во рио је, 
за тво ри ће нам Храм, уки ну ти на ше за ко не и уни шти ти нас као 
на род. Ко ли ко вре ди жи вот овог Га ли леј ца у по ре ђе њу са жи-
во том на ро да? Ако Он сто ји на пу ту Изра и ље вој до бро би ти, 
зар ни је слу жба Бо гу укло ни ти Га? Бо ље је да је дан чо век по ги-
не, не го да про пад не сав на род.

Из ја вљу ју ћи да је дан чо век мо ра да умре за на род, Ка ја фа је 
по ка зао да има не ко по зна ва ње про ро чан ства, иа ко је оно би ло 
ве о ма огра ни че но. Ме ђу тим, Јо ван у свом при ка зи ва њу до га ђа-
ја, раз ма тра про ро чан ство и по ка зу је ње го во ши ро ко и ду бо ко 
зна че ње. Он ка же: »И не са мо за на род, не го да и ра се ја ну де-
цу Бож ју ску пи ујед но.« Ка ко је без раз ми шља ња гор ди Кај афа 
при знао Спа си те ље ву ми си ју!

На Кај афи ним усна ма ова та ко дра го це на исти на пре тво ре-
на је у лаж. Живот но на че ло ко је је он за сту пао, за сно ва но је на 
на че лу по зајм ље ном из не зна бо штва. Не ја сно са зна ње да је дан 
мо ра да умре за људ ски род у ве ло је не зна бо шце у при но ше ње 
људ ских жр та ва. За то је Ка ја фа пред ло жио да се цео гре шни 
на род спа се жр тво ва њем Ису са, не од пре сту па, већ у пре сту пу, 
да би и да ље на ста вио да гре ши. Ова квим ра су ђи ва њем на ме-
ра вао је да ућут ка при го во ре оних ко ји би се мо гли усу ди ти да 
ка жу да до тог тре нут ка ни шта ни је на ђе но на Ису су што би 
за слу жи ва ло смрт.

На овом саве ту Хри сто ви не при ја те љи би ли су ду бо ко осве-
до че ни. Све ти Дух је ути цао на њи хов ум. Али со то на се тру дио 
да за го спо да ри над њи ма. Скре нуо је њи хо ву па жњу на ште-
ту ко ју су пре тр пе ли због Хри ста. Ка ко је ма ло це нио њи хо ву 
пра вед ност. Он је от кри вао мно го ве ћу пра вед ност, ко ју мо ра ју 
да по се ду ју сви ко ји же ле да бу ду Бож ја де ца. Не обра ћа ју ћи 
па жњу на њи хо ве фор ме и об ре де, под сти цао је гре шни ке да 
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не по сред но по ђу Бо гу као ми ло сти вом Оцу и ис ка жу Му сво је 
по тре бе. На тај на чин, по њи хо вом ми шље њу, Он је од ба цио 
све штен ство. Од био је да при зна те о ло ги ју ра бин ских шко ла. 
Раз от кри ва ју ћи зле по сту пке све ште ни ка на нео је не по пра вљи-
ву ште ту њи хо вом ути ца ју. Он је на нео ште ту ути ца ју њи хо вих 
му дрих из ре ка и пре да ња, из ја вљу ју ћи да су стро гим на ме та-
њем об ред ног за ко на, уки ну ли Бож ји за кон. Са да их је со то на 
на све ово под се ћао.

Со то на им је го во рио да мо ра ју уби ти Ису са, ако же ле да 
са чу ва ју углед. По слу ша ли су овај са вет. Чи ње ни ца да мо гу да 
из гу бе си лу ко ју су са да има ли би ла је, ка ко су сма тра ли, до во-
љан раз лог за доношење не ке од лу ке. Са из у зет ком не ко ли ци не 
ко ји се ни су усу ди ли да ис ка жу сво је су до ве, Си не дри он је при-
хва тио Ка ја фи не ре чи као Бож је ре чи. У са ве ту је на сту пи ло 
олак ша ње; не сло га је пре ста ла. Од лу чи ли су да уби ју Хри ста 
у пр вој по де сној при ли ци. Од ба цу ју ћи до каз Ису со вог бо жан-
ства, ови све ште ни ци и по гла ва ри за кљу ча ли су се у не про-
бој ну та му. Пот пу но су пот па ли под со то ни ну власт, ко ји их је 
жур но го нио пре ко ру ба веч не про па сти. Упр кос то ме њи хо ва 
пре ва ра би ла је та ква да су би ли ве о ма за до вољ ни са ми со бом. 
Сма тра ли су се бе ро до љу би ма ко ји тра же спа се ње на ро да.

Си не дри он се, ме ђу тим, пла шио да про тив Ису са пре ду зме 
не смо тре не ме ре, да се на род не би разгневио и на си ље упра-
вље но на Ње га не би па ло на њих са ме. Због то га је са вет окле-
вао са из вр ше њем пре су де ко ју је из ре као. Спа си тељ је раз у мео 
за ве ру све ште ни ка. Он је знао да жар ко же ле да Га укло не, и да 
ће се њи хо ва на ме ра уско ро ис пу ни ти. Ме ђу тим, Ње го ва ду-
жност ни је би ла да убр за кри зу и Он се по ву као из те обла сти, 
узев ши сво је уче ни ке са со бом. Та ко је Исус сво јим при ме ром 
по но во по твр дио упут ство ко је је дао уче ни ци ма: »Кад вас по-
те ра ју у јед ном гра ду, бе жи те у дру ги.« (Ма теј 10,23) По сто ја ло 
је ши ро ко по ље у ко ме је тре ба ло ра ди ти на спа са ва њу ду ша; 
све док ода ност Ње му то не зах те ва, Го спод ње слу ге не тре ба да 
из ла жу опа сно сти сво је жи во те.

Исус је до овог тре нут ка по све тио све ту три го ди не јав ног 
ра да. Ње гов при мер са мо о дри ца ња и не се бич ног до бро чин-
ства на ла зио се пред њи ма. Ње гов жи вот чи сто те, пат ње и по-
све ће ња био је по знат сви ма. Ипак, ово крат ко раз до бље од три 

541



466 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

го ди не би ло је ду го то ли ко ко ли ко је овај свет мо гао да под не се 
при су ство свог От ку пи те ља.

Ње гов жи вот био је жи вот про гон ста ва и увре да. Про те ран 
из Ви тле је ма од љу бо мор ног ца ра, од ба чен од сво га на ро да из 
На за ре та, осу ђен на смрт без кри ви це у Је ру са ли му, са не ко ли-
ко сво јих вер них след бе ни ка, Исус је на шао сво је при вре ме но 
при бе жи ште у јед ном стра ном гра ду. Он, ко га су увек ди ра ле 
људ ске не да ће, ко ји је ле чио бо ле сне, ко ји је вра ћао вид сле-
пи ма, слух глу ви ма, го вор не ми ма, ко ји је хра нио глад не и те-
шио жа ло сне, про те ран је од љу ди за чи је се спа се ње тру дио. 
Он ко ји је ишао по уз бур ка ним та ла си ма и јед ном ре чи уми-
рио њи хо вом бе сно ур ла ње, ко ји је ис те ри вао ђа во ле, ко ји су 
Га из ла зе ћи при зна ва ли за Бож јег Си на, ко ји је пре ки нуо сан 
мр твих, ко ји је хи ља де њих др жао као опчи ње не сво јим ре чи ма 
му дро сти, био је у не мо гућ нос ти да до пре до ср ца оних ко ји су 
би ли за сле пље ни пред ра су дом и мр жњом и ко ји су твр до гла во 
од би ја ли све тлост.
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Глава 60

Oва глава заснована је на Матеју 20,20-28; 
Марку 10,32-45; Луки 18,31-34.

ЗАКОН НОВОГА ЦАРСТВА

Вре ме Пас хе се при бли жа ва ло и Исус је по но во по шао пре-
ма Је ру са ли му. У Ње го вом ср цу по сто јао је мир и са вр ше  н 

склад са Оче вом во љом па је чвр стим ко ра ци ма хи тао ка ме сту 
жр тве. На уче ни ке се сру чи ло осе ћа ње та јан стве но сти, сум ње и 
стра ха. Спа си тељ »иђа ше пред њи ма, а они се чу ђа ху, и за Њим 
иђа ху са стра хом«.

По но во је по звао два на е сто ри цу к Се би и од ре ђе ни је не го 
ика да ра ни је, от крио им из да ју и сво је стра да ње. »Ево«, ре као 
је, »иде мо го ре у Је ру са лим, и све ће се свр ши ти што су про ро ци 
пи са ли за Си на Чо ве чи је га. Јер ће Га пре да ти не зна бо шци ма, и 
на руга ће Му се, и ру жи ће Га, и по пљу ва ће Га, и би ће Га, и уби ће 
Га; и тре ћи дан ус та ће! И они ни шта од то га не раз у ме ше, и бе-
се да ова бе ше од њих са кри ве на, и не раз у ме ше што им ка за.«

Зар они ни су ма ло пре ово га сву да об ја вљи ва ли: »При бли-
жи се цар ство не бе ско? Зар ни је и сам Хри стос обе ћао да ће 
мно ги се сти са Авра мом и Иса ком и Ја ко вом у Бож јем цар ству? 
Зар ни је обе ћао сви ма ко ји су оста ви ли све ра ди Ње га, сто стру-
ко ви ше у овом жи во ту и удео у Ње го вом цар ству? Зар ни је 
дао два на е сто ри ци на ро чи то обе ћа ње о по ча сним по ло жа ји ма 
у Ње го вом цар ству – да се де на пре сто ли ма и су де на два на ест 
пле ме на Изра и ље вих? Чак и са да је ре као да ће се све што је 
за Ње га на пи са но у про ро ци ма ис пу ни ти. Зар про ро ци ни су 
пред с ка зали сла ву Ме си ји не вла да ви не? У све тло сти ових ми-
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сли, Ње го ве ре чи о из да ји, про гон ству и смр ти из гле да ле су не-
ја сне и мрач не. Ма ка кве те шко ће на сту пи ле, ве ро ва ли су да ће 
се цар ство уско ро ус по ста ви ти.

Јо ван, син Зе ве де јев, био је је дан од пр ва два уче ни ка ко ји су 
по шли за Ису сом. Он и ње гов брат Ја ков би ли су у оној пр вој 
гру пи ко ја је на пу сти ла све ради Ње го ве слу жбе. Ра до су на пу -
сти ли дом и при ја те ље да би мо гли би ти са Њим; ишли су и раз-
го ва ра ли са Њим; би ли су са Њим у ти ши ни до ма и на јав ним 
ску по ви ма. Он је ути шао њи хо ва стра хо ва ња, из ба вио од опа-
сно сти, от кло нио њи хо ве пат ње, те шио их у њи хо вој жа ло сти 
и нежно и стрпљиво по у ча вао, све док ни је из гле да ло да су се 
њи хо ва ср ца по ве за ла са Ње го вим и у љу ба ви ко ја је плам са ла 
че зну ли да бу ду што бли же Ње му у Ње го вом цар ству. У сва кој 
при ли ци Јо ван је за у зи мао ме сто до Спа си те ља, а Ја ков је че-
знуо да бу де по ча ство ван што бли ски јом ве зом са Њим.

Њи хо ва мај ка би ла је Хри стов след бе ник и сво јом имо ви ном 
дра го вољ но Му је слу жи ла. Ма те рин ском љу ба вљу и ча сто љу-
бљем за сво ју де цу, же ле ла је за њих нај по ча сни ја ме ста у но вом 
цар ству. Због то га их је под сти ца ла да по ста ве свој зах тев.

Мај ка и ње ни си но ви до шли су Ису су тра же ћи да им ис пу ни 
јед ну мол бу, ко јој су би ла усме ре на њи хо ва ср ца.

»Шта хо ће те да вам учи ним«, упи тао је Он.
Мај ка је од го во ри ла: »За по ве ди да сед ну ова мо ја два си на, 

је дан с де сне стра не Те би, а је дан с ле ве стра не Те би, у цар ству 
тво је му.«

Исус се не жно по на шао пре ма њи ма, не уко ра ва ју ћи њи хо ву 
се бич ност у тра же њу пр вен ства над сво јом бра ћом. Он је чи-
тао њи хо ва ср ца, знао је ду би ну њи хо ве при вр же но сти Се би. 
Њи хо ва љу бав ни је са мо људ ско осе ћа ње, иа ко обе све ће но зе-
маљ ском при ро дом свог људ ског ка на ла, оно из ви ре из из во ра 
Ње го ве ис ку пљу ју ће љу ба ви. Он ни је же лео да уко ри, већ да 
про бу ди и очи сти. Ре као је: »Мо же те ли пи ти ча шу ко ју ћу Ја 
пи ти, и кр сти ти се кр ште њем ко јим се Ја кр стим?« Се ти ли су се 
Ње го вих за го не тних ре чи ко је су ука зи ва ле на су ђе ње и пат ње, 
али, ипак, са мо у ве ре но су од го во ри ли: »Мо же мо.« Др жа ли су 
за нај ве ћу част да до ка жу сво ју при вр же ност ти ме што ће узе ти 
уде ла у оно ме што тре ба да за де си њи хо вог Го спо да.
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»Ча шу да кле Мо ју ис пи ће те, и кр сти ће те се кр ште њем ко јим 
се Ја кр стим«, ре као је Он; пред Њим је био крст уме сто пре-
сто ла, два раз бој ни ка Ње го ви пра ти о ци са Ње го ве де сне и ле ве 
стра не. Јо ван и Ја ков тре ба ло је да са сво јим Учи те љем уче ству-
ју у пат ња ма, је дан, да пр ви од бра ће по ги не од ма ча, а дру ги 
нај ду же од свих да из др жи му ке, сра мо ту и про гон ство.

»Али да се ди те с де сне стра не Ме не и с ле ве«, на ста вио је Он, 
»не мо гу Ја да ти, не го ко ме је уго то вио Отац Мој.« У Бож јем 
цар ству, по ло жај се не за до би ја на кло но шћу. Он се не за слу жу-
је ни ти при ма про из вољ ним да ва њем. Он је ис ход вред но сти 
ка рак те ра. Кру на и пре сто до каз су да је ис пу њен услов; по бе да 
над са мим со бом кроз Го спо да на ше га Ису са Хри ста.

Мно го доц ни је, ка да је овај уче ник до ве ден да са у че ству је 
са Хри стом у за јед ни ци Ње го вих му ка, Го спод је от крио Јо ва ну 
услов бли зи не у Ње го вом цар ству. »Ко ји по бе ди«, ре као је Хри-
стос, »да ћу му да сед не са Мном на пре сто лу Мо је му, као и Ја 
што по бе дих и се дох с Оцем сво јим на пре сто лу Ње го ву.« »Ко ји 
по бе ди учи ни ћу га стубом у цр кви Бо га сво је га, и ви ше не ће 
иза ћи на по ље; и на пи са ћу на ње му име Бо га сво је га... и име Мо-
је но во!« (От кри ве ње 3,21.12) Исто та ко апо стол Па вле пи ше: 
»Јер ја се већ жр тву јем, и вре ме мо је га од ла ска на ста. До бар рат 
ра то вах, тр ку свр ших, ве ру одр жах. Да ље да кле ме ни је при пра-
вљен ве нац прав де, ко ји ће ми да ти Го спод у дан онај, пра вед ни 
су ди ја.« (2. Ти мо ти ју 4,6–8)

Нај бли же ће ста ја ти Хри сту онај ко ји је на Зе мљи нај ду бље 
за хва тио и пио од ду ха Ње го ве са мо по жр тво в не љу ба ви – љу ба-
ви ко ја »се не ве ли ча, не на ди ма се... не тра жи сво је, не ср ди се, 
не ми сли о злу« (1. Ко рин ћа ни ма 13,4.5) – љу ба ви ко ја по кре ће 
уче ни ке, као што је по кре та ла на шег Го спо да, да да рује све, да 
жи ви и му ко трп но ра ди, да се жр тву је до са ме смр ти да би спа-
сао чо ве чан ство. Овај дух ис по љио се и у Па вло вом жи во ту. Он 
је ре као: »Јер је ме ни жи вот Хри стос«, зато што је ње гов жи вот 
от кри вао Хри ста љу ди ма; »а смрт до би так« – до би так за Хри ста; 
са ма смрт учи ниће да се ис по љи си ла Ње го ве ми ло сти и при-
ку пе ду ше за Ње га. Јер ће се »Хри стос ве ли ча ти у те лу мо је му«, 
ка же он, »би ло жи во том или смр ћу«. (Фи ли бља ни ма 1,21.20)

Ка да су де се то ри ца чу ла за Ја ко вље в и Јо ва но в зах те в, по-
ста ли су ве о ма не за до вољ ни. Нај ви ше ме сто у цар ству би ло је 
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упра во оно што је сва ки од њих же лео за се бе и за то су би ли 
љу ти што су ова два уче ни ка сте кла при вид но пре и мућ ство 
над њи ма.

Из гле да ло је као да ће се опет об но ви ти сва ђа око то га ко 
ће би ти нај ве ћи, ка да је Исус, по звав ши их Се би, ре као гнев-
ним уче ни ци ма: »Зна те да кне зо ви на род ни вла да ју на ро дом и 
по гла ва ри ње го ви упра вља ју њи ма. Али ме ђу ва ма да не бу де 
та ко.«

У цар стви ма ово га све та, по ло жај је зна чио са мо у зди за ње. 
Сма тра ло се да на род по сто ји за ко рист вла да ју ћим ста ле жи ма. 
Ути цај, бо гат ство, обра зо ва ње би ла су зна чај на сред ства за сти-
ца ње вла сти над на род ним ма са ма у ко рист на род них во ђа. Ви-
ши ста ле жи тре ба да ми сле, од лу чу ју, ужи ва ју и вла да ју; ни жи 
сло је ви тре ба да слу ша ју и слу же. Ре ли ги ја, као и све оста ло, би ла 
је пред мет вла сти. Од на ро да се оче ки ва ло да ве ру је и чини оно 
што су наређивали претпостављени. Право човека као чо ве ка, 
да сам за се бе ми сли и де лу је, би ло је пот пу но не при зна то.

Хри стос је ус по ста вио цар ство на дру га чи јим на че ли ма. Он 
је по зи вао љу де не да вла да ју, већ да слу же, ја ки да но се не мо ћи 
сла бих. Онај ко ји по се ду је си лу, по ло жај, да ро ве, обра зо ва ње, 
има ве ћу оба ве зу да слу жи сво јим бли жњи ма. Чак и нај скром-
ни јим Хри сто вим уче ни ци ма ре че но је: »Јер је све вас ра ди.« (2. 
Ко рин ћа ни ма 4,15)

»Јер Син Чо ве чиј ни је до шао да Му слу же не го да слу жи, 
и да да ду шу сво ју у от куп за мно ге.« Ме ђу сво јим уче ни ци ма 
Хри стос је у сва ком сми слу био Онај ко ји је бринуо и но сио те-
рет. Он је де лио њи хо во си ро ма штво, за њих по ка зи вао са моо-
дри ца ње, ишао је пред њи ма да по рав на те шка ме ста и уско-
ро ће за вр ши ти сво је де ло на Зе мљи по ла га њем сво га жи во та. 
На че ло по ко ме је Хри стос де ло вао тре ба да по кре ће вернике 
Цр кве ко ја је Ње го во те ло. Љу бав је план и осно ва спа се ња. У 
Хри сто вом цар ству нај ве ћи су они ко ји сле де при мер ко ји је Он 
дао и де лу ју као па сти ри Ње го вог ста да.

Па вло ве ре чи от кри ва ју пра во до сто јан ство и част хри-
шћан ског жи во та: »Јер прем да сам сло бо дан од сви ју, са ма се бе 
учи них ро бом«, »не тра же ћи сво је ко ри сти не го мно гих, да се 
спа су.« (1. Ко рин ћа ни ма 9,19; 10,33)
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У пи та њи ма са ве сти ду ша мо ра оста ти сло бод на. Ни ко не 
сме да вла да ту ђим умом, да до но си суд уме сто дру го га или му 
про пи су је ду жност. Бог сва кој ду ши да је сло бо ду ми шље ња и 
сло бо ду да сле ди сво ја убе ђе ња. »Та ко ће да кле сва ки од нас да-
ти Бо гу од го вор за се бе.« Ни ко не ма пра во да уто пи сво ју лич-
ност у лич ности дру го га. У све му што је по ве за но са на че лом 
тре  ба »сва ки да бу де уве рен за сво ју ми сао«. (Ри мља ни ма 14, 
12.5) У Хри сто вом цар ству не по сто ји ни ка кво угње та ва ње од 
го спо дара, ни ка кве при ну де на од ре ђе но по на ша ње. Не бе ски 
ан ђе ли не до ла зе на Зе мљу да вла да ју и зах те ва ју ода ва ње по-
што ва ња, већ као ве сни ци ми ло сти, да са ра ђу ју са љу ди ма на 
уз ди за њу чо ве чан ства.

На че ла и ре чи из Спа си те ље вог по у ча ва ња у сво јој бо жан-
ској ле по ти пре би ва ле су у се ћа њу во ље ног уче ни ка. До по след-
њих Јо ва но вих да на те жи ште ње го вог све до чан ства Цр ква ма 
би ло је: »Јер је ово за по вест ко ју чу сте ис по чет ка, да љу би мо је-
дан дру го га.« »По том по зна смо љу бав што Он за нас ду шу сво ју 
по ло жи: Ми смо ду жни по ла га ти ду шу за бра ћу.« (1. Јо ва но ва 
3,11.16)

То је био дух ко ји је про жи мао пр ву Цр кву. По сле из ли ва-
ња Све то га Ду ха »у на ро да ко ји ве ро ва бе ше јед но ср це и јед на 
ду ша; и ни је дан не го во ра ше за има ње сво је да је ње го во«. »Ни-
је дан ме ђу њи ма не бе ше си ро ма шан.« »И апо сто ли с ве ли ком 
си лом све до ча ху за вас кр се ње Го спо да Ису са Хри ста; и бла го-
дат ве ли ка бе ше на сви ма њи ма.« (Де ла 4,32.34.33)
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Глава 61

Oва глава заснована је на Луки 19,1-10.

ЗАКХЕЈ

На пу ту у Је ру са лим Исус »уђе у Је ри хон и про ла жа ше кро за 
њ«. На не ко ли ко ми ља од Јор да на, на за пад ном ру бу до ли-

не, ко ја се ов де про ши ри ла у рав ни цу, ле жао је град усред троп-
ског зе ле ни ла и рас ко шне ле по те. Са сво јим пал ма ма и бо га тим 
ба шта ма ко је су за ли ва ли жи ви из во ри, пре си ја вао се као сма-
рагд окру жен креч њач ким бр ди ма и пу стим ува ла ма, ко је су се 
сме сти ле из ме ђу Је ру са ли ма и гра да у рав ни ци.

Мно ги ка ра ва ни пу ту ју ћи на пра знич не свет ко ви не про ла-
зи ли су кроз Је ри хон. Њи хов до ла зак пред ста вљао је увек вре ме 
ра до сти, али са да ду бље за ни ма ње уз бу ђи ва ло је на род. Би ло је 
по зна то да се у мно штву на ла зио и га ли леј ски Учи тељ ко ји је 
не дав но по вра тио у жи вот Ла за ра, па иа ко су кру жи ли гла со ви 
о за ве ри све ште ни ка, мно штво је же ле ло да Му ода по што ва ње.

Је ри хон је је дан од гра до ва ко ји је у ста ра вре ме на био одво-
јен за све ште ни ке, а и у ово вре ме ве ли ки број све ште ни ка имао 
је у ње му сво ја пре би ва ли шта. Ме ђу тим, град је имао вр ло ра-
зно ли ко ста нов ни штво. Он је био ве ли ко са о бра ћај но сре ди-
ште и у ње му су жи ве ли мно ги рим ски слу жбе ни ци и вој ни ци, 
за јед но са стран ци ма из ра зних кра је ва, а уби ра ње ца ри не чи-
ни ло га је до мом мно гих ца ри ни ка.

»Ста ре ши на ца ри нич ки« Зак хеј, био је Је вре јин, ко га су ње-
го ви су на род ни ци мр зе ли. Ње гов по ло жај и бо гат ство би ли су 
на гра да за по зив, ко га су се гну ша ли и ко ји је био сма тран сим-
бо лом не прав де и из ну ђи ва ња. Ипак, бо га ти  ца рин ски слу жбе-
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ник, иа ко је то та ко из гле да ло, ни је био пот пу но око рео све тов-
ни чо век. Ис под изгледа све тов но сти и охо ло сти на ла зи ло се 
ср це при јем чи во за бо жан ски ути цај. Зак хеј је слу шао о Ису су. 
Из ве штај о Оно ме ко ји се љу ба зно и па жљи во од но сио пре ма 
пре зре ним дру штве ним сло је ви ма про ши рио се на све стра не. 
У ста ре ши ни ца ри ни ка про бу ди ла се че жња за бо љим жи во-
том. Са мо не ко ли  ко ми ља од Је ри хо на, Јо ван Кр сти тељ про по-
ве дао је на Јор да ну и Зак хеј је чуо по зив на по ка ја ње. Упут ство 
ца ри ни ци ма »Не ишти те ви ше не го што вам је ре че но« (Лу ка 
3,13), иа ко спо ља за не ма ри ва но, оста ви ло је ути сак на ње гов 
ум. По зна вао је Пи сма и био осве до чен да је оно што ра ди по-
гре шно. Са да, чув ши ре чи за ко је се го во ри ло да по ти чу од Ве-
ли ког Учи те ља, осе ћао је да је гре шник у Бож јим очи ма. Ипак, 
оно што је чуо о Ису су рас плам са ло је на ду у ње го вом ср цу. 
По ка ја ње, об но ва жи во та, би ли су мо гу ћи чак и ње му; зар ни-
је ца ри ник је дан од нај по вер љи ви јих уче ни ка но во га Учи те ља? 
Зак хеј је од мах по чео да сле ди убе ђе ње, ко је је овла да ло њи ме и 
на док на ђу је они ма ко ји ма је на нео не прав ду.

Већ је по чео да ис пра вља сво је про шле ко ра ке, ка да су Је ри-
хо ном про стру ја ле ве сти да Исус ула зи у град. Зак хеј је од лу-
чио да Га ви ди. По чео је да схва та гор чи ну пло до ва гре ха и сву 
те жи ну ста зе оно га ко ји по ку ша ва да се вра ти са рђа вог пу та. 
Те шко је би ло под но си ти не ра зу ме ва ње, су сре та ње са по до-
зри во шћу и не по ве ре њем у на по ри ма да ис пра ви сво је гре шке. 
Ста ре ши на ца ри ни ка че знуо је да по гле да у ли це Оно га чи је су 
ре чи до не ле на ду ње го вом ср цу.

Ули це су би ле за кр че не, па Зак хеј, ко ји је био ма ло га ра ста, 
ни је мо гао ни шта да ви ди пре ко гла ва дру гих љу ди. Ни ко ни је 
же лео да га про пу сти, па се та ко тр че ћи ма ло ис пред мно штва 
до јед не раз гра на те смо кве, ко ја се над ви ла над пу тем, бо га ти 
уби рач по ре за по пео и сео из ме ђу гра на, ода кле је мо гао да по-
сма тра по вор ку ко ја је ис под про ла зи ла. Го ми ла се при бли жи ла 
и про ла зи ла, а Зак хеј је жељ ним по гле дом тра жио да пре по зна 
лик Оно га ко га је че знуо да ви ди.

По ред буч ног не го до ва ња све ште ни ка и ра би на и уз ви ка до-
бро до шли це мно штва, ова не и зго во ре на же ља ста ре ши не ца-
ри ни ка, про го во ри ла је Ису со вом ср цу. Из не на да, упра во ис-
под смо кве, гру па је за ста ла, они ко ји су ишли на пред и они 
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ко ји су ишли иза за у ста ви ли су се, а по глед Оно га ко ји чи та 
ду шу по ди гао се го ре. Го то во сум ња ју ћи у сво ја чу ла, чо век на 
др ве ту чуо је ре чи: »Зак хе ју, си ђи бр зо; јер Ми да нас ва ља би ти 
у тво јој ку ћи.«

Мно штво је на чи ни ло про лаз и Зак хеј, хо да ју ћи као у сну, 
кре нуо је према свом до му. Ме ђу тим, ра би ни су то по сма тра ли 
на мр ште них ли ца и гун ђа ли од не за до вољ ства и под сме ха што 
»гре шно ме чо ве ку до ђе у ку ћу«.

Зак хеј је био за пре па шћен, за па њен и за не мео због Хри сто ве 
љу ба ви и љу ба зно сти у ко јој се спу стио до ње га та ко не до стој-
ног. Са да су љу бав и вер ност пре ма но во про на ђе ном Учи те љу 
от пе ча ти ле ње го ве усне. Он ће јав но из ре ћи сво је при зна ње и 
ка ја ње.

У при су ству мно штва »Зак хеј ста де и ре че Го спо ду: Го спо де, 
ево по ла има ња сво је га да ћу си ро ма си ма, и ако сам ко га за нео 
вра ти ћу оно ли ко че тво ро«.

»А Исус му ре че: Да нас до ђе спа се ни је ку ћи овој; јер је и ово 
син Авра мов.«

Ка да је бо га ти мла ди по гла вар оти шао од Ису са, уче ни ци су 
се чу ди ли го во ру сво га Учи те ља: »Ка ко је те шко они ма ко ји се 
узда ју у сво је бо гат ство ући у цар ство Бож је!« Довик ну ли су 
јед ни дру ги ма: »Ко се да кле мо же спа сти?« Са да су има ли при-
каз исти ни то сти Хри сто вих ре чи: »Што је у љу ди не мо гу ће у 
Бо га је мо гу ће.« (Мар ко 10,24.26: Лу ка 18,27) Ви де ли су ка ко је-
дан бо га таш Бож јом ми ло шћу мо же да уђе у цар ство.

Пре не го што је по гле дао у Хри сто во ли це, Зак хеј је от по-
чео де ло ко јим се по ка зао као пра ви по кај ник. Пре не го што га 
је ико оп ту жио, при знао је свој грех. Пот чи ни о се осве до че њу 
Све то га Ду ха и по чео да спро во ди по у ку из ре чи на пи са них 
ка ко за ста ри Изра иљ та ко и за нас. Го спод је ре као дав но пре 
то га: »Ако оси ро ма ши брат твој и из не мог не ру ка ње го ва по-
ред те бе, при хва ти га, и као стра нац и до шљак не ка по жи ви уз 
те бе. Не мој узи ма ти од ње га ка ма те ни ти до би ти; не го се бој 
Бо га, да би по жи вео брат твој уз те бе. Но вац не мој му да ва ти 
на ка ма ту, ни ти му хра не сво је по за и мај ра ди до би ти.« »За то не 
ва рај те је дан дру го га, не го се бој те Бо га сво је га.« (3. Мој си је ва 
25,35–37.17) Ове ре чи из го во рио је сам Хри стос, ка да је био са-
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кри вен у Сту бу од обла ка и упра во пр ви Зак хе јев од го вор на 
Хри сто ву љу бав са сто јао се у ис по ља ва њу са мил ос ти пре ма си-
ро ма шни ма и они ма ко ји па те.

Ме ђу ца ри ни ци ма по сто јао је са вез, та ко да су мо гли угње-
та ва ти на род и под у пи ра ти јед ни дру ге у сво јим не по ште ним 
де ли ма. У свом оти ма њу спро во ди ли су оно што је го то во по-
ста ло све оп шти оби чај. Чак и све ште ни ци и ра би ни ко ји су их 
пре зи ра ли сно си ли су кри ви цу бо га ће ња не по ште ним по ступ-
ци ма под пла штом сво га све тог по зи ва. Ме ђу тим, чим се Зак-
хеј пот чи нио ути ца ју Све то га Ду ха, од ба цио је сва ки по сту пак 
су про тан че сти то сти.

Ни јед но по ка ја ње ни је пра во ако не иза зо ве про ме ну жи-
во та. Хри сто ва прав да ни је огр тач ко јим ће се покри ва ти не-
при зна ти и не о ста вље ни гре си; то је жи вот но на че ло ко је п ре-
о бра жа ва ка рак тер и упра вља по на ша њем. С ветост је пот пу на 
при пад ност Бо гу; то је пот пу но пре да ње ср ца и жи во та за стан 
не бе ским на че ли ма.

Хри шћа нин у свом по слов ном жи во ту тре ба да пред ста ви 
све ту на чин на ко ји би наш Го спод во дио по слов не по ду хва те. У 
сва ком по слу он тре ба да по ка же да је Бог ње гов Учи тељ. »Све-
ти ња Го спо ду« тре ба да бу де на пи са но на тр го вач ким днев ни ци-
ма и глав ној књи зи, на уго во ри ма, при зна ни ца ма и вред но сним 
па пи ри ма. Они ко ји твр де да су Хри сто ви след бе ни ци и ко ји по-
слу ју на не по штен на чин, ла жни су све до ци о ка рак те ру све тог, 
пра вед ног и ми ло сти вог Бо га. Сва ки обра ће ни човек, као и Зак-
хеј, об ја ви ће ула зак Хри ста у сво је ср це ти ме што ће на пу сти ти 
не пра вед не по ступ ке, ко ји су обе ле жа ва ли ње гов жи вот. Као и 
ста ре ши на ца ри нич ки, он ће пру жи ти до ка зе сво је искре но-
сти ти ме што ће на до кн ади ти на не се ну ште ту. Го спод ка же: »И 
вра ти без бо жник за лог, и вра ти што је отео, и ста не хо да ти по 
уред ба ма жи вот ним не чи не ћи бе за ко ња; ... од свих гре ха што је 
згре шио ни шта му се не ће спо ме ну ти; ... до и ста ће жив би ти.« 
(Је зе киљ 33,15.16)

Ако смо дру ги ма учи ни ли не прав ду не ким не пра вед ним по-
слов ним по ду хва том, ако смо пре ва ри ли у тр го ви ни или ако 
смо под ва ли ли не ком чо ве ку, чак иа ко је то би ло у окви ри ма 
за ко на, тре ба да при зна мо сво је зло де ло и на док на ди мо ште ту, 
ко ли ко је год то у на шој мо ћи. Пра во је да не на док на ди мо са мо 
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оно што смо узе ли, већ и све оно што би се вре ме ном на го ми-
ла ло пра вил ном и му дром упо тре бом, док је то би ло у на шој 
сво ји ни.

Спа си тељ је ре као Зак хе ју: »Да нас до ђе спа се ни је ку ћи овој.« 
Не са мо што је Зак хеј био бла го сло вен не го са њим и цео ње гов 
дом. Хри стос је до шао у ње гов дом да му да по у ке о исти ни и 
по у чи ње го ве до ма шње о не бе ском цар ству. Они су би ли ис-
кљу че ни из си на го га због пре зи ра ра би на и вер ни ка; али са да, 
нај по ча ство ва ни ји дом у це лом Је ри хо ну, оку пио се око бо жан-
ског Учи те ља да у сво јој ку ћи слу ша ре чи жи во та.

Ка да Хри ста при ми мо као лич ног Спа си те ља, до ла зи спа се-
ње ду ши. Зак хеј је при мио Ису са, не са мо као про ла зног го ста 
у свом до му, већ као Оно га који ће пре би ва ти у храму ду ше. 
Књи жев ни ци и фа ри се ји оп ту жи ва ли су га као гре шни ка, гун-
ђа ју ћи про тив Хри ста за то што је по стао ње гов гост, али Го спод 
га је пре по знао као Авра мо вог си на. Јер »су они си но ви Авра-
мо ви ко ји су од ве ре«. (Га ла ти ма 3,7)



Глава 62

Oва глава заснована је на  Матеју 26,6-13; 
Марку 14,3-11; Луки 7,36-50; Јовану 11,55-57; 12,1-11.

ГОЗБА У 
СИМОНОВОЈ КУЋИ

Си мон из Ви та ни је сма трао се Ису со вим уче ни ком. Био је 
је дан од не ко ли ци не фа ри се ја ко ји су се отво ре но при дру-

жи ли Хри сто вим след бе ни ци ма. Он је при знао Ису са као Учи-
те ља и на дао се да би Он мо гао би ти Ме си ја, али ни је Га при-
хва тио као Спа си те ља. Ње гов ка рак тер ни је био пре о бра жен, 
ње го ва на че ла би ла су не про ме ње на.

Си мон је био ис це љен од гу бе и то га је при ву кло Ису су. 
Желео је да по ка же сво ју за хвал ност и при ли ком Хри сто ве по-
след ње по се те Ви та ни ји, на чи нио је го збу Спа си те љу и Ње го-
вим уче ни ци ма. Ова го зба оку пи ла је мно ге Је вре је. У Је ру са-
ли му је у то вре ме би ло ве ли ко уз бу ђе ње. Хри стос и Ње го ва 
ми си ја при вла чи ли су ве ћу па жњу не го ика да ра ни је. Они ко ји 
су до шли на го збу буд но су пра ти ли Ње го во кре та ње, а не ки од 
њих чи ни ли су то не при ја тељ ским  по гле дом.

Спа си тељ је сти гао у Ви та ни ју са мо шест да на пре Пас хе, и по 
оби ча ју по тра жио је од мор у Ла за ре вом до му. Мно ги пут ни ци 
ко ји су сти за ли у град, ра ши ри ли су вест да је и Он на свом пу ту 
у Је ру са лим и да ће се пре ко Су бо те од ма ра ти у Ви та ни ји. Ме ђу 
љу ди ма вла да ло је ве ли ко оду ше вље ње. Мно штво се оку пи ло у 
Ви та ни ји, не ки из на кло но сти пре ма Ису су, а дру ги из ра до зна-
ло сти у жељи да ви де чо ве ка ко ји је вас кр снуо из мр твих.

Мно ги су оче кив а ли да од Ла за ра чу ју чу де сан из ве штај о 
при зо ри ма ко ји ма је био све док по сле смр ти. Би ли су из не на-
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ђе ни што им ни шта ни је ре као. Ни је имао ни шта од то га да им 
ка же. На дах ну ће об ја вљу је: »Мр тви не зна ју ни шта... и љу ба ви 
њи хо ве и мр жње њи хо ве и за ви сти њи хо ве не ста ло је.« (Про-
по вед ник 9,5.6) Ме ђу тим, Ла зар је имао да им из не се див но све-
до чан ство о Хри сто вом ра ду. Он је вас кр снут из мр твих са тим 
ци љем. Са си гур но шћу и си лом из ја вио је да је Исус Бож ји Син.

Из ве шта ји ко је су по се ти о ци Ви та ни је од не ли у Је ру са лим, 
по ве ћа ли су уз бу ђе ње. Љу ди су би ли жељ ни да ви де и чу ју Ису-
са. Све оп ште пи та ње би ло је хо ће ли Га Ла зар пра ти ти у Је ру са-
лим и да ли ће про рок на Пас хи би ти кру ни сан за ца ра. Све ште-
ни ци и по гла ва ри ви де ли су да њи хо ва моћ над на ро дом стал но 
сла би, па је њи хо ва мр жња пре ма Ису су по ста ла још же шћа. Је-
два су че ка ли при ли ку да Га за у век укло не са сво га пу та. Ка ко је 
вре ме од ми ца ло, по че ли су да стра ху ју да Он по сле све га мо жда 
не ће до ћи у Је ру са лим. При се ћа ли су се ка ко је че сто осу је ћи вао 
њи хо ве уби лач ке на ме ре, па су се бо ја ли да је Он и са да про чи-
тао њи хо ве не при ја тељ ске на ме ре, и да ће оста ти да ле ко. Ни су 
би ли у ста њу да са кри ју сво ју за бри ну тост, па су се ме ђу соб но 
пи та ли: »Шта ми сли те ви за што не до ла зи на пра зник?«

Са зван је са вет све ште ни ка и фа ри се ја. Од Ла за ре вог вас кр-
се ња на кло ност на ро да би ла је та ко изразита пре ма Хри сту, да 
би би ло опа сно јав но Га ухап си ти. Та ко су вла сти од лу чи ле да Га 
ухва те тај но и да Га што ти ше из ве ду на суд. На да ли су се да ће 
се ка да Ње го ва осу да по ста не по зна та, не стал на пли ма јав ног 
ми шље ња сми ри ти у њи хо ву ко рист.

На тај на чин на ме ра ва ли су да уни ште Ису са. Али док год је 
Ла зар жи вео, све ште ни ци и ра би ни су зна ли да ни су си гур ни. 
Са мо по сто ја ње чо ве ка ко ји је био че ти ри да на у гро бу и ко ји 
је Ису со вом ре чи вра ћен у жи вот, иза зва ће ра ни је или ка сни је 
от пор. На род би се осве тио сво јим во ђа ма због од у зи ма ња жи-
во та Оно ме ко ји је био у ста њу да из вр ши та кво чу до. Си не дри-
он је за то од лу чио да и Ла зар мо ра умре ти. За вист и пред ра су да 
дов де су до ве ли сво је ро бо ве. Мр жња и не вер ство је вреј ских 
во ђа стал но су се по ве ћа ва ли у намери да од у зму жи вот чак и 
оно ме ко га је бес ко нач на си ла из ба ви ла из гро ба.

Док је у Је ру са ли му на пре до ва ла за ве ра, Исус и Ње го ви при ја-
те љи би ли су по зва ни на Си мо но ву го збу. Спа си тељ је за сто лом 
се део са Си мо ном, ко га је ис це лио од од врат не бо ле сти, са јед не 
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стра не и Ла за ром ко га је по ди гао из мр твих са дру ге стра не. Мар-
та је по слу жи ва ла код сто ла, док је Ма ри ја жељ но слу ша ла сва ку 
реч са Ису со вих уса на. У свом ми ло ср ђу, Исус јој је опро стио гре-
хе, по звао ње ног во ље ног бра та да иза ђе из гро ба, па је Ма ри ји-
но ср це би ло ис пу ње но за хвал но шћу. Чу ла је ка ко Исус го во ри о 
сво јој смр ти ко ја се при бли жа ва, и у сво  јој ду бо кој љу ба ви и жа-
ло сти че зну ла је да Му ис ка же по што ва ње. По це ну ве ли ке лич не 
жр тве, ку пи ла је јед ну ала ба стер ску бо чи цу »мно го це но га ми ра 
чи сто га нар до ва« да Му по ма же те ло. Али са да су мно ги из ја вљи-
ва ли да ће Он уско ро постати кру ни сани цар. Њен бол пре тво рио 
се у ра дост па је че зну ла да бу де пр ва ко ја ће ода ти по што ва ње 
свом Го спо ду. Раз бив ши скле ни цу ми ри са, из ли ла је њен са др жај 
на Ису со ву гла ву и но ге; за тим је кле кла пла чу ћи, ква си ла ње го ве 
но ге сво јим су за ма и оти ра ла их сво јом ду гом, буј ном ко сом.

Желе ла је да из бег не да је не ко при ме ти и ње ни по кре ти мо-
гли су про ћи не о па же но, али ми ро је ис пу ни ло про сто ри ју ми-
ри сом и об ја ви ло њен чин свим при сут ни ма. Ју да је по сма трао 
овај чин са ве ли ким не за до вољ ством. Уме сто да са че ка и чу је 
шта ће Хри стос ре ћи о ово ме, по чео је они ма у сво јој бли зи-
ни ша па том да пре но си сво је за мер ке, пре ба цу ју ћи Хри сту што 
тр пи та кво ра си па ње. Лу ка во је на во дио на ми сао ко ја ће ве ро-
ват но иза зва ти не за до вољ ство.

Ју да је био бла гај ник уче ни ка, па је од њи хо ве не знат не за-
ли хе по тај но узи мао за се бе, ума њу ју ћи та ко још ви ше њи хо ва 
скром на сред ства. Желео је да ста ви у ков че жић све што је мо-
гао да до би је. Но вац из ков че жи ћа че сто је узи ман да би се по-
мо гло си ро ма си ма и ка да је не што ку пље но што Ју да ни је сма-
трао ва жним, ре као би: »Че му то ра си па ње? За што се вред ност 
то га ни је ста ви ла у ков че жић ко ји но сим за си ро ма шне?« Ма-
ри ји но де ло са да је би ло у та ко упа дљи вој су прот но сти са ње-
го вом се бич но шћу, да се по сти део и по свом оби ча ју по ку шао 
да при пи ше вред ну по бу ду свом при го во ру на њен дар. Окре-
нув ши се уче ни ци ма упи тао је: »За што се ово ми ро не про да де 
за три ста гро ша и не да де си ро ма си ма? А ово ре че не што се 
ста ра ше за си ро ма хе, не го што бе ше лу пеж, и има ше ков че жић 
и но ша ше што се ме та ше у њ.« Ју да ни је имао ср ца за си ро ма-
шне. Да је Ма ри ји но ми ро било про дато, и да је но вац до шао 
под ње го ву упра ву, си ро ма шни не би има ли ни ка кве ко ристи. 
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Ју да је имао ви со ко ми шље ње о сво јој по слов ној спо соб но-
сти. Као фи нан сиј ски струч њак сма трао је се бе мно го ви шим 
од оста лих уче ни ка и на во дио их да га по сма тра ју у истом све-
тлу. Сте као је њи хо во по ве ре ње и вр шио снажан ути цај на њих. 
Ње го во ла жно са о се ћа ње пре ма си ро ма шни ма об ма ну ло их је 
и ње гов лу ка ви на го ве штај учи нио је да са не по ве ре њем гле да ју  
на Ма ри ји ну ода ност. Ша пу та ње је кру жи ло око сто ла: »За што 
се чи ни та ква ште та? Јер се мо га ше ово про да ти ску по и нов ци 
да ти се си ро ма си ма.«

Ма ри ја је чу ла ре чи кри ти ке. Ср це јој је за дрх та ло. Пла ши-
ла се да ће је се стра пре ко ри ти за ра сип ност. Учи тељ би та ко ђе 
мо гао да по ми сли да је ла ко ми сле на. Без ика квог оправ да ња или 
из ви ње ња на ме ра ва ла је да се по ву че, ка да се за чуо глас ње ног 
Го спо да: »Оста ви те је; шта јој сме та те?« Ви део је да је би ла по ни-
же на и збу ње на. Знао је да је овим чи ном слу жбе из ра зи ла сво-
ју за хвал ност за опро ште ње гре ха, па је до нео олак ша ње ње ном 
уму. По ди жу ћи свој глас из над кри тич ког жа мо ра, ре као је: »Она 
учи ни до бро де ло на Ме ни. Јер си ро ма хе има те сваг да са со бом, 
и кад год хо ће те мо же те им до бро чи ни ти, а Ме не не ма те сваг да. 
Оно што мо же, учи ни: Она по ма за на пред те ло Мо је за укоп.«

Ми ри сни дар ко ји је Ма ри ја на ми сли ла да из да шно утро ши на 
Спа си те ље во мр тво те ло, из ли ла је на Ње го во жи во те ло. При ли-
ком са хра не ње гов ми рис ис пу нио би гроб, а са да је уве се ља вао 
Ње го во ср це јемством ње не ве ре и љу ба ви. Јо сиф из Ари ма те је и 
Ни ко дим ни су по ну ди ли свој дар љу ба ви Ису су за Ње го ва жи во-
та. Са гор ким су за ма до но си ли су сво је ску по це не ми ри се за Ње-
го во хлад но, бе све сно те ло. Жене ко је су до не ле ми ри се на гроб 
уза луд но су се тру ди ле, јер је Он вас кр снуо. Али из ли ва ју ћи сво ју 
љу бав на Спа си те ља, док је био све стан ње не ода но сти, Ма ри ја Га 
је по ма за ла за укоп. А ка да је кре нуо у та му свог ве ли ког ис ку ше-
ња, по нео је са со бом и се ћа ње на то де ло, на за ло гу љу ба ви ко ја 
ће Му веч но при па да ти од оних ко је је ис ку пио.

По сто је мно ги ко ји до но се дра го це не да ро ве мр тви ма. Док 
сто је око хлад ног, не по мич ног те ла сло бод но из го ва ра ју ре чи 
љу ба ви. Не жност, по што ва ње, ода ност не о гра ни че но се ис ка-
зу ју оно ме ко ји не ви ди и не чу је. Да су ове ре чи би ле из го во ре-
не, ка да су умор ном ду ху би ле то ли ко по треб не, ка да је ухо мо-
гло да их чу је, а ср це осе ти, ка ко би дра го цен био њи хов ми рис!
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Ма ри ја ни је зна ла пот пун зна чај свог де ла љу ба ви. Она ни је 
би ла у ста њу да од го во ри сво јим ту жи те љи ма. Ни је мо гла да 
об ја сни за што је иза бра ла ту при ли ку да по ма же Ису са. Све ти 
Дух је при пре мио при ли ку за њу и она је по слу ша ла Ње го ве 
под сти ца је. На дах ну ће си ла зи не да ју ћи об ја шње ње. Не ви дљи-
во при су ство го во ри уму и ду ши и по кре ће ср це да де лу је. Оно 
је оправ да ње са мо се би.

Хри стос је објаснио Ма ри ји зна че ње ње ног де ла и ти ме јој 
је дао ви ше не го што је при мио. »А она из лив ши ми ро ово на 
те ло Мо је«, ре као је Он, »за укоп Ме при у го то ви.« Као што се 
скле ни ца од ала ба сте ра раз би ла и ис пу ни ла це лу ку ћу сво јим 
ми ри сом, та ко и Хри стос тре ба да умре, ње го во те ло тре ба да 
се сло ми, али Он ће уста ти из гро ба и ми рис Ње го вог жи во та 
тре ба да ис пу ни Зе мљу. Хри стос је »љу био нас, и пре да де Се бе 
за нас у при лог и жр тву Бо гу на слат ки ми рис«. (Ефе сци ма 5,2)

»За и ста вам ка жем«, из ја вио је Хри стос, »где се год ус про по-
ве да ово Је ван ђе ље по све му све ту, ка за ће се и то за спо мен ње-
зин.« Гле да ју ћи у бу дућ ност, Спа си тељ је са по уз да њем го во рио 
о свом Је ван ђе љу. Оно тре ба да се про по ве да по це ло ме све ту. 
И до кле год се Је ван ђе ље бу де ши ри ло, Ма ри јин дар ши ри ће 
свој ми рис и ср ца ће би ти бла го сло ве на ње ним не при пре ма ним 
де лом. Цар ства ће се ди за ти и па да ти, име на вла да ра и за во-
је ва ча би ће за бо ра вље на, али де ло ове же не оста ће бе смрт но 
на стра ни ца ма све те исто ри је. Све до кра ја вре ме на та раз би је-
на ала ба стер ска скле ни ца ка зи ва ће при чу о не из мер ној Бож јој 
љу ба ви за па ли људ ски род.

Ма ри ји но де ло би ло је у из ра зи тој су прот но сти са де лом ко-
је је Ју да на ме ра вао да учи ни. Ка кву оштру по у ку би Хри стос 
мо гао да да ње му ко ји је по се јао се ме кри ти ке и злих ми сли у 
умо ве уче ни ка! Ка ко оправ да но би ту жи лац мо гао би ти оп ту-
жен! Он ко ја чи та по бу де сва ко га ср ца и раз у ме сва ко де ло, мо-
гао је да пред при сут ни ма на го зби отво ри мрач на по гла вља из 
Ју ди ног ис ку ства. Пра зно пре тва ра ње на ко ме је из дај ник за-
сно вао сво је ре чи мо гло је би ти от кри ве но, јер уме сто да је са о-
се ћао са си ро ма шни ма, пљач као је но вац ко ји је био на ме њен за 
пот по ру њима. Оправ да ни гнев мо гао би се по ди ћи про тив ње-
га због угње та ва ња удо ви ца, си ро ча ди и над ни ча ра. Ме ђу тим, 
да је Хри стос ра зо ткри о Ју ду, то би било на ведено као раз лог за 
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из да ју. И да је био оп ту жен као ло пов, Ју да би сте као на кло ност, 
чак ме ђу уче ни ци ма. Спа си тељ га ни је уко рио и на тај на чин 
из бе гао да му пру жи из го вор за из да ју.

Ме ђу тим, по глед ко ји је Исус упу тио Ју ди, уве рио га је да је 
Спа си тељ про зрео ње го во ли це мер ство и про чи тао ње гов ни-
зак и под ли ка рак тер. По хва љу ју ћи Ма ри ји но де ло, ко је је било 
та ко оштро осу ђе но, Хри стос је уко рио Ју ду. Пре овог, Спа си-
тељ га ни ка да ни је не по сред но уко рио. Са да је укор уз не ми рио 
ње го во ср це. Од лу чио је да се осве ти. Са ве че ре је оти шао пра-
во у пр во све ште нич ку па ла ту, у ко јој је за те као са вет на за се да-
њу и по ну дио да им у њи хо ве ру ке из да Ису са.

Све ште ни ци су се ве о ма об ра до ва ли. Овим изра иљ ским во-
ђа ма пру же на је пред ност да при хва те Хри ста као сво га Спа-
си те ља без ика квих но ва ца или це не. Али од би ли су дра го це ни 
дар ко ји им је по ну ђен у нај не жни јем ду ху љу ба ви ко ја при вла-
чи к се би. Од би ли су да при хва те то спа се ње ко је ви ше вре ди од 
зла та и ку пи ли сво га Го спо да за три де сет сре бр ни ка.

Ју да је по пу штао по хле пи, све док ни је угу ши ла сва ку до бру 
особину ње го вог ка рак те ра. За ви део је на да ру до не се ном Ису-
су. Ње го во ср це го ре ло је од за ви сти због тога што је Спа си тељ 
при мио дар до сто јан зе маљ ских вла да ра. За из нос ко ји је био 
мно го ма њи од це не скле ни це за ми рис, из дао је сво га Го спо да .

Уче ни ци ни су би ли као Ју да. Во ле ли су Спа си те ља. Али ни су 
пра вил но про це ни ли Ње гов уз ви ше ни ка рак тер. Да су схва ти ли 
шта је учи нио за њих, осе ћа ли би да ни шта што Му је по кло ње но 
ни је уза луд но по тро ше но. Му дра ци са Ис то ка, ко ји су та ко ма ло 
зна ли о Ису су, ис ка за ли су пот пу ни је ува жа ва ње ча сти ко ја Му 
при па да. До не ли су дра го це не по кло не Спа си те љу и са стра хо по-
што ва њем Му се по кло ни ли иа ко је био но во ро ђен че у ја сла ма.

Хри стос це ни де ла љу ба зно сти про и за шла из ср ца. Ка да Му 
је не ко учи нио не ко де ло љу ба ви, Он је у сво јој не бе ској пле ме-
ни то сти бла го сло вио оно га ко ји је то учи нио. Ни је од би јао ни 
нај јед но став ни ји цвет убран деч јом ру ком, ко ји Му је по ну ђен 
из љу ба ви. Он је при хва тао да ро ве од де це и бла го си љао да ва-
о це, упи су ју ћи њи хо ва име на у Књи гу жи во та. По ма за ње, ко је 
је Марија учи ни ла над Ису сом, спо ми ње се у Све том пи сму и 
тако чини раз ли ку из ме ђу ње и дру гих Ма ри ја. Де ла љу ба ви и 
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до брог по што ва ња пре ма Ису су, до каз су ве ре у Ње га као Бож-
јег Си на. Све ти Дух спо ми ње као до ка зе вер но сти же не пре ма 
Хри сту: »Ако је све ти ма но ге пра ла, ако је не вољ ни ма по ма га-
ла, ако је ишла за сва ким до брим де лом.« (1. Ти мо ти ју 5,10)

Хри стос се ра до вао због озбиљ не Ма ри ји не же ље да из вр-
ши во љу сво га Го спо да. При хва тио је бо гат ство чи стих осе ћа ња 
ко је Њего ви уче ни ци ни су и не би раз у ме ли. Ова же ља ко јом 
је Ма ри ја мо ра ла да учи ни ову слу жбу за свог Го спо да има ла је 
ве ћу ва жност за Хри ста од свих ску по це них уља на све ту, за то 
што је оно из ра жа ва ло ње но ува жа ва ње Спа си те ља све та. То је 
би ла Хри сто ва љу бав ко ја је њу водила. Не у по ре ди во са вр шен-
ство Хри сто вог ка рак те ра ис пу ња ва ло је ње ну ду шу. То ми ри-
сно уље би ло је сим бол ср ца да ва о ца. То је био спо ља шњи из раз 
љу ба ви на па ја не не бе ским по т о ци ма све док се ни је из ли ла.

Ма ри ји но де ло би ло је упра во она по у ка ко ја је уче ни ци ма 
тре ба ло да по ка же да би Хри сту био при ја тан из раз њи хо ве љу-
ба ви. Он је њи ма био све, али они ни су схва ти ли да ће им уско ро 
би ти ус кра ће но Ње го во при су ство, да уско ро не ће мо ћи да Му 
по кло не ни је дан дар сво је за хвал но сти за Ње го ву ве ли ку љу бав. 
Хри сто ву уса мље ност, Ње го ву одво је ност од не бе ских дво ро ва, 
то што је жи вео жи во том љу ди, уче ни ци ни ка да ни су схва ти ли 
или це ни ли као што би тре ба ло. Че сто је био жа ло стан за то што 
Му уче ни ци ни су пру жи ли оно што је тре ба ло да при ми од њих. 
Знао је да, кад би би ли под ути ца јем не бе ских ан ђе ла ко ји су Га 
пра ти ли, и они би схва ти ли да ни ка ква жр тва не би има ла до-
вољ ну вре дност да об зна ни ду хов на осе ћа ња ср ца.

Њи хо во на кнад но са зна ње пру жи ло им је потпуно са зна ње 
о величини онога што су мо гли учи ни ти за Ису са из ра жа ва ју-
ћи љу бав и за хвал ност сво јих ср ца, док су би ли по ред Ње га. 
Ка да Исус ви ше ни је био са њи ма и ка да су се за и ста осе ћа ли 
као ов це без па сти ра, по че ли су да уви ђа ју ка ко су мо гли да Му 
по ка жу па жњу ко ја би до не ла ра дост Ње го вом ср цу. Ни су ви ше 
окри вља ва ли Ма ри ју, већ се бе. О, ка да би мо гли да по ву ку сво је 
при го ва ра ње, сво је спо ми ња ње си ро ма шних као вред ни јих да 
при ме дар пре не го Хри стос! Жесто ко су осе ћа ли пре кор, док 
су ра ње но те ло сво га Го спо да ски да ли са кр ста.

Иста по тре ба ви ди се да нас и у на шем све ту. Са мо ма ло 
њих пра вил но це ни оно што Хри стос значи за њих. Ка да би то 
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чи ни ли, он да би се из ра зи ла узвишеност Ма ри ји не љу бави и 
неупоредиви дар по ма за ња. Ску по це но ми ри сно уље не би се 
сма тра ло про па лим. Ни шта не би било толико дра го це но да се 
не по кло ни Хри сту, ни ка кво са мо о дри ца ње и са мо по жр тво в-
ност преве ли ким да буду поднесени ра ди Ње га.

Ре чи из го во ре не у гне ву: »За што се чи ни та ква ште та«, жи во 
су из не ле пред Хри ста нај ве ћу жр тву ко ја је ика да учи ње на – 
дар са мо га Се бе на жр тву по мир ни цу за из гу бље ни свет. Го спод 
је био та ко да ре жљив пре ма сво јој људ ској по ро ди ци да се за 
Ње га не мо же ре ћи да је мо гао да учи ни ви ше. Да ру ју ћи Ису са, 
Бог је дао це ло Не бо. Са људ ске тач ке гле ди шта, та ква жр тва 
пред ста вља ла је не м и ло срд но ра си па ње. По људ ском схва та-
њу, це ло ку пан план спа се ња пред ста вља ра си па ње бла го да ти и 
сред става. Сву да се су сре ће мо са са мо о дри ца њем и све срд ном 
жр твом. Не бе ска вој ска за и ста са чу ђе њем мо же да по сма тра 
људ ску по ро ди цу ко ја од би ја да бу де уз диг ну та и обо га ће на не-
о гра ни че ном љу ба вљу из ра же ном у Хри сту. Они ствар но мо гу 
да уз вик ну: Че му ово ве ли ко ра сип ни штво?

Ме ђу тим, ис ку пље ње за из гу бље ни свет тре ба да бу де пу но, 
обил но и пот пу но. Хри стов дар био је та ко оби лан да је сти гао 
до сва ке ду ше ко ју је Бог ство рио. Он се ни је мо гао та ко огра-
ни чи ти да не пре ко ра чи број оних ко ји ће при хва ти ти ве ли ки 
Дар. Сви љу ди ни су спа се ни, а ипак план спа се ња ни је ра сип-
ни штво, за то што не по сти же све што је њи ме ве ли ко ду шно 
обез бе ђе но. Он мо ра би ти до вољ ан, да пре тек не.

До ма ћин Си мон, под ути ца јем Ју ди ног при го ва ра ња Ма ри-
ји ном да ру, био је из не на ђен Ису со вим по на ша њем. Ње гов фа-
ри сеј ски по нос био је по вре ђен. Знао је да мно ги од ње го вих 
го сти ју гле да ју на Хри ста са не по ве ре њем и не за до вољ ством. 
Си мон је ре као у свом ср цу: »Да је Он про рок, знао би ко и ка-
ква Га се же на до та че, јер је гре шни ца.«

Из ле чив ши Си мо на од гу бе, Хри стос га је спа сао од жи во-
та јед на ког смр ти. Али Си мон се са да пи тао да ли је Спа си тељ 
про рок. Си мон је пао у ис ку ше ње да ми сли ка ко Хри стос ни је 
про рок за то што је до пу стио овој же ни да Му се при бли жи, за-
то што је ни је гнев но и пре зри во од гур нуо као ону чи ји су гре си 
су ви ше ве ли ки да би би ли опро ште ни и за то што ни је по ка зао 
да зна да је по ср ну ла. Исус ни шта не зна о овој же ни ко ја је та ко 
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сло бод на у свом оп хо ђе њу, по ми слио је он, ина че јој не би до-
пу стио да Га се до так не.

Ме ђу тим, Си мо но во не по зна ва ње Бо га и Хри ста на ве ло га 
је да ми сли она ко ка ко је ми слио. Ни је схва тио да Бож ји син 
мо ра да де лу је на бо жан ски на чин, са са жа ље њем, не жно шћу и 
ми ло ср ђем. Си мо нов на чин огле дао се у не при да ва њу ни ка кве 
па жње Ма ри ји ној по кај нич кој слу жби. Ње но де ло љу бље ња и 
по ма за ња Хри сто вих но гу ми ри сом раз дра жи ло је ње го ву без-
душност. По ми слио је да би Хри стос кад би био про рок, пре по-
знао гре шни ке и уко рио их.

На ову не из ре че ну ми сао, Спа си тељ је од го во рио: »Си мо  не! 
имам ти не што ка за ти... Дво ји ца бе ја ху ду жни јед но ме зај модавцу, 
је дан бе ше ду жан пет сто ти на ди на ра, а дру ги пе де сет. А кад они 
не има до ше да му вра те, по кло ни обо ји ци. Ка жи ко ји ће га од њих 
дво ји це већ ма љу би ти. А Си мон од го ва ра ју ћи ре че: Ми слим онај 
ко ме нај ви ше по кло ни. А он му ре че: Пра во си су дио.«

Као што је На тан учи нио са Да ви дом, та ко је и Хри стос сво ју 
по у ку у до му са крио ве лом ове при че. Препустио је свом до-
ма ћи ну те рет из ри ца ња пре су де са мо ме се би. Си мон је на вео 
на грех ову же ну ко ју је са да пре зи рао. Она је до жи ве ла ве ли ку 
не прав ду од ње га. Си мон и ова же на пред ста вље ни су дво ји цом 
ду жни ка из при че. Исус ни је на ме ра вао да пру жи по у ку о то ме 
да ове две осо бе тре ба да осе ћа ју раз ли чи ти сте пен оба ве зе, јер 
је сва ка од њих има ла дуг за хвал но сти, ко ји ни ка да не мо же да 
се вра ти. Ме ђу тим, Си мон је сма трао се бе пра вед ни јим од Ма-
ри је, па је Исус же лео да он уви ди ко ли ко је у ства ри би ла ве ли-
ка ње го ва кри ви ца. Желео је да му по ка же да је ње гов грех био 
ве ћи од ње ног, то ли ко ве ћи ко ли ко је дуг од пет сто ти на ди на ра 
био ве ћи од ду га од пе де сет ди на ра.

Си мон је са да по чео да по сма тра се бе у но вој све тло сти. Ви-
део је ка ко се односио према Ма ри ји, Онај ко ји је био ви ше не го 
про рок. Он је уви део да Хри стос сво јим оштрим про роч ким 
оком чи та ње но ср це љу ба ви и ода но сти. Постиђен схва тио је 
да се на ла зи у при сут но сти Оно га ко ји је уз ви ше ни ји од ње га.

»Уђох у тво ју ку ћу«, на ста вио је Хри стос, »ни во де Ми на 
но ге ни си дао«, а Ма ри ја су за ма по ка ја ња, по кре ну тог љу ба вљу, 
опра ла Ми је но ге и отр ла их ко сом са сво је гла ве. »Це ли ва Ми 
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ни си дао; а она, ко ју ти пре зи реш, от ка ко уђох не пре ста це-
ли ва ти Ми но гу.« Хри стос је на бра јао при ли ке ко је је Си мон 
имао да по ка же сво ју љу бав пре ма свом Го спо ду и сво је при-
зна ње за оно што је учин ио за ње га. Отво ре но, али са не жном 
уч ти во шћу, Спа си тељ је уве ра вао сво је уче ни ке да је Ње го во 
ср це жа ло сно, ка да Ње го ва де ца за не ма ре да Му ис ка жу сво ју 
за хвал ност ре чи ма и де ли ма љу ба ви.

Онај ко ји ис пи ту је ср це чи тао је по бу де ко је су по кре ну ле 
Ма ри ји но де ло, а Он је ви део и дух ко ји је под ста као Си мо но ве 
ре чи. »Ви диш ли ову же ну«, ре као му је Он. Она је гре шни ца. 
»Ка жем ти: Опра шта ју јој се гре си мно ги, јер је ве ли ку љу бав 
има ла; а ко ме се ма ло опра шта има ма лу љу бав.«

Си мо но ва хлад но ћа и не мар ност пре ма Спа си те љу по ка за ле 
су да је ма ло це нио ми лост ко ју је при мио. Он је ми слио да је 
по ча ство вао Ису са по зи ва ју ћи Га у свој дом. Али са да је ви део 
се бе ка кав је за и ста био. Док је ми слио да чи та сво га Го ста, ње-
гов Гост је чи тао ње га. Уви део је сву тач ност Хри сто вог су да о 
ње му. Ње го ва ве ра би ла је ха љи на фа ри сеј ства. Он је пре зи рао 
Ису со во са жа ље ње. Ни је га пре по знао као Пред став ни ка Бо га. 
Док је Ма ри ја би ла гре шни ца ко јој је опро ште но, он је био гре-
шник ко ји ни је до био опро штај. Стро го пра ви ло прав де ко је је 
же лео да усме ри про тив ње, осу ди ло је ње га.

Си мон је био дир нут Хри сто вом љу ба зно шћу што га ни је јав-
но уко рио пред го сти ма. Са њиме ни је по сту пљено она ко ка ко 
је он же лео да се по сту пи пре ма Ма ри ји. Ви део је да Исус не же-
ли да из ло жи ње го ву кри ви цу дру ги ма, већ је же лео да исти ни-
тим твр ђе њем о овом слу ча ју осве до чи ње гов ум и љу ба зно шћу 
пу ном са жа ље ња по ко ри ње го во ср це. Ст рого жи го са ње учи ни-
ло би да Си мон отврд не пре ма по ка ја њу, а стр пљи ва опо ме на 
уве ри ла га је у ње го ву кри ви цу. Уви део је ве ли чи ну ду га ко ји је 
ду го вао свом Го спо ду. Ње го ва гор дост је по ни же на, он се по ка-
јао и гор ди фа ри сеј по стао је по ни зни, са мо по жр тво в ни уче ник.

Ма ри ју су сма тра ли ве ли ком гре шни цом, али Хри стос је по-
зна вао окол но сти ко је су об ли ко ва ле њен жи вот. Он је мо гао да 
уга си сва ку искру на де у ње ној ду ши, али то ни је учи нио. Он је 
био тај ко ји ју је по ди гао из оча ја и про па сти. Се дам пу та чу-
ла је ка ко је уко рио зле ду хо ве, ко ји су вла да ли ње ним ср цем и 
умом. Чу ла је Ње го ву сна жну ви ку Оцу за њу. Зна ла је ко ли ко 
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је грех од вра тан Ње го вој не у мр ља ној чи сто ти и у Ње го вој си ли 
по бе ди ла је.

Ка да је у људ ским очи ма њен слу чај из гле дао без на де жан, 
Хри стос је у Ма ри ји ви део мо гућ ност да чи ни до бро. Он је ви-
део бо ље осо би не ње ног ка рак те ра. План от ку пље ња по да рио 
је људ ском ро ду ве ли ке мо гућ но сти, а у Ма ри ји је тре ба ло да се 
оства ре ове мо гућ но сти. Ње го вом ми ло шћу по ста ла је су де о ник 
у бо жан ској при ро ди. Она ко ја је па ла и чи ји је ум био пре би ва-
ли ште злих ду хо ва, би ла је у за јед ни ци и слу жби до ве де на вр ло 
бли зу Спа си те љу. Би ла је то Ма ри ја ко ја је се де ла крај Ње го вих 
но гу и учи ла од Ње га. Би ла је то Ма ри ја ко ја је из ли ла ску по це-
но уље по ма за ња на Ње го ву гла ву и ква си ла Ње го ве но ге сво јим 
су за ма. Ма ри ја је ста ја ла крај кр ста и она Га је пра ти ла до гро ба. 
Ма ри ја је би ла пр ва на гро бу по сле Ње го вог вас кр се ња. Ма ри ја 
је би ла пр ва ко ја је об ја ви ла вас кр слог Спа си те ља.

Исус по зна је ста ње сва ке ду ше. Мо жеш ре ћи: Ја сам гре шан, 
ве о ма гре шан. Мо жда и је си; али што си го ри уто ли ко ти је ви-
ше по тре бан Исус. Он не од би ја ни ко га ко ји пла че и ко ји се 
ка је. Ни ко ме не ка зу је све што би мо гао от кри ти, већ сва кој ус-
треп та лој ду ши на ла же да се охра бри. Искре но ће опро сти ти 
сви ма ко ји до ђу к Ње му тра же ћи опро ште ње и об но вље ње.

Хри стос мо же из да ти на лог не бе ским ан ђе ли ма да из ли ју 
ча шу Ње го вог гне ва на наш свет, да уни ште оне ко је ис пу ња ва 
мр жња пре ма Бо гу. Он би мо гао из бри са ти ову там ну мр љу из 
сво га све ми ра. Ме ђу тим, Он то не чи ни. Он да нас сто ји крај 
ка ди о ног ол та ра, из но се ћи пред Бо га мо ли тве оних ко ји же ле 
Ње го ву по моћ.

Ду ше ко је Му се обра ћа ју тра же ћи уто чи ште, Исус уз ди же 
из над оп ту жби и раз ми ри ца. Ни је дан чо век ни зли ан ђео не 
мо же да оп ту жи ове ду ше. Хри стос их сје ди њу је са сво јом бо-
жан ско – људ ском при ро дом. Оне сто је пред ве ли ким Но си о-
цем гре ха у све тло сти, ко ја из ла зи од Бож јег пре сто ла. »Ко ће 
оп ту жи ти иза бра не Бож је? Бог ко ји прав да? Ко ће осу ди ти? 
Хри стос Исус, ко ји умре, па још и вас кр се, ко ји је с де сне стра не 
Бо гу и мо ли се за нас.« (Ри мља ни ма 8,33.34)



Глава 63

Oва глава заснована је на Матеју 21,1-11; 
Марку 11,1-10;  Луки 19,29-44; Јовану 12,12-19.

»ЦАР ТВОЈ ИДЕ...«

»Ра дуј се мно го, кће ри си он ска, под ви куј, кће ри је ру са-
лим ска; ево Цар твој иде к те би, пра ве дан је и спа са ва, 

кро так и ја ше на ма гар цу, и на ма га ре ту, мла де ту ма гари чи ну.« 
(За ха ри ја 9,9)

Пет стотина година пре Хри сто вог ро ђе ња, про рок За ха ри ја 
је та ко пред ска зао до ла зак Ца ра у Изра иљ. Ово про ро чан ство 
са да тре ба да се ис пу ни. Он ко ји је та ко ду го од би јао цар ске 
по ча сти, са да до ла зи у Је ру са лим као обе ћа ни На след ник Да-
ви до вог пре сто ла.

Хри стос је пр во га да на сед ми це по бе до но сно ушао у Је ру са-
лим. Мно штво ко је се сја ти ло да Га ви ди у Ви та ни ји, са да Га је 
пра ти ло жељ но да ви ди ка ко ће би ти при мљен. Мно го на ро да 
упу ти ло се у град да свет ку је Пас ху, па су се и они при дру жи-
ли мно штву ко је је пра ти ло Ису са. Из гле да ло је као да се це ла 
при ро да ра ду је. Др ве ће је би ло за о де ну то у зе ле ни ло, а њи хов 
цвет ши рио је не жан ми рис. Но ви жи вот и ра дост ожи вља ва ли 
су љу де. На да у но во цар ство опет се бу ди ла.

На ме ра ва ју ћи да ја шу ћи уђе у Је ру са лим, Исус је по слао дво-
ји цу сво јих уче ни ка да Му до ве ду јед ну ма га ри цу и ње но ма га-
ре. При ли ком сво га ро ђе ња Спа си тељ је за ви сио од го сто љу-
би во сти ст ра на ца. Ја сле у ко ји ма је ле жао би ле су по зајм ље но 
ме сто за од мор. Са да, иа ко је сто ка по бре жуљ ци ма на хи ља де 
Ње го ва, за ви сио је од љу ба зно сти стран ца да Му да жи во ти-
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њу на ко јој ће као Цар ући у Је ру са лим. Ме ђу тим, у ис црп ним 
упут стви ма ко ја је дао сво јим уче ни ци ма за овај на ро чи ти по-
сао опет се от кри ло Ње го во бо жан ство. Као што је и пред ска-
зао, мол ба »Они тре ба ју Го спо ду«, од мах је ис пу ње на. Исус је 
иза брао да се по слу жи ма га ре том на ко је још ни је дан чо век ни-
је сео. Са ра до сним оду ше вље њем, уче ни ци су ста ви ли сво ју 
оде ћу преко жи во ти ње и по са ди ли свог Учи те ља на њу. До та да 
је Исус увек пу то вао пе ши це и уче ни ци су се у по чет ку чу ди ли 
што је ово га пу та иза брао да ја ши. Ме ђу тим, на да је раз ве дри-
ла њи хо ва ср ца ра до сном ми сли да ће Он уско ро ући у глав ни 
град, про гла си ти се ца рем и ус по ста ви ти сво ју цар ску власт. 
Док су из вр ша ва ли по ве ре ни за да так, са оп шта ва ли су сво ја 
жар ка на да ња Ису со вим при ја те љи ма и уз бу ђе ње се на да ле ко 
про ши ри ло, та ко да је иш че ки ва ње у на ро ду до сти гло вр ху нац. 

Хри стос се за цар ски ула зак при др жа вао је вреј ског оби ча-
ја. Живо ти ња на ко јој је ја хао би ла је жи во ти ња ко ју су ја ха ли 
изра иљ ски ца ре ви и про ро чан ство је пред ска за ло да ће Ме си ја 
та ко до ћи у сво је цар ство. Чим су Га по ста ви ли на ма га ре, гла-
сан по бе до но сни по клич од јек нуо је ва зду хом. Мно штво Га је 
по здра вља ло као Ме си ју, као сво га Ца ра. Исус је са да при хва тио 
ода ва ње по ча сти, што ни ка да ра ни је ни је до зво ља вао, и уче ни-
ци су то при ми ли као до каз да ће се њи хо ве ра до сне на де уско-
ро оства ри ти у то ме што ће Га гле да ти уз диг ну тог на пре сто лу. 
Мно штво је би ло убе ђе но да је куц нуо час њи хо вог осло бо ђе ња. 
У ма шти су гле да ли рим ске ар ми је про те ра не из Је ру са ли ма, а 
Изра иљ још јед ном као не за ви сан на род. Сви су би ли срећ ни 
и уз бу ђе ни, љу ди су се ме ђу соб но утр ки ва ли у ука зи ва њу по-
што ва ња. Ни су Му мо гли ука за ти част спо ља шњом рас ко ши и 
сја јем, већ су Му при не ли на дар за хвал ност срећ них ср ца. Ни су 
мо гли да Га да ру ју ску по це ним да ро ви ма, већ су по Ње го вом пу-
ту ши ри ли сво је гор ње ха љи не као ћи лим, за  сипа ју ћи пут оли-
ста лим ма сли но вим и пал ми ним гра на ма. Ни су мо гли да по ве-
ду по бе до но сну по вор ку ни ка квим цар ским за ста ва ма, већ су 
се кли ши ро ке пал ми не гра не, сим бол по бе де са ме при ро де, и 
њи ма ви со ко ма ха ли, гла сно кли чу ћи и пе ва ју ћи сла во по је.

Ка ко су од ми ца ли, број пра ти ла ца стал но се по ве ћа вао они-
ма ко ји су чу ли о Ису со вом до ла ску и жу ри ли да се при дру же 
по вор ци.
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По сма тра чи су се не пре кид но ме ша ли са мно штвом пи та-
ју ћи: Ко је Овај? Шта зна чи сав овај ме теж? Сви су они чу ли о 
Ису су и оче ки ва ли да по ђе у Је ру са лим; али зна ли су да је Он 
до сад спре ча вао све на по ре да Га поста ве на пре сто, па су би ли 
ве о ма из не на ђе ни ка да су до зна ли да је то Он. Пи та ли су се шта 
је иза зва ло ову про ме ну код Оно га ко ји је об ја вио да Ње го во 
цар ство ни је од овога све та.

Њи хо ва пи та ња ућут ка на су по бед нич ким кли ца њем. Рев-
но сно мно штво стал но га је по на вља ло, а уда љен на род га је 
при хва тио, та ко да су од је ки ва ли окол ни бре жуљ ци и до ли не. 
Са да се по вор ци при дру жи ло мно штво из Је ру са ли ма. Од мно-
штва ко је се оку пи ло да при су ствује Пас хи, хи ља де њих по шли 
су да до бро до шли цом по здра ве Ису са. По здра вља ли су Га ма-
шу ћи пал мо вим гра на ма и пе ва њем све тих пе са ма. Све ште ни-
ци у Храму огла си ли су се тру ба ма за ве чер њу слу жбу, али ма ло 
љу ди се ода зва ло па су не спо кој ни по гла ва ри го во ри ли јед ни 
дру ги ма: »Свет је по шао за Њим.«

Ни ка да ра ни је у свом зе маљ ском жи во ту, Исус ни је до зво-
лио мно штву та кво јав но ис по ља ва ње рас по ло же ња. Он је ја сно 
пред ви део ис ход. То ће Га од ве сти на крст. Ме ђу тим, Ње го ва на-
ме ра је би ла да се та ко јав но пред ста ви као От ку пи тељ. Желео 
је да скре не па жњу на жр тву ко ја тре ба да кру ни ше Ње го ву ми-
си ју за па ли свет. Док се на род оку пљао у Је ру са ли му да свет ку је 
Пас ху, Он пра во пасхално Јаг ње, до бро вољ ним чи ном по све тио 
је Се бе за жр тву. Би ће не оп ход но да Ње го ва цр ква у свим бу-
ду ћим ве ко ви ма учи ни од Ње го ве смр ти за гре хе све та пред-
мет свог нај ду бљег раз ми шља ња и про у ча ва ња. Сва ка чи ње ни-
ца по ве за на са овим мо ра би ти та ко до ка за на да ис кљу чи сва ку 
сум њу. Са да је би ло не оп ход но да се очи це лог на ро да упра ве 
на Ње га, а до га ђа ји ко ји ће прет хо ди ти Ње го вој ве ли кој жр тви 
мо ра ју би ти та кви да усме ре па жњу на са му жр тву. По сле та квог 
јав ног ис по ља ва ња рас по ло же ња, као што је би ло ово, ко је Га је 
пра ти ло при ли ком Ње го вог ула ска у Је ру са лим, све очи пра ти ће 
Ње го во бр зо на пре до ва ње ка по след њем при зо ру.

До га ђа ји по ве за ни са овим по бе до но сним ула ском по ста ће 
пред мет раз го во ра свих и на ве шће све да раз ми шља ју о Ису су. 
По сле Ње го вог рас пе ћа мно ги ће се се ћа ти ових до га ђа ја по ве-
за них са Ње го вим су ђе њем и смр ћу. Они ће би ти по кре ну ти да 
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ис тра жу ју про ро чан ства и би ће осве до че ни да је Исус Ме си ја, 
а број оних ко ји су при хва ти ли ве ру умно жи ће се у свим зе-
мља ма.

У овом је дин стве ном по бе до но сном при зо ру свог зе маљ ског 
жи во та, Спа си тељ је мо гао да се по ја ви у прат њи не бе ских ан-
ђе ла на ја вљен Бож јом тру бом, али та кво пред ста вља ње би ло би 
у су прот но сти са ци љем Ње го ве ми си је, су прот но за ко ну ко ји 
је вла дао Ње го вим жи во том. Остао је ве ран скром ном по ло жа-
ју ко ји је при хва тио. Он је мо рао да но си те рет чо ве чан ства, све 
док свој жи вот ни је дао за жи вот све та.

Овај дан, ко ји је уче ни ци ма из гле дао као нај леп ши дан у 
њи хо вом жи во ту, био би по мра чен ту роб ним обла ци ма да су 
зна ли да је овај при зор ра до сти био са мо увод у пат ње и смрт 
њи хо вог Учи те ља. Иа ко им је че сто го во рио о сво јој не из бе-
жној жр тви, ипак у са да шњој ра до сној, по бе до но сној по вор ци, 
за бо ра ви ли су Ње го ве жа ло сне ре чи и оче ки ва ли Ње го ву срећ-
ну вла да ви ну на Да ви до вом пре сто лу.

По вор ка се стал но по ве ћа ва ла и са не ко ли ко из у зе та ка, сви 
ко ји су јој се при дру жи ли би ли су за хва ће ни на дах ну ћем то га 
тре нут ка и до при не ли да се раз лег ну сла во по ји ко ји су од је ки-
ва ли и по но во од је ки ва ли бре жуљ ци ма и до ли на ма. Кли ца ње 
се не пре кид но огла ша ва ло: »Оса на, си ну Да ви до ву, бла го сло-
вен ко ји иде у име Го спод ње! Оса на на ви си ни.«

Ни ка да ра ни је свет ни је ви део та кву по бе доно с ну по вор ку. 
Она ни је би ла на лик на по вор ке чу ве них зе маљ ских осва ја ча. 
Овај при зор ни је исти цао ту жну по вор ку за ро бље ни ка, као 
тро феј цар ског ју на штва. Али, око Спа си те ља би ли су слав ни 
тро фе ји Ње го вог де ла љу ба ви за гре шног чо ве ка. Би ли су то 
ро бо ви ко је је Он из ба вио од со тон ске си ле, ко ји су сла ви ли 
Бо га за сво је осло бо ђе ње. По вор ку су во ди ли сле пи ко ји ма је 
по вра тио вид. Не ми ко ји ма је раз ре шио је зик кли ца ли су нај-
гла сни је Оса на. Хро ми ко је је из ле чио по ска ки ва ли су ра до сни, 
и би ли нај мар љи в и ји у ки да њу пал мо вих гра на и ма ха њу њи ма 
пред Спа си те љем. Удо ви це и си ро чад уз ви си ва ли су Ису со во 
име због Ње го вих де ла ми ло ср ђа пре ма њи ма. Гу бав ци ко је је 
Он очи стио, ши ри ли су сво ју чи сту оде ћу на Ње го вом пу ту и 
по здра вља ли Га као Ца ра сла ве. Они ко је је Ње гов глас про бу-
дио из са мрт ног сна на ла зи ли су се у овом мно штву. Ла зар, чи је 
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је те ло већ по че ло да се рас па да у гро бу, али ко ји се са да ра до-
вао у сна зи и слав ној му же вно сти, во дио је жи во ти њу на ко јој 
је Спа си тељ ја хао.

Мно ги фа ри се ји би ли су све до ци овог при зо ра и, го ре ћи 
зло бом и па ко шћу, по ку ша ва ли су да окре ну стру ју осе ћа ња 
на ро да. Свим сво јим ау то ри те том по ку ша ва ли су да ућут ка ју 
на род, али њи хо ви по зи ви и прет ње са мо су по ве ћа ва ли оду-
ше вље ње. Упла ши ли су се да ће ово мно штво, сна гом сво је 
мно го број но сти, учи ни ти Ису са ца рем. У по след њем по ку ша ју, 
про гу ра ли су се кроз мно штво до Спа си те ља, и обра ти ли Му 
се пре кор ним и пре те ћим ре чи ма: »Учи те љу, за пре ти уче ни ци-
ма сво јим.« Из ја ви ли су да је та кво буч но ис по ља ва ње осе ћа ња 
про тив за ко ни то и да то вла сти не ће до пу сти ти. Ме ђу тим, би ли 
су ућут ка ни Хри сто вим од го во ром: »Ка жем вам: Ако они ућу-
те, ка ме ње ће по ви ка ти.« Тај при зор по бед нич ке по вор ке сам 
Бог је од ре дио. Њу је про ре као про рок и чо век је био не мо ћан 
да из ме ни Бож ју на ме ру. Да љу ди ни су из вр ши ли Ње гов план, 
Он би по да рио глас бе жи вот ном ка ме њу и оно би по здра вља ло 
Ње го вог Си на кли чу ћи Му хва лу. Ка да су се ућут ка ни фа ри се-
ји по ву кли, на сто ти не гла со ва при хва ти ло је За ха ри ји не ре чи: 
»Ра дуј се мно го, кће ри си он ска, под ви куј, кће ри је ру са лим ска; 
ево Цар твој иде к те би, пра ве дан је и спа са ва, кро так и ја ше на 
ма гар цу, на ма га ре ту, мла де ту ма га ри чи ну.«

Ка да је по вор ка сти гла на врх бре жуљ ка и по че ла да се спу-
шта у град, Исус је за стао, и са њим це ло мно штво. Пред њи ма 
је ле жао Је ру са лим у свој сво јој сла ви, оку пан сја јем за ла зе ћег 
Сун ца. Храм је при вла чио све очи. У сјај ној ве ли чан стве но сти 
уз ди зао се из над све га оста лог и из гле да ло је као да по ка зу-
је пре ма не бу, као да упу ћу је на род пре ма је ди ном пра вом и 
жи вом Бо гу. Храм је ду го био по но с и сла ва је вреј ског на ро да. 
Ри мља ни су та ко ђе би ли по но сни на ње го ву ве ли чан стве ност. 
Цар ко га су Ри мља ни на и ме но ва ли, удру жио се са Је вре ји ма да 
би га по но во из гра дио и укра сио, а цар из Ри ма обо га тио га 
је сво јим да ро ви ма. Ње го ва моћ, бо гат ство и ве ли чан стве ност 
учи ни ли су га јед ним од свет ских чу да.

Док се за ла зе ће Сун це пре ли ва ло и по зла ћи ва ло не бо, ње гов 
бли ста ви сјај оба сја вао је чи сти, бе ли мер мер зи до ва Храма и 
искрио са ње го вих сту бо ва об ло же них зла том. Са вр ха бре жуљ-
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ка, на ко ме су Исус и Ње го ви след бе ни ци ста ја ли, имао је из-
глед чвр сте гра ђе ви не од сне га укра ше не злат ним тор ње ви ма. На 
ула зу у Храм на ла зи ла се ви но ва ло за од зла та и сре бра са зе ле-
ним ли шћем и круп ним гро здо ви ма ко је су изра ди ли нај ве шти-
ји умет ни ци. Ово умет нич ко де ло пред ста вља ло је Изра иљ као 
род ну ло зу. Зла то, сре бро и при род но зе ле ни ло би ли су ис тан-
ча ном из ра дом вр ло уку сно сло же ни, док се ово де ло љуп ко уви-
ја ло око бе лих и све тлу ца вих сту бо ва, др же ћи се сво јим сјај ним 
увој ци ма за злат не укра се, рас плам са ва ју ћи сјај за ла зе ћег Сун ца, 
си ја ју ћи ве ли чан стве но шћу ко ја као да је би ла уз ета са не ба.

Исус је не тре ми це гле дао овај при зор, а уз ви ци ве ли ког мно-
штва, оп чи ње ног из не над ним при зо ром ле по те, утих ну ли су. 
Све очи би ле су упра вље не Спа си те љу, оче ку ју ћи да на Ње го-
вом ли цу ви де ди вље ње ко је су са ми осе ћа ли. Али уме сто то га 
ви де ли су облак ту ге. Би ли су из не на ђе ни и раз о ча ра ни ка да су 
угле да ли Ње го ве очи пу не су за и Ње го во те ло ко је се љу ља ло као 
др во пред на ле том олу је, док се ја ук бо ла отео са Ње го вих дрх та-
вих уса на као из ду би не сло мље ног ср ца. Ка кав је то био при зор 
за ан ђе ле! Њи хов во ље ни За по вед ник у су за ма ду бо ке ду шев не 
пат ње! Ка кав је то био при зор за ра до сно мно штво ко је Га је по-
бе до но сним по кли ци ма и ма ха њем пал ми ним гра на ма, пра ти ло 
до слав ног гра да у ко ме су жар ко же ле ли да отпочне с воју вла-
да ви ну. Исус је пла као на Ла за ре вом гро бу, али је то био бо жан-
ски бол са у че шћа људ ској не сре ћи. Ова из не над на жа лост би ла 
је као на ри ца ње у ве ли ком по бе до но сном хо ру. Усред при зо ра 
ра до сти у ко ме су Му сви ука зи ва ли по ча сти, Изра и љев Цар био 
је у су за ма, не у ти хим су за ма ра до сни ца ма, већ у су за ма и је ца-
ји ма не за др жи ве, ду бо ке ду шев не пат ње. Мно штво је за хва ти ла 
из не над на ту га. Њи хо ви уз ви ци су утих ну ли. Мно ги су пла ка ли 
из са о се ћа ња пре ма бо лу ко ји нису би ли у ста њу да раз у ме ју.

Исус није пла као због пат њи ко је су Га че ка ле. Упра во пред 
Њим на ла зи ла се Гет си ма ни ја, где ће Га уско ро нат кри ли ти ужас 
та ме. На ви ди ку су, та ко ђе, би ла и Ов чи ја вра та кроз ко ја су ве-
ко ви ма во ди ли жи во ти ње за жр тву. Уско ро ће се пред Њим, као 
пред пра вим Јаг ње том, отво ри ти ова вра та, на чи ју су жр тву за 
гре хе све та ука зи ва ле све ове жр тве. У бли зи ни је би ла Гол го та, 
ме сто Ње го вих са мрт них му ка ко је су се при бли жа ва ле. Ипак, 
От ку пи тељ ни је пла као и је цао у ду шев ном бо лу због све га оно-
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га што Га је под се ћа ло на Ње го ву су ро ву смрт. Ње гов бол ни је 
био се би чан. По ми сао на соп стве ну аго ни ју ни је пла ши ла ову 
пле ме ни ту, са мо по жр тво в ну ду шу. По глед на Је ру са лим је раз-
ди рао Ису со во ср це – на Је ру са лим ко ји је од ба цио Бож јег Си на 
и из вр гао ру глу Ње го ву љу бав, ко ји је од био да бу де осве до чен 
Ње го вим моћ ним чу ди ма и ко ји се спре мао да Му оду зме жи-
вот. Ви део је шта је био за то што је од ба цио свог От ку пи те ља и 
ви део је шта би мо гао да по ста не да је при хва тио Ње га, ко ји је 
Је ди ни мо гао да ис це ли ње го ве ра не. Он је до шао да га из ба ви, 
па ка ко је мо гао да га се од рек не?

Изра иљ је био оми ље ни на род. Бог је ње гов Храм на чи нио 
сво јим пре би ва ли штем и он је био као »пре кра сна ви си на, уте-
ха свој зе мљи«. (Пса лам 48,2) Ту се на ла зи из ве штај о пре ко хи-
ља ду го ди на за штит нич ког ста ра ња и не жне љу ба ви ко ју га ји 
отац пре ма свом је дин цу си ну. У том Храму про ро ци су ис ка-
зи ва ли сво је све ча не опо ме не. Ту су се њи ха ле за па ље не ка ди-
о ни це, док се та мјан, по ме шан са мо ли тва ма вер ни ка, уз ди зао 
пре ма Бо гу. Ту је те кла крв жи во ти ња, ко ја је би ла пред сли ка 
Хри сто ве кр ви. Ту је Је хо ва из над пре сто ла ми ло сти ис по ља вао 
сво ју сла ву. Ту су све ште ни ци вр ши ли слу жбу и ту се ве ко ви ма 
од ви ја ла ве ле леп ност сим бо ла и об ред не слу жбе. Ме ђу тим, све 
ово мо ра ло је до ћи сво ме кра ју.

Исус је по ди гао ру ку – ту ру ку ко ја је та ко че сто бла го си ља-
ла бо ле сне и оне ко је па те – и мах нув ши њо ме у прав цу осу ђе-
ног гра да, уз вик нуо бо лом ис пре ки да ним гла сом: »Кад би и ти 
знао у овај твој дан шта је за мир твој!« Ов де је Спа си тељ за стао 
и ни је из го во рио ка кав би мо гао да бу де по ло жај Је ру са ли ма 
да је при хва тио по моћ ко ју је Бог же лео да му пру жи – да ру-
ју ћи му свог љу бље ног Си на. Да је Је ру са лим знао оно што је 
би ла ње го ва пред ност да зна и да је па зио на све тлост ко ју му 
је Не бо по сла ло, мо гао је да сто ји у по но су бла го ста ња, као цар 
свим цар стви ма, сло бо дан у си ли ко ју му је Бог дао. Не би би ло 
на о ру жа них вој ни ка да сто је на ње го вим ка пи ја ма, ни ти би се 
ви јо ри ле рим ске за ста ве са ње го вих зи ди на. Слав на суд би на, 
ко ја би до не ла бла го слов Је ру са ли му, да је при хва тио свог Ис-
ку пи те ља, уз ди за ла се пред Бож јим Си ном. Ви део је да је кроз 
Ње га мо гао би ти ис це љен од сво је стра шне бо ле сти, осло бо ђен 
роп ства и утвр ђен као моћ на свет ска пре сто ни ца. Са ње го вих 
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зи ди на по ле тео би го луб ми ра свим на ро ди ма. Он би био слав-
на кру на све та.

Ис пред Спа си те ље вог по гле да иш че за ва ла је сли ка оно га 
што би Је ру са лим мо гао би ти. Види га под рим ским јар мом, 
са пе ча том Бож јег не о до бра ва ња, осу ђен да под но си Ње го ву 
освет нич ку пре су ду. На ста вио је пре ки ну ту нит сво је ту жба-
ли це: »Али је сад са кри ве но од очи ју тво јих. Јер ће до ћи да ни 
на те бе, и окру жи ће те не при ја те љи тво ји опкопима, и оп ко ли-
ће те, и об у зе ће те са сви ју стра на; и раз би ће те бе и де цу тво ју 
у те би, и не ће оста ви ти у те би ка ме на на ка ме ну, за то што ни си 
по знао вре ме на у ко је му си по хо ђен.«

Хри стос је до шао да спа се Је ру са лим и ње го ву де цу, али фа-
ри сеј ска охо лост, ли це мер ство, љу бо мо ра и зло ба спре чи ле су 
Га да оства ри сво ју на ме ру. Ису су је би ла по зна та стра шна од-
ма зда ко ја ће до ћи на осу ђе ни град. Ви део је Је ру са лим оп ко љен 
вој ском, оп сед ну те ста нов ни ке ка ко уми ру од гла ди, мај ке ко је 
су је ле ле ше ве сво је де це, ро ди те ље и де цу ка ко оти ма ју по след-
њи за ло гај хра не јед ни од дру гих, при род на осе ћа ња уни ште-
на ра за ра ју ћим му ка ма од гла ди. Ви део је да ће твр до кор ност, 
от кри ве на у од ба ци ва њу Ње го вог спа се ња, на ве сти Је вре је да 
од би ју по кор ност осва јач кој вој сци. По сма т рао је Гол го ту на ко-
јој ће би ти по диг нут, та ко гу сто по кри ве ну кр сто ви ма као шу ма 
др ве ћем. Ви део је јад не ста нов ни ке ка ко тр пе на на пра ва ма за 
му че ње и ра за пе ти на кр сту, див не па ла те ра зо ре не, Храм у ру-
ше ви на ма, од чи јих ма сив них зи ди на ни је остао ни ка мен на ка-
ме ну, док је град био пре о ран као по ље. Спа си тељ је за и ста мо-
рао да ри да у ду шев ним му ка ма гле да ју ћи тај стра шан при зор.

Је ру са лим је био де те Ње го вог ста ра ња и као што нежни 
отац ту гу је због за блу де лог си на, та ко је и Исус пла као над во-
ље ним гра дом. Ка ко мо гу да те дам? Ка ко мо гу да те гле дам пре-
да ног про па сти? Мо рам ли те пу сти ти да на пу ниш ча шу сво га 
бе за ко ња? Јед на ду ша има то ли ку вред ност, да у по ре ђе њу са 
њом све то ви по ста ју бе зна чај ни; али ов де је тре ба ло да бу де из-
гу бљен цео је дан на род. Ка да се Сун це ко је је бр зо за ла зи ло, 
бу де из гу би ло са ви ди ка, за вр ши ће се дан ми ло сти за Је ру са-
ли м. Док се по вор ка за др жа ва ла на Ма слин ској го ри, за Је ру са-
лим још ни је би ло пре ка сно да се по ка је. Ан ђео ми ло сти та да 
је са вио сво ја кри ла, си шао са злат ног пре сто ла да би усту пио 
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ме сто прав ди и осу ди ко ја бр зо до ла зи. Ме ђу тим, Хри сто во ве-
ли ко ср це љу ба ви још увек се мо ли ло за Је ру са лим ко ји је пре-
зи рао Ње го ву ми лост, ома ло ва жа вао Ње го ве опо ме не и упра во 
се спре мао да сво је ру ке на то пи Ње го вом кр ви. Ка да би са мо 
Је ру са лим же лео да се по ка је, још увек не би би ло пре ка сно. 
Док су по след њи зра ци за ла зе ћег Сун ца по чи ва ли на Храму, 
ку ли и вит ком тор њу, не ће ли га не ки до бри ан ђео по ве сти ка 
Спа си те ље вој љу ба ви и спре чи ти ње го ву про паст? Пре кра сни, 
али гре шни гра де, ко ји си ка ме но вао про ро ке, ко ји си од ба цио 
Бож јег Си на, ко ји си сво јом око ре ло шћу сам се бе спу тао око-
ви ма роп ства – твој дан ми ло сти је ско ро на из ма ку!

Ипак, Бож ји Дух по но во је про го во рио Је ру са ли му. Пре не-
го што је про шао дан, још јед но све до чан ство да то је за Хри ста. 
По ди гао се глас све до ка, од го ва ра ју ћи на по зив из про роч ке 
про шло сти. Ако Је ру са лим бу де чуо по зив, ако бу де при хва тио 
Спа си те ља, ко ји ула зи кроз ње го ве ка пи је, још увек мо же би ти 
спа сен.

До по гла ва ра је сти гла вест да се Исус, пра ћен ве ли ким мно-
штвом, при бли жа ва гра ду. Али за Бож јег Си на они ни су има ли 
до бро до шли цу. У стра ху иза шли су Му у су срет, на да ју ћи се да 
ће рас те ра ти мно штво. Ка да је по вор ка по че ла да си ла зи са Ма-
слин ске го ре, по гла ва ри су јој пре се кли пут. Ра с пи ти ва ли су се 
за узрок та ко буч не ра до сти. Ка да су упи та ли: »Ко је то«, уче-
ни ци, на дах ну ти Ду хом, да ли су од го вор на ово пи та ње. Убе-
дљи вим то ном по на вља ли су про ро чан ства ко ја су се од но си ла 
на Хри ста:

Адам ће вам ре ћи: То је же ни но се ме ко је ће ста ти на гла ву 
зми ји.

Пи тај те Авра ма па ће вам ре ћи: Он је »Мел хи се дек цар Са-
лим ски«, Цар ми ра. (1. Мој си је ва 14,18)

Ја ков ће вам ре ћи: То је Онај ко ме при па да »па ли ца вла да-
лач ка«, »од ко ле на Ју ди ног«.

Иса и ја ће вам ре ћи: »Ема ну и ло«, »Див ни, Са вет ник, Бог 
сил ни, Отац веч ни, Кнез мир ни.« (Иса и ја 7,14; 9,6)

Је ре ми ја ће вам ре ћи: Кли ца Да ви до ва, »Го спод прав да на-
ша«. (Је ре ми ја 23,6)

Да ни ло ће вам ре ћи: Он је По ма за ник – Ме си ја.579
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Оси ја ће вам ре ћи: Он је »Господ Бог над вој ска ма, Го спод 
Му је спо мен«. (Оси ја 12,6)

Јо ван Кр сти тељ ће вам ре ћи: Он је »Јаг ње Бож је ко је узе на 
се гре хе све та«. (Јо ван 1,29)

Ве ли ки Је хо ва об ја вио је са сво га пре сто ла: »Ово је Син Мој 
љу ба зни.« (Матеј 3,17)

Ми, Ње го ви уче ни ци, из ја вљу је мо: Ово је Исус, Ме си ја, 
Кнез жи во та, От ку пи тељ све та.

А и кнез си ла та ме при зна је Га го во ре ћи: »Знам Те ко си, 
Све тац Бож ји.« (Мар ко 1,24)



Глава 64

Oва глава заснована је на Марку 11,11-14.20.21; 
Матеју 21,17-19.

ОСУЂЕНИ НАРОД

Хри стов по бе до но сни ула зак у Је ру са лим био је бле да пред-
сли ка Ње го вог до ла ска на обла ци ма не бе ским са си лом 

и сла вом усред по бед нич ког сла вља ан ђе ла и ра до сти све тих. 
Та да ће се ис пу ни ти Хри сто ве ре чи упу ће не све ште ни ци ма и 
фа ри се ји ма: »Не ће те Ме не ви де ти от се ле док не ре че те: Бла-
го сло вен ко ји иде у име Го спод ње.« (Ма теј 23,39) Захарији је у 
про роч ком ви ђе њу при ка зан дан ко нач не по бе де, а он је, та ко-
ђе, ви део и суд би ну оних ко ји су од ба ци ли Хри ста при ли ком 
Ње го вог пр вог до ла ска: »По гле да ће на Ме не ко је га про бо до ше; 
и пла ка ће за њим као за је дин цем, и ту жи ће за њим као за пр-
вен цем.« (За ха ри ја 12,10) Хри стос је уна пред ви део овај при зор 
ка да је по сма трао град и пла као над њим. У бли ском ра зо ре њу 
Је ру са ли ма, ви део је ко нач но уни ште ње на ро да ко ји је био крив 
за крв Бож јег Си на.

Уче ни ци су ви де ли мр жњу Је вре ја пре ма Хри сту, али још ни-
су уочили че му то во ди. Још ни су раз у ме ли пра во ста ње Изра-
и ља, ни ти схва ти ли осве ту ко ја ће па сти на Је ру са лим. Хри стос 
им је ово от крио зна чај ном и очи глед ном по у ком.

По след њи по зив Је ру са ли му био је уза лу дан. Све ште ни ци и 
по гла ва ри чу ли су про роч ки глас из про шло сти, по но вљен ехом 
мно штва у од го во ру на пи та ње: »Ко је то«, али они га ни су при-
хва ти ли као глас На дах ну ћа. У љу ти ни и чу ђе њу по ку ша ли су да 
ути ша ју на род. У мно штву је би ло и рим ских офи ци ра, ко ји ма 
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су не при ја те љи пот ка за ли Хри ста као во ђу по бу не. Из ја ви ли су 
да ће Он за у зе ти Храм и у Је ру са ли му за вла да ти као цар.

Ме ђу тим, мир ни Ису сов глас за тре ну так је ути шао буч но 
мно штво, ка да је по но во об ја вио да ни је до шао да ус по ста ви 
зе маљ ску власт, да ће уско ро оти ћи сво ме Оцу и да Га Ње го-
ви ту жи о ци ви ше не ће ви де ти, све док не бу де по но во до шао у 
сла ви. Та да, пре ка сно за њи хо во спа се ње, они ће Га при зна ти. 
Ове ре чи Исус је из го во рио са ту гом и ве ли ком си лом. Рим ски 
офи ци ри би ли су ућут ка ни и са вла да ни. Њи хо ва ср ца, иа ко су 
би ла ту ђа за бо жан ски ути цај, би ла су под стак ну та као ни ка да 
ра ни је. На бла гом, озбиљ ном Ису со вом ли цу чи та ли су љу бав, 
до бро ту и ти хо до сто јан ство. Би ли су по кре ну ти из ра зом на-
кло но сти ко ју ни су мо гли да раз у ме ју. Уме сто да ухап се Ису са, 
би ли су скло ни да Му из ра зе сво је по што ва ње. Окре нув ши се 
све ште ни ци ма и по гла ва ри ма, оп ту жи ва ли су их да ства ра ју 
не ми ре. Ове во ђе, раз о ча ра не и по ра же не, окре ну ле су се на-
ро ду са сво јим жал ба ма и љу ти то се ме ђу соб но рас пра вља ли.

У ме ђу вре ме ну Исус је не при мет но сти гао до Храма. Ов де је 
све би ло ти хо, јер је при зор на Ма слин ској го ри при ву као на-
род. Крат ко вре ме Исус је остао у Хра му, по сма тра ју ћи га жа ло-
сним по гле дом. Та да се по ву као са сво јим уче ни ци ма и вра тио у 
Ви та ни ју. Ка да Га је на род тра жио да Га по ста ви на пре сто, ни је 
Га мо гао на ћи.

Це лу ноћ Исус је про вео на мо ли тви, а ују тро опет је до шао у 
Храм. На свом пу ту, про шао је по ред јед ног воћ ња ка са смо ква-
ма. Био је гла дан. »И ви дев ши из да ле ка смо кву с ли шћем до ђе 
не би ли што на шао на њој; и до шав ши к њој ни шта не на ђе 
осим ли шћа; јер још не бе ше вре ме смо ква ма.«

Још ни је би ло вре ме зре лим смо ква ма, осим у од ре ђе ним 
ме сти ма, а за пла нин ски крај око Је ру са ли ма мо гло се за и ста 
ка за ти »јер још не бе ше вре ме смо ква ма«. Али у воћ ња ку, у ко ји 
је Исус до шао, јед но др во из гле да ло је на пред ни је од оста лих. 
Оно је већ би ло по кри ве но ли шћем. За смо кву је при род но да 
се пр во по ја ви плод, па тек он да лист. Сто га је ово др во, ко је је 
пот пу но оли с тало обе ћа ва ло и до бро раз ви јен плод. Али ње-
гов из глед је об ма њи вао. По што је пре тра жио ње го ве гра не, од 
нај ни же до нај ви ше, Исус на њој »ни шта не на ђе осим ли шћа«. 
Она је би ла са мо мно штво ли шћа ко је је ва ра ло, и ни шта ви ше.
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Хри стос је над њом из ре као кле тву да усах не. »Да од сад од 
те бе ни ко не је де ро да до ве ка«, ре као је Он. Сле де ћег ју тра ка да 
су се Спа си тељ и Ње го ви уче ни ци опет на шли на пу ту пре ма 
гра ду, са су ше не гра не и опу ште но ли шће при ву кли су њи хо ву 
па жњу. »Ра ви«, ре као је Пе тар, »гле, смо ква што си је про клео 
по су ши ла се.«

Хри сто во из ри ца ње про клет ства над смо кви ним др ве том 
из не на ди ло је уче ни ке. То им је из гле да ло раз ли чи то од Ње го-
вих пу те ва и де ла. Че сто су чу ли ка ко из ја вљу је да ни је до шао 
да осу ди свет, већ да свет мо же да се спа се кроз Ње га. Се ти ли су 
се Ње го вих ре чи: »Јер Син Чо ве чиј ни је до шао да по гу би ду ше 
чо ве чи је не го да са чу ва.« (Лу ка 9,56) Ње го ва див на де ла учи ње-
на су да об но ве, а ни ка да да уни ште. Уче ни ци су Га по зна ва ли 
са мо као Об но ви те ља, Ис це ли те ља. Овај чин био је уса мљен. 
»Шта је ње го ва свр ха«, пи та ли су се они.

Бо гу »је ми ла ми лост«. »Та ко био Ја жив, го во ри Го спод Го спод, 
ни је ми ми ло да умре без бо жник.« (Ми хеј 7,18; Је зе киљ 33,11) За 
ње га је де ло уни ште ња и из ри ца ња осу де »не о би чан по сао«. (Иса-
и ја 28,21) Ме ђу тим, у сво јој ми ло сти и љу ба ви Он по ди же вео са 
бу дућ но сти и от кри ва љу ди ма ис ход гре шног жи вље ња.

Про клет ство над смо кви ним др ве том би ло је жи ва по у ка. 
Не род но др во ле пр ша ју ћи по но сно сво јим ли шћем пред Хри-
сто вим ли цем, би ло је сим бол је вреј ског на ро да. Спа си тељ је 
же лео да об ја сни сво јим уче ни ци ма узрок и не ми нов ност суд-
би не Изра и ља. За ову свр ху Он је др во об да рио мо рал ним осо-
би на ма и на чи нио га ту ма чем бо жан ске исти не. Је вре ји су се 
др жа ли да ле ко раз ли ку ју ћи се од оста лих на ро да, твр де ћи да 
се по ко ра ва ју Бо гу. Ужи ва ли су Ње го ву на ро чи ту на кло ност 
и твр ди ли да су пра вед ни, ми мо сва ког дру гог на ро да. Ме ђу-
тим, би ли су ис ква ре ни љу ба вљу пре ма све ту и по хлеп но шћу у 
до би ти. Хва ли са ли су се сво јим зна њем, али ни су зна ли Бож је 
зах те ве и би ли пу ни ли це мер ства. Као и не род но др во, хва ли-
са во су ши ри ли сво је по но сне гра не, наиз глед рас ко шне, див не 
на око, али ни су има ли ни ка кав род »осим ли шћа«. Је вреј ска 
ве ра са сво јим ве ли чан стве ним Храмом, са сво јим све тим ол-
та ри ма, сво јим све ште ни ци ма у оде жда ма и упе ча тљи вим об-
ре ди ма, би ла је ствар но ле па по спо ља шњем из гле ду, али јој је 
не до ста ја ла по ни зност, љу бав и чо ве ко љу бље.
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Сва др ве та у воћ ња ку са смо ква ма ни су има ла пло до ва, 
али др ве ће без ли шћа ни је по бу ђи ва ло ни ка кво оче ки ва ње и 
ни је иза зи ва ло ни ка кво раз о ча ра ње. Ово др ве ће пред ста вља-
ло је не зна бо шце. Би ли су ли ше ни по бо жно сти као и Је вре ји, 
али ни су твр ди ли да слу же Бо гу. Ни су се хва ли са во по но си ли 
сво јом по бо жно шћу. Би ли су сле пи за Бож ја де ла и пу те ве. Код 
њих још ни је при спе ло вре ме смо ква ма. Још увек су оче ки ва ли 
дан ко ји ће им до не ти све тлост и на ду. Је вре ји, ко ји су при ми ли 
ве ће бла го сло ве од Бо га, сма тра ли су се од го вор ним за зло у-
по тре бу ових да ро ва. Пред но сти ко ји ма су се хва ли ли са мо су 
по ве ћа ва ле њи хо ву кри ви цу.

Исус је гла дан при шао смо кви ном др ве ту да на ђе хра ну. Та-
ко је Он до шао Изра и љу, жу де ћи да у њи ма на ђе ро до ве прав де. 
Из да шно им је да вао сво је да ро ве, да би мо гли до не ти ро до ве 
на бла го слов све ту. По да рио им је сва ку при ли ку и пред ност, а 
за уз врат зах те вао њи хо во са о се ћа ње и са рад њу у Ње го вом де лу 
благодати. Че знуо је да ви ди у њи ма са мо по жр тво в ност и са ми-
лост, рев ност за Бо га и ду бо ку че жњу ду ше за спа се ње њи хо вих 
бли жњих. Да су др жа ли Бо жји за кон, из вр ши ли би исто не се-
бич но де ло ко је је из вр шио Хри стос. Ме ђу тим, љу бав пре ма Бо гу 
и чо ве ку би ла је по мра че на гор до шћу и пре те ра ним са мо по у зда-
њем. На ву кли су на се бе про паст ти ме што су од би ли да слу же 
дру ги ма. Ри зни цу исти не ко ју им је Бог по ве рио, ни су отворили 
све ту. У не род ном др ве ту мо гли су да са гле да ју и свој грех и ње-
го ву ка зну. Уве ла због Спа си те ље вог про клет ства, сто је ћи са су-
ше на и спр же на, су ва до ко ре на, смо ква је ука зи ва ла на то шта ће 
је вреј ски на род по ста ти ка да се Бож ја благодат бу де по ву кла од 
ње га. Од бијајући да са дру ги ма по де ли бла го слов, он га ви ше не-
ће ни при ми ти. Го спод ка же: »Про пао си, Изра и љу.« (Оси ја 13,9)

Ово је опо ме на за сва в ре ме на. Хри стов чин про кли ња ња др-
ве та, ко је је Он сво јом мо ћи на чи нио, сто ји као опо ме на свим 
Цр ква ма и свим хри шћа ни ма. Ни ко не мо же да жи ви по Бож јем 
за ко ну ако не слу жи дру ги ма. Ме ђу тим, има мно го оних ко ји 
не жи ве ми ло срд ним, не се бич ним Хри сто вим жи во том. Не ки 
ко ји се бе сма тра ју од лич ним хри шћа ни ма не раз у ме ју у че му се 
са сто ји слу жба Бо гу. Они сми шља ју и про у ча ва ју ка ко да уго де 
се би. Де лу ју са мо да уго де се би. Вре ме има вред ност за њих са мо 
ако мо гу да са би ра ју за се бе. У свим жи вот ним зби ва њи ма ово је 
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њи хов циљ. Они не слу же дру ги ма, већ са мо се би. Бог их је ство-
рио да жи ве у све ту у ко ме мо ра да се по ка же не се бич на слу жба. 
Он је од ре дио да сво јим бли жњи ма по ма жу на сва ки мо гу ћи на-
чин. Ме ђу тим, њи хо во »ја« је тако ве ли ко да не мо гу да ви де 
ни шта дру го. Ни су у ве зи са чо ве чан ством. Они ко ји та ко жи-
ве са мо за се бе, слич ни су смо кви ко ја је има ла леп спо ља шњи 
из глед, али би ла је без ро да. Они се др же об лич ја по бо жно сти, 
али без по ка ја ња или ве ре. На ре чи ма по шту ју Бож ји за кон, али 
не до ста је им по слу шност. Го во ре, али не чи не. У про клет ству 
из ре че ном над смо кви ним др ве том, Хри стос је по ка  зао ка ко је 
у Ње го вим очи ма мр ско ово уза луд но пре тва ра ње. Он из ја вљу-
је да је онај ко ји јав но гре ши ма ње крив од оно га ко ји по име ну 
слу жи Бо гу, а не ра ђа ни ка кав род у Ње го ву сла ву.

При ча о смо кви, ис ка за на пре Хри сто ве по се те Је ру са ли-
му, има не по сред ну ве зу са по у ком да том из ри ца њем про клет-
ства над не род ним др ве том. Вр тлар је мо лио за не род но др во 
у при чи: Оста ви је за ову го ди ну док око пам око ње и оба спем 
гно јем; па ако ро ди до бро; а ако не по се ћи ћеш је ка сни је. Не-
род ном др ве ту тре ба ло је  пру жити ве ће ста ра ње. Оно тре ба да 
има сва ку пред ност. Ме ђу тим, ако бу де оста ло без ро да, ни шта 
га не ће спа си ти од уни ште ња. У при чи ни је пред ска зан ис ход 
ба што ва но вог ра да. Он је за ви сио од тог на ро да ко ме су би ле 
упу ће не Хри сто ве ре чи. Они су би ли пред ста вље ни не род ним 
др ве том и на њи ма је би ло да од лу че о сво јој соп стве ној суд-
би ни. Сва ка пред ност ко ју је Не бо мо гло по да ри ти, била им је 
да та, али ни су ис ко ри сти ли сво је по ве ћа не бла го сло ве. Ис ход 
је по ка зан Хри сто вим чи ном из ри ца ња про клет ства над не род-
ном смо квом. Од ре ди ли су сво је соп стве но уни ште ње.

Ви ше од хи ља ду го ди на је вреј ски на род је зло у по тре бља вао 
Бож ју ми лост и иза зивао Ње го ве су до ве, од ба ци вао Ње го ве 
опо ме не и уби јао Ње го ве про ро ке. На род Хри сто вог вре ме на 
био је од го во ран за ове гре хе за то што је ишао истим пу тем. 
Кри ви ца тог на ра шта ја ле жи у од ба ци ва њу са да шње ми ло сти 
и опо ме на. Око ве ко је је овај на род ве ко ви ма ко вао, љу ди Хри-
сто вих да на при чвр шћи ва ли су на се бе.

У сва ком раз до бљу љу ди ма је по кло њен њи хов дан све тло-
сти и пред но сти, јед но вре ме про бе, у ко ме мо гу да се по ми ре 
са Бо гом. Али ова благодат има гра ни це. Ми ло ст мо же го ди на-
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ма да по зи ва, да бу де ома ло ва жа ва на и од ба ци ва на, али он да 
до ла зи вре ме ка да ми лост упу ћу је свој по след њи по зив. Ср це 
по ста је то ли ко твр до, да пре ста је да се ода зи ва Бож јем Ду ху. 
Та да бла ги глас ко ји за до би ја гре шни ка, више не пре кли ње гре-
шни ка, а ка ра ње и опо ме не пре ста ју.

Тај дан је до шао Је ру са ли му. Исус је пла као у ту зи над осу ђе-
ним гра дом, али ни је га мо гао спа си ти. Ис цр пио је све из во ре. 
Од ба ци ва њем опо ме на Бож јег Ду ха, Изра иљ је од ба цио је ди но 
сред ство по мо ћи. Ни је по сто ја ла ни ка ква дру га си ла ко јом би 
мо гао би ти спа сен.

Је вреј ски на род био је сим бол на ро да из свих ве ко ва ко ји 
су пре зи ра ли пре кли ња ња Бес ко нач не Љу ба ви. Хри сто ве су-
зе, док је пла као над Је ру са ли мом, би ле су су зе за гре хе свих 
вре ме на. У су до ви ма из го во ре ним над Изра и љем, они ко ји од-
ба цу ју ка ра ње и опо ме не Бож јег Све тог Ду ха, мо гу да чи та ју 
соп стве ну осу ду.

У овом на ра шта ју по сто је мно ги ко ји га зе исто тло ко јим су 
хо да ли и не вер ни Је вре ји. Они су би ли оче ви ци ја вља ња Бож је 
си ле, Све ти Дух је го во рио њи хо вом ср цу, али чвр сто су при о-
ну ли за сво је не вер ство и про ти вље ње. Бог им упу ћу је опо ме не 
и ка ра ња, али ни су вољ ни да при зна ју сво је гре хе, па од ба цу ју 
Ње го ву вест и Ње го вог ве сни ка. Исто оно сред ство ко је Он ко-
ри сти за њи хо во оздра вље ње, по ста је им сте на са бла зни.

От па ли Изра иљ мр зео је Бож је про ро ке за то што су из но си-
ли на ви дело ње го ве скри ве не гре хе. Ахав је сма трао Или ју сво-
јим не при ја те љем, за то што је про рок вер но уко ра вао ца ре ва 
тај на бе за ко ња. Та ко и да нас, Хри стов слу га ко ји уко ра ва грех 
на и ла зи на под смех и од ба ци ва ње. Би блиј ска исти на, Хри сто ва 
ве ра, бо ри се про тив ја ке стру је мо рал не не чи сто те. У ср цима 
љу ди пред ра су да је да нас ја ча не го у Хри сто во вре ме. Хри стос 
ни је ис пу ња вао оче ки ва ња љу ди, Ње гов жи вот био је укор за 
њи хо ве гре хе, и они су Га од ба ци ли. Исти на Бож је ре чи и да нас 
се не сла же са по ступ ци ма љу ди и њи хо вим при род ним скло-
но сти ма, па хи ља де од би ја ју ње ну светлост. Љу ди под стак ну ти 
од со то не ба ца ју сум њу на Бож ју реч и од лу чу ју се за при ме ну 
свог не за ви сног су да. Они би ра ју та му пре не го све тлост, али то 
чи не на по ги бао сво јих ду ша. Они ко ји су из вр та ли Хри сто ве 
ре чи, стал но су на ла зи ли све ви ше раз ло га за из вр та ње, све док 
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се ни су од вра ти ли од Исти не и Живо та. Та ко је и да нас. Бог не 
на ме ра ва да от кло ни сва ку при мед бу ко ју те ле сно ср це мо же 
из не ти про тив Ње го ве исти не. Они ма ко ји од би ја ју дра го це-
не зра ке све тло сти, ко ји би ра све тли ли та му, тај не Бож је ре чи 
оста ће за у век та кве. Исти на је од њих са кри ве на. Они иду на-
сле по и не по зна ју про паст ко ја је пред њи ма.

Хри стос је по сма трао свет и све ве ко ве са вр ха Ма слин ске 
го ре и Ње го ве ре чи од но се се на сва ку ду шу, ко ја ома ло ва жа ва 
по зи ве бо жан ске ми ло сти. Те би, ко ји пре зи реш Ње го ву љу бав, 
Он се да нас обра ћа. »Ти, упра во ти«, тре ба да знаш оно што је 
по треб но за твој мир. Хри стос про ли ва гор ке су зе за те бе, ко-
ји не маш су за за се бе. Већ се та зло коб на око ре лост ср ца, ко ја 
је уни шти ла фа ри се је, ис по ља ва и у те би. А сва ки до каз Бож је 
благодати, сва ки зрак бо жан ске све тло сти или рас та па и по ко-
ра ва ду шу или је утвр ђу је у ње ном без на де жном не по ка ја њу.

Хри стос је уна пред ви део да ће Је ру са лим оста ти твр до ко-
ран и да се не ће по ка ја ти, а сва кри ви ца, све по сле ди це од ба че-
не ми ло сти ле жа ле су пред ње го вим вра ти ма. Та ко ће би ти и са 
сва ком ду шом ко ја иде истим пу тем. Го спод из ја вљу је: »Про пао 
си, Изра и љу.« »Чуј, зе мљо, ево Ја ћу пу сти ти зло на овај на род, 
плод ми сли њи хо вих, јер не па зе на Мо је ре чи, и од ба ци ше за-
кон Мој.« (Оси ја 13,9; Је ре ми ја 6,19)



Глава 65

Oва глава заснована је на Матеју 21,12-16.23-46; 
Марку 11,15-19.27-33; 12,1-12; Луки 19,45-48; 20,1-19.

ПОНОВНО 
ОЧИШЋЕЊЕ ХРАМА

На по чет ку сво је слу жбе, Хри стос је изагнао из Храма оне 
ко ји су га обе све ћи ва ли сво јом не све том тр го ви ном и Ње-

го во стро го бо жан ско др жа ње ули ло је страх у ср ца сму тљи вих 
тр го ва ца. На кра ју сво је ми си је, Он је по но во до шао у Храм и 
као и ра ни је на шао га осквр ње ног. Ста ње је чак би ло те же не го 
ра ни је. Спо ља шње пре двор је Храма ли чи ло је на огром ни сточ-
ни тор. Са огла ша ва њем жи во ти ња и оштрим зве ча њем ко ва ног 
нов ца ме ша ло се љу ти то пре пи ра ње тр го ва ца, а ме ђу њи ма чу-
ли су се гла со ви љу ди у светој слу жби. Са ми до сто јан стве ни ци 
Храма ба ви ли су се ку по ви ном и про да јом и раз ме ном нов ца. 
По хле па за за ра дом је пот пу но овла да ла њи ма, да у Бож јим очи-
ма ни су би ли бо љи од лу пе жа.

Све ште ни ци и по гла ва ри ма ло су схва та ли све ча ност по сла 
ко ји тре ба  да оба ве. За вре ме сва ке Пас хе и Пра зни ка се ни ца 
све ште ни ци су за кла ли на хи ља де жи во ти ња, а њи хо ву крв ску-
пља  ли и из ли ва ли на ол тар. Је вре ји су би ли упо зна ти са жр тво-
ва њем кр ви и го то во су из гу би ли из ви да чи ње ни цу да је грех 
учи нио не оп ход ним сво то про ли ва ње жи во тињ ске кр ви. У то-
ме нису препо зна ва ли да је она пред ста вља ла крв Бож јег љу-
бље ног Си на, ко ја је тре ба ло да се про ли је за жи вот све та и да 
су при но ше њем жр та ва љу ди тре ба ло да бу ду упу ће ни распе-
том От ку пи те љу.
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Исус је по сма трао не ви не жр тве и ви део да су Је вре ји од 
ових ве ли ких ску по ва на чи ни ли при зо ре кр во про ли ћа и гру-
бо сти. Уме сто по ни зног по ка ја ња због гре ха, умно жа ва ли су 
жр тво ва ње жи во ти ња, као да се Бог мо же по што ва ти слу жбом 
без ср ца. Ср ца све ште ни ка и по гла ва ра отврд ну ла су у се бич но-
сти и ла ком ству. Од пра вих сим бо ла ко ји су ука зи ва ли на Бож је 
Јаг ње на чи ни ли су сред ства за сти ца ње до би ти. На тај на чин у 
очи ма на ро да све тост слу жбе при но ше ња жр та ва би ла је у ве-
ли кој ме ри ра зо ре на. Ису сов оправ да ни гнев био је по кре нут. 
Знао је да ће Ње го ву крв, ко ја ће се уско ро про ли ти за гре хе 
све та, све ште ни ци и ста ре ши не це ни ти исто тако ма ло као што 
це не крв жи во ти ња ко ју су не пре кид но про ли ва ли. Хри стос је 
пре ко про ро ка го во рио про тив ова квих по сту па ка. Са му и ло 
је ре као: »Зар су ми ле Го спо ду жр тве па ље ни це и при но си као 
кад се слу ша глас Ње гов? Гле, по слу шност је бо ља од жр тве и 
по кор ност је бо ља од пре ти ли не ов нуј ске.« Иса и ја, гле да ју ћи у 
про роч ком ви ђе њу от пад Је вре ја, обра ћа им се као по гла ва ри-
ма Со до ма и Го мо ре: »Чуј те реч Го спод њу, кне зо ви со дом ски, 
по слу шај те за кон Бо га на ше га, на ро де го мор ски! Што ће ми 
мно штво жр та ва ва ших, ве ли Го спод. Сит сам жр та ва па ље ни-
ца од ов но ва и, пре ти ли не од го је не сто ке, и не ма рим за крв 
јун чи ју и јаг ње ћу и ја ре ћу. Кад до ла зи те да се по ка же те пре да 
Мном, ко иште то од вас, да га зи те по Мом тре му?« »Умиј те се, 
очи сти те се, укло ни те зло ћу де ла сво јих ис пред очи ју Мо јих, 
пре ста ни те зло чи ни ти. Учи те се до бро чи ни ти, тра жи те прав-
ду, ис пра вљај те по тла че но га, дај те пра ви цу си ро ти, бра ни те 
удо ви цу.« (1. Са му и ло ва 15,22; Иса и ја 1,10–12.16.17)

Он ко ји је лич но дао ова про ро чан ства, са да је по по след њи 
пут по но вио опо ме не. На род је про гла сио Ису са за изра иљ ског 
ца ра ис пу ња ва ју ћи та ко про ро чан ство. Он је при мио њи хо во 
ука зи ва ње по ча сти и при хва тио царс ко зва ње. Мо рао је да де-
лу је као лич ност у та квом по ло жа ју. Знао је да ће би ти уза луд ни 
Ње го ви на по ри да по пра ви ис ква ре но све штен ство, ипак Ње-
го во де ло мо ра ло је би ти из вр ше но и овом не вер ном на ро ду 
мо рао је би ти дат до каз ње го ве бо жан ске ми си је.

Про дор ни Ису сов по глед по но во је пре шао пре ко обе све ће-
ног пре двор ја Храма. Све су очи би ле окре ну те Ње му. Све ште-
ник и по гла вар, фа ри сеј и мно го бо жац, за ди вље но су по сма-591
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тра ли Ње га, ко ји је ста јао пред њи ма у ве ли чан ству не бе ског 
Ца ра. Бо жан ска при ро да бле сну ла је кроз људ ску при ро ду, за-
о де нув ши Хри ста до сто јан ством и сла вом ко ју ни ка да ра ни је 
ни је по ка зао. Они ко ји су ста ја ли нај бли же Ње му по ву кли су 
се то ли ко ко ли ко им је мно штво до пу шта ло. Из у зев не ко ли-
ци не Ње го вих уче ни ка, Спа си тељ је ста јао сам. Утих нуо је сва-
ки звук. Ду бо ка ти ши на чи ни ла се не под но шљи вом. Хри стос је 
про го во рио у си ли ко ја је по тре сла на род као моћ на олу ја: »У 
пи сму сто ји: Дом Мој Дом мо ли тве не ка се зо ве; а ви на чи ни сте 
од ње га пе ћи ну хај дуч ку.« Ње гов глас од зва њао је кроз Храм 
кaо тру ба. Не го до ва ње ко је се огле да ло на Ње го вом ли цу из гле-
да ло је као огањ ко ји про жди ре. Са ау то ри те том је за по ве дио: 
»Но си те то одав де.« (Јо ван 2,16)

Три го ди не ра ни је, по гла ва ри Храма би ли су по сра мље ни 
због свог бек ства пред Ису со вом за по ве шћу. Ота да су се чу ди ли 
свом стра ху и сво јој без у слов ној по слу шно сти јед ном скром ном 
Чо ве ку. Осе ћа ли су да је не мо гу ће по на вља ње њи хо ве не до сто-
јан стве не пре да је. Ипак, са да су би ли пре стра ше ни ји не го ра-
ни је и у ве ћој жур би да по слу ша ју Ње го ву за по вест. Ни је би ло 
ни ко га ко би се усу дио да оспо ри Ње го ву власт. Све ште ни ци и 
тр гов ци по бе гли су од Ње га, го не ћи сво ју сто ку пред со бом.

На пу ту из Храма су сре ли су мно штво ко је је до ла зи ло са 
сво јим бо ле сни ци ма, рас пи ту ју ћи се за Ве ли ког Ис це ли те ља. 
Не ки од ових су се вра ти ли, кад су чу ли из ве штај оних ко ји су 
бе жа ли. Бо ја ли су се су сре та са Оним ко ји је та ко мо ћан, да је 
са мо по гле дом оте рао све ште ни ке и по гла ва ре из сво је при сут-
но сти. Ме ђу тим, ве ћи број се про би јао кроз ужур ба но мно штво 
у же љи да до пру до Ње га, ко ји је био њи хо ва је ди на на да. Ка да је 
мно штво по бе гло из Храма, мно ги су ипак оста ли. Њи ма су се 
са да при дру жи ле при до шли це. По но во је пре двор је Храма би ло 
пу но бо ле сни ка и уми ру ћих и Исус им је још јед ном по слу жио.

По сле из ве сног вре ме на све ште ни ци и по гла ва ри усу ди ли 
су се да се вра те у Храм. Ка да је страх иш че зао, би ли су за хва-
ће ни же љом да са зна ју шта ће би ти Ису сов сле де ћи по ду хват. 
Оче ки ва ли су да ће Он за у зе ти Да ви дов пре сто. Вра тив ши се 
ти хо у Храм, чу ли су гла со ве љу ди, же на и де це ка ко хва ле Бо-
га. На кон ула ска, застали су за па ње ни тим пре ле пим при зо ром. 
Ви де ли су ис це ље не бо ле сни ке, сле пе са по вра ће ним ви дом, 
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глу ве са по вра ће ним слу хом и хро ме ка ко ска чу од ра до сти. Де-
ца су пред ња чи ла у ра до ва њу. Исус је ис це лио њи хо ве бо ле сти, 
при гр лио их у сво је на руч је, при мио њи хо ве за хвал не по љуп це, 
а не ка од њих су и за спа ла на Ње го вим гру ди ма, док је учио на-
род. Ра до сним гла со ви ма де ца су Га са да сла ви ла. По на вља ли 
су уз ви ке оса на од прет ход ног да на и пред Спа си те љем по бе-
до но сно ма ха ли пал мо вим гра на ма. Храм је од зва њао од њи хо-
вог кли ца ња: »Бла го сло вен ко ји иде у име Го спод ње!« »Ево, Цар 
твој иде к те би, пра ве дан је и спа са ва!« (Пса лам 118,26; За ха ри ја 
9,9) »Оса на Си ну Да ви до ву!«

Звук ових срећ них, не у си ље них гла со ва био је увре да за цр-
кве не по гла ва ре. По че ли су да за у ста вља ју та кво ис по ља ва ње 
осе ћа ња. Го во ри ли су љу ди ма да је Бож ји дом обе све ћен деч јим 
сто па ма и ра до сним уз ви ци ма. По што су се уве ри ли да њи хо ве 
ре чи не ути чу на љу де, по гла ва ри су се обра ти ли Хри сту: »Чу-
јеш ли шта ови го во ре? А Исус ре че им: Да, зар ни сте ни ка да 
чи та ли: Из уста ма ле де це и ко ја си са ју на чи нио си Се би хва-
лу?« Про ро чан ство је пред ска за ло да ће Хри стос би ти про гла-
шен ца рем и та реч је мо ра ла да се ис пу ни. Изра и ље ви све ште-
ни ци и по гла ва ри од би ли су да об ја ве Ње го ву сла ву, па је Бог 
по кре нуо де цу да по ста ну Ње го ви све до ци. Да су деч ји гла со ви 
за ћу та ли са ми сту бо ви Храма огла си ли би сла ву Спа си те љу.

Фа ри се ји су би ли ве о ма збу ње ни и уз не ми ре ни. Онај ко-
га ни су мо гли за стра ши ти са да го спо да ри. Исус је за у зео свој 
по ло жај чу ва ра Храма. Ни ка да ра ни је ни је узи мао та кву цар-
ску власт. Ни ка да ра ни је Ње го ве ре чи и де ла ни су има ли та ко 
ве ли ку си лу. Чи нио је чу де сна де ла по це лом Је ру са ли му, али 
ни ка да ра ни је на та ко све чан и упе ча тљив на чин. У при су ству 
на рода, ко ји је био све док Ње го вих див них де ла, све ште ни ци и 
по гла ва ри ни су се усу ђи ва ли да ис по ље своје о тво ре но не при-
ја тељ ство пре ма Ње му. Иа ко ра зљу ће ни и збу ње ни Ње го вим 
од го во ром, ни су би ли у ста њу да ишта учи не то га да на.

Си не дри он је сле де ћег ју тра опет раз ма трао на чин по сту па-
ња пре ма Ису су. Пре три го ди не зах те ва ли су не ки знак Ње го-
вог ме си јан ства. Од тог вре ме на, Он је учи нио сил на де ла по 
це лој зе мљи. Ле чио је бо ле сне, чу де сно на хра нио хи ља де љу ди, 
ишао по ва ло ви ма и уми рио уз бур ка но мо ре. У ви ше на вра та 
чи тао је људ ска ср ца као отво ре ну књигу, из го нио зле ду хо ве и 
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ди зао мр тве. По гла ва ри су пред со бом има ли до ка зе Ње го вог 
ме си јан ства. Са да су од лу чи ли да не тра же ни ка кав знак Ње-
го ве вла сти, већ да из ву ку не ко при зна ње или из ја ву на осно ву 
које би мо гао би ти осу ђен.

Упу тив ши се пре ма Храму у ко ме је по у ча вао, на ста ви ли су 
да Му по ста вља ју пи та ња: »Ка квом вла сти то чи ниш, и ко Ти 
је дао власт ту?« Оче кив а ли су да ће Он твр ди ти да је Ње го ва 
власт од Бо га. Та кво твр ђе ње на ме ра ва ли су да по би ју. Ме ђу-
тим, Исус их је до че као пи та њем, ко је је очи глед но за ди ра ло у 
дру ги пред мет и свој од го вор њи ма усло вио њи хо вим од го во-
ром на ово пи та ње: »Кр ште ње Јо ва но во«, ре као је Он, »от ку да 
би, или с Не ба или од љу ди?«

Све ште ни ци су уви де ли да се на ла зе у не до у ми ци из ко је 
их ни ка ква доми шља тост не би мо гла из ву ћи. Ако ка жу да је 
Јо ва но во кр ште ње би ло с Не ба, њи хо ва не до след ност по ста ће 
очи глед на. Хри стос би мо гао ре ћи: За што му та да ни сте ве ро-
ва ли? Јо ван је све до чио о Хри сту: »Гле, Јаг ње Бож је ко је узе на 
се гре хе све та.« (Јо ван 1,29) Ако све ште ни ци ве ру ју у Јо ва но во 
све до чан ство, ка ко мо гу по ри ца ти Хри сто во ме си јан ство. Ако 
об ја ве сво је ствар но ве ро ва ње, да је Јо ва но ва слу жба би ла од 
љу ди, он да би на се бе на ву кли бу ру не го до ва ња, јер је на род ве-
ро вао да је Јов ан про рок.

Са ве ли ким за ни ма њем мно штво је оче ки ва ло од лу ку. Љу-
ди су зна ли да су све ште ни ци твр ди ли да при хва тају Јо ва но ву 
слу жбу, па су оче ки ва ли да, без ика кве сум ње, при зна ју да је он 
по слан од Бо га. Али по сле за јед нич ког, тај ног ве ћа ња, све ште-
ни ци су од лу чи ли да се не из ла жу не при ли ци. Ли це мер но при-
зна ју ћи не знање, ре кли су: »Не зна мо.« »Ни Ја вам не ћу каза-
ти«, ре као је Хри стос, »ка квом вла сти ово чи ним.«

Књи жев ни ци, све ште ни ци и по гла ва ри би ли су ућут ка ни. 
Збу ње ни и раз о ча ра ни, ста ја ли су на мр го ђе ни не усу ђу ју ћи се 
да Хри сту по ста вља ју нова пи та ња. Сво јим ку ка вич лу ком и не-
о длуч но шћу у ве ли кој ме ри су из гу би ли по што ва ње на ро да, ко-
ји је са да ста јао по ред њих, за ба вљен по сма тра њем по ра за ових 
охо лих и са мо пра вед них љу ди.

Сва ова Хри сто ва ка зи ва ња и де ла би ла су ва жна и њи хов 
ути цај тре ба ло је да се осе ти у мно го ве ћој ме ри по сле Ње го вог 
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рас пе ћа и ваз не се ња. Мно ги од ових ко ји су бри жно оче ки ва ли 
ис ход Ису со вог ис пи ти ва ња тре ба  нај зад да по ста ну Ње го ви 
уче ни ци, при ву че ни к Ње му пр во Ње го вим ре чи ма, тог да на 
ис пу ње ног до га ђа ји ма. При зор у пре двор ју Храма ни ка да ни је 
тре ба ло да иш че зне из њи хо вог ума. У раз го во ру из ме ђу Ису са 
и првосве ште ни ка от кри ла се ме ђу њи ма упа дљи ва су прот ност. 
Охо ли цр кве ни ве ли ко до стој ник био је обу чен у бо га ту и ску-
по це ну оде ћу. На гла ви је имао сјај ну ти ја ру. Др жа ње му је би ло 
до сто јан стве но, ко са и ду га, ко врџава бра да би ле су по сре бре-
не ста ро шћу. Ње го ва спо ља шњост ули ва ла је стр хо по што ва ње 
по сма тра чи ма. Пред овом до сто јан стве ном лич но шћу ста ја ло 
је Ве ли чан ство Не ба без укра ша ва ња или раз ме та ња. Ње го ве 
ха љи не би ле су ис пр ља не на пу то ва њу, ли це Му је би ло бле до 
и из ра жа ва ло стр пљи во под но ше ну ту гу, па ипак на Ње му се 
огле да ло до сто јан ство и до бро ду шност, ко ја је чуд но од у да ра ла 
од гор дог, са мо у ве ре ног и љу ти тог пр во све ште ни ко вог из ра за. 
Мно ги од оних ко ји су би ли све до ци Ису со вих ре чи и де ла у 
Храму од тог тре нут ка при хва ти ли су Га у сво је ср це као Бож јег 
про ро ка. Ме ђу тим, док су се осе ћа ња на ро да окре та ла у Ње го-
ву ко рист, мр жња све ште ни ка пре ма Ису су је ра сла. Му дрост 
ко јо м је из бе га вао зам ке по ста вље не Ње го вим но га ма, би ла је 
нов до каз Ње го ве бо жан ске при ро де и до ли ла уље на ва тру њи-
хо вог гнева.

У рас пра ви са ра би ни ма Хри стов циљ ни је био да по ни зи 
сво је про тив ни ке. Ни је се ра до вао да их ви ди у те шком по ло-
жа ју. Хтео је да им пру жи ва жну по у ку. Он је по ни зио сво је 
не при ја те ље ти ме што је до пу стио да се за пле ту у мре жу ко ју 
су Ње му по ста ви ли. Њи хо во при зна ње да не зна ју при ро ду Јо-
ва но вог кр ште ња да ло Му је при ли ку да го во ри и Он ју је ис ко-
ри стио та ко што им је из нео њи хо во пра во ста ње, до да ју ћи још 
јед ну опо ме ну по ред мно гих ко је је већ дао.

»Шта вам се чи ни«, ре као је. »Чо век не ки има ше два си на; и 
до шав ши к пр вом ре че: Си не, иди да нас ра ди у ви но гра ду мо ме. 
А он од го ва ра ју ћи ре че: Не ћу, а по сле се рас ка ја и оти де. И при-
сту пив ши к дру го ме ре че та ко. А он од го ва ра ју ћи ре че: Хо ћу, 
го спо да ру; и не оти де. Ко ји од ове дво ји це ис пу ни во љу очи ну?«

Ово из не над но пи та ње учи ни ло је Ње го ве слу ша о це не о-
пре зним. Па жљи во су пра ти ли ову при чу и од мах од го во ри ли: 
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»Пр ви.« Упра вив ши свој озби љан по глед пре ма њи ма, Исус је 
од го во рио озбиљ ним и све ча ним гла сом: »За и ста вам ка жем да 
ће ца ри ни ци и блуднице пре вас ући у цар ство Бож је. Јер до ђе 
к ва ма Јо ван пу тем пра вед ним и не ве ро ва сте му; а ца ри ни ци и 
блуднице ве ро ва ше му; и ви по што ви десте то, не рас ка ја сте се 
да му ве ру је те.«

Све ште ни ци и по гла ва ри мо гли су да да ју са мо пра ви лан од-
го вор на Хри сто во пи та ње, па је та ко Он до био њи хо во ми шље-
ње ко је је ишло у при лог пр вом си ну. Овај син је пред ста вљао 
ца ри ни ке, оне ко је су фа ри се ји пре зи ра ли и мр зе ли. Ца ри ни ци 
су би ли ве о ма не по ште ни. За и ста су би ли пре ступ ни ци Бож јег 
за ко на, по ка зу ју ћи у свом жи во ту пот пу но од у пи ра ње Ње го вим 
зах те ви ма. Би ли су не за хвал ни и не све ти. Ка да им је би ло ре че-
но да иду и ра де у Го спод њем ви но гра ду, од би ли су то са пре-
зре њем. Ме ђу тим, ка да је Јо ван до шао, про по ве да ју ћи пока ја ње 
и кр ште ње, ца ри ни ци су при хва ти ли ње го ву вест и кр сти ли се.

Дру ги син пред ста вљао је во де ће љу де у је вреј ском на ро ду. 
Не ки од фа ри се ја по ка ја ли су се и при ми ли Јо ва но во кр ште ње, 
али во ђе ни су хте ле да при зна ју да је он до шао од Бо га. Ње го ве 
опо ме не и оп ту жбе ни су их до ве ле до об но ве. Они »од ба ци-
ше са вет Бож ји за њих и не хте ше да их он кр сти«. (Лу ка 7,30) 
Од но си ли су се пре ма ње го вој ве сти са пре зи ром. Као и дру-
ги син ко ји је од го ва ра ју ћи на по зив ре као: »Хо ћу, го спо да ру«, 
али ни је оти шао, све ште ни ци и по гла ва ри из ја вљи ва ли су да су 
по слу шни, али де лом су по ка зи ва ли не по слу шност. Раз ме та ли 
су се из ја ва ма о по бо жности, твр ди ли да по шту ју Бож ји за кон, 
али су по ка зи ва ли са мо ла жну послу шност. Ца ри ни ци су би-
ли оп ту жи ва ни и про кли ња ни од фа ри се ја као не вер ни ци, али 
они су сво јом ве ром и дел и ма по ка зи ва ли да иду у не бе ско цар-
ство пре ових ли це мер них љу ди ко ји ма је дата ве ли ка све тлост, 
али чи ја де ла не од го ва ра ју њи хо вим из ја ва ма о по бо жно сти.

Све ште ни ци и по гла ва ри ни су хте ли да под но се ове про дор-
не исти не: ос та ли су ме ђу тим мир ни, на да ју ћи се да ће Исус 
ре ћи не што што ће мо ћи да окре ну про тив Ње га; али мо ра ли 
су да под не су још не што.

»Дру гу при чу чуј те«, ре као је Хри стос. »Бе ја ше чо век до ма-
ћин ко ји по са ди ви но град, и огра ди га пло том, и ис ко па у ње му 
пив ни цу, и на чи ни ку лу, и да де га ви но гра да ри ма, и оти де. А 
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кад се при бли жи вре ме ро до ви ма, по сла слу ге с воје к ви но гра-
да ри ма да при ме ро до ве ње го ве. И ви но гра да ри по хва тав ши 
слу ге ње го ве јед но га из би ше, а јед но га за су ше ка ме њем. Опет 
по сла дру ге слу ге, ви ше не го пре, и учи ни ше им та ко исто. А 
по том по сла к њи ма си на сво је га го во ре ћи: По    с ти де ће се си на 
мо је га. А ви но гра да ри ви дев ши си на ре ко ше ме ђу со бом: Ово 
је на след ник; хо ди те да га уби је мо, и да нам оста не до сто ја ње 
ње го во. И ухва ти ше га, па из ве до ше на по ље из ви но гра да, и 
уби ше. А кад до ђе да кле го спо дар од ви но гра да шта ће учи ни ти 
ви но гра да ри ма оним?«

Исус се обра тио свим при сут ним љу ди ма, али од го вор су 
дали све ште ни ци и по гла ва ри. »Зло чин це ће злом смр ти по мо-
ри ти«, ре кли су, »а ви но град да ће дру гим ви но гра да ри ма, ко ји 
ће му да ва ти ро до ве у сво је вре ме.« Ови го вор ни ци ис по чет ка 
ни су про зре ли при ме ну ове при че, али са да су уви де ли да су са-
ми из ре кли се би осу ду. У при чи до ма ћин пред ста вља Бо га, ви-
но град је вреј ски на род, а огра да Бож ји за кон који је био њи хо-
ва за шти та. Ку ла је би ла зна ме ње Храма. Го спо дар ви но гра да је 
учи нио све што је би ло по треб но за ње го во на пре до ва ње. »Што 
је још тре ба ло чи ни ти ви но гра ду мо је му«, ка же он, »што му не 
учи них?« (Иса и ја 5,4) Та ко је при ка за на Бож ја не у мор на бри га за 
Изра иљ. Као што су ви но гра да ри би ли ду жни да вра те го спо да-
ру од ре ђе ни део пло до ва из ви но гра да, та ко је Бож ји на род тре-
ба ло да Га по шту је жи во том ко ји би од го ва рао њи хо вим све тим 
пред но сти ма. Али као што су ви но гра да ри уби ли слуге, ко је је 
го спо дар слао к њи ма по род, та ко су Је вре ји уби ја ли про ро ке 
ко је им је Бог слао да их по зо ву на по ка ја ње. Ве сник за ве сни ком 
био је уби јан. Дов де се ни је мо гло сум ња ти у при ме ну при че, а и 
оно што је усле ди ло н ије би ло мање очи глед но. У во ље ном си ну 
ко га је го спо дар ви но гра да на кра ју по слао сво јим не по слу шним 
слу гама и ко га су они ухва ти ли и уби ли, све ште ни ци и по гла-
ва ри ви  де ли су ја сну Исусову сли ку и Ње го ву пред сто је ћу суд-
би ну. Већ су сме ра ли да уби ју Оно га ко га им је Отац по слао као 
послед њи по зив. У од ма зди до су ђе ној не за хвал ним ви но гра да-
ри ма при ка за на је суд би на оних ко ји ће уби ти Хри ста.

По сма тра ју ћи их са са жа ље њем, Спа си тељ је на ста вио: »Зар 
ни сте ни кад чи та ли у пи сму: Ка мен ко ји од ба ци ше зи да ри, онај 
по ста гла ва од угла; то би од Го спо да и див но је у ва шим очи-
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ма. За то вам ка жем да ће се од вас узе ти цар ство Бож је, и да ће 
се на ро ду ко ји ње го ве ро до ве до но си. И ко пад не на овај ка мен 
раз би ће се; а на ко га он пад не са тр ће га.«

Ово про ро чан ство Је вре ји су че сто по на вља ли у си на го га ма, 
при ме њу ју ћи га на Ме си ју ко ји ће до ћи. Хри стос је био уга о ни 
ка мен је вреј ског вер ског си сте ма и це ло куп ног пла на спа се ња. 
Овај уга о ни ка мен је вреј ски гра ди те љи, све ште ни ци и по гла ва-
ри у Изра и љу, са да од ба цу ју. Спа си тељ је скре нуо њи хо ву па-
жњу на про ро чан ства ко ја им ука зу ју на опа сност ко ја им пре-
ти. Свим сред стви ма, ко ја су би ла у Ње го вој мо ћи, те жио је да 
им об ја сни при ро ду де ла ко је су при пре ма ли да учи не.

Ње го ве ре чи има ле су и дру ги циљ. По ста вља ју ћи пи та ње: 
»Кад до ђе да кле го спо дар од ви но гра да шта ће учи ни ти ви но гра-
да ри ма оним?« Хри стос је хтео да фа ри се ји од го во ре она ко ка ко 
су од го во ри ли. Хтео је да осу де са ми се бе. Ње го ве опо ме не, ко је 
их ни су по кре ну ле на по ка ја ње, за пе ча ти ће њи хо ву суд би ну, па је 
же лео да уви де да су са ми на ву кли про паст на се бе. Хтео је да им 
по ка же Бож ју прав ду по вла че њем њи хо вих пред но сти као на ро-
да, што је већ от по че ло и што ће се за вр ши ти не са мо уни ште њем 
њи хо вог Храма и гра да, већ и ра се ја ва њем на ро да.

Слу ша о ци су схва ти ли опо ме ну. Али упр кос осу ди ко ју су 
са ми се би из ре кли, све ште ни ци и по гла ва ри би ли су спрем ни 
да упот пу не сли ку ре кав ши: »Ово је на след ник; хо ди те да га 
уби је мо.« »И гле да ху да Га ухва те, али се по бо ја ше на ро да«, јер 
су на род на осе ћа ња би ла на Хри сто вој стра ни.

На во де ћи про ро чан ство о од ба че ном ка ме ну, Хри стос се освр-
нуо на је дан ствар ни до га ђај из исто ри је Изра и ља. До га ђај је био 
у ве зи са зи да њем пр вог Храма. Иа ко је имао на ро чи ту при ме ну 
у вре ме Пр вог Хри сто вог до ла ска, и са на ро чи том сна гом тре ба-
ло да ути че на Је вре је, он са др жи по у ку и за нас. Ка да је по ди зан 
Со ло му нов Храм, огром но ка ме ње за зи до ве и те мељ би ло је у 
ка ме но ло му пот пу но при пре мље но. По сле до пре ма ња на гра ди-
ли ште на ње му ни јед но ору ђе ни је сме ло да се упо тре би; рад ни ци 
су га са мо по ста вља ли на од ре ђе но ме сто. За по тре бе те ме ља до-
пре мљен је је дан ка мен не у о би ча је не ве ли чи не и на ро чи тог об-
ли ка, али рад ни ци ни су мо гли да на ђу ме сто за ње га, па га ни су 
при хва ти ли. Био им је стал на смет ња, док је не у по тре бљен ле жао 
на њи хо вом пу ту. Ду го је остао од ба чен ка мен. Ме ђу тим, ка да су 
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гра ди те љи до шли до по ста вља ња угла, ду го су тра жи ли не би ли 
на шли ка мен до вољ но ве ли ки и јак и од го ва ра ју ћег об ли ка да за-
у зме то на ро чи то ме сто и по не се ве ли ки те рет ко ји би по чи вао, 
на ње му. Ако на чи не не пра ви лан из бор за ово ва жно ме сто, си-
гур ност це ле згра де би ће угро же на. Они мо ра ју на ћи ка мен ко ји 
ће би ти у ста њу да одо ли ути ца ју сун ца, мра за и бу ре. Не ко ли ко 
ка ме но ва би ло је ода бра но у раз ли чи то вре ме, али под при ти ском 
огром ног те ре та они су се раз ло ми ли на комаде. Дру ги ни су мо-
гли да из др же ис пит из не над них вре мен ских про ме на. Нај зад, па-
жњу је при ву као ка мен ко ји је та ко ду го био од ба чен. Из ло жен је 
био ва зду ху, сун цу и олу ји, а ни је имао ни нај ма њу пу ко ти ну. Не-
и ма ри су ис пи та ли овај ка мен. Из др жао је сва ис пи ти ва ња осим 
јед ног. Од лу чи ли су да га при хва те за уга о ни ка мен, ако под не се 
про бу ве ли ког при ти ска. Ис пит је из вр шен. Ка мен је при хва ћен, 
до не сен на од ре ђе но ме сто на ко ме се по ка за ло да са вр ше но од-
го ва ра. У про роч ком ви ђе њу, Иса и ји је по ка за но да је овај ка мен 
био зна ме ње Хри ста. Он ка же:

»Го спо да над вој ска ма све ти те; и Он не ка вам је страх и бо-
ја зан. И би ће вам све ти ња, а ка мен за спо ти ца ње и сте на за са-
бла зан обе ма до мо ви ма Изра и ље вим, зам ка и мре жа ста нов ни-
ци ма је ру са лим ским. И спо так ну ће се мно ги и па шће и са тр ће 
се, за пле шће се и ухва ти ће се.« По ве ден у про роч ком ви ђе њу 
до Пр вог до ла ска, про рок је ви део да ће Хри стос под но си ти ис-
пи те и про бе, ко ји су сим бо лич но пред ста вље ни по ступ ком са 
глав ним уга о ним ка ме ном у Со ло му но вом Храму. »За то ова ко 
ве ли Го спод Го спод: Ево, ја ме ћем у Си о ну ка мен, ка мен иза-
бран, ка мен од угла, ску по це ни, те мељ тврд; ко ве ру је не ће се 
пла ши ти.« (Иса и ја 8,13–15; 28,16)

У бес ко нач ној му дро сти, Бог би ра ка мен те ме љац и сам га по-
ста вља. Он га на зи ва »те мељ тврд«. Цео свет мо же да ста ви на 
ње га сво је те ре те и ту ге, он мо же све да из др жи. На ње му се мо же 
пот пу но си гур но зи да ти. Хри стос је »ка мен иза бран«. Оне ко ји се 
узда ју у Ње га, Он не ће ни ка да раз о ча ра ти. Под нео је сва ку про бу. 
Он је из др жао при ти сак Ада мо ве кри ви це и кри ви цу ње го вог по-
томства и иза шао више не го По бед ник над си лом зла. Он је по нео 
те ре те ко је је ба  цио на Ње га сва ки гре шник који се ка је. У Хри сту 
је гре шно ср це на шло олак ша ње. Он је си гу ран Те мељ. Сви ко ји-
ма је Хри стос по уз дање по чи ва ју у са вр шеној си гур но сти.
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У Иса и ји ном про ро чан ству Хри стос је про гла шен си гур ним 
те ме љем и ка ме ном спо ти ца ња. Апо стол Пе тар пи шу ћи по на-
дах ну ћу Све то га Ду ха, ја сно по ка зу је ко ме је Хри стос ка мен те-
ме љац а ко ме сте на са бла зни:

»Јер оку сис те да је благ Го спод. Кад до ђе те к Њему, као Ка ме-
ну жи ву, ко ји је, исти на, од љу ди од ба чен, али од Бо га иза бран и 
при бран: и ви као жи во ка ме ње зи дај те се у ку ћу ду хов ну и све-
штен ство све то, да се при но се при но си ду хов ни, ко ји су Бо гу по-
вољ ни, кроз Ису са Хри ста. Јер у пи сму сто ји на пи са но: Ево ме ћем 
у Си о ну Ка мен кра ј еу га лан иза бра ни и ску по це ни; и ко Ње га ве-
ру је не ће се по сти де ти. Ва ма да кле ко ји ве ру је те част је; а они ма 
ко ји се про ти ве ка мен ко ји од ба ци ше зи да ри он по ста гла ва од 
угла, и ка мен спо ти ца ња и сте на са бла зни: на ко ји се и спо ти чу 
ко ји се про ти ве ре чи, на што су и од ре ђе ни.« (1. Пе тро ва 2,3–8)

Хри стос је си гу ран те мељ онима који верују. То су они ко ји 
па да ју на Сте ну и раз би ја ју се. Ов де су при ка за ни пот чи ња ва-
ње Хри сту и ве ра у Ње га. Пасти на Сте ну и раз би ти се зна чи 
од ре ћи се сво је са мо пра вед но сти и са деч јом по ни зно шћу до ћи 
Хри сту, по ка ја ти се због сво јих пре сту па и ве ро ва ти у Ње го ву 
љу бав ко ја пра шта. Исто та ко ве ром и послу шнош ћу зи да мо на 
Хри сту као на шем Те ме љу.

На овом жи вом Ка ме ну мо гу под јед на ко да зидају и Је вре ји 
и не зна бо шци. Он је до вољ но про стран за све и довољ но јак да 
под не се те жи ну и те рет це лог све та. Ве зом са Хри стом, жи вим 
Ка ме ном, сви ко ји зи да ју на овом те ме љу по ста ју жи во ка ме ње. 
Мно ги љу ди су сво јим лич ним на сто ја њи ма оте са ни, угла ча ни 
и улеп ша ни, али не мо гу поста ти »жи во ка ме ње« за то што ни су 
по ве за ни са Хри стом. Без ове ве зе ни је дан чо век не мо же да се 
спа се. Без Хри сто вог жи во та у на ма, не мо же мо се од у пре ти бу-
ра ма ис ку ше ња. На ша веч на си гур ност за ви си од на шег зи да ња 
на си гур ном те ме љу. Мно ги да нас зи да ју на те ме љи ма ко ји ни-
су ис пи та ни. Ка да пад не ки ша, раз бе сни олу ја и бу ји ца на до ђе, 
њи хо ва ку ћа ће па сти за то што ни је уте ме ље на на Веч ној Сте-
ни, глав ном уга о ном Ка ме ну – Хри сту Ису су.

Онима »ко ји се спо ти чу ко ји се про ти ве ре чи«, Хри стос је 
сте на спо ти ца ња. Али »ка мен који од ба ци ше зи да ри он по ста 
гла ва од угла«. Као и од ба че ни ка мен, Хри стос је у сво јој зе маљ-
ској ми си ји био за не ма ри ван и зло ста вљан. Он »пре зрен бе ше 
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и од ба чен из ме ђу љу ди, бол ник и ви чан бо ле сти ма... пре зрен 
да га ни за што не узи ма смо«. (Иса и ја 53,3) Али при бли жи ло се 
вре ме Ње го вог про сла вља ња. Вас кр се њем из мр твих Он ће би-
ти про гла шен »за Си на Бож је га Ду хом«. (Ри мља ни ма 1,4) При-
ли ком свог Дру гог до ла ска Он ће се от кри ти као Го спо дар Не ба 
и Зе мље. Они ко ји су се са да при пре ма ли да Га ра зап ну при зна-
ће Ње го ву ве ли чи ну. Пред све ми ром од ба че ни ка мен по ста ће 
гла ва од угла.

»На ко га он пад не са тр ће га.« Љу ди ко ји су од ба ци ли Хри ста 
уско ро ће ви де ти уни ште ње сво га гра да и сво га на ро да. Њи-
хо ва сла ва про па шће и би ће ра се ја на као пра ши на на ве тру. А 
шта је то што је уни шти ло Је вре је? То је би ла Сте на ко ја би, да 
су гра ди ли на њој, би ла њи хо ва си гурност. Бож ја до бро та је би-
ла пре зре на, прав да од ба че на, ми лост пот це њива на. Љу ди су 
се по ста ви ли на су прот Бо гу и све што је би ло за њи хо во спа се-
ње, окре ну ло се на њи хо во уни ште ње. Све што је Бог од ре дио 
да бу де за жи вот, њи ма је би ло за смрт. У то ме што су Је вре ји 
ра за пе ли Хри ста на ла зи се и ра зо ре ње Је ру са ли ма. Крв про ли-
ве на на Гол го ти би ла је те рет ко ји их је до ве о до про па сти на 
ово ме све ту и у све ту ко ји ће до ћи. Та ко ће то би ти и у ве ли ки 
по след њи дан ка да ће осу да би ти из ре че на сви ма ко ји су од ба-
ци ли Бож ју благодат. Хри стос, њи хо ва сте на са бла зни, та да ће 
им се учи ни ти као бр до осве те. Сла ва Ње го ве по ја ве, ко ја је за 
пра вед ни ке жи вот, би ће за зле огањ ко ји спа љу је. Гре шник ће 
би ти уни штен због од ба че не љу ба ви, због пре зре не благодати.

Мно гим сли ко ви тим при ка зи ма и опо ме на ма, ко је је стал но 
по на вљао, Исус је по ка зао шта ће до жи ве ти Је вре ји због од ба-
ци ва ња Бож јег Си на. Овим ре чи ма Он се обра ћа сви ма у свим 
ве ко ви ма ко ји од би ја ју да Га при ме као сво га Ис ку пи те ља. Сва-
ка опо ме на ва жи за њих. Оскр на вље ни Храм, не по слу шни син, 
не вер ни ви но гра да ри, немарни грагитељи, сли ка су ис ку ства 
сва ког гре шни ка. Ако се не по ка је, суд би на ко ју они на го ве шта-
ва ју би ће ње го ва.



Глава 66

Oва глава заснована је на Матеју 22,15-46; 
Марку 12,13-40; Луки 20,20-47.

СУКОБ

Све ште ни ци и по гла ва ри слу ша ли су у ти ши ни Хри сто ве 
од луч не пре ко ре. Ни су мо гли оспо ри ти Ње го ве оп ту жбе. 

По ста ли су са мо од луч ни ји да Га ухва те у зам ку, па су са овим 
ци љем по сла ли ухо де к Ње му »ко ји се гра ђа ху као да су по бо-
жни: не би ли Га ухва ти ли у ре чи да Га пре да ду по гла ва ри ма и 
вла сти су ди ји ној«. Ни су по сла ли ста ре фа ри се је ко је је Исус че-
сто сре тао, већ младе љу де, ко ји су би ли пу ни жа ра и рев но сти 
и ко је, ка ко су сма тра ли, Хри стос не по зна је. Њих су пра ти ли  
не ки Иро дов ци, ко ји тре ба да чу ју Хри сто ве ре чи да би про тив 
Ње га мо гли по све до чи ти на су ђе њу. Фа ри се ји и Иро дов ци би-
ли су огор че ни не при ја те љи, али са да су се ује ди ни ли у свом 
не при ја тељ ству пре ма Хри сту.

Фа ри се ји су се стал но же сти ли због из ну ђи ва ња по ре за од 
стра не Ри мља на. Сма тра ли су да је пла ћа ње по ре за у су прот но-
сти са Бож јим за ко ном. Са да су ви де ли при ли ку да Ису су по ста ве 
зам ку. Ухо де су до шле к Ње му и са при вид ном искре но шћу, као 
да же ле да зна ју шта је њи хо ва ду жност, упи та ли су: »Учи те љу, 
зна мо да пра во го во риш и учиш, и не гле даш ко је ко, не го за и ста 
учиш пу ту Бож је му: Тре ба ли нам ће са ру да ва ти ха рач, или не?«

Ре чи »зна мо да пра во го во риш и учиш«, да су би ле искре не 
би ле би из ван ред но при зна ње. Ме ђу тим, из го во ре не су да пре-
ва ре, али њи хо во све до чан ство ипак је би ло исти ни то. Фа ри се-
ји су зна ли да Хри стос го во ри и учи пра во па ће би ти осу ђе ни 
пре ма соп стве ном све до чанству.
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Они ко ји су по ста ви ли пи та ње Ису су, ми сли ли су да су до-
вољ но при кри ли сво ју на ме ру, али Исус је као отво ре ну књи гу 
чи тао њи хо ва ср ца и об ја вио њи хо во ли це мер ство. »Шта Ме 
ку ша те«, ре као је Он, да ју ћи им на тај на чин знак који ни су тра-
жи ли, по ка зу ју ћи им да чи та њи хо ву са кри ве ну на ме ру. Још ви-
ше их је збу ни ло ка да је до дао: »По ка жи те Ми ди нар.« До не ли 
су га, а Он их је упи тао: »Чи ји је на ње му образ и нат пис? А они 
од го вар ај у ћи ре ко ше: Ће са ров.« По ка зуј у ћи нат пис на ко ва ном 
нов цу, Исус је ре као: »По дај те да кле што је ће са ре во ће са ру, а 
што је Бож је Бо гу!«

Ухо де су оче ки ва ле да ће Исус на је дан или дру ги на чин не-
по сред но од го во ри ти на њи хо во пи та ње. Да је ре као: Ни је по 
за ко ну да ва ти по рез це за ру, ту жи ли би Га рим ским вла сти ма 
и они би Га за тво ри ли за по ди за ње бу не. А у слу ча ју да је из ја-
вио да је по За ко ну да ва ње по ре за, на ме ра ва ли су да Га оп ту же 
на ро ду као оног који се про ти ви Бож јем за ко ну. Са да су се осе-
ћа ли осу је ће ним и по ра же ним. Њи хо ви пла но ви би ли су по ре-
ме ће ни. По сле ова ко убе дљи вог одго во ра на њи хо во пи та ње, 
би ли су оне мо гу ће ни да ишта ка жу.

Хри стов од го вор ни је био из бе га ва ње, већ пра ви чан од го-
вор на пи та ње. Др же ћи у сво јој ру ци рим ски ко ва ни но вац на 
ко ме је би ло ути сну то име и лик це за ров, из ја вио је да по што 
жи ве под за шти том рим ске си ле, тре ба да јој да ју пот по ру ко ју 
зах те ва, све до тле док се то не су ко би са уз ви ше ни јом оба ве-
зом. Ме ђу тим, док се ми ро љу би во по ко ра ва ју зе маљ ским за ко-
ни ма, они у сва вре ме на тре ба да се пр во по ко ра ва ју Бо гу.

Спаси те ље ве ре чи: »Дај те... што је Бож је Бо гу«, би ле су 
оштар укор лу ка вим Је вре ји ма. Да су вер но ис пу ња ва ли сво је 
оба ве зе пре ма Бо гу, не би по ста ли си ро ма шан на род, пот чи њен 
стра ној си ли. Ни јед на рим ска за ста ва не би се за ви јо ри ла над 
Је ру са ли мом, ни јед на рим ска стра жа не би ста ја ла на ње го вим 
ка пи ја ма, ни је дан рим ски на ме сник не би вла дао уну тар ње го-
вих зи ди на. Је вреј ски на род сада је пла ћао ка зну за свој от пад 
од Бо га.

Ка да су фа ри се ји чу ли Хри стов од го вор, »ди ви ше се, и оста-
вив ши га оти до ше«. Он је уко рио њи хо во ли це мер ство и уо-
бра же ност и чи не ћи то, ус по ста вио је ве ли ко на че ло, на че ло 
ко је ја сно од ре ђу је гра ни це чо ве ко вих оба ве за пре ма гра ђан-
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ским вла сти ма и ње го ву ду жност пре ма Бо гу. У ду ша ма мно гих 
ре ше но је јед но спор но пи та ње. По сле то га су се увек др жа ли 
пра вог на че ла. Па иа ко су мно ги оти шли не за до вољ ни, ви де ли 
су да је на че ло ко је ле жи у осно ви овог пи та ња ја сно из ло же но 
и чу ди ли се Хри сто вој да ле ко се жној оштро ум но сти.

Чим су фа ри се ји ућут ка ни, исту пи ли су са ду ке ји са сво јим 
лу ка вим пи та њи ма. Ове две стра не би ле су у огор че ном не при-
ја тељ ству. Фа ри се ји су би ли стро го при вр же ни пре да њу. Би ли 
су тач ни у спо ља шњим об ре ди ма, мар љи ви у пра њу, по сту и 
ду гим мо ли тва ма и раз ме тљи ви у да ва њу мило сти ње. Ме ђу-
тим, Хри стос је из ја вио да су они уки да ли Бож ји за кон, уче ћи 
за по ве сти ма људ ским уме сто пра ве на у ке. Као дру штве ни слој 
би ли су вер ски за не се ња ци и ли це ме ри, па ипак ме ђу њи ма је 
би ло истин ски по бо жних љу ди ко ји су при хва ти ли Хри сто во 
уче ње и по ста ли Ње го ви уче ни ци. Са ду ке ји су од ба ци ли пре-
да ње фа ри се ја. Твр ди ли су да ве ру ју у ве ћи део Све то га пи сма и 
да га сма тра ју пра ви лом св ога по на ша ња, али у ства ри би ли су 
сум ња ли це и ма те ри ја ли сти.

Са ду ке ји су по ри ца ли  по сто ја ње ан ђе ла, вас кр се ње мр твих 
и уче ње о бу ду ћем жи во ту са ње го вим на гра да ма и ка зна ма. У 
свим овим тач ка ма ра зи ла зи ли су се са фа ри се ји ма. Вас кр се ње 
 је би ло на ро чи ти пред мет рас пра ва из ме ђу ове две стран ке. Фа-
ри се ји су чвр сто ве ро ва ли у вас кр се ње, али у овим распра ва ма 
њи хо ви по гле ди о бу ду ћем ста њу пос та ја ли су не ја сни. Смрт 
је за њих по ста ла не о бја шњи ва тај на. Њи хо ва не спо соб ност 
да од го во ре на до ка зе са ду ке ја иза зи ва ла је стал ну напетост. 
Рас пра ве из ме ђу две ју стра на ка обич но су има ле за по сле ди цу 
гнев не сва ђе, ко је су их још ви ше раз два ја ле.

Број са ду ке ја је знат но опао ис под бро ја њи хо вих су пар ни ка, 
па ни су има ли та ко јак осло нац у обич ном на ро ду, али мно ги од 
њих би ли су бо га ти, и има ли ути цај ко ји бо гат ство до но си. Њи-
хо вим ре до ви ма при па да ла је ве ћи на све ште ни ка и пр во све ште-
ник се обич но би рао из ме ђу њих. Ово је чи ње но под изри чи тим 
усло вом да се не ис ти чу њи хо ви сум њи ча ви ста во ви. Узи ма ју ћи 
у об зир број и оми ље ност фа ри се ја, би ло је не оп ход но да са ду-
ке ји, док су у све ште нич кој слу жби, ма кар спо ља при ста ну уз 
њи хо ва уче ња, а сама чи ње ни ца да су мо гли би ти би ра ни у та кву 
слу жбу да вала је ути ца ј њи хо вим за блу да ма.
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Са ду ке ји су од ба ци ли Ису со во уче ње. Он је био по кре нут 
ду хом за ко га ни су же ле ли да при зна ју да се та ко ис по ља ва; а 
Ње го во уче ње о Бо гу  и бу ду ћем жи во ту би ло је у су прот но сти 
са њи хо вим те о ри ја ма. Ве ро ва ли су у Бо га као у је ди но би ће 
ко је је над моћ ни је од чо ве ка, али до ка зи ва ли су да би про ви ђе-
ње ко је свима влада и бо жан ско пред зна ње ли ши ло чов е ка сло-
бод ног мо рал ног од лу чи ва ња и уни зи ло га до по ло жа ја ро ба. 
Ве ро ва ли су да је Бог по што је ство рио чо ве ка, пре пу стио чо ве-
ка са мо ме се би, да бу де не за ви сан од би ло ка квог уз ви ше ни јег 
ути ца ја. Сма тра ли су да је чо век сло бо дан да упра вља сво јим 
жи во том и об ли ку је до га ђа је у све ту; да је ње го ва суд би на у ње-
го вим соп стве ним ру ка ма. По ри ца ли су да Бож ји Дух ра ди пре-
ко људ ских на по ра или при род них сред ста ва. Ипак др жа ли су 
да пра вил ном упо тре бом сво јих при род них си ла, чо век мо же 
да по ста не уз ви шен и про све тљен, да стро гим и тре зве ним зах-
те ви ма ње гов жи вот мо же да се очи сти.

Њи хо ви пој мо ви о Бо гу об ли кова ли су њи хов ка рак тер. По-
што по њи хо вом гле ди шту Он ни је имао ни ка кво за ни ма ње за 
чо ве ка, и они су има ли ма ло об зи ра јед ан пре ма дру го ме; ме ђу 
њи ма је би ло ма ло је дин ства. По што су од би ја ли да при зна ју ути-
цај Све то га Ду ха на људ ско де ло ва ње, у жи во ту им је не до ста ја ла 
Ње го ва си ла. Као и о ста ли Је вре ји, хва ли са ли су се сво јим пра-
вом по ро ђе њу ко је има ју као Авра мо ва де ца и сво јим стро гим 
по што ва њем закон ских зах те ва, али би ли су ли ше ни пра во га ду-
ха За ко на, Авра мо ве ве ре и до бро те. Њи хо во при род но са о се ћа-
ње би ло је  све де но у уске окви ре. Ве ро ва ли су да сви љу ди мо гу 
да обез бе де угод но сти и бла го де ти жи во та па њи хо ва ср ца ни су 
би ла дир ну та по тре ба ма и пат ња ма дру гих. Живе ли су за се бе.

Христос је сво јим ре чи ма и де ли ма све до чио о бо жан ској 
си ли, ко ја да је нат при род не ре зул та те, о бу ду ћем жи во ту по-
сле са да шњег, о Бо гу као о Оцу свих љу ди, ко ји увек па жљи во 
пра ти њи хо ве пра ве по тре бе. Он је от крио де ло ва ње бо жан ске 
си ле у до бро чин ству и са у че шћу, ко ја је уко ра ва ла се бич ну са-
ду кеј ску ис кљу чи вост. Учио је да Бог сво јим Све тим Ду хом ра-
ди на ср цу за чо ве ко во ово зе маљ ско и веч но до бро. Ука зи вао је 
на гре шку узда ња у људ ску си лу за про ме ну ка рак те ра, ко ја се 
мо же оства ри ти са мо Бож јим Ду хом.

Са ду ке ји су би ли чвр сто ре ше ни да уни ште по ве ре ње у ово 
уче ње. Тра же ћи рас пра ву са Ису сом, би ли су уве ре ни да ће Га 
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до ве сти до тле да из гу би углед, чак и ако не бу ду мо гли да оси-
гу ра ју Ње го ву осу ду. Вас кр се ње је би ло пред мет о ко ме су иза-
бра ли да Га пи та ју. Ако се бу де сло жио са њи ма, Он ће на не ти 
још ве ћу увре ду фа ри се ји ма. У слу ча ју да се не сло жи са њи ма, 
од лу чи ли су да Ње го во уче ње из ло же под сме ху.

Са ду ке ји су за кљу чи ва ли да ако је те ло са ста вље но од истих 
де ли ћа ма те ри је у свом бе смрт ном, као и смрт ном ста њу, и ка да 
вас кр сне из мр твих оно ће мо ра ти да има тки во и крв и у веч-
ном све ту на ста ви ти жи вот ко ји је пре ки нут на Зе мљи. У том 
слу ча ју, за кљу чи ва ли су, зе маљ ски од но си ће се на ста ви ти, муж 
и же на по но во ће се сје ди ни ти, бра ко ви одр жа ти и све ће усле-
ди ти она ко ка ко је би ло пре смр ти, а сла бо сти и стра сти ово га 
жи во та про ду жи ће се у жи во ту по сле.

Од го ва ра ју ћи на њи хова пи та ња, Исус је по ди гао ко пре ну 
са бу ду ћег жи во та. »О вас кр се њу«, ре као је Он, »ни ти ће се же-
ни ти ни уда ва ти; не го су као ан ђе ли Бож ји на Не бу.« По ка зао 
је да са ду ке ји гре ше у свом ве ро ва њу. Њи хо ви ста во ви би ли 
су по гре шни. »Ва ра те се«, до дао  је, »не зна ју ћи пи сма ни си ле 
Бож је.« Ни је их оп ту жи вао као што је оп ту жи вао фа ри се је, за 
ли це мер ство, већ за по гре шно ве ро ва ње.

Са ду ке ји су ла ска ли се би да се од свих љу ди нај стро же при др-
жа ва ју Све то га пи сма. Ме ђу тим, Исус је по ка зао да не зна ју ње го-
во пра во зна че ње. То са зна ње мо ра да до пре до ср ца про све тље-
њем Све то га Ду ха. Из ја вио је да је њи хо во не по зна ва ње Све то га 
пи сма и Бож је си ле узрок њи хо ве збр ке у ве ри и по мра че но сти 
ума. По ку ша ли су да Бож је тај не све ду у окви ре њи хо вог огра-
ни че ног ра су ђи ва ња. Хри стос их је по звао да сво је умо ве отво ре 
све тим исти на ма, ко је ће про ши ри ти и оја ча ти њи хо во схва та ње. 
Хи ља де љу ди по ста ју не вер ни ци за то што њи хо ви огра ни че ни 
умо ви не мо гу да схва те Бож је тај не. Они не мо гу да об ја сне чу-
де сно от кри ва ње бо жан ске си ле у Ње го вом про ви ђе њу, па за то 
од ба цу ју до ка зе та кве си ле, при пи су ју ћи их при род ним си ла ма 
ко је мо гу још ма ње да раз у ме ју. Је ди ни кључ за ре ше ње тај ни ко је 
нас окру жава ју је сте при зна ва ње Бож јег при су ства и си ле у њи ма. 
Љу ди тре ба да при зна ју Бо га као Твор ца ва си о не, као Оно га ко ји 
за по ве да свим и из вр шу је све. По треб но је да има ју ши ре схва та-
ње о Ње го вом ка рак те ру, као и о тај ни Ње го ве си ле.

Хри стос је сво јим слу ша о ци ма из ја вио да ка да не би би ло 
вас кр се ња мр твих, Све то пи смо у ко је твр де да ве ру ју, не би би-
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ло ни од ка кве ко ри сти. Ре као је: »А за вас кр се ни је мр твих, ни-
сте ли чи та ли шта вам је ре као Бог го во ре ћи: Ја сам Бог Авра мов 
и Бог Иса ков, и Бог Ја ко вљев? Ни је Бог Бог мр твих, не го жи-
вих.« Оно што не по сто ји, Бог сма тра као да по сто ји. Он ви ди 
крај од по чет ка и по сма тра ис ход сво га ра да као да је са да из вр-
шен. Дра го це ни мр тви од Ада ма све до по след њег по све ће ног 
чо ве ка ко ји умре, чу ће глас Бож јег Си на и иза ћи ће из гро ба у 
бе смрт ни жи вот. Бог ће би ти њи хов Бог, а они ће би ти Ње гов 
на род. Из ме ђу Бо га и вас кр слих пра вед ни ка по сто ја ће бли ска и 
не жна ве за. Ово ста ње ко је је уна пред об у хва ће но Ње го вом на-
ме ром Он по сма тра као да већ по сто ји. Мр тви су жи ви за Ње га.

Са ду ке ји су би ли ућут ка ни Хри сто вим ре чи ма. Ни су мо гли 
да Му од го во ре. Ни је би ла из го во ре на ни јед на реч ко ја би пру-
жи ла и нај ма њу мо гућ ност да Га осу де. Ње го ви не при ја те љи 
ни су ни шта до би ли осим пре зре ња на ро да.

Фа ри се ји, ме ђу тим, ни су из гу би ли на ду да ће Га на гна ти да 
го во ри оно што ће мо ћи да ис ко ри сте про тив Ње га. На го во-
ри ли су јед ног уче ног књи жев ни ка да пи та Ису са ко ја од Де сет 
за по ве сти у За ко ну има нај ве ћу ва жност.

Фа ри се ји су уз ди за ли пр ве че ти ри за по ве сти ко је ука зу ју 
на ду жно сти чо ве ка пре ма Твор цу, као да има ју мно го ве ћу ва-
жност не го оста лих шест ко је од ре ђу ју чо ве ку ду жност пре ма 
ње го вом бли жњем. Као ис ход то га, њи ма је из ра зи то не до ста ја-
ла по бо жност на де лу. Исус је по ка зао на ро ду њи хов ве ли ки не-
до ста так и по у ча вао их по тре би за до брим дел и ма, из ја вљу ју ћи 
да се др во по зна је по сво јим ро до ви ма. За то су Га оп ту жи ва ли 
да по след њих шест за по ве сти уз ди же из над пр ве че ти ри.

За ко ник је при шао Ису су са не по сред ним пи та њем: »Ко-
ја је пр ва за по вест од сви ју?« Хри стов од го вор је не по сре дан 
и убе дљив: »Пр ва је за по вест од сви ју: Чуј Изра и љу, Го спод је 
Бог наш Го спод је ди ни; и љу би Го спо да Бо га сво је га свим ср цем 
сво јим и свом ду шом сво јом и свим умом сво јим и свом сна-
гом сво јом. Ово је пр ва за по вест.« Дру га је као и пр ва, ре као је 
Хри стос, јер ова про ис ти че из ње: »Љу би бли жње га сво је га као 
са мо га се бе. Дру ге за по ве сти веће од ових не ма.« »О овим две-
ма за по ве сти ма ви си сав за кон и про ро ци.«

Пр ве че ти ри од Де сет за по ве сти са же те су у јед ну ве ли ку за-
по вест: »Љу би Го спо да Бо га сво је га свим ср цем сво јим.« По-
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след њих шест са др же се у дру гој: »Љу би бли жње га сво је га као 
са мо га се бе.« Обе ове за по ве сти пред ста вља ју из раз на че ла љу-
ба ви. Пр ва не мо же да се др жи, а да се дру га кр ши, ни ти мо же 
дру га да се др жи, док се пр ва кр ши. Ка да Бог има сво је пра во 
ме сто на пре сто лу ср ца, пра во ме сто до би ће и наш бли жњи. 
Ми ће мо га во ле ти као се бе са ме. И са мо ако љу би мо Бо га из-
над све га, мо гу ће је да не при стра сно во ли мо и на шег бли жњег.

По што су све за по ве сти са же те у љу ба ви пре ма Бо гу и чо-
ве ку, то зна чи да се ни јед на за по вест не мо же пре кр ши ти без 
кр ше ња овог на че ла. Та ко је Хри стос учио сво је слу ша о це да 
Бож ји за кон ни је са ста вљен од мно гих по себ них за по ве сти, од 
ко јих не ке има ју ве ћи зна чај, а дру ге ма њу важност па се мо гу 
некажњено ома ло ва жа ва ти. Наш Го спод пред ста вља пр ве че-
ти ри и по след њих шест за по ве сти као бо жан ску це ли ну и учи 
да ће се љу бав пре ма Бо гу по ка за ти у по слу шно сти пре ма свим 
Ње го вим за по ве сти ма.

Књи жев ник ко ји је по ста вио пи та ње Ису су до бро је по зна-
вао За кон и био је за ди вљен Ње го вим ре чи ма. Ни је оче ки вао да 
ће ис по љи ти та ко ду бо ко и те ме љи то по зна ва ње Пи сма. Сте као 
је ши ре схва та ње на че ла, ко ја се на ла зе у осно ви ових све тих за-
по ве сти. Пред оку пље ним све ште ни ци ма и по гла ва ри ма ча сно 
је при знао да је Хри стос дао пра во ту ма че ње За ко на го во ре ћи: 
»До бро, учи те љу, пра во си ка зао да је један Бог, и не ма дру го га 
осим Ње га; и љу би ти Га свим ср цем и свим ра зу мом и свом ду-
шом и свом сна гом и љу би ти бли жње га као са мо га се бе, ве ће је 
од сви ју жр та ва и при ло га.«

Му дрост Хри сто вог од го во ра осве до чи ла је књи жев ни ка. 
Он је знао да се је вреј ска ве ра са сто ја ла од спо ља шњих об ре-
да, а не од уну тра шње по бо жно сти. Имао је из ве сно осе ћа ње 
без вред но сти са мо об ред них жр та ва и про ли ва ња кр ви за ис-
ку пље ње гре ха ко је је обављано без вере. Љу бав и по слу шност 
пре ма Бо гу и не се би чан об зир пре ма чо ве ку из гле да ле су му 
вред ни је од свих ових об ре да. Спрем ност овог чо ве ка да при-
зна ис прав ност Хри сто вог ра су ђи ва ња и ње гов од лу чан и брз 
од го вор пред на ро дом, ис по љио је дух ко ји је био са вим друк-
чи ји од ду ха све ште ни ка и по гла ва ра. Исус је у свом ср цу осе-
ћао са жа ље ње пре ма овом искре ном књи же ви ку, ко ји се усу дио 
да се су о чи са не о до бра ва њем све ште ни ка и прет ња ма по гла-
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ва ра и про го во ри о убе ђе њу сво га ср ца. »А Исус ви дев ши ка ко 
па мет но од го во ри ре че му: Ни си да ле ко од цар ства Бо жи је га.«

Књи жев ник је био бли зу Бож је га цар ства за то што је при-
знао да су пра вед на де ла при хва тљи ви ја за Бо га од жр та ва па-
ље ни ца и дру гих при ло га. Ме ђу тим, би ло је по треб но да пре-
по зна Хри стов бо жан ски ка рак тер и ве ром у Ње га при ми си-
лу да чи ни де ла прав де. Об ред на слу жба ни је има ла ни ка кву 
вред ност, ако жи вом ве ром није по ве за на са Хри стом. Чак и 
мо рал ни за кон не ис пу ња ва сво ју свр ху док се не схва ти у сво јој 
по ве за но сти са Спа си те љем. Хри стос је у ви ше на вра та по ка зао 
да За кон Ње го вог Оца са др жи не што што је ду бље од са мо ау-
то ри та тив них на ред би. У За ко ну је уте ло вље но исто на че ло ко-
је је от кри ве но у Је ван ђе љу. За кон ука зу је на чо ве ко ву ду жност 
и по ка зу је ње го ву кри ви цу. Он од Христа мо ра да тра жи опро-
ште ње и си лу да чи ни оно што За кон на ла же.

Фа ри се ји су се оку пи ли око Ису са, док је од го ва рао на књи-
жев ни ко во пи та ње. Са да је Он њи ма опет по ста вио пи та ње: »Шта 
ми сли те за Хри ста, чи ји је Син?« Ово пи та ње би ло је сми шље но 
да ис пи та њи хо во ве ров а ње у ве зи са Ме си јом – да по ка же да ли Га 
сма тра ју са мо чо ве ком или Бож јим Си ном. Хор гла со ва је од го во-
рио: »Да ви дов.« То је би ло име ко је је про ро чан ство да ло Ме си ји. 
Ка да је Исус от крио сво ју бо жан ску при ро ду сво јим моћ ним чу-
ди ма, ка да је ле чио бо ле сне и по ди зао мр тве, на род се ме ђу со бом 
пи тао: »Ни је ли то син Да ви дов?« Си ро фе ни чан ка, сле пи Вар ти-
меј и мно ги дру ги ви ка ли су Ње му за по моћ: »По ми луј ме Го спо-
де си не Да ви дов!« (Ма теј 15,22) Док је ја шу ћи ула зио у Је ру са лим, 
био је по здра вљен ра до сним кли ца њем: »Оса на си ну Да ви до ву, 
бла го сло вен ко ји иде у име Го спод ње!« (Ма теј 21,9) Овај ра до сни 
по клич орио се у Храму и од ма ле де це. Ме ђу тим, мно ги ко ји су 
Ису са на зи ва ли Си ном Да ви до вим ни су при зна ва ли Ње го во бо-
жан ство. Они ни су раз у ме ли да је Да ви дов Син и Бож ји Син.

Од го ва ра ју ћи на твр ђе ње да је Хри стос Да ви дов Син, Исус је 
ре као: »Ка ко да кле Да вид њега ду хом (Ду хом на дах ну ћа од Бо-
га) на зи ва Го спо дом го во ре ћи: Ре че Го спод Го спо ду мо је му: се-
ди ме ни с де сне стра не док по ло жим не п ри ја те ље тво је за под-
нож је но га ма тво јим? Ка да да кле Да вид на зи ва ње га Го спо дом, 
ка ко му је син? И ни ко Му не мо га ше од го во ри ти ре чи; ни ти 
сме де ко од то га да на да га за пи та ви ше.«
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Oва глава заснована је на Матеју 23; 
Марку 12,41-44; Луки 20,45-47; 21,1-4.

ИСУС КОРИ ФАРИСЕЈЕ

Био је то по след њи дан Хри сто вог уче ња у Храму. Ве ли ко 
мно штво би ло је оку пље но у Је ру са ли му и па жња свих би ла 

је упра вље на Ње му; на род је за кр чио пре двор је Храма, по сма-
тра ју ћи рас пра ву ко ја је би ла у то ку и жељ но хва тао сва ку реч 
ко ја је до ла зи ла са Ње го вих уса на. Ни ка да ра ни је ни је се ви део 
ова кав при зор. Мла ди Га ли ле јац ста јао је не осла ња ју ћи се на 
за маљ ске по ча сти или цар ске озна ке. Окру жа ва ли су Га све-
ште ни ци у сво јој ску по це ној оде ћи, по гла ва ри чи је су ха љи не и 
спољешње озна ке по ка зи ва ле њи хов ви со ки по ло жај и књи жев-
ни ци са сви ци ма у ру ка ма на ко је су се че сто по зи ва ли. Исус је у 
царс ком до сто јан ству ста јао мир но пред њи ма. Као Онај ко ји је 
био за о де нут вла шћу са Не ба, од луч но је по сма трао сво је про-
тив ни ке, ко ји су од ба ци ли и пре зре ли Ње го ву на у ку и же ле ли 
Ње гов жи вот. Мно ги су се по ди за ли про тив Ње га , али њи хо ви 
пла но ви да Га ухва те у зам ку и осу де би ли су уза луд ни. Од би јао 
је иза зов за иза зо вом, из но се ћи чи сту, ја сну исти ну на су прот 
та ми и за блу да ма све ште ни ка и фа ри се ја. Из нео је овим во ђа-
ма њи хо во пра во ста ње и ка зну ко ја ће си гур но усле ди ти због 
упор но сти у њи хо вим злим де ли ма. Опо ме на је вер но пре да та. 
Ипак, Хри сту је оста ло да из вр ши још јед но де ло. Тре ба ло је по-
сти ћи још је дан циљ.

За ни ма ње на ро да за Хри ста и Ње го во де ло стал но се по ве-
ћа ва ло. Би ли су оча ра ни Ње го вим уче њем, али су та ко ђе би-
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ли и ве о ма збу ње ни. По што ва ли су све ште ни ке и ра би не због 
њи хо ве раз бо ри то сти и спо ља шње по бо жно сти. У свим вер-
ским пи та њи ма увек су би ли без у слов но по слу шни њи хо вом 
ау то ри те ту. Са да су гле да ли ове љу де ка ко по ку ша ва ју да по ру-
ше Ису сов углед, углед Учи те ља чи је су вр ли не и зна ње ја сни-
је за сија ли по сле сва ког на па да. По сма тра ли су са гну та ли ца 
све ште ни ка и ста ре ши на и на њи ма ви де ли по раз и збу ње ност. 
Чу ди ли су се што по гла ва ри не же ле да ве ру ју у Ису са, ка да је 
Ње го во уче ње та ко ја сно и јед но став но. Са ми ни су зна ли ко јим 
пу тем да по ђу. Са ве ли ким  не спо кој ством по сма тра ли су по-
кре те оних чи је су са ве те увек сле ди ли.

У при ча ма ко је је из но сио, Хри стос је на сто јао да опо ме не 
по гла ва ре и по у чи љу де ко ји су би ли вољ ни да уче. Али би ло је 
по треб но да се још ја сни је го во ри. Љу ди су би ли за ро бље ни сво-
јим по што ва њем пре да ња и сле пом ве ром у ис ква ре но све штен-
ство. Хри стос је мо рао да сло ми ове око ве. Ка рак тер све ште ни-
ка, по гла ва ра и фа ри се ја још пот пу ни је мо ра да се раз об ли чи.

»На Мој си је ву сто ли цу«, ре као је Он, »се до ше књи жев ни ци 
и фа ри се ји. Све да кле што вам ре ку да држи те, др жи те и тво-
ри те; али што они чи не не чи ни те; јер го во ре а не чи не.« Књи-
жев ни ци и фа ри се ји твр ди ли су да им је по да ре на бо жан ска 
власт слич на Мој си је вој вла сти. Раз ме та ли су се да су за у зе ли 
ње го во ме сто као ту ма чи За ко на и су ди је у на ро ду. Као та кви 
зах те ва ли су од на рода крај ње по што ва ње и по слу шност. Исус 
је на ло жио сво јим слу ша о ци ма да чи не оно што ра би ни уче по 
За ко ну, али да не сле де њи хов при мер. Они са ми не спро во де у 
де ло сво је уче ње.

Мно го од оно га што су учи ли би ло је у опреч но сти са Пи-
смом. Исус је ре као: »Не го ве жу бре ме на те шка и не згод на за 
но ше ње и то ва ре на пле ћа људ ска; а пр стом сво јим не ће да их 
при хва те.« Фа ри се ји су пре по ру чи ва ли мно штво про пи са ко ји 
су има ли сво ју осно ву у пре да њу и без раз ло жно огра ни ча ва ли 
лич ну сло бо ду. Чак и из ве сне дел о ве За ко на та ко су об ја шња-
ва ли да су на на род на ва ли ли та кве про пи се ко је су тај но за не-
ма ри ва ли, и од ко јих су, ка да је то слу жи ло њи хо вим ци љеви-
ма, твр ди ли да су осло бо ђе ни.

Њи хов стал ни циљ био је да се раз мећу сво јом по бо жно шћу: 
Ни шта није сма тра но су ви ше све тим што не би мо гло да по слу-
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жи овом ци љу. Бог је о сво јим За по ве сти ма ре као Мој си ју: »Ве жи 
их се би на ру ку за знак, и не ка ти бу ду као по че о ник ме ђу очи ма.« 
(5. Мој си је ва 6,8) Ове ре чи има ју ду бо ко зна че ње. Ка да се о Бож-
јој ре чи раз ми шља и ка да се спро во ди у де ло, цео чо век се опле-
мењу је. У пра вед ним и ми ло сти вим по ступ ци ма на ру ка ма ће се 
по ка за ти као пе чат на че ла Бож јег за ко на. Оне ће би ти чи сте од 
ми та и од све га што је по ква ре но и пре вар но. Оне ће би ти вред-
не у де ли ма љу ба ви и са у че шћа. Очи, усме ре не пле ме ни том ци-
љу, по ста ће ве дре и исти ни те. Из ра жај на по ја ва, око ко је го во ри, 
све до чи ће о бес пре кор ном ка рак те ру оно га ко ји во ли и по шту је 
Бож ју реч. Али Је вре ји Хри сто вог вре ме на ни шта од ово га ни су 
за па жа ли: На ред ба да та Мој си ју про ту ма че на је као упут ство да 
пра ви ла Пи сма тре ба но си ти на се би. У скла ду са тим она су би ла 
ис пи са на на тра ка ма од пер га мен та и на ви дљив на чин при ве за на 
око гла ве и згло бо ва на ру ка ма. Али то ни је до при не ло да Бож ји 
за кон сна жни је про жме ум и ср це. Ови пер га мен ти но ше ни су 
са мо као озна ке ко је су при вла чи ле па жњу. Сма тра ло се да оном 
ко ји их но си да ју из глед по божнос ти, ко ји би иза звао по што ва ње 
на ро да. Исус је за дао уда рац овом та штом пре тва ра њу.

»А сва де ла сво ја чи не да их ви де љу ди: Ра ши ру ју сво је амај-
ли је, и гра де вел и ке ску те на ха љи на ма сво јим. И тра же за че ље 
на го зба ма и пр ва ме ста по збор ни ца ма и да им се кла ња ју по 
ули ца ма, и да их љу ди зо ву; ра ви! ра ви! А ви се не зо ви те ра-
ви; јер је у вас је дан ра ви Хри стос, а ви сте сви бра ћа. И оцем 
не зо ви те ни ко га на зе мљи; јер је у вас је дан Отац који је на 
не беси ма. Ни ти се зо ви те учи те љи; јер је у вас је дан Учи тељ 
Хри стос.« Ова квим ја сним ре чи ма Спа си тељ је от крио се бич но 
ча сто љу бље ко је стал но те жи по ло жа ју и мо ћи, ис по ља ва ју ћи 
ла жну по ни зност, док је ср це би ло ис пу ње но грам жљи во шћу и 
за ви шћу. Ка да су љу ди би ли по зва ни на не ку го збу, го сти ма су 
од ре ђи ва на ме ста пре ма њи хо вом по ло жа ју, па су они ко ји ма 
је да то нај по ча сни је ме сто ужи ва ли нај ве ћу па жњу и на ро чи ту 
част. Фа ри се ји су увек на сто ја ли да ове по ча  сти обез бе де за се-
бе. Исус је осу дио ова кво по на ша ње.

Он је, та ко ђе, осу дио та шти ну ис по ље ну у жуд њи за ти ту-
лом ра би на или учи те ља. Он је из ја вио да та ква ти ту ла не при-
па да љу ди ма, већ Хри сту. Све ште ни ци, књи жев ни ци и по гла-
ва ри, ту ма чи и из вр ши те љи За ко на сви су бра ћа, де ца јед но га 
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Оца. Исус је упе ча тљи во ука зао љу ди ма да ни јед ном чо ве ку не 
тре ба да да ју по ча сну ти ту лу, ко ја от кри ва да он има власт над 
њи хо вом са ве шћу или ве ром.

Да је Хри стос да нас на Зе мљи, окру жен они ма ко ји но се на-
зив »ча сни« или »пре о све ће ни«, зар не би по но вио свој ис каз: 
»Ни ти се зо ви те учи те љи, јер је у вас је дан Учи тељ, Хри стос«? 
Све то пи смо из ја вљу је о Бо гу да је »име Ње го во све то«. (Пса лам 
111,9) Ко ме људ ском би ћу при ста је та кво име? Ко ли ко ма ло чо-
век от кри ва од му дро сти и прав де на ко је оно ука зу је! Ко ли ко 
је мно го оних ко ји при хва та ју ова кву ти ту лу и ко ји по гре шно 
пред ста вља ју Бож је име и ка рак тер! Ах, ка ко су че сто све тов но 
сла во љу бље, ти ра ни ја и најнижи гре си би ли са кри ве ни из ве-
зе ним оде жда ма ви со ке и све те слу жбе! Спа си тељ је на ста вио:

»А нај ве ћи из ме ђу вас да вам бу де слу га. Јер ко ји се по ди же, 
по ни зи ће се, а који се по ни зу је, по диг ну ће се.« Хри стос је че сто 
учио да се пра ва ве ли чи на ме ри мо рал ном вред но шћу. По про-
це ни Не ба, ве ли чи на ка рак те ра са сто ји се у жи вље њу за до бро 
на ших бли жњих, у дел и ма љу ба ви и ми ло ср ђа. Хри стос, Цар 
сла ве, био је слу га гре шном чо ве ку.

»Те шко ва ма књи жев ни ци и фа ри се ји, ли це ме ри«, ре као је 
Исус, »што за тва ра те цар ство не бе ско од љу ди: Јер ви не ула-
зи те нити да те да ула зе ко ји би хте ли.« Из о па чу ју ћи Пи сма све-
ште ни ци и за ко ни ци за сле пи ли су ра зум оних ко ји би ина че 
при ми ли са зна ње о Хри сто вом цар ству и оном уну тра шњем, 
бо жан ском жи во ту ко ји је осно ва пра ве по бо жно сти.

»Те шко ва ма књи жев ни ци и фа ри се ји, ли це ме ри, што је де те 
ку ће удо вич ке, и ла жно се Бо гу мо ли те ду го; за то ће те већ ма 
би ти осу ђе ни.« Фа ри се ји су има ли ве ли ки ути цај на на род и 
ис ко ри шћа ва ли га за свој ин те рес. При до би ја ли су по ве ре ње 
по бо жних удо ви ца и пред ста вља ли им као ду жност да сво ја 
има ња по све те у вер ске сврхе. Обез бе ђу ју ћи упра ву над њи хо-
вим нов цем ови под ли сму тљив ци су га ко ри сти ли за сво је до-
бро. Да би при кри ли сво је не по ште ње, из го ва ра ли су ду ге јав не 
мо ли тве и пра ви ли ве ли ку пред ста ву по божнос ти. Хри стос је 
из ја вио да ће ово ли це мер ство на ву ћи на њих ве ћу осу ду. Исти 
укор упу ћен је мно ги ма ко ји се и у на ше вре ме хва ле сво јом по-
бо жно шћу. Њи хо ви жи во ти умр ља ни су се бич но шћу и по хле-
пом, али они све то покривају оде ћом при вид не чи сто те и на тај 
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на чин за и зве сно вре ме об ма њу ју сво је бли жње. Ме ђу тим, они 
не мо гу да пре ва ре Бо га. Он чи та сва ку на ме ру ср ца и су ди ће 
сва ком чо ве ку пре ма ње го вим де ли ма.

Хри стос је без ми ло сти осу ђи вао зло у по тре бе, али је био па-
жљив да не сма њи оба ве зе. Уко ра вао је се бич ност ко ја је из ну ђи-
ва ла и зло у по тре бља ва ла да ро ве удо ви ца. Исто вре ме но је по хва-
лио удо ви цу ко ја је до не ла свој дар у Бож ју ха зну. Људ ска зло у-
по тре ба да ра не може од вра ти ти Бож ји бла го слов од да ро дав ца.

Исус је био у пре двор ју у ко ме су се на ла зи ла спре ми шта за 
да ро ве и па жљи во по сма трао оне ко ји су до ла зи ли да при ло же 
сво је да ро ве. Мно ги бо га та ши до но си ли су ве ли ке су ме ко је су 
раз ме тљи во при ла га ли. Исус их је са жа ло шћу по сма трао, али 
ни шта ни је го во рио о њи хо вим ве ли ко ду шним да ро ви ма. Убр-
зо се Ње го во ли це раз ве дри ло, ка да је ви део си ро ма шну удо ви-
цу, ка ко се ти хо при бли жа ва, као да се бо ји да бу де при ме ће на. 
Док су бо га ти и охо ли при ла зи ли да по ло же сво је да ро ве, она 
се по ни зно по ву кла и оста ла по стра ни. Па ипак, че зну ла је да 
учи ни не што за де ло ко је је во ле ла ма ка ко то не знат но би ло. 
Гле да ла је дар у својој ру ци. Био је вео ма ма ли у по ре ђе њу са 
да ро ви ма оних ко ји су би ли око ње, али то је би ло све што је 
има ла. Чим је до би ла при ли ку, бр зо је уба ци ла сво је две леп те и 
жур но се окре ну ла да оде. Ме ђу тим, док је ово чи ни ла за па зи ла 
је Ису са, ко ји ју је пажљиво по сма трао.

Спа си тељ је по звао сво је уче ни ке и ука зао им на удо ви чи-
но си ро ма штво. Та да су ре чи Ње го ве по хва ле до пр ле до ње ног 
уха: »За и ста вам ка жем: Ова си ро ма шна удо ви ца мет ну ви ше 
од сви ју.« Су зе ра до сни це ис пу ни ле су ње не очи, ка да је осе ти-
ла да је њен чин схва ћен и це њен. Мно ги би јој са ве то ва ли да 
свој ма ли по клон за др жи за сво је по тре бе, јер би се у ру ка ма 
до бро ухра ње них све ште ни ка, пот пу но из гу био ме ђу мно гим 
ве ли ким да ро ви ма до не се ним у ха зну. Али Исус је раз у мео ње-
ну по бу ду. Ве ро ва ла је да је Бог од ре дио слу жбу у Храму и же-
ле ла да учи ни нај ви ше што мо же да би је под у пр ла. Учи ни ла 
је што је мо гла и ње но дело тре ба да по ста не спо ме ник ко ји ће 
очу ва ти се ћа ње на њу кроз сва вре ме на, и ње ну ра дост у веч-
но сти. Ње но ср це ишло је са ње ним да ром; ње го ва вред ност 
про це ње на је не вред но шћу нов чи ћа, већ љу ба вљу пре ма Бо гу и 
за ни ма њем за Ње го во де ло ко је је под ста кло овај чин.

615



530 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

О си ро ма шној удо ви ци Исус је ре као да »мет ну ви ше од сви-
ју«. Бо га ти су по кло ни ли од сво га оби ља, а мно ги од њих да би 
их љу ди ви де ли и по што ва ли. Њи хо ви вел и ки да ро ви ни су их 
ли ши ли ни ка кве удоб но сти или чак рас ко ши; ни су зах те ва ли 
ни ка кву жр тву и за то се по вре дно сти ни су мо гли упо ре ди ти са 
удо ви чи ном леп том.

По бу де да ју ка рак тер на шим дел и ма, ста вља ју ћи на њих пе-
чат сра мо те или ви со ке мо рал не вред но сти. Бог не ура чу на ва у 
нај вре дни је ве ли ка де ла ко ја сва ко око ви ди и сва ки је зик хва-
ли. Ма ле дужнос ти ра до сно оба вље не, ма ли да ро ви ко ји ма се 
не раз ме ће и ко ји за људ ске очи из гле да ју безвред ни, че сто су 
нај ве ћи у Ње го вим очи ма. Ср це пу но ве ре и љу ба ви ми ли је је 
Бо гу од нај ску по це ни јег да ра. Си ро ма шна удо ви ца да ла је оно 
што јој је би ло пот реб но за жи вот да би учи ни ла оно ма ло што 
је учи ни ла. Ли ши ла се хра не да ју ћи те две леп те за де ло ко је је 
во ле ла. Учи ни ла је то у ве ри, са п у но по ве ре ња да њен не бе ски 
Отац не ће пре ви де ти ње ну ве ли ку по тре бу. Њен не се би чан дух 
и ве ра као у де те та за до би ли су Спа си те ље ву по хва лу.

Ме ђу си ро ма шни ма има мно го оних који че зну да по ка жу 
сво ју за хвал ност Бо гу за Ње го ву мил ост и исти ну. Они жар ко 
же ле да под јед на ко уче ству ју у по ду пи ра њу Ње го вог де ла за-
јед но са сво јом имућ ни јом бра ћом. Ове ду ше не тре ба обес хра-
бри ва ти. Не ка и они при ло же сво је леп те у не бе ску ри зни цу. 
Ако су да те из ср ца ис пу ње ног љу ба вљу пре ма Бо гу, ове наиз-
глед сит ни це по ста ће по све ће ни да ро ви, не про це њи ве жр тве 
ко ји ма се Бог ра ду је и да је бла го слов.

Ка да је ре као о удо ви ци да »мет ну ви ше од сви ју«, Ису со ве 
ре чи би ле су исти ни те, не са мо у од но су на по бу ду, већ и ре зул-
та те ње ног да ра. »Две леп те, ко је чи не јед ан ко дрант«, до не ле су 
Бож јој ха зни из нос нов ца ко ји је био мно го ве ћи од до при но-
са свих бо га тих Је вре ја. Ути цај тог ма лог да ра био је као ре ка, 
ма ла на свом по чет ку, али ко ја се ши ри и про ду бљу је док те че 
кроз ве ко ве. На хи ља ду на чи на до при но сио је пот по ри си ро-
ма шних и ши ре њу Је ван ђе ља. Њен при мер са мо по жр тво в но-
сти де ло вао је не пре кид но на хи ља де ср ца у сва кој зе мљи и у 
сва ком на ра шта ју. Он се обра ћао и бо га ти ма и си ро ма шни ма, 
па су њи хо ви да ро ви по ве ћа ли вред ност ње ног да ра. Бож ји бла-
го слов над удо вич иним леп та ма учи нио их је из во ром ве ли ких 
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успе ха. То исто до га ђа се са сва ким да ром ко ји се по кла ња и 
сва ким де лом ко је се учи ни са искре ном же љом да бу де на сла ву 
Бо гу. Он је по ве зан са ци ље ви ма Све мо гу ће га. Ње гов ути цај на 
до бро не мо же да из ме ри ни је дан чо век.

Спа си тељ је на ста вио са сво јом јав ном оп ту жбом књи жев-
ни ка и фа ри се ја: »Те шко ва ма во ђи сле пи ко ји го во ри те: ако се 
ко ку не цр квом ни шта је; а ко се ку не зла том цр кве ним крив 
је. Бу да ле сле пе! Шта је ве ће, или зла то, или цр ква ко ја зла то 
осве ти. И ако се ко ку не ол та ром ни шта је то, а ко ји се ку не да-
ром ко ји је на ње му крив је. Бу да ле сле пе! шта је ве ће, или дар, 
или ол тар ко ји дар осве ти?« Све ште ни ци су ту ма чи ли Бож је 
зах те ве сво јим ла жним и ску че ним ме ри лима. За ми шља ли су 
да пра вил но раз ли ку ју ве ли чи ну кри ви це раз ли чи тих гре хо-
ва, ола ко су пре ла зи ли пре ко не ких, а дру ге, иа ко су има ли ма-
ње по сле ди це, сма тра ли су не о про сти вим. Уз нов ча ну на кна ду 
осло ба ђа ли су љу де њи хо вих за ве та. По не кад су за ве ли ке су-
ме нов ца пре ла зи ли пре ко стра шних зло чи на. Исто вре ме но у 
дру гим слу ча је ви ма ови све ште ни ци и по гла ва ри из ри ца ли би 
оштре пре су де за бе зна чај не пре кр ша је.

»Те шко ва ма књи жев ни ци и фа ри се ји, ли це ме ри, што да је-
те де се так од ме тви це и од ко пра и од ки ма, а оста ви сте што је 
нај пре те жни је у За ко ну: Прав ду и ми лост и ве ру, а ово је тре ба-
ло чи ни ти и оно не оста вља ти.« Овим ре чи ма Хри стос по но во 
осу ђу је зло у по тре бу све те оба ве зе. Он не од ба цу је са му оба ве зу. 
Бог је ус по ста вио си стем де сет ка и он је по што ван од нај ра ни јих 
вре ме на. Аврам, отац вер них, дао је де сетак од све га што је по-
се до вао. Је вреј ски по гла ва ри при зна ва ли су оба ве зу да ва ња де-
сет ка и то је би ло у ре ду, али ни су до пу сти ли на ро ду да по свом 
осве до че њу из вр ши сво ју ду жност. За сва ки слу чај са мо вољ но 
су по ста вља ли пра ви ла. Зах те ви су пос та ли та ко сло же ни да их 
је би ло не мо гу ће ис пу ни ти. Ни ко ни је з нао ка да је из вр шио сво-
је оба ве зе. Си стем, ка ко га је Бог дао, био је пра ви чан и ра зу ман, 
али све ште ни ци и ра би ни на чи ни ли су га муч ним те ре том.

Све што Бог за по ве да има сво ју ва жност. Хри стос при зна-
је да ва ње де сет ка као ду жност, али по ка зао је да оно не мо же 
да оправ да ва за не ма ри ва ње оста лих оба ве за. Фа ри се ји су би ли 
ве о ма тач ни у да ва њу де сет ка од ба штен ских би ља ка као што 
су на на, ким и ру тви ца; то их је ма ло ста ја ло а до но си ло им је 
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углед због тач но сти и све то сти. Исто вре ме но, њи хо ва бес ко ри-
сна огра ни че ња угње та ва ла су на род и уни шта ва ла по што ва-
ње пре ма си сте му, ко ји је сам Бог про пи сао. За о ку пљи ва ли су 
умо ве љу ди бе зна чај ним раз ли ка ма и скре та ли њи хо ву па жњу 
са основ них исти на. Оно што је би ло пре те жни је у За ко ну – 
прав да, ми лост и исти на – би ло је за не ма ре но. »Ово«, ре као је 
Хри стос, »тре ба ло је чи ни ти и оно не оста вља ти.«

Дру ге за ко не ра би ни су из о па чи ли на сли чан на чин. Упут-
стви ма ко ја су да та пре ко Мој си ја, би ло је за бра ње но је сти све 
што је не чи сто. Упо тре ба свињ ског ме са, као и ме са не ких дру-
гих жи во ти ња, би ла је за бра ње на, по што уно си у крв не чи сте 
тва ри и скра ћу је жи вот. Ме ђу тим, фа ри се ји ни су оста ви ли ова 
огра ни че ња она квим ка квим их је Бог дао. Од ла зи ли су у не о-
прав да не крај но сти. Из ме ђу оста лог, од на ро да се зах те ва ло да 
про це ђу је сву во ду да се у њој не би на шао и нај ма њи ин сект, 
ко ји би се мо гао свр ста ти у не чи сте жи во ти ње. Исус је упо ре-
ђу ју ћи ове сит ни чар ске зах те ве са ве лич и ном њи хо вих ства р-
них гре хо ва, ре као фа ри се ји ма: »Во ђи сле пи ко ји оце ђу је те ко-
мар ца и ка ми лу про жди ре те.«

»Те шко ва ма књи жев ни ци и фа ри се ји, ли це ме ри, што сте 
као окре че ни гро бо ви, ко ји се споља ви де ле пи, а уну тра су пу-
ни ко сти ју мр твач ких и сва ке не чи сто те.« Као што је окре чен и 
ле по укра шен гроб са кри вао остат ке ко ји се рас па да ју, та ко је и 
спо ља шња све тост све ште ни ка и по гла ва ра скри ва ла бе за ко ње. 
Исус је на ста вио: »Те шко ва ма књи жев ни ци и фа ри се ји, ли це-
ме ри, што зи да те гро бо ве про ро ци ма и кра си те ра ке пра вед ни-
ка, и го во ри те: Да смо ми би ли у вре ме сво јих ота ца, не би смо с 
њи ма при ста ли на крв про ро ка. Ти ме са мо све до чи те за се бе да 
сте си но ви оних ко ји су по би ли про ро ке.« Да би по ка за ли сво је 
по што ва ње пре ма умр лим про ро ци ма, Је вре ји су би ли ве о ма 
рев ни у улеп ша ва њу њи хо вих гро бо ва, али ни су ис ко ри сти ли 
њи хо ва уче ња ни ти обра ћа ли па жњу на њи хо ве уко ре.

У Хри сто во вре ме љу ди су пра зно вер но по што ва ли ме ста по-
чи ва ња мр твих и тро ши ли ве ли ке су ме но в ца за њи хо во укра-
ша ва ње. У Бож јим очи ма то је би ло идо ло по клон ство. У свом 
не при клад ном по што ва њу мр твих, љу ди су по ка зи ва ли да не 
во ле Бо га из над све га, ни ти сво је бли жње као са ми се бе. Исто 
идо ло по клон ство у ве ли кој ме ри га ји се и да нас. Мно ги су кри ви 
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за то што за не ма ру ју удо ви це и си ро чад, бо ле сне и си ро ма шне, да 
би по ди гли ску по це не спо ме ни ке мр тви ма. Вре ме, но вац и рад 
не ште ди ми це се тро ше за овај циљ, док ду жно сти пре ма жи ви ма 
– ду жно сти ко је је Хри стос ја сно на ло жио, остају не из вр ше не.

Фа ри се ји су из гра ђи ва ли гро бо ве про ро ка и укра ша ва ли 
њи хо ве гроб ни це и го во ри ли је дан дру го ме: Да смо жи ве ли у 
вре ме сво јих оче ва не би смо се удру жи ли са њи ма у про ли ва њу 
кр ви Бож јих слу гу. Исто вре ме но пла ни ра ли су да оду зму жи-
вот Ње го вом Си ну. То тре ба да бу де по у ка и за нас. То тре ба да 
отво ри на ше очи за со тон ску си лу ко јом об ма њу је ум и окре ће 
га од све тло сти исти не. Мно ги иду фа ри сеј ским тра гом. Ода ју 
по што ва ње они ма ко ји су умр ли за сво ју ве ру. Чу де се сле пи лу 
Је вре ја ко је су по ка за ли од ба цу ју ћи Хри ста. Да смо жи ве ли у 
Ње го во вре ме, из ја вљу ју они, ра до би смо при хва ти ли Ње го во 
уче ње, не би смо ни ка да би ли са у че сни ци у гре ху оних ко ји су 
од ба ци ли Спа си те ља. Ме ђу тим, ка да по слу шност пре ма Бо гу 
зах те ва са мо о дри ца ње и по ни зност, те исте осо бе гу ше сво ја 
осве до че ња и од ба цу ју по слу шност. Та ко испо ља ва ју исти дух 
као и фа ри се ји ко је је Хри стос осу дио.

Је вре ји су је два схва ти ли огром ну од го вор ност по ве за ну са 
од ба ци ва њем Хри ста. Од вре ме на ка да је про ли ве на пр ва не ви-
на крв, ка да је пра вед ни Авељ пао од Ка ји но ве ру ке, по на вља се 
иста исто ри ја са кри ви цом ко ја по ста је све ве ћа. У сва вре ме на 
про ро ци су по ди за ли сво је гла со ве про тив гре хо ва ца ре ва, вла-
да ра и на ро да, го во ре ћи оно што им је Бог на ло жио, слу ша ју-
ћи Ње го ву во љу по це ну свог жи во та. Из на ра шта ја у на ра штај 
го ми ла се стра шна ка зна за оне ко ји су од ба ци ва ли све тлост и 
исти ну. То су са да на сво ју гла ву на вла чи ли Хри сто ви не при-
ја те љи. Грех све ште ни ка и по гла ва ра био је ве ћи од гре ха би-
ло ког прет ход ног на ра шта ја. Сво јим од ба ци ва њем Спа си те ља, 
са ми су пос та ли од го вор ни за крв свих пра вед ни ка уби је них 
од Аве ља до Хри ста. Уско ро ће се до пре ли ва ња ис пу ни ти ча ша 
њи хо вог бе за ко ња. Уско ро ће се она из ли ти на њи хо ве гла ве као 
о све та прав де. Исус их је на то опо ме нуо:

»Да до ђе на вас сва крв пра вед на што је про ли ве на на зе мљи 
од кр ви Аве ља пра вед ног до кр ви За ри је си на Ва ра хи ји на, ко јег 
уби сте ме ђу цр квом и ол та ром. За и ста вам ка жем да ће ово све 
до ћи на род овај.«
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Књи жев ни ци и фа ри се ји, ко ји су слу ша ли Ису са, по зна ва ли 
су исти ни тост Ње го вих ре чи. Зна ли су ка ко је уби јен про рок 
За ха ри ја. Још док су ре чи бо жан ске опо ме не би ле на ње го вим 
усна ма, со тон ски бес за хва тио је от па лог ца ра и по ње го вој за-
по ве сти про рок је уби јен. Ње го ва крв обе ле жи ла је ка ме ње у 
пре двор ју Храма и ни је се мо гла укло ни ти; оста ла је као све-
до чан ство про тив от па лог Изра и ља. Док год Храм бу де ста-
јао оста ће и мр ља од пра вед не кр ви ко ја тра жи од Бо га да бу де 
осве ће на. Док је Исус под се ћао на ове стра шне гре хе, страх је 
про стру јао мно штвом.

Гле да ју ћи уна пред, Исус је из ја вио да ће око ре лост Је вре ја и 
њи хо ва не тр пе љи вост пре ма Бож јим слу га ма би ти исто вет на 
са оном у про шло сти:

»За то ево Ја ћу к вама по сла ти про ро ке и пре му дре и књи-
жев ни ке; и ви ће те јед не по би ти и рас пе ти, а јед не би ти по 
збор ни ца ма сво ји ма и го ни ти од гра да до гра да.« Про ро ци и 
му дра ци, пу ни ве ре и Све то га Ду ха – Сте фан, Ја ков и мно ги 
дру ги – би ће осу ђе ни и уби је ни. Ру ком по диг ну том пре ма не бу 
и бо жан ском све тло шћу ко ја је окру жи ва ла Ње го ву лич ност, 
Хри стос је го во рио као Су ди ја они ма ко ји су ста ја ли пред Њим. 
Ње гов глас, ко ји је та ко че сто не жно по зи вао, са да је ка рао и 
осу ђи вао. Слу ша о ци су за дрх та ли. Ути сак ко ји су оста ви ле 
Ње го ве ре чи и Ње гов по глед, ни ка да се ни је мо гао из бри са ти.

Хри стов гнев био је упе рен про тив ли це мер ства, ве ли ких 
гре хо ва, ко ји ма су љу ди ра за ра ли сво је ду ше, ва ра ли на род и 
обеш ча шћи ва ли Бо га. У ду бо ко пре вар ном ра су ђи ва њу све-
ште ни ка и по гла ва ра, пре по знао је де ло ва ње со тон ских ору ђа. 
Ње го ва осу да гре ха би ла је оштра и по кре та ла на ис пи ти ва ње, 
али ни је из го во рио ни јед ну освет нич ку реч. Био је ис пу њен 
све тим гне вом пре ма кне зу та ме, али ни је ис по љио ни ка кво 
раз дра жљи во рас по ло же ње. Та ко ће и хри шћа нин ко ји жи ви у 
скл аду са Бо гом и од ли ку је се дра го це ним осо би на ма љу ба ви 
и ми ло сти, би ти ис пу њен пра вед ним гне вом пре ма гре ху, али 
не ће би ти по кре нут стра шћу да ру жи оне ко ји га ру же. Он ће у 
Хри сту са чу ва ти мир и власт над со бом, чак и он да ка да се су-
срет не са они ма ко ји по кре та ни си ла ма од о здо бра не не и сти ну. 

Бо жан ско са жа ље ње огле да ло се на ли цу Бож јег Си на, док 
је ла га ним по гле дом об у хва тао Храм и сво је слу ша о це. Гла сом 
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при гу ше ним ду бо ким бо лом и гор ким су за ма, уз вик нуо је: »Је-
ру са ли ме, Је ру са ли ме, ко ји уби јаш про ро ке и за си паш ка ме њем 
по сла не к се би! Ко ли ко пу та хтех да ску пим че да тво ја, као што 
ко кош ску пља пи ли ће сво је под кри ла, и не хте сте!« То је би-
ла бор ба одва ја ња. У Хри сто вом пла чу из ли ва ло се са мо Бож је 
ср це. То је та јан стве ни ра ста нак Бож је љу ба ви ко ја ду го тр пи.

И фа ри се ји и са ду ке ји би ли су ућут ка ни. Исус је са брао сво-
је уче ни ке и при пре мио се да на пу сти Храм, не као по бе ђен ко-
га су не при ја те љи при мо ра ли да се повуче, већ као Онај чи ји је 
по сао за вр шен. Иза шао је из бор бе као По бед ник.

Дра го це не исти не ко је су тог зна чај ног да на по те кле са Хри-
сто вих уса на, са чу ва не су у мно гим ср ци ма. Но ве ми сли и но-
ве те жње про бу ди ле су се у њи хо вом жи во ту, и но ва исто ри ја 
је от по че ла. По сле Хри сто вог рас пе ћа и вас кр се ња, ови љу ди 
од луч но су исту пи ли и ис пу ни ли бо жан ски на лог му дро шћу и 
рев но шћу, ко је су би ле ускла ђе не са ве ли чи ном де ла. Но си ли 
су вест ко ја се обра ћа ла људ ским ср ци ма, пот ко па ва ју ћи ста ре 
пред ра су де ко је су ду го спу та ва ле хи ља де љу ди. Пред њи хо вим 
све до чан ством људ ске те о ри је и фи ло зо фи ја по ста ле су као 
пра зне при че. Сил ни су би ли ре зул та ти про ис те кли из Спа си-
те ље вих ре чи упу ће них за ди вље ном и стра хо по што ва њем об у-
зе том мно штву у је ру са лим ском Храму.

Ме ђу тим, Изра иљ као на род оста вио је свог Бо га. Од ло ми-
ле су се при род не ма сли но ве гра не. По сма тра ју ћи по по след-
њи пут уну тра шњост Храма, Исус је са ду бо ким бо лом ре као: 
»Ето ће вам се оста ви ти ва ша ку ћа пу ста. Јер вам ка жем: Не ће те 
Ме не ви де ти от се ле док не ре че те: Бла го сло вен ко ји иде у име 
Го спод ње.« До са да је Храм на зи вао до мом сво га Оца, али са да, 
по што Бож ји Син бу де иза шао из ван тих зи до ва, Бож ја сла ва 
за у век ће се по ву ћи из Храма са зи да ног Ње му у сла ву. Ње го ви 
об ре ди одсада не ће има ти ни ка кав зна чај, а ње го ве слу жбе по-
ста ће уза луд не.



Глава 68

Oва глава заснована је на Јовану 12,20-43

У ПРЕДВОРЈУ

»А бе ја ху не ки Гр ци ме ђу они ма ко ји бе ја ху до шли на пра-
зник да се мо ле Бо гу. Они да кле при сту пи ше к Фи ли пу, 

ко ји бе ше из Вит са и де Га ли леј ске, и мо ља ху га го во ре ћи: Го спо-
ди не, ми бисмо хте ли да ви ди мо Ису са. До ђе Фи лип и ка за Ан-
дри ји, а Ан дри ја и Фи лип опет ка за ше Ису су.«

У то вре ме из гле да ло је да је Хри сто во де ло же сто ко по ра же-
но. Он је био По бед ник у рас пра ви са све ште ни ци ма и фа ри се-
ји ма, али би ло је очи глед но да Га они ни ка да не ће при хва ти ти 
за Ме си ју. До шло је до ко нач ног одва ја ња. Ње го вим уче ни ци ма 
слу чај је из гле дао без на де жан. Међутим, Хри стос се при бли жа-
вао оства ре њу сво га де ла. Ве ли ки до га ђај ко ји се ти цао не са мо 
је вреј ског на ро да, већ и це лог све та уско ро ће се од и гра ти. Ка да 
је Исус чуо жар ку же љу »ми би смо хте ли да ви ди мо Ису са« у 
ко јој је од је ки вао ва пај це лог све та, Ње го во се ли це оза ри ло и 
Он је ре као: »До ђе час да се про сла ви Син Чо ве чиј.« У мол би 
Гр ка ви део је пред знак ре зул та та сво је ве ли ке жр тве.

Ови љу ди до шли су са за па да да на ђу Спа си те ља на кра ју 
Ње го вог жи во та, као што су му дра ци у по чет ку до шли са ис-
то ка. У вре ме Хри сто вог ро ђе ња је вреј ски на род био је то ли ко 
за о ку пљен сво јим ча сто љу би вим пла но ви ма да ни је ни знао за 
Ње гов до ла зак. Му дра ци из не зна бо жач ке зе мље до шли су са 
сво јим да ро ви ма до ја са ла да се по кло не Спа си те љу. Та ко су и 
Гр ци, пред став ни ци на ро да, пле ме на и човечанства, до шли да 
ви де Ису са. Спа си те љев крст та ко ће при ву ћи љу де из свих зе-
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ма ља и свих ве ко ва. Та ко ће »мно ги од ис то ка и за па да до ћи и 
се шће за тр пе зу с Авра мом и Иса ком и Ја ко вом у цар ству не бе-
ско ме«. (Ма теј 8,11)

Гр ци су чу ли о Хри сто вом по бе до но сном ула ску у Је ру са-
лим. Не ки су прет по ста вља ли и ши ри ли ве сти да је ис те рао 
све ште ни ке и по гла ва ре из Храма, да се спре ма да за у зме Да-
ви дов пре сто и за вла да као цар у Изра и љу. Гр ци су че зну ли да 
до зна ју исти ну о Ње го вој ми си ји. »Ми би смо хте ли да ви ди мо 
Ису са«, ка за ли су они. Њи хо ва же ља би ла је ис пу ње на. Ка да је 
био оба ве штен о њи хо вој же љи, Исус се на ла зио у оном де лу 
Храма из ко га су би ли ис кљу че ни свим осим Је вре ја, али по шао 
је Гр ци ма у спо ља шње пре двор је и лич но раз го ва рао са њи ма.

Час Хри сто вог про сла вље ња је до шао. Ста јао је у сен ци кр-
ста и рас пи ти ва ње Гр ка по ка за ло Му је да ће жр тва ко ју ће уско-
ро при не ти, до ве сти Бо гу мно ге си но ве и кће ри. Он је знао да 
ће Га ови Гр ци уско ро ви де ти у по ло жа ју о ко ме ни су има ли 
ни ка кву пред ста ву. Ви де ће Га по ста вље ног по ред Ва ра ве, раз-
бој ни ка и уби це, ко га ће ра ди је осло бо ди ти не го Бож јег Си на. 
Слу ша ће на род, под стак нут од све ште ни ка и по гла ва ра, ка ко 
се од лу чу је. А на пи та ње »шта ћу чи ни ти с Ису сом  про зва ним 
Хри стом«, од го вор ће би ти »да се ра зап не«. (Ма теј 27,22) При-
но ше њем ове жр тве за грех љу ди, Хри стос је знао да ће се Ње-
го во цар ство упот пу ни ти и про ши ри ти по це лом све ту. Он ће 
де ло ва ти као Об но ви тељ и Ње гов Дух ће над вла да ти. За тре ну-
так по гле дао је у бу дућ ност и чуо гла со ве ка ко у свим де ло ви ма 
Зе мље об ја вљу ју: »Гле Јаг ње Бож је ко је узе на се гре хе све та.« 
(Јо ван 1,29) У овим стра н ци ма ви део је за лог ве ли ке Жр тве, ка-
да ће зид ко ји је ра ста вљао Је вре је и не зна бо шце би ти по ру шен 
и ка да ће сви на ро ди, је зи ци и пле ме на чу ти вест спа се ња. Оче-
ки ва ње ово га, ис пу ње ње својих на да, из ра зио је ре чи ма: »До ђе 
час да се про сла ви Син Чо ве чиј.« Али, на чин на ко ји ово про-
сла вља ње мо ра да се збу де, ни ка да ни је из ла зио из Хри сто вих 
ми сли. Саку пља ње не зна бо жа ца тре ба  да се збу де на кон Ње го-
ве смр ти ко ја се при бли жа ва ла. Свет мо же да се спа се је ди но 
Ње го вом смр ћу. Као и пше нич но зр но, Син Чо веч ји тре ба да 
бу де ба чен у зе мљу, да умре и бу де са кри вен од по гле да; али по-
но во ће ожи ве ти.
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Хри стос је го во рио о сво јој бу дућ но сти, слу же ћи се сли ка ма 
из при ро де, да би Ње го ви уче ни ци мо гли раз у ме ти. Ње го вом 
смр ћу тре ба да се оства ри пра ви ре зул тат Ње го ве ми си је. »За-
и ста, за и ста вам ка жем«, ре као је Он, »ако зр но пше нич но пад-
нув ши на зе мљу не умре, он да јед но оста не; ако ли умре мно го 
ро да ро ди.« Ка да пше нич но зр но пад не на тло и умре, оно ни че 
и до но си род. Та ко ће и Хри сто ва смрт до не ти род за Бож је цар-
ство. У скла ду са за ко ном из биљ но га цар ства, жи вот тре ба да 
бу де ре зул тат Ње го ве смр ти.

Они ко ји об ра ђу ју зе мљу ову сли ку има ју увек пред со бом. 
Из го ди не у го ди ну чо век чу ва сво ју за ли ху пше ни це ти ме што 
при вид но ба ца нај о да бра ни ји део. Из ве сно вре ме он мо ра оста-
ти са кри вен под бра здом, да га Го спод над гле да. Та да се по ја-
вљу је влат, за тим клас, а он да зр но у ка су. Али, овај раз вој не 
мо же да се до го ди све док се зр но не за ко па и са кри је од по гле-
да, и наиз глед бу де из гу бље но.

Се ме по хра ње но у зе мљи до но си плод, а овај се опет се је. На 
тај на чин же тва се умно жа ва. Та ко ће и Хри сто ва смрт на кр сту 
Гол го те до не ти род за жи вот веч ни. Ду бо ко раз ми шља ње о овој 
же тви би ће сла ва они ма ко ји ће, као њен плод, жи ве ти кроз сву 
веч ност.

Пше нич но зр но ко је чу ва свој жи вот, не мо же да до не се ни-
ка кав род. Оно оста је са мо. Хри стос је мо гао, да је то иза брао, 
да се спа се смр ти. Али, да је то учи нио, мо рао би да оста не сам. 
Не би мо гао да до ве де Бо гу си но ве и кће ри. Је ди но од ри ца њем 
од сво га жи во та, мо гао је да ти жи вот људ ском ро ду. Са мо па-
дом на за мљу и уми ра њем, мо гао је по ста ти се ме за ту ве ли ку 
же тву – тог ве ли ког мно штва из сва ког пле ме на, ко ле на, је зи ка 
и на ро да ко ји су от ку пље ни Бо гу.

Хри стос са овом исти ном по ве зу је по у ку о са мо по жр тво в-
но сти, ко ју сви тре ба да на у чи мо: »Ко ји љу би ду шу сво ју из гу-
би ће је, и ко мр зи на ду шу сво ју на овом све ту, са чу ва ће је за 
жи вот веч ни.« Сви ко ји ће до не ти род као са рад ни ци са Хри-
стом, мо ра ју нај пре да пад ну у зе мљу и умру. Живот мо ра да се 
ба ци у бра зду по тре ба овог све та. Са мо љу бље, са мо жи вост мо-
ра ју да умру. За кон са мо по жр тво в но сти је за кон са мо о др жа ња. 
Ра тар чу ва сво ју пше ни цу ти ме што је ба ца. Та ко је и у људ ском 
жи во ту. Да ва ти зна чи жи ве ти. Живот ко ји же ли да се са чу ва 
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је жи вот ко ји се дра го вољ но да је у слу жбу Бо гу и чо ве ку. Они 
ко ји у овом све ту ра ди Хри ста жр тву ју свој жи вот, са чу ва ће га 
за веч ни жи вот.

Живот слу же ња са мо ме се би је као и зр но ко је се по је де. 
Оно иш че зне, али се не умно жа ва. Чо век мо же да ску пи за се бе 
све што му је до ступ но, мо же да жи ви, раз ми шља и пла ни ра за 
се бе, али ње гов жи вот про ла зи, а он оста је без иче га. За кон слу-
же ња се би је за кон са мо у ни ште ња.

»Ко Ме ни слу жи«, ре као је Исус, »за Мном нек иде, и где сам 
Ја он де и слу га мој не ка бу де; и ко ме ни слу жи оно га ће по што-
ва ти отац мој.« Сви ко ји су са Ису сом но си ли крст жр тве, би ће 
са Њим су де о ни ци у Ње го вој сла ви. У свом по ни же њу и бо лу 
Хри стос се ра до вао што ће Ње го ви уче ни ци би ти про сла вље ни с 
Њим. Они су плод Ње го ве са мо по жр тво в но сти. Ње го ва на гра да 
и Ње го ва ра дост у веч ности би ће Ње гов ка рак тер и дух оства рен 
у њи ма. Ова ра дост ко ју де ле са Њим, као плод свог ра да и жр тве, 
ви ди се у ср цу и жи во ту дру гих. Они су Хри сто ви са рад ници и 
Отац ће их по што ва ти као што по шту је сво га Си на.

Вест о Гр ци ма, ко ја је пред ска зи ва ла са ку пља ње не зна бо жа-
ца, под се ти ла је Ису са на Ње го ву це ло куп ну ми си ју. Де ло от-
ку пље ња иза шло Му је пред очи, од вре ме на ка да је на Не бу 
на чи њен на црт до смр ти ко ја је са да би ла та ко бли ска. Та јан-
стве ни облак као да је оба вио Бож јег Си на. Ње го ву та му осе-
ти ли су они ко ји су Му би ли бли зу. Се део је ду бо ко за ми шљен. 
Ти ши ну је нај зад пре ки нуо Ње гов жа ло стан глас: »Сад је ду ша 
Мо ја жа ло сна; и шта да ка жем? Оче, са чу вај ме од ово га ча са.« 
Већ уна пред Хри стос је ис пи јао ча шу гор чи не. Ње го ва људ ска 
при ро да устук ну ла је пред ча сом у ко ме ће би ти на пу штен, ка да 
ће Га при вид но оста ви ти чак и сам Бог, ка да ће Га сви гле да ти 
ра ње ног, остављеног од Бо га и му че ног. За дрх тао је од из ла га-
ња јав но сти, због то га што ће се са Њим по сту пи ти као са нај-
го рим пре ступ ни ком, до срам не и не ча сне смр ти. На слу ћи ва-
ње су ко ба са си ла ма та ме, свест о стра хо ви том те ре ту људ ских 
пре сту па и Оче вог гне ва због гре ха, учи ни ли су да Ису су кло не 
дух и да Му се са мрт но бле ди ло раз ли је по ли цу.

За тим је на сту пи ло бо жан ско по ко ра ва ње Оче вој во љи. »Али 
за то«, ре као је Он, »до ђох на час овај. Оче, про сла ви Име сво је!« 
Са мо Хри сто ва с мрт мо ћи ће да уни шти со то ни но цар ство. Је-
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ди но на тај на чин чо век мо же би ти от ку пљен, а Бог про сла вљен. 
Исус је при стао на са мрт не му ке, Он је при хва тио жр тву. Ве ли-
чан ство Не ба при ста ло је да па ти као Но си лац гре ха. »Оче, про-
сла ви Име сво је«, ре као је. Ка да је Хри стос из го во рио ове ре чи, 
из обла ка ко ји је леб део над Ње го вом гла вом, чуо се од го вор: »И 
про сла вио сам, и опет ћу про сла ви ти.« Цео Хри стов жи вот, од 
ја са ла до тре нут ка ка да су ове ре чи из го во ре не, про сла вљао је 
Бо га; у будућем ис куше њу ко је ће до ћи Ње го ве бо жан ско – људ-
ске пат ње за и ста ће про сла ви ти име Ње го вог Оца.

Ка да се за чуо глас, светлост се про би ла кроз облак и окру-
жи ла Хри ста, као да су се ру ке Бес ко нач не Си ле, слич но пла ме-
ном зи ду, оба ви ле око Ње га. Љу ди су по сма тра ли овај при зор 
са стра хом и за чу ђе но шћу. Ни ко се ни је усу ђи вао да про го во-
ри. Не мих уса на и уз др жа ног да ха сви су ста ја ли очи ју упр тих 
у Ису са. По што је Отац дао ово све до чан ство, облак се по ди гао 
и раз и шао по не бу. Та да се ви дљи ва ве за из ме ђу Оца и Си на 
пре ки ну ла.

»А кад чу на род ко ји ста ја ше, го во ра ху: Ан ђео Му го во ри.« 
Ме ђу тим, Гр ци ко ји су се рас пи ти ва ли, ви де ли су облак, чу ли 
глас, схва ти ли ње го во зна че ње и за и ста пре по зна ли Хри ста; Он 
им се от крио као По сла ни од Бо га.

Бож ји глас чуо се при ли ком Ису со вог кр ште ња на по чет ку 
Ње го ве слу жбе и по но во при ли ком Ње го вог пре о бра же ња на 
го ри. Са да се чуо по тре ћи пут на кра ју Ње го ве слу жбе, у при-
су ству ве ли ког бро ја љу ди и у на ро чи тим окол но сти ма. Исус је 
упра во из ре као нај о збиљ ни ју исти ну о ста њу Је вре ја. Упу тио је 
свој по след њи по зив и об ја вио њи хо ву суд би ну. Са да је Бог по-
но во ста вио свој пе чат на ми си ју сво га Си на. При знао је Оно га 
ко га је Изра иљ од ба цио. »Овај глас не би Ме не ра ди«, ре као је 
Исус, »не го на ро да ра ди.« То је био вр хун ски до каз о Ње го вом 
ме си јан ству, знак од Оца да је Исус го во рио исти ну и да је био 
Бож ји Син.

»Сад је суд ово ме све ту«, на ста вио је Хри стос, »сад ће би ти 
ис те ран кнез ово га све та на по ље. И кад Ја бу дем по диг нут од 
зе мље, све ћу при ву ћи к Се би. И ово го во ра ше да по ка же ка-
квом ће смр ти умре ти.« Ово је кри за све та. Ако по ста нем жр-
тва за гре хе љу ди, свет ће се про све тли ти. Со то ни на власт над 
људ ским ду ша ма би ће сло мље на. Из бри сани Бож ји лик биће 
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об новљен у људ ском ро ду и по ро ди ца све те и вер не Бож је де це 
на кра ју ће на сле ди ти не бе ски дом. То ће би ти плод Хри сто ве 
смр ти. Спа си тељ се за ду био у по сма тра ње при зо ра по бе де ко-
ји се по ја вио пред њим. Ви део је крст, су ро ви, срам ни крст са 
свим пра те ћим стра хо та ма, ка ко бли ста сла вом.

Ме ђу тим, де ло спа се ња љу ди ни је све што је оства ре но кр-
стом. Бож ја љу бав от кри ла се све ми ру. Кнез ово га све та је из-
гнан. Оп ту жбе ко је је сото на из но сио про тив Бо га су опо врг ну-
те. Пре ко ри ко ји су упу ће ни Не бу за у век су од ба че ни. Ан ђе ли 
као и љу ди при ву че ни су От ку пи те љу. »И кад Ја бу дем по диг-
нут од зе мље«, ре као је Он, »све ћу при ву ћи к Се би.«

Мно ги љу ди би ли су око Хри ста, док је из го ва рао ове ре чи и 
је дан је ре као: »Ми чу смо из за ко на да ће Хри стос оста ти ва век; 
ка ко Ти го во риш да се Си ну Чо ве чи је му ва ља по диг ну ти? Ко је 
тај Син Чо ве чиј? А Исус им ре че: Још је ма ло вре ме на ви де ло с 
ва ма; хо ди те док ви де ло има те да вас та ма не об у зме; јер ко хо-
ди по та ми не зна ку да иде. Док ви де ло има те ве руј те ви де ло, да 
бу де те си но ви ви де ла.«

»Ако је и чи нио то ли ка чу де са пред њи ма, опет Га не ве ро ва-
ху.« Јед ном су упи та ли Спа си те ља: »Ка кав да кле Ти по ка зу јеш 
знак да ви ди мо и да ве ру је мо?« (Јо ван 6,30) Без број ни зна ци су 
би ли да ти, али они су за тво ри ли сво је очи и отвр днули сво ја 
ср ца. Са да ка да је сам Отац про го во рио, и кад ви ше ни су мо гли 
тра жи ти не ки дру ги знак, опет су од би ја ли да ве ру ју.

»Али опет и од кне зо ва мно ги Га ве ро ва ше; не го због фа ри-
се ја не при зна ва ху, да не би би ли из гна ни из збор ни це.« Ви ше 
су во ле ли људ ску хва лу не го Бож је одо бра ва ње. Да би се спа сли 
пре ко ра и сра мо те, од ре кли су се Хри ста и од ба ци ли по ну ду 
веч ног жи во та. А ка ко је мно го оних ко ји су кроз све ве ко ве 
исто по сту па ли! На све њих од но се се Спа си те ље ве ре чи опо-
ме не: »Ко љу би ду шу сво ју из гу би ће је.« »Ко ји се од ре че Ме не«, 
ре као је Исус, »и не при ма ре чи Мо је, има се би су ди ју: Реч ко ју 
Ја го во рих она ће му су ди ти у по след њи дан.« (Јо ван 12,48)

Те шко они ма ко ји не зна ју вре ме сво га по хо ђе ња! По ла ко и 
жа ло сна ср ца Хри стос је за у век на пу стио пре двор је Храма.
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Глава 69

Oва глава заснована је на Матеју 24; 
Марку 13; Луки 21,5-38.

НА МАСЛИНСКОЈ ГОРИ

Хри сто ве ре чи све ште ни ци ма и по гла ва ри ма: »Ево ће вам се 
оста ви ти ва ша ку ћа пу ста« (Ма теј 23,38), иза зва ле су страх 

у њи хо вом ср цу. Чи ни ли су се рав но ду шни ма, али стал но су 
разми шља ли о зна ча ју ових ре чи. Из гле да ло је као да им пре ти 
не ка не ви дљи ва опа сност. Да ли је мог уће да ће овај ве ли чан стве-
ни Храм ко ји, је био понос це лог на ро да, уско ро по ста ти го ми ла 
ру ше ви на? И уче ни ци су пред о се ћа ли зло и не спо кој но су оче-
ки ва ли мно го од ре ђе ни ји Ису сов ис каз. Док су са Њим из ла зи ли 
из Храма, скре ну ли су Ње го ву па жњу на ње го ву по сто ја ност и 
ле по ту. Ка ме ње Храма би ло је од нај чи сти јег мер ме ра, са вр ше не 
бе ли не, а не ко од њих из у зет не ве ли чи не. Део зи да одо лео је оп-
са ди На ву хо до но со ро ве вој ске. Са вр ше но из гра ђен из гле дао је 
као је дин ствен ка мен, цео из ва ђен из ке ме но ло ма. Уче ни ци ни су 
мо гли да схва те ка ко ти моћ ни зи до ви мо гу би ти по ру ше ни.

Шта је мо гао ми сли ти Од ба че ни, док је Ње го ва па жња би-
ла скре ну та на ве ли чан стве ност Храма. При зор пред Њим за и-
ста је био из ван ре дан, али Он је са ту гом ре као да све то ви ди. 
Згра де су за и ста ве ли чан стве не. Ви по ка зу је те на ове зи до ве као 
на пот пу но не у ни шти ве, али чуј те Мо је ре чи: До ћи ће дан ка да 
»не ће оста ти ов де ни ка мен на ка ме ну ко ји се не ће раз мет ну ти«.

Хри сто ве ре чи из го во ре не су пред ве ли ким бро јем слу ша-
ла ца, али ка да је остао сам и сео на Ма слин ској го ри, при шли 
су Му Пе тар, Јо ван, Ја ков и Ан дри ја и ре кли: »Ка жи нам кад ће 
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то би ти, и ка кав је знак Тво је га до ла ска и по слет ка ве ка?« Исус 
сво јим уче ни ци ма ни је од го во рио одва ја јући ра зо ре ње Је ру са-
ли ма од ве ли ког да на сво га До ла ска. Здру жио је и опи се ова два 
до га ђа ја. Да је сво јим уче ни ци ма от крио бу ду ће до га ђа је она ко 
ка ко их је сам са гле да вао, они не би би ли у ста њу да под не су тај 
при зор. У сво јој ми ло сти пре ма њи ма здру жио је опи се ове две 
ве ли ке кри зе, пре пу шта ју ћи уче ни ци ма да са ми од ре де зна че-
ње. Ка да је ука зи вао на ра зо ре ње Је ру са ли ма, Ње го ве про роч ке 
ре чи до се за ле су да ле ко иза ово га до га ђа ја до ко нач ног уни ште-
ња у онај дан ка да ће Го спод уста ти са сво га ме ста да ка зни свет 
за ње го во бе за ко ње, ка да ће Зе мља от кри ти сво је кр ви и ви ше 
не ће по кри ва ти сво је по би је не. Све ово из ла га ње упу ће но је не 
са мо уче ни ци ма, већ и они ма ко ји ће жи ве ти у по след њим при-
зо ри ма исто ри је ове Зе мље.

Обра ћа ју ћи се уче ни ци ма, Хри стос је ре као: »Чу вај те се да 
вас ко не пре ва ри. Јер ће мно ги до ћи у име Мо је го во ре ћи: Ја 
сам Хри стос. И мно ге ће пре ва ри ти.« По ја ви ће се мно ге ла жне 
ме си је, твр де ћи да чи не чу да и из ја вљу ју ћи да је до шло вре ме 
осло бо ђе ња је вреј ског на ро да. Они ће пре ва ри ти мно ге. Хри-
сто ве ре чи су се ис пу ни ле. Из ме ђу Ње го ве смр ти и оп са де Је-
ру са ли ма  по ја ви ле су се мно ге ла жне ме си је. Ме ђу тим, ова 
опо ме на да та је и они ма ко ји жи ве у овом ве ку. Исте пре ва ре 
ко је су се чи ни ле пре ра зо ре ња Је ру са ли ма, чи ни ле су се у то ку 
ве ко ва и опет ће се чи ни ти.

»Чу ће те ра то ве и гла со ве о ра то ви ма. Гле дај те да се не упла-
ши те; јер тре ба да то све бу де. Али ни је још та да по сле дак.« Пре 
ра зо ре ња Је ру са ли ма, љу ди су се бо ри ли за вр хов ну власт. Ца-
ре ви су уби ја ни. Они, за ко је се прет по ста вља ло да су нај бли жи 
пре сто лу, би ли су уби је ни. Би ло је ра то ва и гла со ва о ра то ви ма. 
»Јер тре ба да то све бу де«, ре као је Хри стос, »али (за је вреј ски 
на род као на род још ни је крај) ни је још та да по сле дак. Јер ће 
уста ти на род на на род и цар ство на цар ство; и би ће гла ди и по-
мо ри, и зе мља ће се тре сти по све ту. А то је све по че так стра да-
ња.« Хри стос је ре као да кад ра би ни ви де ове зна ке, про гла си ће 
их за Бож ји суд над на ро ди ма због то га што Ње гов иза бра ни 
на род др же у ропс тву. Они ће из ја ви ти да су ови зна ци обе леж-
је Ме си ји ног до ла ска. Не мој те до зво ли ти да вас пре ва ре; они су 
по че так Њего вих су до ва. Љу ди су гле да ли са мо на се бе. Ни су се 
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по ка ја ли и обра ти ли да би их Ја ис це лио. Зна ци ко је они ту ма че 
као обе леж ја сво га осло бо ђе ња из роп ства, зна ци су њи хо вог 
уни ште ња.

»Та да ће вас пре да ти на му ке, и по би ће вас, и сви ће на ро-
ди омр зну ти на вас име на мо је га ра ди. И та да ће се мно ги са-
бла зни ти, и друг дру га из да ће, и омр зну ће друг на дру га.« Хри-
шћа ни су све ово пре тр пе ли. Оче ви и мај ке и зда ва ли су сво ју 
де цу. Де ца су из да ва ла сво је ро ди те ље. При ја те љи су из ру чи ва-
ли сво је при ја те ље Си не дри о ну. Про го ни те љи су оства ри ва ли 
сво ју на ме ру уби ствима Сте фа на, Ја ко ва и дру гих хри шћа на.

Пре ко сво јих слу гу Бог је пру жио је вреј ском на ро ду по след-
њу при ли ку за по ка ја ње. От кри вао се пре ко сво јих све до ка у 
њи хо вом хап ше њу, су ђе њу и за тво ру. Ипак, њи хо ве су ди је из-
ри ца ле су им смрт не пре су де. То су би ли љу ди ко јих свет не 
бе ше до сто јан и ти ме што су их уби ја ли, Је вре ји су из но ва ра за-
пи ња ли Бож јег Си на. Та ко ће то опет би ти. Власт ће до но си ти 
за ко не ко ји ће огра ни ча ва ти вер ску сло бо ду. При сво ји ће пра во 
ко је при па да са мо Бо гу. Сма тра ће да мо гу да вр ше при ти сак на 
са вест, над ко јом са мо Бог има пра во. Упра во са да они по чи њу; 
на ста ви ће да спро во де ово де ло, све док не стиг ну до гра ни це 
пре ко ко је не мо гу пре ћи. Бог ће по сре до ва ти за свој вер ни на-
род ко ји др жи За по ве сти.

У сва кој при ли ци ка да на сту пи про гон ство, они ко ји су оче-
ви ци до но се од лу ку или за Хри ста или про тив Ње га. Они ко-
ји по ка жу са о се ћа ње пре ма они ма ко ји су не пра вед но осу ђе ни, 
по ка зују сво ју при вр женост Хри сту. Дру ги су по го ђе ни за то 
што се на че ла исти не не по сред но ко се са њи хо вим по ступ ци-
ма. Мно ги се спо ти чу и па да ју, од ри чу ћи се ве ре ко ју су не ка да 
за сту па ли. Они ко ји от пад ну у вре ме ку ша ња, да би са чу ва ли 
сво ју си гур ност, ла жно ће све до чи ти и из да ва ће сво ју бра ћу. 
Хри стос је упо зо рио на ово, да не би смо би ли из не на ђе ни не-
схва тљи вим, су ро вим по ступ ком оних ко ји од ба цу ју све тлост.

Хри стос је сво јим уче ни ци ма дао знак о уни ште њу ко је ће 
до ћи на Је ру са лим и по у чио их ка ко да се спа су: »А кад ви ди те 
да Је ру са лим оп ко ли вој ска он да знај те да се при бли жи ло вре ме 
да опу сти. Та да ко ји бу ду у Ју де ји не ка бе же у го ре, и ко ји бу ду 
у граду не ка из ла зе на по ље; и ко ји су на по љу не ка не ула зе у 
ње га; јер су ово да ни осве те, да се из вр ши све што је на пи са но.« 
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Ова опо ме на је дата да бу де при хва ће на на кон че тр десет го ди на 
при ли ком ра зо ре ња Је ру са ли ма. Хри шћа ни су по слу ша ли ову 
опо ме ну и ни је дан хри шћа нин ни је по ги нуо при ли ком за у зи-
ма ња гра да.

»Не го се мо ли те Бо гу да не бу де бе жан ва ша у зи му ни у Су-
бо ту«, ре као је Хри стос. Он ко ји је на чи нио Су бо ту ни је је уки-
нуо, при ко вав ши је на крст. Су бо та ни је уки ну та ни ти по ни-
ште на Ње го вом смр ћу. Че тр де сет го ди на на кон Ње го вог рас-
пе ћа она и да ље тре ба да бу де по што ва на као све та. Че тр де сет 
го ди на тре ба ло је да се уче ни ци мо ле да њи хо во бе жа ње не бу де 
у дан су бот ни.

Од ра зо ре ња Је ру са ли ма, Хри стос је бр зо пре шао на је дан 
ве ћи до га ђај, на по след њу ка ри ку у лан цу исто ри је Зе мље, на 
До ла зак Бож јег Си на у ве ли чан ству и сла ви. Из ме ђу ова два до-
га ђа ја, пред Хри сто вим очи ма ја сно се ви де ду ги ве ко ви та ме, 
ве ко ви у ко ји ма ће Ње го ва цр ква би ти обе ле же на кр вљу, су за ма 
и са мрт ним му ка ма. Ње го ви уче ни ци са да ни су мо гли да под не-
су по сма тра ње та квих при зо ра и Исус их је са мо украт ко спо ме-
нуо. »Јер ће би ти не во ља ве ли ка«, ре као је, »ка ко ва ни је би ла од 
по ста ња све та до са да ни ти ће би ти; и да се они да ни не скра те, 
ни ко не би остао; али иза бра них ра ди скра ти ће се да ни они.« 
То ком ви ше од хи ља ду го ди на на Хри сто ве след бе ни ке до ла зи ће 
та кво про гон ство ка кво све ту ни ка да ра ни је ни је би ло по зна-
то. Ми ли о ни Ње го вих вер них све до ка би ће уби је ни. Да се Бож-
ја ру ка ни је ис пру жи ла да са чу ва свој на род, сви би из ги ну ли. 
»Али иза бра них ра ди«, ре као је, »скра ти ће се да ни они.«

Ре чи ма ко је се не мо гу по гре шно раз у ме ти, наш Го спод са да 
го во ри о свом Дру гом до ла ску и упо зо ра ва на опа сно сти ко-
је ће прет хо ди ти Ње го вом до ла ску на Зе мљу. »Та да ако вам ко 
ре че: Ево ов де је Хри стос; или он де, не ве руј те. Јер ће из и ћи 
ла жни хри сто си и ла жни про ро ци, и по ка за ће зна ке ве ли ке и 
чу де са да би пре ва ри ли, ако бу де мо гу ће, и иза бра не. Ето вам 
све ка зах на пред. Ако вам да кле ре ку: Ево га у пу сти њи, не из-
ла зи те; ево га у со ба ма, не ве руј те. Јер као што му ња из ла зи од 
ис то ка и по ка зу је се до за па да, та ко ће бити до ла зак Си на Чо-
веч је га.« Као је дан од зна ко ва ра зо ре ња Је ру са ли ма, Хри стос је 
спо ме нуо: »Иза ћи ће мно ги ла жни про ро ци и пре ва ри ће мно-
ге.« Иза шли су ла жни про ро ци ко ји су пре ва ри ли на род и мно-
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ге од ве ли у пу сти њу. Оп се на ри и вра ча ри, твр де ћи да по се ду ју 
чу де сну си лу од вла чи ли су за со бом на род у са мо ћу пла ни на. 
Ме ђу тим, ово про ро чан ство из го во ре но је и за по след ње да не. 
Ово је знак Дру гог до ла ска. Чак и са да ла жни хри сто си и ла жни 
про ро ци по ка зу ју зна ке и чу де са да би за ве ли Ње го ве уче ни ке. 
Зар не чу је мо уз вик: »Ево га у пу сти њи«? Зар хи ља де нису иза-
шле у пу сти њу на да ју ћи се да ће на ћи Хри ста? А зар се и да нас 
са хи ља да ску по ва на ко ји ма љу ди твр де да одр жа ва ју ве зу са 
ду хо ви ма умр лих, не чу је уз вик: »Ево га у со ба ма«? То је упра во 
тврд ња ко ју спи ри ти зам ис ти че. Али шта Хри стос ка же? »Не 
ве руј те, јер као што му ња из ла зи од ис то ка и по ка зу је се до за-
па да, та кав ће би ти до ла зак Си на Чо ве чи је га.«

Спа си тељ да је знаке сво га до ла ска, а и ви ше од то га, Он утвр-
ђу је вре ме ка да ће се по ја ви ти пр ви од ових зна ко ва: »И од мах 
по не во љи да на тих Сун це ће по мр ча ти, и Ме сец сво ју све тлост 
из гу би ти, и зве зде с не ба па сти, и си ле не бе ске по кре ну ти се. 
И та да ће се по ка за ти знак Си на Чо ве чи је га на не бу; и та да ће 
про пла ка ти сва пле ме на на зе мљи; и угле да ће Си на Чо ве чи је га 
где иде на обла ци ма не бе ским са си лом и сла вом ве ли ком. И 
по сла ће ан ђе ле сво је с ве ли ким гла сом труб ним; и са бра ће иза-
бра не ње го ве од че ти ри ве тра, од кра ја до кра ја не бе са.«

На кра ју ве ли ког пап ског про гон ства, из ја вио је Хри стос, 
Сун це ће се по мра чи ти и Ме сец не ће да ва ти сво ју све тлост. По-
сле то га, зве зде ће па да ти са не ба. Он ка же: »Од смо кве на у чи те 
се при чи: кад се већ ње зи не гра не по мла де и ули ста ју, зна те да 
је бли зу ле то. Та ко и ви кад ви ди те све ово, знај те да је бли зу 
код вра та.« (Ма теј 24,32.33)

Хри стос је дао зна ке сво га до ла ска. Он из ја вљу је да ми мо-
же мо зна ти ка да је бли зу, чак пред вра ти ма. Он го во ри о они ма 
ко ји ви де ове зна ке: »Овај на ра штај не ће про ћи, док се ово све 
не збу де.« Ови зна ци су се по ка за ли. Са да си гур но зна мо да је 
Го спод њи до ла зак бли зу. »Не бо и зе мља про ћи ће«, ка же Он, 
»али ре чи Мо је не ће про ћи.«

Хри стос ће до ћи са обла ци ма и ве ли ком сла вом. Мно штво 
сјај них ан ђе ла ће Га пра ти ти. Он ће до ћи да вас кр сне мр тве и 
пре о бра зи жи ве све те љу де из сла ве у сла ву. Он ће до ћи да при-
хва ти оне ко ји су Га во ле ли и ко ји су др жа ли Ње го ве за по ве сти 
и да их узме к Се би. Ни је за бо ра вио њих ни сво је обе ћа ње. Ка-
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ри ке по ро дич ног лан ца опет ће се спо ји ти. Док гле да мо сво-
је пре ми ну ле, мо же мо раз ми шља ти о ју тру ка да ће од јек ну ти 
Бож ја тру ба, »и мр тви ће уста ти не рас па дљи ви, и ми ће мо се 
пре тво ри ти«. (1. Ко рин ћа ни ма 15,52) Још ма ло па ће мо ви де ти 
Ца ра у Ње го вој кра со ти. Још ма ло и Он ће отр ти све су зе са на-
ших очи ју. Још ма ло и Он ће нас »по ста ви ти пра ве пред сла вом 
сво јом у ра до сти«. (Ју да 24) Због то га је да ју ћи зна ке сво га до-
ла ска ре као: »А кад се поч не ово зби ва ти, гле дај те и по диг ни те 
гла ве сво је; јер се при бли жу је из ба вље ње ва ше.«

Ме ђу тим, дан и час сво га до ла ска Хри стос ни је от крио. Он 
је ја сно са оп штио сво јим уче ни ци ма да сам не мо же об ја ви ти 
дан и час свог дру гог по ја вљи ва ња. Да је имао сло бо ду да им 
ово от кри је, за што је тре ба ло да их бо дри да очу ва ју став стал-
ног иш че ки ва ња? Има оних ко ји твр де да зна ју та чан дан и час 
Го спод њег до ла ска. Они су ве о ма озбиљ ни у рас по ре ђи ва њу до-
га ђа ја у бу дућ но сти. Али, Го спод их је опо ме нуо да на пу сте тло 
ко је за у зи ма ју. Тач но вре ме Дру гог до ла ска Си на Чо веч је га је 
Бож ја тај на.

Хри стос на ста вља, ука зу ју ћи на ста ње све та при ли ком Ње-
го вог до ла ска: »Јер као што је било у вре ме Но је во та ко ће би ти 
и до ла зак Си на Чо ве чи је га. Јер као што пред по то пом је ђа ху и 
пи ја ху, же ња ху се и уда ва ху до оно га да на кад Но је уђе у ков чег, 
и не осе ти ше док не до ђе по топ и од но се све; та ко ће би ти и 
до ла зак Си на Чо ве чи је га.« Хри стос ов де не разматра зе маљ ски 
ми ле ни јум, хи ља ду го ди на, у то ку ко јих сви тре ба да се при пре-
ме за веч ност. Он нам го во ри да као што је би ло у Но је во вре ме, 
та ко ће би ти и ка да Син Чо ве чији по но во до ђе.

Ка ко је би ло у Но је во вре ме? »И Го спод ви де ћи да је не ва-
љал ство људ ско ве ли ко на зе мљи, и да су све ми сли ср ца њи хо-
ва сваг да са мо зле.« (1. Мој си је ва 6,5) Ста нов ни ци прет по топ-
ног све та од вра ти ли су се од Је хо ве, од бија ју ћи да чи не Ње го ву 
све ту во љу. Сле ди ли су сво ју гре шну ма шту и из о па че не за ми-
сли. Уни ште ни су због свог бе за ко ња, а и да нас, свет иде истим 
пу тем. Он не по ка зу је ни ка кве ла ска ве зна ке хи ља ду го ди шње 
сла ве. Пре ступ ни ци Бож јег за ко на злом ис пу ња ва ју Зе мљу. 
Њи хо ва кла ђе ња, њи хо ве коњ ске тр ке, њи хо во коц ка ње, њи-
хо ва рас пу сност, њи хов раз вра тан жи вот, њи хо ве не у кро ти ве 
стра сти, бр зо ис пу ња ва ју свет на си љем.
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У про ро чан ству о уни ште њу Је ру са ли ма, Хри стос је ре као: 
»И што ће се бе за ко ње умно жи ти, охлад не ће љу бав мно гих. 
Али ко ји пре тр пи до кра ја бла го ње му. И про по ве да ће се ово 
Је ван ђе ље о цар ству по све му све ту за све до чан ство свим на-
ро ди ма. И та да ће до ћи по сле дак.« Ово про ро чан ство по но во 
ће се ис пу ни ти. Ве ли ко бе за ко ње оно га вре ме на пот пу но од го-
ва ра бе за ко њу у овом на ра шта ју. Та ко је то и са про ро чан ством 
о про по ве да њу Је ван ђе ља. Пре па да Је ру са ли ма, Па вле, на дах-
нут све тим Ду хом, об ја вљу је да је Је ван ђе ље »про по ве да но свој 
тва ри под не бом«. (Ко ло ша ни ма 1,23) Та ко и сада, пре до ла ска 
Си на Чо ве чи је га, веч но Је ван ђе ље тре ба да се про по ве да »сва-
ко ме пле ме ну и је зи ку и ко ле ну и на ро ду«. (От кри ва ње 14,6.14) 
Бог »је по ста вио дан у ко ји ће су ди ти ва си о но ме све ту«. (Де ла 
17,31) Хри стос нам го во ри ка да ће до ћи тај дан. Он не ка же да 
ће се цео свет обра ти ти, већ да ће се про по ве ди ти »ово Је ван-
ђе ље о цар ству по све му све ту за све до чан ство свим на ро ди ма. 
И та да ће до ћи по сле дак«. У на шој мо ћи ле жи да об ја вљи ва њем 
Је ван ђе ља све ту убр за мо Го спод њи до ла зак. Ми не тре ба са мо 
да че ка мо већ да убр за мо до ла зак Бож јег да на (2. Пе тро ва 3,12). 
Да је Хри сто ва цр ква из вр ши ла свој од ре ђе ни по сао, ка ко јој је 
то Го спод на ло жио, цео свет би до са да био опо ме нут и Го спод 
Исус у си ли и ве ли кој сла ви до шао би на на шу Зе мљу.

По што је опи сао зна ке сво га до ла ска, Хри стос је ре као: »Та-
ко и ви кад ви ди те ово да се зби ва, знај те да је бли зу цар ство 
Бож је.« »Стра жи те да кле јед на ко и мо ли те се Бо гу.« Бог је увек 
опо ми њао љу де о су до ви ма који ће до ћи. Они ко ји су ве ро ва ли 
Ње го вој ве сти за сво је вре ме и ко ји су се вла да ли по сво јој ве ри, 
по слу шни Ње го вим за по ве сти ма, из бе гли су осу де ко је су сти гле 
не по слу шне и не вер не. Реч је до шла Но ју: »Уђи у ков чег ти и сав 
дом твој, јер те на ђох пра вед на пред со бом.« Но је је по слу шао и 
био спа сен. Вест је до шла Ло ту: »Устај те, иди те из ме ста ово га, 
јер ће са да за тр ти Го спод град овај.« (1. Мој си је ва 7,1;19,14) Лот 
је прихватио за шти ту не бе ских ве сни ка и био спа сен. Та ко су и 
Хри сто ви уче ни ци до би ли опо ме ну о ра зо ре њу Је ру са ли ма. Они 
ко ји су па зи ли на знак о на сту па њу уни ште ња и скло ни ли се из 
гра да, из бе гли су уни ште ње. Та ко је и на ма са да да та опо ме на о 
Хри сто вом дру гом до ла ску и о уни ште њу ко је ће до ћи на свет. 
Они ко ји по слу ша ју упо зо ре ње би ће спа се ни.
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За то што не зна мо тач но вре ме Ње го вог до ла ска, дат нам је 
на лог да стра жи мо. »Бла го оним слу га ма ко је на ђе го спо дар кад 
до ђе а они стра же.« (Лу ка 12,37) Они ко ји па зе на Го спод њи до-
ла зак уза луд не че ка ју. Оче ки ва ње Хри сто вог до ла ска тре ба да 
по кре не љу де да се бо је Го спо да и да се бо је Ње го ве осу де над 
пре сту пом. Оно тре ба да их про бу ди да зна ју ко ли ко је ве ли ки 
грех од би ти Ње го ву по ну ду ми ло сти. Они ко ји оче ку ју Го спо да 
чи сте сво је ду ше по слу шно шћу исти ни. Они ује ди њу ју буд но 
стра же ње са озбиљ ним ра дом. За то што зна ју да је Го спод на 
вра ти ма, њи хо ва рев ност по ста је де ло твор на у са рад њи са бо-
жан ским си ла ма у ра ду на спа са ва њу ду ша. То су вер не и му дре 
слу ге ко је Го спод њем до му да ју »хра ну на оброк«. (Лу ка 12,42) 
Они об ја вљу ју исти ну ко ју је на ро чи то мо гу ће при ме ни ти на 
са да шње вре ме. Као што су Енох, Но је, Аврам и Мој си је об-
јављи ва ли исти ну за сво је вре ме, та ко ће сад Хри сто ве слу ге 
упу ти ти на ро чи ту опо ме ну свом на ра шта ју.

Ме ђу тим, Хри стос опи су је и дру гу гру пу. »Ако ли ре че слу-
га у ср цу сво је му: Не ће мој го спо дар још за ду го до ћи; и ста не 
би ти слу ге и слу шки ње, и је сти и пи ти, и опи ја ти се; до ћи ће 
го спо дар то га слу ге у дан ка да се не на да.«

Зли слу га го во ри у свом ср цу: »Не ће мој го спо дар још за ду-
го до ћи.« Он не ка же да Хри стос не ће до ћи. Он се не ру га ми-
сли о Ње го вом дру гом до ла ску. Ме ђу тим, у свом ср цу, сво јим 
по ступ ци ма и ре чи ма об ја вљу је да Го спод њи до ла зак доц ни. 
Он из умо ва дру гих по ти ску је осве до че ње да Го спод бр зо до ла-
зи. Ње гов ути цај во ди љу де ка ла жном, без бри жном од ла га њу. 
Они су охра бре ни у сво јој све тов но сти и не о се тљи во сти. Умом 
вла да ју зе маљ ске стра сти, ис ква ре не ми сли. Зли слу га је де и 
пи је са пи ја ни ца ма, сје ди њу је се са све том у тра же њу за до вољ-
ства. Он ту че сво је дру го ве слу ге, оп ту жу ју ћи и осу ђу ју ћи оне 
ко ји су вер ни сво ме Го спо да ру. Ме ша се са све том. Сли чан се 
из јед на чу је са слич ни ма у пре сту пу. То је стра шно из јед на ча-
ва ње. Са све том он је ухва ћен у зам ку. »До ћи ће го спо дар, то га 
слу ге... у час кад не ми сли, и ра се ћи ће га на по ла, и да ће му пла-
ту као и ли це ме ри ма.«

»Ако ли не уза стра жиш, до ћи ћу на те бе као лу пеж, не ћеш 
чу ти у ко ји ћу час до ћи на те бе.« (От кри ва ње 3,3) Хри стов до ла-
зак из не на ди ће ла жне учи те ље. Они го во ре: »Мир је, и не ма се 
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шта бо ја ти.« Као и све ште ни ци и учи те љи пре па да Је ру са ли ма, 
бри ну се да цр ква ужи ва зе маљ ско бла го ста ње и сла ву. Зна ке 
вре ме на ту ма че као да се на то од но се. Али шта ка же реч На-
дах ну ћа: »Он да ће из не на да на па сти на њих по ги бао.« (1. Со лу-
ња ни ма 5,3) Дан Го спод њи до ћи ће као зам ка на све ко ји жи ве 
на Зе мљи, на све ко ји од овог све та чи не свој дом. Он ће до ћи за 
њих као лу пеж ко ји се при кра да.

Свет, пун по бу на, пун без бо жног за до вољ ства, спа ва, спа ва 
у те ле сној си гур но сти. Љу ди од ла жу Го спод њи до ла зак. Сме-
ју се опо ме на ма. Гор до се хва ли шу: »Све сто ји та ко од по чет ка 
ство ре ња.« »И су тра ће би ти као и да нас, и још мно го ви ше.« 
(2. Пе тро ва 3,4; Иса и ја 56,12) Још ви ше ће мо уро ни ти у љу ба в 
пре ма за до вољ ству. Али, Хри стос ка же: »Ево идем као лу пеж.« 
(От кри ве ње 16,15) Упра во у вре ме ка да се свет са под сме хом 
пи та: »Где је обе ћа ње до ла ска Ње го ва«, зна ци се ис пу ња ва ју. 
Док ви чу: »Мир је, и не ма се шта бо ја ти«, до ла зи из не над но 
уни ште ње. Ка да се ру гач и онај ко ји од ба цу је исти ну уз о хо ле; 
ка да се на чин по сло ва ња у ра зним де лат но сти ма за сти ца ње 
нов ца спро во ди без по што ва ња на че ла; ка да онај ко ји учи жуд-
но те жи за зна њем све га дру гог са мо не Би бли је, Хри стос до ла-
зи као лу пеж.

На овом све ту све је у по кре ту. Зна ци вре ме на су зло слут-
ни. До га ђа ји ко ји до ла зе, већ стварају сво је сен ке. Бож ји Дух се 
по вла чи са Зе мље и не сре ћа сле ди не сре ћу на мо ру и на коп ну. 
По ди жу се ви хо ри, зе мљо тре си, по жа ри, по пла ве и уби ства на 
сва ком ко ра ку. Ко мо же да чи та бу дућ ност? Где је си гур ност? 
Не ма си гурн ос ти ни у че му што је људ ско или зе маљ ско. Љу ди 
се бр зо свр ста ва ју под за ста ву ко ју су иза бра ли. Уз бу ђе но че ка-
ју, и по сма тра ју по кре те својих во ђа. Има и та квих ко ји че ка ју, 
стра же и ра де за до ла зак на шег Го спо да. Дру га гру па сту па у ре-
до ве ко ји ма упра вља пр ви ве ли ки от пад ник. Ма ло њих ср цем и 
ду шом ве ру је да мо ра мо из бе ћи па као, а за до би ти Не бо.

Кри за нам се по сте пе но при кра да. Сун це си ја на не бу, пу-
ту ју ћи сво јом уо би ча је ном пу та њом, а не бе са још увек ка зу ју 
сла ву Бож ју. Љу ди још увек је ду и пи ју, са де и зи да ју, же не се 
и уда ју. Тр гов ци још увек ку пу ју и про да ју. Љу ди се ме ђу соб-
но су ко бља ва ју у бор би за нај ви ша ме ста. По кло ни ци за до вољ-
ства још увек се ти ска ју по по зо ри шти ма, на коњ ским тр ка ма 
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и у коц кар ни ца ма. Сву да пре о вла да ва нај ве ће ус хи ће ње, а час 
про бе бр зо се за вр ша ва и сва ки слу чај убр зо ће би ти од лу чен 
за веч ност. Со то на ви ди да је ње го во вре ме крат ко. Он је по кре-
нуо све сво је сна ге да би љу де пре ва рио, за вео, за др жао у сво јој 
слу жби и за нео, док се дан про бе не за вр ши и вра та ми ло сти 
за   у век за тво ре.

Ре чи опо ме не на ше га Го спо да са Ма слин ске го ре све ча но до-
пи ру кроз све ве ко ве до нас да нас: »Али се чу вај те да ка ко ва ша 
ср ца не оте жа ју жде ра њем и пи јан ством и бри га ма ово га све та, 
и да вам овај дан не до ђе из не на да.« »Стра жи те да кле јед на ко и 
мо ли те се Бо гу да би сте се удо сто ји ли уте ћи од све га што ће се 
зби ти, и ста ти пред Си ном Чо ве чи јим.«



Глава 70

Oва глава заснована је на Матеју 25,31-46.

»ЈЕДНОМЕ ОД ОВЕ МОЈЕ 
НАЈМАЊЕ БРАЋЕ...«

»А кад до ђе Син Чо ве чиј у сла ви сво јој и сви све ти ан ђе ли с 
Њи ме, он да ће се сти на пре сто лу сла ве сво је. И са бра ће 

се пред Њим сви на ро ди и раз лу чи ће их из ме ђу се бе.« Ова ко је 
Хри стос на Ма слин ској го ри опи сао сво јим уче ни ци ма при зор 
ве ли ког суд њег да на. Ис та као је да ће од лу ка ово га су да бити 
донесена на осно ву јед не по је ди но сти. Ка да се на ро ди бу ду оку-
пи ли пред Њим по сто ја ће са мо две гру пе љу ди, а њи хо ва веч на 
суд би на би ће од ре ђе на оним што су учи ни ли или за не ма ри ли 
да учи не за Ње га у лич но сти си ро ма шних и на па ће них.

То га да на Хри стос не ће при ка за ти љу ди ма ве лико де ло ко је 
је Он учи нио за њих да ју ћи свој жи вот за њи хо во от ку пље ње. 
При ка за ће де ло ко је су они вер но оба ви ли за Ње га. Они ма ко је 
је по ста вио Се би са де сне стра не ре ћи ће: »Хо ди те бла го сло ве ни 
Оца Мо је га; при ми те цар ство ко је вам је при пра вље но од по-
ста ња све та. Јер оглад нех, и да сте ми да је дем; ожед нех, и на по-
ји сте ме; гост бе јах, и при ми сте ме; го бе јах, и оде ну сте ме; бо ле-
стан бе јах, и оби ђо сте ме; у там ни ци бе јах, и до ђо сте к Ме ни.« 
Ме ђу тим, они ко је Исус по хва љу је не зна ју да су слу жи ли Ње-
му. На њи хо ва пи та ња пу на не до у ми це Он ова ко од го ва ра: »Кад 
учи ни сте јед но ме од ове Мо је нај ма ње бра ће, Ме ни учи ни сте.«

Исус је ре као сво јим уче ни ци ма да ће на њих омр зну ти сви 
љу ди, да ће би ти про го ње ни и му че ни. Мно ги ће би ти ис те ра ни 
из сво јих до мо ва и пре пу ште ни си ро ма штву. Мно ги ће би ти 
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уцве ље ни бо ле шћу и оску ди цом. Мно ги ће би ти ба че ни у за-
твор. Сви ма ко ји на пу шта ју при ја те ље или свој дом Ње га ра ди, 
Он је обе ћао сто стру ко ви ше у овом жи во ту. Са да је обе ћао на-
ро чи ти бла го слов сви ма ко ји ће слу жи ти сво јој бра ћи. У сви ма 
ко ји па те због Мог име на, ка же Исус, тре ба да пре по зна те Ме-
не. Као што би сте по слу жи ли Ме ни, та ко тре ба да по слу жи те 
њи ма. То је до каз да сте Мо ји уче ни ци.

Сви ко ји су ро ђе ни у не бе ској по ро ди ци, у на ро чи том сми-
слу бра ћа су на ше га Го спо да. И Хри сто ва љу бав по ве зу је у за-
јед ни цу чла но ве Ње го ве по ро ди це и где год се она по ка же, от-
кри ва се бо жан ско срод ство. »Сва ки ко ји има љу бав од Бо га је 
ро ђен, и по зна је Бо га.« (1. Јо ва но ва 4,7)

Они ко је Хри стос по хва љу је на су ду, мо жда су ма ло по зна-
ва ли те о ло ги ју, али су га ји ли Ње го ва на че ла. Под ути ца јем бо-
жан ског Ду ха би ли су бла го слов љу ди ма око се бе. Чак и ме ђу 
не зна бо шци ма има оних ко ји су га ји ли дух љу ба зно сти; пре не-
го што су ре чи жи во та до пр ле до њих, при ја тељ ски су при ми ли 
ми си о на ре и слу жи ли им чак по це ну сво га жи во та. Ме ђу не-
зна бо шци ма има оних ко ји не зна ју ћи обо жа ва ју Бо га, оних до 
ко јих све т лост ни ка да ни је до пр ла пре ко људ ских ору ђа. Они 
не ће про па сти. Иа ко не по зна ју Бож ји пи са ни За кон, чу ли су 
Ње гов глас ка ко им го во ри у при ро ди и чи ни ли оно што За кон 
зах те ва. Њи хо ва де ла по твр ђу ју да је Све ти Дух дир нуо њи хо ва 
ср ца и Бог их пре по знао као сво ју де цу.

Ко ли ко ће се из не на ди ти и ра до ва ти нај ма њи ме ђу на ро ди-
ма и ме ђу не зна бо шци ма, ка да са Спа си те ље вих уса на бу ду чу-
ли: »Кад учи ни сте јед но ме од ове Мо је нај ма ње бра ће, Ме ни 
уч ини сте!« Ка ко ће ра до сно би ти ср це Бес ко нач не Љу ба ви ка да 
на Ње го ве ре чи одо бра ва ња, Ње го ви след бе ни ци са из не на ђе-
њем и ра до шћу по диг ну свој по глед.

Ме ђу тим, Хри сто ва љу бав не об у хва та са мо не ку од ре ђе ну 
гру пу љу ди. Он се по и сто ве ћу је са сва ким де те том људ ске по-
ро ди це. Да би смо мо гли по ста ти чла но ви не бе ске по ро ди це, 
Он је по стао члан зе маљ ске по ро ди це. Он је Син Чо ве чији и 
за то брат сва ком Ада мо вом си ну и кће ри. Ње го ви след бе ни ци 
не тре ба да се ис кљу че из све та ко ји про па да око њих. Они су 
део ве ли ког мо за и ка људ ског ро да, и Не бо на њих гле да као на 
бра ћу гре шни ци ма, а исто та ко и све тим љу ди ма. Хри сто ва љу-

638



554 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

бав при ви ја к се би па ле, за блу де ле и гре шне и сва ко де ло љу ба-
зно сти учи ње но да се по диг не не ка по ср ну ла ду ша, сва ко де ло 
ми ло ср ђа при хва та се као да је Ње му учи ње но.

Не бе ски ан ђе ли по сла ни су да слу же они ма ко ји ће на сле-
ди ти спа се ње. Сад још не зна мо ко су они, још ни је по ка за но 
ко ће по бе ди ти и уче ство ва ти у на след ству све тих у све тло сти, 
али не бе ски ан ђе ли про ла зе сву да, ду жи ном и ши ри ном Зе мље, 
тра же ћи да уте ше жало с не, да за шти те оне ко ји су у опа сно сти, 
да при до би ју људ ска ср ца за Хри ста. Они ни ког не за не ма ру ју 
ни ти ми мо и ла зе. Бог не гле да ко је ко, већ се под јед на ко ста ра 
за све ду ше ко је је ство рио.

Ка да отво ри те вра та Хри сто вим пред став ни ци ма, ко ји су у 
не во љи и ко ји па те, при ма те до бро до шли цом не ви дљи ве ан ђе-
ле. По зи ва те дру штво не бе ских би ћа. Они до но се све ту ат мо-
сфе ру ра до сти и ми ра. Они до ла зе са хва лом на сво јим усна ма, 
а на Не бу се чу је пе сма ко ја јој од го ва ра. Сва ко де ло ми ло ср ђа 
ства ра му зи ку на Не бу. Отац на сво ме пре сто лу не се бич не рад-
ни ке убра ја у сво је нај дра го це ни је бла го.

Они са ле ве стра не Хри сту, они ко ји су Га за не ма ри  ли у лич-
но сти си ро ма шних и оних ко ји па те, ни су би ли све сни сво је 
кри ви це. Со то на их је за сле пио; ни су схва ти ли шта ду гу ју сво-
јој бра ћи. Би ли су за о ку пље ни са ми со бом и ни су се бри ну ли за 
по тре бе дру гих.

Бо га ти ма је Бог дао бо гат ство да от кло не и убла же пат ње Ње-
го ве де це, али че сто они су рав но ду шни пре ма по тре ба ма дру-
гих. Осе ћа ју се ви шим од сво је си ро ма шне бра ће. Они се не по-
ста вља ју у по ло жај си ро ма шно га. Не схва та ју ис ку ше ња и бор бе 
си ро ма шних и са ми лост уми ре у њи хо вом ср цу. У ску по це ним 
пре би ва ли шти ма и рас ко шним цр ква ма, бо га ти се одва ја ју од си-
ро ма шних. Но вац ко ји је Бог дао да би бла го сло вио не вољ не тро-
ши се за пот хра њи ва ње по но са и се бич но сти. Си ро ма шни су сва-
ко днев но ли ше ни вас пи та ња ко је би тре ба ло да има ју  о не жној 
Бож јој ми ло сти, јер је Он дао обил не да ро ве да би они мо гли би ти 
под у пр ти у сво јим жи вот ним по тре ба ма. При ну ђе ни су да осе-
те си ро ма штво ко је су жа ва жи вот, па че сто до ла зе у ис ку ше ње 
да по ста ну за ви дљи ви, љу бо мор ни и пу ни рђа вих на га ђа ња. Они 
ко ји ни су тр пе ли при ти сак оску ди це, че сто по сту па ју пре ма си-
ро ма шни ма са ома ло ва жа ва њем и чи не да се још јад ни је осе ћа ју.
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Ме ђу тим, Хри стос све то по сма тра и ка же да је био гла дан и 
же дан, да је био стра нац, да је био бо ле стан, да је био у там ни ци. 
Док сте се ви го сти ли за сво јом пре пу ном тр пе зом, Ја сам гла до-
вао у кро ви ња ри или на пу стој ули ци. Док сте ужи ва ли у свом 
рас ко шном до му, Ја ни сам имао где гла ве за кло ни ти. Док сте сво-
је ор ма не пу ни ли ску по це ном оде ћом, Ја сам био у си ро ти њи. Док 
сте ишли за сво јим за до вољ стви ма, Ја сам страдао у там ни ци.

Ка да сте уде ли ли ма ло хле ба глад ним си ро ма си ма, ка да сте 
да ли не ку из но ше ну оде ћу да их за шти ти од љу те зи ме, да ли 
сте се се ти ли да да је те Го спо ду сла ве? Сва ког да на у ва шем жи-
во ту био сам бли зу вас у лич но сти ових јад ни ка, али Ме ни сте 
тра жи ли. Ни сте же ле ли Мо је дру штво. Ја вас не по зна јем. 

Мно ги сма тра ју ве ли ком пред но шћу по се ту ме сти ма из Хри-
сто вог жи во та на Зе мљи, хо да ње ста за ма ко ји ма је Он про шао, 
по сма тра ње је зе ра по ред ко га је во лео да по у ча ва, као и бр да и 
до ли на на ко ји ма је че сто по чи вао Ње гов по глед. Али ни је по-
треб но да по ђе мо у На за рет, Ка пер на ум или Ви та ни ју, да би смо 
ишли Ису со вим сто па ма. Ње го ве сто пе на ћи ће мо поред бо ле-
снич ке по сте ље, у бед ним кро ви ња ра ма, на пре пу ним ули ца ма 
ве ли ког гра да и на сва ком ме сту на ко ме се на ла зе људ ска ср ца 
глад на уте хе. Ићи ће мо Ње го вим сто па ма ако чи ни мо оно што 
је Он чи нио док је био на Зе мљи.

Сви мо гу не што учи ни ти. »Си ро ма хе сваг да има те са со бом« 
(Јо ван 12,8), ре као је Исус и ни ко не ма по тре бе да ми сли да не 
по сто ји ме сто на ко ме не може да ра ди за Ње га. Ми ли о ни људ-
ских ду ша ко је, с пу та не око ви ма не зна ња и гре ха, ни ка да ни су 
чу ле о Хри сто вој љу ба ви пре ма њи ма, сто је на иви ци про па сти. 
Да смо на њи хо вом ме сту, шта би смо же ле ли да они учи не за 
нас? Има мо нај све ча ни ју оба ве зу да учи ни мо за њих све што је 
у на шој мо ћи. Хри сто во пра ви ло жи во та, пре ма ко ме ће сва ко 
од нас ста ја ти или па сти на су ду, гла си: »Све, да кле, што хо ће те 
да чи не ва ма љу ди, чи ни те и ви њи ма.« (Ма теј 7,12)

Спа си тељ је дао свој дра го це ни жи вот да би осно вао Цр кву 
ко ја ће би ти спо соб на да бри не о жа ло сним ду ша ма ко је су у 
ис ку ше њу. За јед ни ца вер них мо же би ти си ро ма шна, не о бра-
зо ва на и не по зна та, али у Хри сту они мо гу оба вља ти по сао у 
до му, су сед ству, цр кви, па чак и у »дру гим кра је ви ма«, чи ји ће 
ис ход би ти та ко да ле ко се жан као веч ност.
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За то што се овај по сао за не ма ру је то ли ко мла дих уче ни ка 
ни ка да не на пре ду је да ље од са ме азбу ке хри шћан ског ис ку-
ства. Све тлост ко ја је плам те ла у њи хо вом ср цу, док им је Исус 
го во рио – Опра шта ју ти се гре си тво ји – мо гли су са чу ва ти, по-
ма жу ћи они ма ко ји су се на ла зи ли у не во љи. Не у мор на сна га 
ко ја је та ко че сто из вор опа сно сти за мла де, мо же се усме ри ти 
ка на ли ма кроз ко је би по те кла у ре ци бла го сло ва. »Ја« би би ло 
за бо ра вље но у озбиљ ном ра ду за до бро дру гих.

Ве ли ки Па стир слу жи ће они ма ко ји слу же дру ги ма. Они ће 
пи ти из ре ке жи во та и уга си ће жеђ. Не ће те жи ти за уз бу дљи-
вим за ба ва ма или не ком про ме ном у свом жи во ту. Нај ва жни ји 
пред мет њи хо вог за ни ма ња би ће ка ко да спа су ду ше, ко је се на-
ла зе пред про па шћу. Њи хо ви дру штве ни до ди ри би ће ко ри сни. 
От ку пи те ље ва љу бав при ву ћи ће и ује ди ни ти ср ца.

Ка да схва ти мо да смо Бож ји са рад ни ци, Ње го ва обе ћа ња не-
ће мо рав но ду шно об ја вљи ва ти. Она ће го ре ти у на шим ср ци ма и 
рас па ли ти се на на шим усна ма. Ка да је био по зван да слу жи не у-
ком, не ди сци пли но ва ном и бун тов ном на ро ду, Бог је дао Мој си-
ју обе ћа ње: »Мо је ће ли це ићи на пред, и да ћу ти од мор.« Ре као је 
и: »Ја ћу би ти с то бом.« (2. Мој си је ва 33,14; 3,12) Ово је обе ћа ње 
сви ма ко ји уме сто Хри ста ра де за си ро ма шне и на па ће не љу де.

Љу бав пре ма чо ве ку је зе маљ ски из раз љу ба ви пре ма Бо гу. 
Цар сла ве по стао је јед но са на ма да би нам уса дио ову љу бав, 
да би нас учи нио де цом јед не по ро ди це. Ка да се ис пу не Ње го ве 
опро штај не ре чи – Да има те љу бав ме ђу со бом, као што Ја има-
дох љу бав к ва ма (Јо ван 15,12), ка да бу де мо во ле ли овај свет 
као што га је Он во лео, та да је оства ре на Ње го ва ми си ја за нас. 
При пре мље ни смо за Не бо; јер има мо Не бо у свом ср цу.

»Из ба вљај по хва та не на смрт; и ко је хо ће да по гу бе, не мој се 
ус тег ну ти од њих. Ако ли ре чеш: Гле, ни смо зна ли за то; не ће 
ли раз у ме ти Онај ко ји ис пи ту је ср ца, и ко ји чу ва ду шу тво ју 
не ће ли до зна ти и пла ти ти сва ко ме по де ли ма ње го вим?« (При-
че 24,11.12) У ве ли ки дан су да, оне ко ји ни су ра ди ли за Хри ста, 
ко ји су ишли кроз жи вот ми сле ћи на се бе, бри ну ћи се о се би, 
Су ди ја це ле Зе мље по ста ви ће за јед но са они ма ко ји чи не зло. 
Њи ма ће бити изречена иста осу да.

Сва кој ду ши не што је по ве ре но. Од сва ко га ће Ве ли ки Па-
стир зах те ва ти: »Где је ста до што ти је пре да но, ста до сла ве тво-
је?« И »Шта ћеш ре ћи кад те по хо ди?« (Је ре ми ја 13,20.21)
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Глава 71

Oва глава заснована је на Луки 22,7-18.24; Јовану 13,1-17.

СЛУГА СЛУГАМА

У гор њој со би јед не ку ће у Је ру сли му, Хри стос је са сво јим 
уче ни ци ма се део за сто лом. Са ку пи ли су се да свет ку ју 

Пас ху. Спа си тељ је же лео да са два на е сто ри цом про сла ви овај 
пра зник. Знао је да је прис пео Ње гов час; Он сам био је пра во 
пас хал но Јаг ње и на дан ка да се је ла Пас ха тре ба да бу де жр-
тво ван. Уско ро тре ба  да ис пи је ча шу гне ва, да при ми послед-
ње кр ште ње пат ња ма. Ме ђу тим, пре о ста ло Му је још не ко ли ко 
ти хих ча со ва, и њих је тре ба ло про ве сти за до бро бит Ње го вих 
во ље них уче ни ка.

Це ло ку пан Хри стов жи вот био је жи вот не се бич не слу жбе. 
Не »да Му слу же, не го да слу жи« (Ма теј 20,28), би ла је по у ка 
сва ког Ње го вог де ла. Али, уче ни ци још ни су на у чи ли ову по у-
ку. На овој по след њој пас хал ној ве че ри, Исус је по но вио сво је 
уче ње сли ко ви тим при ка зом, ко јим га је за у век ути снуо у њи-
хо ве умо ве и ср ца.

Раз го во ри из ме ђу Ису са и Ње го вих уче ни ка обич но су би ли 
вре ме те ра до сти ко је су сви они ве о ма це ни ли. Пас хал не ве-
че ре би ле су при зо ри на ро чи те вред но сти; али овом при ли ком 
Исус је био по ти штен. Ње го во ср це при ти ски вао је те рет и сен-
ка је по чи ва ла на Ње го вом ли цу. Ка да се са стао са уче ни ци ма 
у гор њој со би, при ме ти ли су да не што те шко при ти ска Ње го ву 
ду шу, па иа ко ни су зна ли раз лог, са о се ћа ли су у Ње го вом бо лу.

Ка да су се оку пи ли око сто ла, ту жним гла сом је ре као: »Вр ло 
сам же лео да ову Пас ху је дем с ва ма пре не го по стра дам; јер вам 
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ка жем да је од се ле не ћу је сти, док се не свр ши у цар ству Бож-
је му. И узев ши ча шу да де хва лу, и ре че: Узми те је и раз де ли те 
ме ђу со бом; јер вам ка жем да не ћу пи ти од ро да ви но град ско га 
док не до ђе цар ство Бож је.«

Хри стос је знао да је до шло вре ме да пре ђе из ово га све та 
Оцу. Ка ко је во лео сво је, ко ји су би ли на све ту, во лео их је до 
кра ја. Са да се на ла зио у сен ци кр ста и бол је при ти ски вао Ње-
го во ср це. Знао је да ће би ти на пу штен у тре нут ку  из да је. Знао 
је да ће би ти погубљен у нај ве ћем по ни же њу, она ко ка ко се уби-
ја ју зло чин ци. Знао је за не за хвал ност и су ро вост оних ко је је 
до шао да спа се. Знао је ве ли чи ну жр тве ко ју мо ра да под не се и 
ка ко ће за мно ге би ти уза луд на. Зна ју ћи све што Му пред сто ји, 
при род но је мо гао да бу де са вла дан ми шљу о свом по ни же њу и 
пат њи. Али, по сма трао је два на е сто ри цу, ко ји су би ли са Њим 
као Ње го ви нај ро ђе ни ји, ко ји ће по сле Ње го вог по ни жа ва ња, 
жа ло сти и бол ног ис ку ства, би ти оста вље ни да се са ми бо ре у 
све ту. Ње го ве ми сли о лич ним пат ња ма би ле су у век по ве за не 
са Ње го вим уче ни ци ма. Ни је ми слио на Се бе. У Ње го вим ми-
сли ма бри га за њих би ла је нај ва жни ја.

Исус је имао мно го да ка же ове по след ње ве че ри, ко ју је про-
во дио са сво јим уче ни ци ма. Да су би ли спрем ни да при ме оно 
што је Он же лео да им да, би ли би са чу ва ни од бо ла ко ји је ра з-
ди рао ср це, од раз о ча ра ња и не вер ства. Ме ђу тим, Исус је ви део 
да они не мо гу под не ти оно што је тре бало да им ка же. Док је 
по сма трао њи хо ва ли ца, ре чи опо ме не и уте хе за др жа ле су се 
на Ње го вим усна ма. Тре ну ци су про ла зи ли у ти ши ни. Из гле да-
ло је као да Исус не што оче ку је. Уче ни ци ма је би ло не у год но. 
Са о се ћа ње и не жност по кре ну ти Хри сто вим бо лом као да су 
иш че зли. Ње го ве ре чи пу не ту ге, ко је су ука зи ва ле на Ње го ве 
пат ње, оста ле су не за па же не. По гле ди ко је су упу ћи ва ли јед ни 
дру ги ма от кри ва ли су љу бо мо ру и бор бу за пр вен ство.

»А по ста и пре пи ра ње ме ђу њи ма ко ји би се др жао ме ђу њи-
ма да је нај ве ћи.« Ово пре пи ра ње, на ста вље но и у Хри сто вом 
при су ству, ожа ло сти ло Га је и ра ни ло. Уче ни ци су се др жа ли 
сво је оми ље не за ми сли да ће Исус ус по ста ви ти сво ју власт и 
за у зе ти по ло жај на Да ви до вом пре сто лу. Сва ки од њих још 
увек је у свом ср цу че знуо за нај ви шим ме стом у том цар ству. 
Про це ни ли су се бе и дру ге и уме сто да сво ју бра ћу сма тра ју до-
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стој ни јом, се бе су ста вља ли на пр во ме сто. Ја ко вљев и Јо ва нов 
зах тев да сед ну са де сне и ле ве стра не Хри сто вог пре сто ла код 
оста лих је под ста као гнев. То што су се ова два бра та усу ди ла 
да тра же нај ви ши по ло жај, то ли ко је уз бу ди ло оста лу де се то-
ри цу да им је за пре ти ло раз ми мо и ла же ње. Осе ћа ли су да се о 
њи ма по гре шно ра су ђи ва ло, да њи хо ва вер ност и та лен ти ни су 
до вољ но це ње ни. Ју да је био нај о штри ји пре ма Ја ко ву и Јо ва ну.

Ка да су уче ни ци ушли у дво ра ну за ве че ру, њи хо ва ср ца 
би ла су ис пу ње на осе ћа њем увре ђе но сти. Ју да се про гу рао до 
Хри ста са ле ве стра не, а Јо ван је се део са де сне. Ако је по сто ја ло 
не ко ви ше ме сто, Ју да је био спре ман да га за у зме; сма тра ли су 
да је то ме сто по ред Хри ста. А Ју да је био из дај ник.

По ја вио се још је дан раз лог за рас пра ву. На свет ко ви на ма 
је би ло уо би ча је но да слу га опе ре но ге го сти ма, па су и овом 
при ли ком за то из вр ше не прип ре ме. Кр чаг, уми ва о ник и убрус 
би ли су спрем ни за пра ње но гу; по што ни је би ло слу ге, уче ни-
ци ма је па ло у део да то оба ве. Ме ђу тим, сва ки уче ник, по пу-
шта ју ћи по вре ђе ном по но су, од лу чио је да не ра ди по сао слу ге. 
Сви су ис по љи ли хлад но кр вну не хат ност, наиз глед не све сни да 
би ло шта мо ра ју да ура де. Сво јим ћу та њем од би ли су да се по-
ни зе.

Ка ко да Хри стос ове јад не ду ше по ве де та мо где со то на над 
њи ма не ће из во је ва ти од лу чу ју ћу по бе ду? Ка ко мо же да им по-
ка же да их са мо зва ње уче ни ка не чи ни уче ни ци ма или обез бе-
ђу је ме сто у Ње го вом цар ству? Ка ко мо же да им по ка же да се 
ствар на ве ли чи на огле да у слу жби љу ба ви и пра вој по ни зно-
сти? Ка ко да за па ли љу бав у њи хо вим ср ци ма и оспо со би их да 
схва те оно што је же лео да им ка же?

Уче ни ци ни су уч ини ли ни ка кав по крет да по слу же је дан 
дру го ме. Исус је че као не ко вре ме да ви ди шта ће они учи ни ти. 
Та да је Он, бо жан ски Учи тељ, устао од сто ла. Од ла жу ћи гор њу 
ха љи ну ко ја би Му сме та ла, узео је убрус и за пре гао се. Из не на-
ђе ни уче ни ци по сма тра ли су све то и у ти ши ни че ка ли да ви де 
шта ће усле ди ти. »По том усу во ду у уми ва о ни цу, и по че пра-
ти но ге уче ни ци ма и оти ра ти убру сом ко јим бе ше за прег нут.« 
Овај по сту пак отво рио је очи уче ни ци ма. Гор ки стид и по ни-
же ње ис пу ни ли су им ср ца. Раз у ме ли су не из го во ре ни укор и 
се бе са гле да ли у пот пу но но вом све тлу.
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Та ко је Хри стос из ра зио сво ју љу бав пре ма сво јим уче ни-
ци ма. Њи хов се би чан дух ис пу ња вао Га је бо лом, али ни је се 
упу стио ни у ка кву рас пра ву са њи ма о овој њи хо вој те шко ћи. 
Уме сто то га дао им је при мер ко ји ни ка да не ће за бо ра ви ти. Ње-
го ва љу бав пре ма њи ма ни је се ла ко мо гла по му ти ти или уга си-
ти. Знао је да Му је Отац све пре дао у ру ке, да до ла зи од Бо га и 
иде Бо гу. Био је пот пу но све стан сво је бо жан ске при ро де, али 
оста вио је сво ју цар ску кру ну и вла дар ску оде ћу и узео об лич је 
слу ге. Јед но од по след њих де ла Ње го вог жи во та на Зе мљи би ло 
је да се за прег не као слу га и оба ви по сао слу ге.

Пре Пас хе Ју да се по дру ги пут са стао са све ште ни ци ма и 
књи жев ни ци ма и за кљу чио да им пре да Ису са у ру ке. Ипак се 
по сле то га по ме шао са уче ни ци ма као да је пот пу но не вин и 
за ин те ре со ван око по сла при пре ме за пра зник. Уче ни ци ни су 
ни шта зна ли о Ју ди ној на ме ри. Је ди но је Исус мо гао да про чи та 
ње го ву тај ну. Ипак, ни је га раз от крио. Исус је че знуо за ње го-
вом ду шом. За њим је осе ћао исти те рет као и за Је ру са ли мом, 
ка да је пла као над овим гра дом осу ђе ним на уни ште ње. Ње го-
во ср це је ва пи ло: »Ка ко да те дам?« Си лу те љу ба ви ко ја на го-
ни осе тио је и Ју да. Док су Спа си те ље ве ру ке пра ле те пр ља ве 
но ге, и док их је оти рао убру сом, Ју ди но ср це би ло је про же то 
под сти ца јем да са да при зна свој грех. Али он ни је же лео да се 
по ни зи. Ње го во ср це отврд ну ло је за по ка ја ње и ста ре по бу де 
от кло ње не за тре ну так, по но во су за го спо да ри ле њи ме. Ју да се 
са да вређао због Хри сто вог чи на пра ња но гу уче ни ци ма. Ако 
Исус мо же та ко да се по ни зи, ми слио је, он да Он не мо же би ти 
цар Изра и љу. Све на де у све тов не по ча сти у зе маљ ском цар ству 
би ле су уни ште не. Ју да је био убе ђен да не мо же ни шта до би ти 
ако сле ди Хри ста. По што је ви део, како по ње го вом ми шље њу, 
Исус сам Се бе пот це њу је, био је од лу чан у сво јој на ме ри да Га 
се од рек не и при зна да је пре ва рен. Оп сед нут злим ду хом од лу-
чио је да из вр ши по сао, ко ји је при хва тио, да из да свог Го спо да.

Би ра ју ћи по ло жај за сто лом, Ју да је по ку шао да за у зме пр во 
ме сто, па је Хри стос као слу га пр во услу жио ње га. Јо ван, пре ма 
ко ме је Ју да осе ћао та ко мно го гор чи не, био је оста вљен да бу де 
по след њи. Али, Јо ван то ни је сма трао ни уко ром ни нипо да шта-
ва њем. Уче ни ци су би ли ве о ма дир ну ти док су по сма тра ли Хри-
сто во де ло. Ка да је до шао ред на Пе тра, за чу ђе но је уз вик нуо: 
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»Го спо де, зар Ти мо је но ге да опе реш?« Хри сто ва по ни зност сло -
ми ла му је ср це. Об у зео га је стид на ми сао што ову слу жбу не 
оба вља не ко од уче ни ка. »Шта Ја чи ним«, ре као је Хри стос, »ти 
сад не знаш, али ћеш по сле до зна ти.« Пе тар ни је мо гао да под не-
се да ви ди сво га Го спо да, за ко га је ве ро вао да је Бож ји Син, ка-
ко оба вља по сао слу ге. Свом ду шом по бу нио се про тив ова квог 
по ни жа ва ња. Ни је схва тио да је Хри стос за то до шао на свет. Од-
луч но је уз вик нуо: »Ни кад Ти не ћеш опра ти мо јијех но гу.«

Хри стос је озбиљ но од го во рио Пе тру: »Ако те не опе рем не-
маш де ла са Мном.« Чин који је Пе тар од био био је вр ста уз-
ви ше ни јег очи шће ња. Хри стос је до шао да опе ре ср це од мр-
ље гре ха. Од би ја ју ћи да до пу сти Хри сту да опе ре ње го ве но ге, 
Пе тар је од био уз ви ше ни је очи шће ње ко је је би ло об у хва ће но 
ни жим. Он је, у ства ри, од ба цио сво га Го спо да. За Учи те ља ни је 
по ни же ње ако Му до зво ли мо да нас очи сти. Пра ва по ни зност 
зна чи са за хвал ним ср цем при ми ти све што се чи ни за нас и 
озбиљ но ра ди ти за Хри ста.

На ре чи: »Ако те не опе рем не маш де ла са Мном«, Пе тар се 
од ре као сво је гор до сти и са мо во ље. Ни је мо гао да под не се по-
ми сао о одва ја њу од Хри ста; то би за ње га зна чи ло смрт. »Не 
са мо мо је но ге«, ре као је, »не го и ру ке и гла ву. Исус му ре че: 
Опра но ме не тре ба до са мо но ге опра ти, јер је сав чист.«

Ове ре чи зна че ви ше од те ле сне чи сто ће. Хри стос још увек 
го во ри о уз ви ше ни јем очи шће њу ко је је сли ко ви то при ка за но 
ни жим. Онај ко ји до ла зи са ку па ња је чист, али но ге у сан да ла ма 
бр зо се за пра ше, па је по треб но на но во их опра ти. Та ко су Пе-
тар и ње го ва бра ћа би ли опра ни у ве ли ком из во ру отво ре ном 
за грех и не чи сто ту. Хри стос их је при зна вао за сво је. Ме ђу тим, 
ис ку ше ње их је на ве ло на зло и њи ма је још увек би ла по треб-
на Ње го ва благодат ко ја очи шћа ва. Ка да се за пре гао убру сом 
да опе ре пра ши ну са њи хо вих но гу, Исус је же лео да тим истим 
чи ном из њи хо вих ср ца опе ре раз ми мо и ла же ња, љу бо мо ру 
и гор дост. То је има ло мно го ве ћи зна чај не го пра ње њи хо вих 
пра шња вих но гу. Са ду хом ко ји су та да по се до ва ли, ни је дан од 
њих ни је био спре ман за за јед ни цу са Хри стом. До кле год ни су 
до ве де ни у ста ње по ни зно сти и љу ба ви, ни су би ли спрем ни да 
уче ству ју у пас хал ној ве че ри или узму уде ла у слу жби за спо-
мен ко ју је Исус упра во на ме ра вао да ус по ста ви. Њи хо ва ср ца 
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мо ра ју да се очи сте. Гор дост и са мо љу бље ства ра ју раз ми ри це 
и мр жњу, али Исус је све то опрао пе ру ћи им но ге. До шло је до 
про ме не осе ћа ња. По сма тра ју ћи их Исус је мо гао да ка же: »Ви 
сте чи сти.« Са да је изграђено је дин ство ср ца и ме ђу соб на љу бав. 
По ста ли су крот ки и спрем ни за при хва та ње по у ка. Осим Ју де, 
сви су би ли готови да усту пе дру го ме нај ви ше ме сто. Са да су са 
по кор ним и за хвал ним ср цем, мо гли да при ме Хри сто ве ре чи.

Као Пе тар и ње го ва бра ћа и ми смо опра ни у Хри сто вој кр-
ви, па ипак че сто у до ди ру са злом чи сто ср це се упр ља. Ми мо-
ра мо да до ђе мо Хри сту и при ми мо Ње го ву благодат ко ја очи-
шћа ва. Пе тар се ус те зао да сво је пра шња ве но ге пре пу сти до-
ди ру ру ку свог Го спо да и Учи те ља; ко ли ко че сто ми до во ди мо 
сво ја гре шна, пр ља ва ср ца у до дир са Хри сто вим ср цем! Ко ли ко 
Га жа ло сте на ше зле на ра ви, на ша та шти на и на ша гор дост! Па 
ипак, мо ра мо Му до не ти све на ше сла бо сти и не чи сто ту. Он је-
ди ни може да опе ре и очи сти. Ми ни смо спрем ни за за јед ни цу 
са Њим, ако ни смо очи шће ни Ње го вим успе шним де ло ва њем.

Исус је ре као сво јим уче ни ци ма: »Ви сте чи сти, али не сви.« 
Он је опрао Ју ди не но ге, али његово ср це ни је се по ко ри ло. Оно 
ни је би ло очи шће но. Ју да се ни је пот чи нио Хри сту.

Ка да је опрао но ге уче ни ци ма, Хри стос је узео сво ју ха љи ну, 
по но во сео и ре као им: »Зна те ли шта Ја учи них ва ма? Ви зо ве те 
ме не Учи те љем и Го спо дом и пра во ве ли те: Јер је сам. Кад да кле Ја 
опрах ва ма но ге Го спод и Учи тељ, и ви сте ду жни је дан дру го ме 
пра ти но ге јер Ја вам да дох углед да и ви тако чи ни те као што Ја 
ва ма учи них. За и ста, за и ста вам ка жем; ни је слу га ве ћи од го спо-
да ра сво је га, ни ти је по сла ник ве ћи  од оно га ко ји га је по слао.«

Хри стос је же лео да Ње го ви уче ни ци раз у ме ју да то што им 
је опрао но ге, ни је ни ма ло ума њи ло Ње го во до сто јан ство. »Ви 
зо ве те Ме не Учи те љем и Го спо дом и пра во ве ли те: Јер је сам.« 
За то што је био та ко бес крај но уз ви шен, овој слу жби је дао част 
и зна чај. Ни ко ни је био та ко уз диг нут као Хри стос, а ипак се 
спу стио до нај по ни зни је ду жно сти. Да Ње гов на род не би био 
за ве ден се бич но шћу ко ја пре би ва у те ле сном ср цу и ко ја ја ча 
удо во ља ва њем са мо ме се би, сам Хри стос је дао при мер пони-
зно сти. Ни је же лео да пре пу сти чо ве ко вом ста ра њу ову ва жну 
по у ку. При да вао јој је та ко ве ли ки зна чај, да је Он лич но, Он 
ко ји је јед нак Бо гу по сту пао као слу га пре ма сво јим уче ни ци ма. 
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Док су се рас пра вља ли око нај ви шег ме ста, Он пред којим тре-
ба да се са ви је сва ко ко ле но, Он ко ме ан ђе ли сла ве слу же и то 
сма тра ју за част, са гнуо се да опе ре но ге они ма ко ји су Га зва ли 
Го спо дом. Он је опрао но ге сво ме из дај ни ку.

У своме жи во ту и по у ка ма, Хри стос је дао са вр ше н при мер 
не се бич не слу жбе ко ја има сво је по ре кло у Бо гу. Бог не жи ви 
за Се бе. Ства ра њем све та и одр жа ва њем оно га што је ство рио, 
Он не пре кид но слу жи дру ги ма. »Он за по ве да сво ме Сун цу, те 
оба сја ва и зле и до бре и да је дажд пра вед ни ма и не пра вед ни-
ма.« (Ма теј 5,45) Бог је овај иде ал слу же ња по ве рио сво ме Си ну. 
Ису су је би ло да то да сто ји на че лу људ ског ро да, да би сво јим 
при ме ром мо гао да по у чи шта зна чи слу жи ти. Ње гов це ло ку-
пан жи вот био је пот чи њен за ко ну слу жбе. Он је слу жио сви ма, 
по ма гао сви ма. Та ко је жи во том оства рио Бож ји за кон, и сво-
јим при ме ром по ка зао ка ко да га по слу ша мо.

Исус се не пре кид но тру дио да ус по ста ви ово на че ло ме ђу 
сво јим уче ни ци ма. Ка да су Ја ков и Јо ван за тра жи ли пр вен ство 
ре као је: »Ко ји хо ће да бу де ве ћи ме ђу ва ма, да вам слу жи.« (Ма-
теј 20,26) У Мом цар ству на че ло пр вен ства и пре мо ћи не ма ме-
ста. По ни зност је је ди на пра ва ве ли чи на. Је ди на раз ли ка огле да 
се у по све ће но сти слу жби дру ги ма.

Са да, по што је опрао но ге уче ни ци ма, ре као је: »Ја вам да дох 
углед да и ви та ко чи ни те као што Ја ва ма учи них.« Овим ре-
чи ма Хри стос ни је на ло жио са мо по ка зи ва ње го сто љу би во сти. 
То је зна чи ло мно го ви ше не го са мо пра ње но гу го сти ма ис пр-
ља них пра ши ном на пу то ва њу. Хри стос је ов де ус по ста вио вер-
ску слу жбу. Де лом на шег Го спо да овај све ча ни чин по ни зно сти 
учи њен је по све ће ним об ре дом. Уче ни ци тре ба да га по шту ју, 
да би увек мо гли имат и на уму Ње го ве по у ке о по ни зно сти и 
слу жби.

Овај об ред је при пре ма ко ју је Хри стос од ре дио за слу жбу 
Све те ве че ре. Док год се га ји гор дост, не при ја тељ ство и бор ба 
за пр вен ство, ср це не мо же да сту пи у за јед ни цу са Хри стом. 
Ни смо спрем ни да за јед ни чки учествујемо у Ње го вом те лу 
и Ње го вој кр ви. За то је Хри стос од ре дио да се пр во по шту је 
успо ме на на Ње го ву по ни зност.

Док при сту па ју овом об ре ду, Бож ја де ца тре ба да се се ћа ју 
ре чи Го спо да жи во та и сла ве: »Зна те ли шта Ја учи них ва ма? Ви 
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зо ве те Ме не Учи те љем и Го спо дом и пра во ве ли те: Јер је сам. 
Кад да кле Ја опрах ва ма но ге Го спод и Учи тељ, и ви сте ду жни 
је дан дру го ме пра ти но ге. Јер Ја вам да дох углед да и ви та ко 
чи ни те као што Ја ва ма учи них. За и ста, за и ста вам ка жем: Ни је 
слу га ве ћи од го спо да ра сво је га, ни ти је по сла ник ве ћи од оно га 
ко ји га је по слао. Кад ово зна те, бла го ва ма ако га из вр шу је те.« 
У чо ве ку по сто ји скло ност да се бе це ни ви ше од сво га бра та, да 
ра ди за се бе, да тра жи нај ви ше ме сто; ово че сто ра ђа рђа ва на-
га ђа ња и гор чи ну ду ха. Об ред ко ји прет хо ди Го спод њој ве че ри 
тре ба да укло ни ове не спо ра зу ме, да осло бо ди чо ве ка ње го ве 
се бич но сти, да га ски не са шту ла ње го вог са мо у зви ше ња до по-
ни зно сти ср ца ко ја ће га по ве сти да слу жи сво ме бра ту.

Све ти По сма трач са Не ба при су тан је на овој све ча но сти и 
чи ни је тре нут ком за ис пи ти ва ње ду ше, за осве до че ње о гре-
ху и за бла же ну си гур ност да су гре си опро ште ни. Хри стос се 
ту на ла зи у пу ни ни сво је ми ло сти да из ме ни ток ми сли ко је су 
те кле се бич ним ка на ли ма. Дух Све ти ожи вља ва осе тљи вост 
оних ко ји сле де при мер сво га Го спо да. Ка да се се ћа мо Спа си-
те ље ве по ни зно сти, ми сао се на ста вља на ми сао: ја вља се чи тав 
низ успо ме на, успо ме на на Бож ју ве ли ку до бро ту и љу бав и на 
не жност зе маљ ских при ја те ља. У ми сли нам до ла зе за бо ра вље-
ни бла го сло ви, зло у по тре бље на ми лост, ома ло ва же не љу ба-
зно сти. От кри ва ју се ко ре ни гор чи не ко ји су угу ши ли дра го-
це ну биљ ку љу ба ви. Се ћа мо се ма на ка рак те ра, за по ста вља ња 
ду жно сти, не за хвал но сти пре ма Бо гу, хлад но ће пре ма бра ћи. 
Грех се ви ди у све тло сти у ко јој га Бог по сма тра. На ше ми сли 
ни су ми сли са мо до па да ња, већ оштре са мо о су де и по ни зно сти. 
Ум је осна жен да по ру ши сва ку пре пре ку ко ја је иза зва ла раз-
два ја ње. Ода гна не су зле ми сли и рђав го вор. При знати греси 
су опро ште ни. Хри сто ва ми лост ко ја по ко ра ва ула зи у ду шу, а 
Хри сто ва љу бав спа ја ср ца у бла го сло ве но је дин ство.

Када се ова ко учи по у ка о слу жби при пре ме, бу ди се же ља за 
уз ви ше ни јим ду хов ним жи во том. Бо жан ски Све док од го во ри-
ће на ову же љу. Ду ша ће би ти уз диг ну та. Ми мо же мо уче ство-
ва ти у Све тој ве че ри свесни да су нам гре си опро ште ни. Сун це 
Хри сто ве прав де ис пу ни ће све ода је ума и Храм ду ше. По сма-
тра ће мо »Јаг ње Бож је ко је узе на се гре хе све та«. (Јо ван 1,29)
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За оне ко ји при хва та ју дух ове слу жбе, она ни ка да не мо-
же по ста ти са мо све ча ни об ред. Ње на стал на по у ка ће би ти: 
»Из љу ба ви слу жи ти је дан дру го ме.« (Га ла ти ма 5,13) Ти ме што 
је опрао но ге сво јим уче ни ци ма, Хри стос је по ка зао да би из вр-
шио сва ку слу жбу, ма ко ли ко би ла скром на, ко ја би их учи ни ла 
Његовим суна след ни ци ма у веч ном бо гат ству не бе ско га бла га. 
Ње го ви уче ни ци, вр ше ћи исти об ред, све ча но се за ве ту ју да на 
исти на чин слу же сво јој бра ћи. Кад год се овај об ред пра вил но 
ис пу ња ва. Бож ја де ца до ла зе у све ту ве зу, да би по мо гли и бла-
го сло ви ли јед ни дру ге. За ве ту ју се да ће жи вот по све ти ти не се-
бич ној слу жби, али не са мо је дан за дру го га. Њи хо во по ље ра да 
је исто та ко про стра но као што је би ло и по ље ра да њи хо вог 
Учи те ља. Свет је пун оних ко ји ма је по треб на на ша слу жба. Си-
ро ма шни, бес по моћ ни, не на у че ни на ла зе се на сва ком ко ра ку. 
Они ко ји су има ли за јед ни цу са Хри стом у гор њој со би кре ну ће 
да слу же као што је и Он слу жио.

Исус, ко ме су сви слу жи ли, до шао је да бу де слу га сви ма. По-
што је слу жио сви ма, Ње му ће опет сви слу жи ти и сви ће Га сла-
ви ти. Они ко ји ће узе ти уде ла у Ње го вим бо жан ским осо би на-
ма, и са Њим де ли ти ра дост што ви де ис ку пље не ду ше, мо ра ју 
да сле де Ње гов при мер не се бич не слу жбе.

Све се ово са др жа ло у Ису со вим ре чи ма: »Ја вам да дох углед 
да и ви та ко чи ни те као што Ја ва ма учи них.« То је био циљ 
слу жбе ко ју је ус по ста вио. Ре као је: »Кад ово зна те«, ако зна те 
свр ху ових по у ка, »бла го ва ма ако га из вр шу је те.«



Глава 72

Oва глава заснована је на Матеју 26,20-29; 
Марку 14,17-25; Луки 22,14-23; Јовану 13,18-30.

»МЕНИ ЗА СПОМЕН.«

»Го спод Исус ону ноћ у ко ју би ва ше пре дан узе хлеб, и за-
хва лив ши пре ло ми и ре че: Узми те, је ди те ово је те ло Мо-

је, ко је се за вас ло ми; ово чи ни те Ме ни за спо мен. Та ко и ча шу, 
по ве че ри, го во ре ћи: Ово је ча ша но ви за вет у Мо јој кр ви; ово 
чи ни те, кад год пи је те, Ме ни за спо мен. Јер кад год је де те овај 
хлеб и ча шу ову пи је те, смрт Го сподњ у об зна њуј те, до кле не до-
ђе.« (1. Ко рин ћа ни ма 11,23–26)

Хри стос је ста јао на пре ла зу из ме ђу две епо хе и њи хо ва два 
ве ли ка пра зни ка. Он, Бож је Јаг ње без ма не, уско ро тре ба да Се-
бе при не се као жр тву за грех, да би та ко учи нио крај си сте му 
сим бо ла и об ре да, ко ји су че ти ри хи ља де го ди на ука зи ва ли на 
Ње го ву смрт. Док је јео Пас ху са сво јим уче ни ци ма, уста но вио 
је уме сто ње об ред ко ји је тре ба ло да пост а не успо ме на на Ње-
го ву ве ли ку Жр тву. Је вреј ски на род ни пра зник тре ба  да за у-
век из гу би ва жност. Об ред ко ји је Хри стос ус по ста вио тре ба да 
свет ку ју Ње го ви след бе ни ци у свим зе мља ма и кроз све ве ко ве.

Пас ха је ус по ста вље на као се ћа ње на осло бо ђе ње Изра и ља 
из еги пат ског роп ства. Бог је на ло жио да се исто ри ја из го ди не 
у го ди ну по на вља, ка да де ца бу ду пи та ла о зна че њу ове уста-
но ве. Та ко је ве ли чан стве но осло бо ђе ње тре ба ло да се очу ва 
све жим у ми сли ма свих. Уста но ва Го спод ње ве че ре да та је као 
се ћа ње на ве ли ко осло бо ђе ње из вр ше но Хри сто вом смр ћу. Ова 
уста но ва тре ба да се свет ку је све док Он не бу де по дру ги пут 
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до шао у си ли и сла ви. Ово сред ство по ма же нам да се увек се-
ћа мо овог ве ли ког де ла.

У вре ме свог осло бо ђе ња из Егип та, де ца Изра и љева је ла су 
пас хал ну ве че ру сто је ћи, опа са них бе да ра и са шта пом у ру ци, 
спрем ни за пу то ва ње. На чин на ко ји су свет ко ва ли ову уста но-
ву био је у скла ду са њи хо вим ста њем; упра во су се при пре ма-
ли за свој из ла зак из Егип та, сто је ћи пред муч ним и те шким 
пу то ва њем кроз пу сти њу. Али у Хри сто во вре ме ста ње се из-
ме ни ло. Са да ни су мо ра ли да иза ђу из не ке стра не зе мље, већ 
су на ста њи ва ли сво ју зе мљу. У скла ду са од мо ром ко ји им је 
дат, на род је у по лу ле же ћем по ло жа ју уче ство вао у пас хал ној 
ве че ри. Про стир ке су би ле по ста вље не око сто ла и го сти су се 
сме шта ли на њи ма, осла ња ју ћи се на ле ву ру ку, док им је де сна 
ру ка би ла сло бод на да се слу же при је лу. У том по ло жа ју гост је 
мо гао на сло ни ти сво ју гла ву на гру ди оно га ко ји је био до ње га. 
А но ге, ко је су се на ла зи ле на спољ ној стра ни ле жа ја, мо гао је 
пра ти чо век ко ји је ишао из ван кру га.

Хри стос је још увек за сто лом на ко ме је по ста вље на пас хал-
на ве че ра. Пред Њим се на ла зе бес ква сни пас хал ни хле бо ви. 
На сто лу сто ји и пас хал но не пре вре ло ви но. Овим зна ме њем 
Хри стос при ка зу је сво ју чи сту жр тву. Ни шта што је ис ква ре но 
вре њем, си м болом гре ха и смр ти, не мо же пред ста вља ти »Бе за-
зле на и пре чи ста Јаг ње та«. (1. Пе тро ва 1, 19)

»И кад је ђа ху, узе Исус хлеб и бла го сло вив ши пре ло ми га, и 
да ва ше уче ни ци ма, и ре че: Узми те, је ди те; ово је те ло Мо је. И 
узе ча шу и дав ши хва лу да де им го во ре ћи: Пиј те из ње сви; јер 
ово је крв Мо ја но вога за ве та ко ја ће се про ли ти за мно ге ра ди 
от пу шта ња гре ха. Ка жем вам пак да не ћу од сад пи ти од ово га 
ро да ви но град ско га до оно га да на кад ћу пи ти с ва ма но во га у 
цар ству оца сво је га.«

Из дај ник Ју да уче ство вао је у об ре ду Све те ве че ре. Он је 
при мио од Ису са зна ме ње Ње го вог сло мље ног те ла и Ње го ве 
про ли ве не кр ви. Чуо је ре чи: »Ово чи ни те Ме ни за спо мен.« 
Се де ћи у са мој при сут но сти Бож јег Јаг ње та из дај ник је раз-
ми шљао о сво јим мрач ним ци ље ви ма и га јио сво је зло коб не и 
осве то љу би ве ми сли.
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При ли ком пра ња но гу, Хри стос је убе дљи во до ка зао да по-
зна је Ју дин ка рак тер. »Ни сте сви чи сти« (Јо ван 13, 11), ре као је 
Он. Ове ре чи уве ри ле су ла жног уче ни ка да је Хри стос про зрео 
ње го ву тај ну на ме ру. Са да је Хри стос го во рио мно го отво ре-
ни је. Док су се де ли за сто лом, ре као је, по сма тра ју ћи сво је уче-
ни ке: »Не го во рим за све вас, јер Ја знам ко је из брах; не го да се 
збу де Пи смо: ко ји са Мном хлеб је де по ди же пе ту сво ју на Ме.«

Чак и са да уче ни ци ни су по сум ња ли на Ју ду. Ме ђу тим, за па-
зи ли су Хри сто ву ду бо ку жа лост. Облак се над вио над све, као 
пред о се ћа ње стра шне не сре ће чи ју при ро ду ни су раз у ме ва ли. 
Док су у ти ши ни је ли, Исус је ре као: »За и ста вам ка жем: Је дан 
из ме ђу вас из да ће Ме.« Ове ре чи иза зва ле су за пре па шће ње и 
ужас. Ни су мо гли да схва те да би ло ко из ме ђу њих мо же из дај-
нич ки да по сту пи пре ма бо жан ском Учи те љу: Због че га би Га 
мо гли из да ти? И ко ме? У чи јем ср цу би се мо гао ро ди ти та кав 
план? Сва ка ко, ни ко, из ме ђу оми ље не два на е сто ри це, ко ји су 
слу ша ју ћи Ње го ве по у ке има ли пред но сти над свим оста лим, 
ко ји су де ли ли Ње го ву ве ли чан стве ну љу бав и за ко је је по ка-
зи вао то ли ко мно го об зи ра, ти ме што их је до вео у та ко при сну 
за јед ни цу са Со бом.

Ка да су схва ти ли зна чај Ње го вих ре чи и се ти ли се ка ко су 
би ле исти ни те Ње го ве из ја ве, об у зео их је страх и не по ве ре ње 
пре ма се би са ми ма. По че ли су да ис пи ту ју сво ја ср ца да ви де да 
се у њи ма не чу ва не ка ми сао про тив Учи те ља. Са бо лом је дан 
за дру гим пи та ли су: »Да ни сам ја, Го спо де?« Али Ју да је се део 
ћу те ћи. Ве о ма уз бу ђен Јо ван је на кра ју пи тао: »Го спо де! ко је 
то?« Исус је од го во рио: »Ко ји умо чи са Мном ру ку у зде лу онај 
ће Ме из да ти. Син Чо ве чиј да кле иде као што је на пи са но за 
Ње га; али те шко оно ме чо ве ку ко ји из да Си на Чо ве чи је га; бо ље 
би му би ло да се ни је ро дио онај чо век.« Уче ни ци су па жљи во 
ис пи ти ва ли ли це је дан дру го ме, док су пи та ли: »Да ни сам ја Го-
спо де?« Ју ди на ћу тљи вост са да је при ву кла све по гле де. У за бу-
ни иза зва ној пи та њи ма и из ра зи ма чу ђе ња, Ју да ни је чуо Ису-
сов од го вор на Јо ва но во пи та ње. Ме ђу тим, са да да би из бе гао 
ис пи ти вач ке по гле де уче ни ка, упи тао је као и они: »Да ни сам ја, 
Го спо де?« Исус је озбиљ но од го во рио: »Ти ка за.« 

Из не на ђен и збу њен за то што је от кри ве на ње го ва на ме ра, 
Ју да је устао и бр зо на пу стио про сто ри ју. »Он да му ре че Исус: 
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Шта чи ниш чи ни бр же... А он узев ши за ло гај од мах изи ђе; а бе-
ше ноћ.« За из дај ни ка је би ла ноћ ка да се окре нуо од Хри ста и 
упу тио у та му.

Све до овог ко ра ка, Ју да ни је пре шао гра ни цу мо гућ но сти да 
се по ка је. Али, ка да је на пу стио сво га Го спо да и сво је при ја те ље 
уче ни ке, па ла је ко нач на од лу ка. Пре шао је гра нич ну ли ни ју!

Чу де сно је би ло Ису со во стр пље ње у по сту па њу пре ма овој 
ду ши ко ја се на ла зи ла у ис ку ше њу. Ни је про пу стио да учи ни 
све што се мо гло учи ни ти за Ју ди но спа се ње. Иа ко је већ два 
пу та обе ћао да из да сво га Го спо да, Исус му је још увек пру жао 
при ли ку за по ка ја ње. Чи та ју ћи тај не на ме ре из дај ни ко вог ср ца, 
Хри стос је пру жио Ју ди ко на чан, убе дљи ви до каз о свом бо жан-
ству. То је ла жном уче ни ку био пос лед њи по зив на по ка ја ње. 
Ни је дан по зив ко ји је бо жан ско – људ ско Хри сто во ср це мо гло 
упу ти ти ни је ус кра ћен. Ва ло ви ми ло сти, ко ји су се од би ја ли о 
твр до кор ну охо лост, вра ћа ли су се као сна жни ја пли ма љу ба ви 
ко ја по бе ђу је. Иа ко из не на ђен и упла шен от кри ћем сво је кри-
ви це, Ју да је по стао још од луч ни ји. Са Све те ве че ре иза шао је 
да из вр ши сво је де ло из да је.

Из го ва ра ју ћи про клет ство над Ју дом, Хри стос је по ка зао 
љу бав пре ма сво јим уче ни ци ма. На тај на чин пру жио им је вр-
хун ски до каз свог ме си јан ства. »Сад вам ка жем пре не го се збу-
де«, ре као је, »да, кад се збу де, ве ру је те да сам Ја.« Да је Исус ћу-
тао и да је по ка зи вао да не зна оно што ће до ћи на Ње га, уче ни-
ци би мо гли да по ми сле да њи хов Учи тељ не по се ду је бо жан ско 
пред зна ње, да је био из не на ђен и та ко пре дат у ру ке уби лач ки 
на стро је ној све ти ни. Го ди ну да на ра ни је, Исус је ре као уче ни-
ци ма да је иза брао два на е сто ри цу, али да је је дан ђа во. Са да 
су Ње го ве ре чи упу ће не Ју ди, по ка за ле да је ње го в из да јнички 
подухват пот пу но по зна т Учи те љу, а има ле су циљ да оја ча ју 
ве ру Хри сто вих пра вих след бе ни ка у вре ме Ње го вог по ни же-
ња. Ка да Ју да бу де до жи вео свој стра шни крај, они ће се се ти ти 
про клет ства, ко је је Исус из ре као над из дај ни ком.

Спа си тељ је имао још је дан циљ. Сво ју слу жбу ни је ус кра тио 
оно ме за ко га је знао да је из дај ник. Уче ни ци ни су раз у ме ли 
Ње го ве ре чи, ко је је из го во рио при ли ком пра ња но гу: »Ни сте 
сви чи сти, чак ни он да ка да је за сто лом из ја вио: »Ко ји са Мном 
хлеб је де по ди же пе ту сво ју на Ме.« (Јо ван 13,11.18) Али, ка сни-
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је, ка да је зна че ње по ста ло ја сно, има ли су раз лог да раз ми шља-
ју о Бож јем стр пље њу и ми ло сти пре ма нај ве ћем гре шни ку.

Иа ко је од по чет ка знао Ју ду, Исус му је ипак опрао но ге. И из-
дај ник је имао пред ност да се сје ди ни са Хри стом уче ству ју ћи у 
Све тој ве че ри. Стр пљи ви Спа си тељ је под сти цао гре шни ка да Га 
при ми, да се по ка је и бу де опран од пр љав шти не гре ха. То је при-
мер и за нас. Ка да прет по ста ви мо да је не ко у за блу ди или гре ху, 
не сме мо да се одво ји мо до ње га. Ни ка квим без бо жним одва ја-
њем не сме мо да га пре пу сти мо као плен ис ку ше њу или га гур не-
мо на со то ни но бој но по ље. То ни је Хри стов ме тод. Он је уче ни-
ци ма опрао но ге за то што су би ли у за блу ди и гре шни и сви, осим 
јед но га од два на е сто ри це, та ко су до ве де ни до по ка ја ња.

Хри стов при мер за бра њу је ис кљу чи ва ње из Го спод ње ве че-
ре. Јав ни грех, исти на, ис кљу чу је крив ца. То Све ти Дух ја сно 
учи (1. Ко рин ћа ни ма 5,11). Али осим ово га ни ко не сме да из-
ри че суд. Бог ни је пре пу стио љу ди ма да од лу че ко ће уче ство ва-
ти у ова квим при ли ка ма. Јер ко мо же чи та ти ср ца? Ко мо же да 
раз ли ку је ку кољ од жи та? »Али чо век да ис пи ту је се бе, па он да 
од хле ба да је де и од ча ше да пи је.« Јер »ко ји не до стој но је де овај 
хлеб или пи је ча шу Го спод њу, крив је те лу и кр ви Го спод њој«, 
»Јер ко ји не до стој но је де и пи је, суд се би је де и пи је не раз ли ку-
ју ћи те ла Го спод ње га.« (1. Ко рин ћа ни ма 11, 28.27.29)

Ка да се вер ни ци ску пе да одр же овај об ред, при сут ни су ве-
сни ци не ви дљи ви људ ским очи ма. Мо гу ће је да се на ску пу на-
ђе и не ки Ју да, па ако је та ко ту су и иза сла ни ци кне за та ме, 
јер они пра те све ко ји не при хва та ју вођ ство Све то га Ду ха. Не-
бе ски ан ђе ли та ко ђе су при сут ни. Ови не ви дљи ви по се ти о ци 
при сут ни су у сва кој та квој при ли ци. У за је дни цу мо гу до ћи 
осо бе ко је у ср цу не слу же исти ни и све то сти, али ко је мо жда 
же ле да учествују у об ре ду. Њи ма то не тре ба за бра ни ти. Ту су 
све до ци ко ји су би ли при сут ни, ка да је Исус опрао но ге уче ни-
ци ма и Ју ди. Овај при зор не по сма тра ју са мо људ ске очи.

Хри стос је Све тим Ду хом при су тан да ста ви пе чат на свој 
об ред. Он је ту да осве до чи и омек ша ср ца. Ни је дан по глед, ни-
јед на скру ше на ми сао не мо же да про мак не Ње го вој па жњи. Он 
че ка оно га ко ји се ка је и ко ји је сло мље на ср ца. Све је спрем но 
за при хва та ње та кве ду ше. Он ко ји је опрао но ге Ју ди, че зне да 
опе ре сва ко ср це од мр ља гре ха.
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Ни ко не сме да ис кљу чи се бе од Све те ве че ре за то што су 
мо жда при сут ни они ко ји ни су до стој ни. Сва ки уче ник је по-
зван да јав но узме уде ла и на тај на чин по све до чи да при хва та 
Хри ста за лич ног Спа си те ља.

На овим са стан ци ма ко је је лично утвр дио, Хри стос се са-
ста је са сво јим на ро дом и осна жу је га сво јим при су ством. У 
овом об ре ду мо гу да слу же не до стој на ср ца и ру ке, али Хри стос 
је ту да слу жи сво јој де ци. Сви они ко ји до ла зе ве ром усред сре-
ђе ном на Ње га до би ће ве ли ки бла го слов. Сви ко ји за не ма ру ју 
ово вре ме бо жан ске пред но сти пре тр пе ће гу би так. За њих би 
би ле при клад не ре чи: »Ни сте сви чи сти.«

Узи ма ју ћи са сво јим уче ни ци ма уде ла у хле бу и ви ну, Хри-
стос се оба ве зао да ће им би ти От ку пи тељ. По ве рио им је но ви 
за вет ко јим, сви ко ји га при ме, по ста ју Бож ја де ца и су на след-
ни ци са Хри стом. Овим за ве том сва ки бла го слов ко ји Не бо 
мо же да по кло ни за овај жи вот и жи вот ко ји ће до ћи при па да 
њи ма. Де ло овог за ве та мо ра ло је да бу де по твр ђе но Хри сто вом 
кр вљу. Об ред Ве че ре Го спод ње тре ба стал но да под се ћа уче ни-
ке на бес ко нач ну Жр тву, ко ја је при не се на за сва ко га од њих 
по је ди нач но као чла на па ле људ ске по ро ди це.

Слу жба Го спод ње ве че ре не тре ба да бу де вре ме ту ге. То ни је 
њен циљ. Ка да се Го спод њи уче ни ци оку пе око Ње го вог сто ла, 
не тре ба да се се ћа ју и опла ку ју сво је не до стат ке. Они не тре ба 
да се за др жа ва ју на свом про шлом вер ском ис ку ству, без об зи ра 
да ли је оно би ло охра бру ју ће или не. Исто та ко не тре ба да се се-
ћа ју сво јих ме ђу соб них не су гла си ца. При прем на слу жба от кло-
ни ла је све ово. Са мо и спи ти ва ње, ис по ве да ње гре ха, из ми ре ње 
не су гла си ца, све је то оства ре но. Са да до ла зе да се су срет ну са 
Хри стом. Они не тре ба да сто је у сен ци кр ста, већ у Ње го вој 
спа со но сној све тло сти. Они тре ба да отво ре ду шу сјај ним зра-
ци ма Сун ца прав де. Са ср ци ма очи шће ним Хри сто вом дра го це-
ном кр вљу, пот пу но све сни Ње го вог при су ства, иа ко не ви дљи-
вог, тре ба да чу ју Ње го ве ре чи: »Мир вам оста вљам, мир свој 
да јем вам; не да јем вам га као што свет да је.« (Јо ван 14,27)

Наш Го спод ка же: Осве до че ни у свој грех, опо ме ни те се да 
сам умро за вас. Ка да сте угње та ва ни, про го ње ни и ожа ло шће-
ни због Ме не и Је ван ђе ља, се ти те се Мо је љу ба ви, ко ја је та ко 
ве ли ка да сам за вас дао свој жи вот. Ка да вам се ду жно сти чи не 
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не у мо љи вим и окрут ним, а ва ши те ре ти прете шким, опо ме ни-
те се да сам за вас под нео крст, не ма ре ћи за сра мо ту. Ка да вам 
се ср це сте же од те шког ис ку ше ња, се ти те се да ваш От ку пи тељ 
жи ви да би по сре до вао за вас.

Слу жба Го спод ње ве че ре ука зу је на Хри стов дру ги до ла зак. 
Она је од ре ђе на да ову на ду са чу ва жи вом у ми сли ма уче ни ка. Кад 
год се бу ду са ку пља ли да ожи ве успо ме ну на Ње го ву смрт, се ћа ће 
се ка ко »узе ча шу и да в ши хва лу да де им го во ре ћи: Пиј те из ње 
сви; јер ово је крв Мо ја но во га за ве та ко ја ће се про ли ти за мно-
ге ра ди от пу шт е ња гре ха. Ка жем вам пак да не ћу од сад пи ти од 
ово га ро да ви но град ско га до оно га да на кад ћу пи ти с ва ма но во га 
у цар ству оца сво је га«. У сво јим стра да њи ма на ла зи ли су уте ху 
на да ју ћи се по нов ном до ла ску сво га Го спо да. Не из ре ци во дра га 
ми сао им је би ла: »Кад год је де те овај хлеб и ча шу ову пи  је те, смрт 
Го спод њу об зна њу је те, до кле не до ђе.« (1. Ко рин ћа ни ма 11,26)

То ни ка да не сме мо за бо ра ви ти. Ису со ва љу бав ко ја нас по-
кре ће сво јом си лом, тре ба да се очу ва све жом у на ма. Хри стос 
је уста но вио ову слу жбу да би на шим осе ћа њи ма го во ри ла о 
Бож јој љу ба ви ко ја се по ка за ла пре ма на ма. Из ме ђу на ших ду-
ша и Бо га не мо же да по сто ји за јед ни ца осим кроз Хри ста. За-
јед ни ца и љу бав из ме ђу бра та и бра та мо ра да бу де утвр ђе на и 
трај на по мо ћу Хри сто ве љу ба ви. Са мо Хри сто ва смрт мо гла је 
Ње го ву љу бав да учи ни де ло твор ном за нас. Је ди но за хва љу-
ју ћи Ње го вој смр ти ра до сно мо же мо оче ки ва ти Ње гов дру ги 
до ла зак. Ње го ва жр тва је сре ди ште на ше на де. На њој мо ра мо 
учвр сти ти сво ју ве ру.

Обр еди ко ји под се ћа ју на по ни же ње и пат ње на шег Го спо да, 
че сто се при хва та ју са мо као фор мал ност. Они су за сно ва ни са 
од ре ђе ним ци љем. По треб но је да на ша осе ћа ња ожи ве да би-
смо схва ти ли тај ну по бо жно сти. Пре и мућ ство је свих да схва-
те, мно го ви ше не го што са да схва та мо – Хри сто ве пат ње ко је 
до но се ис ку пље ње. »Као што Мој си је по ди же зми ју у пу сти њи«, 
та ко исто тре ба да се по диг не и Син Чо веч ји, »да ни је дан ко ји 
Га ве ру је не по ги не, не го да има жи вот веч ни.« (Јо ван 3,14.15) 
Мо ра мо да по гле да мо на гол гот ски крст, на ко ме је Спа си тељ 
умро. На ше веч но до бро зах те ва да по ка же мо ве ру у Хри ста.

Наш Го спод је ре као: »Ако не је де те те ла Си на Чо ве чи је га и 
не пи је те кр ви Ње го ве, не ће те има ти жи во та у се би... Јер је те-
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ло Мо је пра во је ло и крв Мо ја пра во пи ће.« (Јо ван 6,53–55) То 
је исти на о на шој те ле сној при ро ди. Хри сто вој смр ти ду гу је мо 
чак и свој ово зе маљ ски жи вот. Хлеб ко ји је де мо от ку пљен је 
Ње го вим сло мље ним те лом. Во да ко ју пи је мо ку пље на је про-
ли ве ном кр вљу. Ни ка да ни ко, свет или гре шан, не узи ма сво ју 
сва ко днев ну хра ну, већ се хра ни Хри сто вим те лом и кр вљу. У 
сва ки хлеб ути снут је гол гот ски крст. Он се огле да у сва ком из-
во ру во де. Хри стос је ис та као све ово уста но вља ва ју ћи сим бол 
сво је ве ли ке Жр тве. Све тлост ко ја бли ста из слу жбе Све те ве-
че ре у гор њој со би по све ћу је хра ну за наш сва ко днев ни жи вот. 
По ро дич на тр пе за по ста је Го спод њи сто, а сва ки оброк об ред.

Ко ли ко су исти ни ти је Хри сто ве ре чи о на шој ду хов ној при-
ро ди! Он из ја вљу је: »Ко ји је де Мо је те ло и пи је Мо ју кр ви има 
жи вот веч ни.« Ми мо же мо жи ве ти жи во том све то сти, ако при-
хва ти мо жи вот ко ји је за нас жр тво ван на гол гот ском кр сту. Тај 
жи вот при ма мо при хва та њем Ње го ве ре чи, из вр ша ва њем оно га 
што је Он за по ве дио. Та ко по ста је мо јед но са Њим. »Ко ји је де Мо-
је те ло«, ка же Он, »и пи је Мо ју крв сто ји у Ме ни и Ја у ње му. Као 
што ме по сла жи ви Отац, и Ја жи вим Оца ра ди; и ко ји је де Ме не 
и он ће жи ве ти Ме не ра ди.« (Јо ван 6,54.56.57) Ови сти хо ви у на-
ро чи том сми слу од но се се на Го спод њу ве че ру. Ка да се ве ра уду-
бљу је у ве ли ку Жр тву на ше га Го спо да, ду ша при ма Хри стов ду-
хов ни жи вот. Та ква ће ду ша на сва кој Го спод њој ве че ри при ми ти 
ду хов ну сна гу. Ова слу жба ус по ста вља жи ву ве зу, ко јом је вер ник 
по ве зан са Хри стом па та ко по ве зан и са Оцем. У на ро чи том сми-
слу она ус по ста вља ве зу из ме ђу за ви сних људ ских би ћа и Бо га.

Док при ма мо хлеб и ви но, ко ји пред ста вља ју Хри сто во сло-
мље но те ло и про ли ве ну крв, при дру жу је мо се у ми сли ма при-
зо ру Све те ве че ре у гор њој со би. Из гле да нам као да про ла зи мо 
вр том, ко ји је по све ћен са мрт ним му ка ма Оно га ко ји је по нео 
гре хе све та. По ста је мо оче ви ци бор бе ко ја нам је до не ла из ми-
ре ње са Бо гом. Разапети Хри стос уз ди же се ме ђу на ма.

Гле да ју ћи рас пе тог От ку пи те ља, бо ље схва та мо ве ли чи ну и 
зна чај Жр тве ко ју је Ве ли чан ство Не ба под не ло за нас. План 
спа се ња про сла вља се пред на ма, а по ми сао на Гол го ту бу ди у 
на шем ср цу жи ва и све та осе ћа ња. Хва ла Бо гу и Јаг ње ту би ће у 
на шем ср цу и на на шим усна ма; гор дост и слу же ње сво ме ја не 
мо же да на пре ду је у ду ши, ко ја се жи во се ћа при зо ра са Гол го те.
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Онај ко ји прати Спа си те ље ву не у по ре ди ву љу бав, уз ди ћи ће 
се у ми сли ма, очи сти ти ср це и пре о бра зи ти ка рак тер. Из а ћи 
ће да бу де све тлост све ту, да из ње га де ли мич но од сја ју је ова 
чу де сна љу бав. Уко ли ко ви ше по сма тра мо Хри стов крст, уто-
ли ко ће мо пот пу ни је усво ји ти је зик апо сто ла ко ји је ре као: »А 
ја Бо же са чу вај да се чим дру гим хва лим осим кр стом Го спо да 
на ше га Ису са Хри ста, ко је га ра ди ра за пе се ме ни свет, и ја све-
ту.« (Га ла ти ма 6,14)



Глава 73

Oва глава заснована је на Јовану 13,31-38; 
14. до 17. главе

»ДА СЕ НЕ ПЛАШИ 
СРЦЕ ВАШЕ...«

Гле да ју ћи сво је уче ни ке са бо жан ском љу ба вљу и нај не жни-
јим са у че шћем, Хри стос је ре као: »Сад се про сла ви Син Чо-

ве чији, и Бог се про сла ви у Ње му.« Ју да је на пу стио гор њу со бу, 
па је Хри стос остао сам са јед а на е сто ри цом. Пре не го што је по-
чео да го во ри о свом бли ском ра стан ку са њи ма, ука зао је на ве-
ли ки циљ сво је ми си је. Тај циљ стал но је имао пред со бом. Ра до-
вао се што ће про сла ви ти Оче во име свим сво јим по ни же њем и 
стра да њи ма. На ово је Он нај пре упра вио ми сли сво јих уче ни ка.

За тим при сно им се обра ћа ју ћи из ра зом »Де чи це«, на ста вио 
је; »још сам ма ло са ва ма; тра жи ће те Ме, и као што ре кох Ју-
деј ци ма; ку да Ја идем ви не мо же те до ћи, и ва ма го во рим сад.«

Уче ни ци ни су мо гли да се ра ду ју ка да су ово чу ли. Об у зео 
их је страх. Ти ска ли су се око Спа си те ља. Њи хов во ђа и Го спод, 
њи хов во ље ни Учи тељ и При ја тељ, био им је дра жи од са мог 
жи во та. У свим сво јим те шко ћа ма, ту га ма и раз о ча ра њи ма 
оче ки ва ли су по моћ и уте ху од Ње га. Са да тре ба  да их оста-
ви са ме у њи хо вој уса мље но сти и за ви сно сти. Мрач не су би ле 
слут ње ко је су ис пу ња ва ле њи хо во ср це.

Али Спа си тељ им је упу тио ре чи пу не на де. Знао је да ће 
их не при ја тељ на па да ти, а со то ни на ве шти на нај у спеш ни ја је 
код оних ко ји су при ти сну ти те шкоћа ма. За то их је од вра тио од 
оно га »што се ви ди« на »оно што се не ви ди«. (2. Ко рин ћа ни ма 
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4,18) Скре нуо је њи хо ве ми сли са зе маљ ског прогонства на не-
бе ски дом.

»Да се не пла ши ср це ва ше«, ре као је, »ве руј те Бо га и Ме не 
ве руј те. Мно ги су ста но ви у ку ћи оца Мо је га. А да ни је та ко, 
ка зао бих вам: Идем да вам при пра вим ме сто. И кад оти дем и 
при пра вим вам ме сто, опет ћу до ћи, и узе ћу вас к Се би да и ви 
бу де те где сам Ја. И ку да Ја идем зна те, и пут зна те.« Због вас 
сам до шао на овај свет. Ја ра дим за вас. Ка да оти дем, Ја ћу још 
увек ис трај но ра ди ти за вас. До шао сам на овај свет да вам от-
кри јем Се бе, да би сте мо гли ве ро ва ти. Идем Оцу да бих са Њим 
са ра ђи вао за вас. Циљ Хри сто вог од ла ска био је су про тан оно-
ме че га су се уче ни ци бо ја ли. Он ни је зна чио ко нач ни ра ста нак. 
Оти шао је да им при пре ми ме сто, да би мо гао по но во да до ђе и 
узме их к Се би. Док им бу де при пре мао ста но ве, они тре ба да 
из гра де ка рак тер пре ма бо жан ском узо ру.

Уче ни ци су још увек би ли збу ње ни. То ма, увек му чен сум-
ња ма, ре као је: »Го спо де, не зна мо ку да идеш; и ка ко мо же мо 
пут зна ти? Исус му ре че: Ја сам Пут и Исти на и Жи вот; ни ко 
не ће до ћи к Оцу до кро за Ме. Кад би сте Ме не зна ли он да би сте 
зна ли и Оца Мо је га; и от се ле по знаје те Га, и ви де сте Га.«

Не ма мно го пу те ва ко ји во де у Не бо. Сва ко не мо же да ода бе ре 
свој пут. Хри стос ка же: »Ја сам Пут... ни ко не ће до ћи к Оцу до кро-
за Ме.« Од пр ве еван ђе о ске про по ве ди, ка да је у Еде му об ја вље но 
да ће же ни но се ме ста ти на гла ву зми ји, Хри стос је био уз диг нут 
као Пут, Исти на и Жи вот. Он је био Пут ка да је Адам жи вео, ка да 
је Авељ при нео Бо гу крв за кла ног јаг ње та ко ја је пред ста вља ла крв 
От ку пи те ља. Хри стос је био Пут спа се ња па три јар си ма и про ро-
ци ма. Он је је ди ни Пут ко јим мо же мо до ћи Бо гу.

»Кад би сте Ме не зна ли«, ре као је Хри стос, »он да би сте зна-
ли и Оца Мо је га: и од се ле по зна је те Га и ви де сте Га.« Али уче-
ни ци још ни су раз у ме ли. »Го спо де, по ка жи нам Оца«, уз вик нуо 
је Фи лип, »и би ће нам до ста.«

За чу ђен ње го вим сла бим раз у ме ва њем, Хри стос је бол но из-
не на ђен упи тао: »То ли ко сам вре ме на с ва ма и ни си Ме по знао, 
Фи ли пе?« Зар је мо гу ће да не ви диш Оца у де ли ма ко ја чи ни 
пре ко Ме не? Зар не ве ру јеш да сам до шао да све до чим за Оца? 
»Па ка ко ти го во риш: По ка жи нам Оца?« »Ко ји ви де Ме не, ви-
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де Оца.« Хри стос ни је пре стао да бу де Бог када је по стао чо век. 
Иа ко се по ни зио узев ши људ ску при ро ду, бо жан ство Му је још 
увек при па да ло. Са мо Хри стос мо же људ ском ро ду да пред ста-
ви Оца, а уче ни ци су има ли ту пред ност да ово пред ста вља ње 
пос ма тра ју ви ше од три го ди не.

»Ве руј те Ме ни да сам Ја у Оцу и Отац у Ме ни: ако ли ме ни 
не ве ру је те, ве руј те Ми по тим де ли ма.« Њ и хо ва ве ра мо гла је 
си гур но по чи ва ти на до ка зи ма пру же ним у Хри сто вим де ли ма, 
де ли ма ко ја ни је дан чо век сам од се бе ни ка да ни је учи нио ни ти 
ће ика да мо ћи да учи ни. Хри сто во де ло све до чи ло је о Ње го вом 
бо жан ству. Кроз Ње га се от крио Отац.

Да су уче ни ци ве ро ва ли у ову жи ву ве зу из ме ђу Оца и Си-
на, њи хо ва ве ра не би кло ну ла ка да су ви де ли Хрис  тове пат ње 
и смрт за спа се ње све та ко ји је ги нуо. Хри стос је же лео да их 
по ве де из њи хо ве сла бе ве ре у ис ку ство ко је би сте кли да су за-
и ста схва ти ли оно што је Он био – Бог у људ ском те лу. Желео 
је да уви де да њи хо ва ве ра мо ра да их до ве де до Бо га и да их ту 
уси дри. Са ко ли ко озбиљ но сти и ис трај но сти је наш са о се ћај ни 
Спа си тељ же лео да при пре ми сво је уче ни ке за бу ру ис ку ше ња 
ко ја ће се уско ро сру чи ти на њих! Желео је да са Њим бу ду са-
кри ве ни у Бо гу.

Док је из го ва рао ове ре чи, са Хри сто вог ли ца бли ста ла је 
Бож ја сла ва и сви при сут ни осе ћа ли су све то стра хо по што ва-
ње, док су буд но слу ша ли Ње го ве ре чи. Њи хо ва ср ца би ла су 
још сна жни је при ву че на Ње му, а ка да су у ве ћој љу ба ви би ли 
при ву че ни Хри сту, би ли су при ву че ни и јед ни дру ги ма. Осе ћа-
ли су да је Не бо ве о ма бли зу, и да су им ре чи ко је су слу ша ли 
би ле по ру ка њи хо вог не бе ског Оца.

»За и ста, за и ста вам ка жем«, на ста вио је Хри стос, »ко ји ве-
ру је Ме не, де ла ко ја Ја тво рим и он ће тво ри ти.« Спа си тељ је ду-
бо ко же лео да Ње го ви уче ни ци схва те раз лог због ко га је сво ју 
бо жан ску при ро ду ује ди нио са људ ском. До шао је на свет да по-
ка же Бож ју сла ву, да би чо век ње ном си лом ко ја об на вља могао 
да се уз диг не. Бог се от крио у Ње му да би Он мо гао да се откри-
је у њи ма. Исус ни је от крио ни ка кве осо би не, ни ти по ка зао си-
лу ко ја љу ди ма не би би ла до ступ на ве ром у Ње га. Сви Ње го ви 
след бе ни ци мо гу имат и Ње го ву са вр ше ну људ ску при ро ду, ако 
се по ко ре Бо гу као што је и Он то учи нио.
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»И ве ћа ће од ових тво ри ти: Јер Ја идем к Оцу сво је му.« Хри-
стос овим ни је хтео да ка же да ће рад уче ни ка бити уз ви ше-
ни јег ка рак те ра од Ње го вог, већ да ће би ти ра ши рен на ве ћем 
про стран ству. Ни је го во рио са мо о чи ње њу чу да, већ о све му 
што ће се до го ди ти под де ло ва њем Све то га Ду ха.

По сле Го спод њег ва зне се ња, уче ни ци су схва ти ли ис пу ње-
ње Ње го вог обе ћа ња. При зо ри Хри сто вог рас пе ћа, вас кр се ња 
и ваз не се ња би ли су за њих жи ва ствар ност. Ви де ли су да су се 
про ро чан ства до слов но ис пу ни ла. Ис тра жи ва ли су Пи смо и са 
ве ром и си гур но шћу, ко је ра ни је ни су по зна ва ли, пра ти ли Ње-
го во уче ње. Зна ли су да је бо жан ски Учи тељ био све оно што је 
твр дио да је сте. Док су при ча ли сво је ис ку ство и ве ли ча ли Бож-
ју љу бав, људ ска ср ца би ла су омек ша на и са вла да на и мно ги су 
по ве ро ва ли у Ису са.

Спа си те ље во обе ћа ње уче ни ци ма обе ћа ње је Ње го вој цр кви 
до кра ја вре ме на. Бог ни је за ми слио да Ње гов ве ли чан стве ни 
на црт о от ку пље њу љу ди по стиг не са мо не знат не ре зул та те. 
Сви ко ји ће се по све ти ти ра ду, не узда ју ћи се у оно што са ми 
мо гу учи  ни ти, већ у оно што Бог мо же да учи ни за њих и пре ко 
њих, си гур но ће схва ти ти ис пу ње ње Ње го вог обе ћа ња. »И ве ћа 
ће од ових тво ри ти«, из ја вљу је Он, »јер Ја идем к Оцу сво је му.«

До та да уче ни ци ни су по зна ва ли Спа си те ље ве не о гра ни че не 
из во ре по мо ћи и си ле. Ре као им је: »До сли је не иска сте ни шта у 
име Мо је.« (Јо ван 16,24) Об ја снио је да је тај на њи хо вог успе ха 
у тра же њу си ле и бла го да ти у Ње го во име. Он ће би ти при су-
тан пред Оцем да се мо ли за њих. Мо ли тву по ни зног мо ли те ља 
Он пред ста вља као сво ју лич ну же љу за ту ду шу. Сва ка искре на 
мо ли тва чу је се на Не бу. Мо жда не ће би ти теч но из ра же на; али 
ако је од ср ца, уз ди ћи ће се до Све ти ње у ко јој Исус служи, и Он 
ће је при не ти Оцу са вр ше ним ре чи ма, див ну и ми ри сну од ка да 
Ње го вог личног са вр шен ства.

Ста за искре но сти и че сти то сти ни је ста за без пре пре ка, али 
за то у сва кој те шко ћи тре ба да ви ди мо по зив на мо ли тву. Не 
по сто ји ни јед но би ће ко је по се ду је не ку моћ а да је ни је при-
мило од Бо га, и да из вор из ко га она по ти че ни је до сту пан и 
нај сла би јем људ ском би ћу. »И шта год за и ште те у Оца у име 
Мо је«, ка же Исус, »оно ћу вам учи ни ти да се про сла ви Отац у 
Си ну. И ако што за и ште те у име Мо је, Ја ћу учи ни ти.«
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Хри стос је на ло гом – У име Мо је – по ка зао сво јим уче ни ци-
ма ка ко да се мо ле. У Хри сто во име Ње го ви след бе ни ци тре ба 
да сто је пред Бо гом. У Го спод њим очима о ни има ју вред ност 
кроз вред ност жр тве ко ја је учи ње на за њих. Они су дра го це ни 
због Хри сто ве прав де ко ја им је ура чу на та. Хри ста ра ди Го спод 
пра шта они ма ко ји Га се бо је. Он у њи ма не гле да зло ћу гре шни-
ка. У њи ма пре по зна је слич ност са сво јим Си ном у ко га ве ру ју.

Го спод је раз о ча ран ка да се Ње го ва де ца ма ло це не. Он же ли 
да Ње го во иза бра но на след ство це ни се бе пре ма це ни ко јом их 
је Он про це нио. Бог их је же лео, ина че не би по слао сво га Си на 
да их ис ку пи у та ко ску пом по ду хва ту. Он има за да так за њих и 
ве о ма је за до во љан ка да од Ње га нај ви ше тра же у же љи да про-
сла ве Ње го во име. Они мо гу мно го да оче ку ју, ако има ју ве ру у 
Ње го ва обе ћа ња.

Ме ђу тим, мо ли ти се у Хри сто во име зна чи мно го. То зна чи 
да мо ра мо да усво ји мо Ње гов ка рак тер, ис по љи мо Ње гов дух 
и чи ни мо Ње го ва де ла. Спа си те ље во обе ћа ње је да то услов но. 
»Ако има те љу бав к Ме ни«, ка же Он, »за по ве сти Мо је др жи те.« 
Он спа са ва љу де не у гре ху, не го од гре ха, а они ко ји Га во ле, по-
ка за ће по слу шно шћу  сво ју љу бав.

Сва ка пра ва по слу шност до ла зи из ср ца. То зна чи це лим 
ср цем ра ди ти са Хри стом. Ако же ли мо Он ће се тако из јед на-
чи ти са на ш им ми сли ма и ци ље ви ма, та ко до ве сти на ша ср ца 
и умо ве у склад са сво јом во љом, да ће мо слу ша ју ћи Ње га у 
ства ри по сту па ти у складу са сво јим при род ним под сти ца ји-
ма. Во ља, очи шће на и по све ће на, на ћи ће сво је нај у зви ше ни је 
за до вољ ство у слу жби Ње му. Ка да упо зна мо Бо га, она ко ка ко 
има мо пред ност да Га упо зна мо, жи ве ће мо жи во том стал не по-
слу шно сти. По што ва њем Хри сто вог ка рак те ра и за је дни цом са 
Бо гом, грех ће нам по ста ти мр зак.

Као што је Хри стос у сво јој људ ској при ро ди жи вео по за-
ко ну, тако мо же мо и ми учи ни ти, ако се ухва ти мо за Сил но-
га и по тра жи мо си лу. Не сме мо да пре не се мо од го вор ност на 
дру ге и че ка мо од њих да нам ка жу шта да чи ни мо. Не мо же мо 
да за ви си мо од људ ских са ве та. Го спод ће нас по уч и ти на шим 
дужно сти ма исто та ко спрем но као што би по у чио не ког дру-
гог. Ако Му до ђе мо у ве ри, Он ће нам лич но са оп шти ти сво је 
тај не. На ше ср це че сто ће го ре ти у на ма, ка да се бу де при бли-
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жио да раз го ва ра са на ма као што је то чи нио са Ено хом. Они 
ко ји од лу че да не чи не ни шта, што би на би ло ко ји на чин вре ђа-
ло Бо га зна ће, по што Му из не су свој слу чај, ко јим пу тем тре ба 
да иду. Они неће при ми ти само му дрост, већ и си лу. Си ла за 
по слу шност, за слу жбу би ће им по да ре на она ко ка ко је Хри-
стос обе ћао. Све што је да то Хри сту, »све« што је по треб но да се 
удо во љи по тре ба ма па лих љу ди, да то је Ње му као По гла ва ру и 
Пред став ни ку људ ског ро да. »И што год за и ште мо, при ми ће мо 
од Ње га, јер за по ве сти Ње го ве др жи мо и чи ни мо што је Ње му 
угод но.« (1. Јо ва но ва 3,22)

Пре не го што је Се бе при нео као жр тву, Хри стос је же лео да 
сво јим след бе ни ци ма по да ри нај ва жни ји и нај пот пу ни ји дар, 
дар ко ји ће им при бли жи ти не ис црп не из во ре благодати. »И Ја 
ћу умо ли ти Оца«, ре као је Он, »и да ће вам дру го га Уте ши те ља 
да бу де с ва ма ва век. Ду ха исти не, ко је га свет не мо же при ми ти 
јер Га не ви ди ни ти га по зна је; а ви Га по зна је те, јер у ва ма сто ји, 
и у ва ма ће би ти. Не ћу вас оста ви ти си ро т не; до ћи ћу к ва ма.« 
(Јо ван 14,16–18)

Пре ово га Дух је био на све ту; од са мог по чет ка де ла от ку-
пље ња де ло вао је на људ ска ср ца. Али, док је Хри стос био на 
Зе мљи, уче ни ци ни су же ле ли ни ка квог дру гог по моћ ни ка. Тек 
ка да бу ду би ли ли ше ни Ње го вог при су ства осе ти ће по тре бу за 
Ду хом и та да ће Он до ћи.

Све ти Дух је Хри стов Пред став ник, али не у људ ском об лич ју, 
па је од тог об лич ја не за ви сан. За то што је но сио људ ску при ро-
ду, Хри стос ни је мо гао би ти лич но на сва ком ме сту. Према томе, 
за њих је би ло бо ље да оде Оцу и по ша ље Ду ха да бу де Ње гов На-
след ник на Зе мљи. Та да ни ко не ће има ти ни ка кву пред ност коју 
му до но си пре би ва ли ште или лич ни до дир са Хри стом. По сред-
ством Ду ха сви ће мо ћи да при сту пе Спа си тељу. У овом сми слу 
Он ће им би ти бли жи не го да се ни је ваз нео на Не бо.

»Ко ји има љу бав к Ме ни има ће к ње му љу бав Отац Мој и Ја 
ћу има ти љу бав к ње му, и ја ви ћу му се сам.« Исус је чи тао бу дућ-
ност сво јих уче ни ка. Јед ног је ви део до ве де ног на гу би ли ште, 
јед ног на кр сту, јед ног у из гнан ству ме ђу уса мље ним мор ским 
сте на ма, дру ге у про гон ству и смрти. Охра брио их је обе ћа њем 
да ће у сва ком ис ку ше њу би ти са њи ма. Ово обе ћа ње ни је из гу-
би ло ни шта од сво је си ле. Го спод све зна о сво јим вер ним слу-
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га ма ко ји су због Ње га у за тво ри ма или прог на ни на уса мље-
на остр ва. Он их те ши сво јом при сут но шћу. Ка да вер ник због 
исти не се да на оп ту же нич ку клу пу не пра вед них су до ва, Хри-
стос сто ји уз ње га. Све оп ту жбе ко је па да ју на ње га, па да ју на 
Хри ста. Хри стос се још јед ном осу ђу је у лич но сти сво га уче ни-
ка. Ка да је не ко за ро бљен из ме ђу за твор ских зи дина, Хри стос 
ис пу ња ва ње го во ср це сво јом љу ба вљу. Ако не ко пре тр пи смрт 
због Ње га, Хри стос ка же: »И Жи ви, и бе јах мр тав и ево сам жив 
ва век ве ка... и имам кљу че ве од па кла и од смр ти.« (От кри ве ње 
1,18) Живот ко ји је жр тво ван за Ме не са чу ван је за веч ну сла ву.

У сва вре ме на и на сва ком ме сту, у свим ту га ма и свим не-
во ља ма, ка да су из гле ди мрач ни, а бу дућ ност не из ве сна, кад се 
осе ћа мо бес по моћ ни ма и уса мље н и ма, Уте ши тељ ће би ти по-
слат као од го вор на мо ли тву ве ре. Окол но сти нас мо гу одво ји ти 
од сва ког зе маљ ског при ја те ља, али ни ка к ва при ли ка, ни ка ква 
уда ље ност не мо же нас одво ји ти од не бе ског Уте ши те ља. Где 
год се на ла зи ли, ку да год ишли, Он нам је увек са де сне стра не 
да нас под у пре, по диг не, по мог не и обо дри.

Уче ни ци још ни су успе ва ли да у ду хов ном сми слу схва те 
Хри сто ве ре чи па им је Он по но во об ја снио њи хо во зна че ње. 
Ре као је да ће им се от кри ти пре ко Ду ха. »Уте ши тељ Дух Све ти, 
ко је га ће Отац по сла ти у име Мо је, Он ће вас на у чи ти све му.« 
Ви ше не ће те ре ћи: Ја не мо гу да схва тим. Ви ше не ће те ви де ти 
као кроз ста кло, не ја сно, мо ћи ће те »раз у ме ти са сви ма све ти-
ма шта је ши ри на и ду жи на и ду би на и ви си на, и по зна ти пре-
те жни ју од ра зу ма љу бав Хри сто ву«. (Ефе сци ма 3,18.19)

Уче ни ци тре ба  да по све до че о Хри сто вом жи во ту и ра ду. 
Он ће њи хо вим ре чи ма го во ри ти свим љу ди ма на ли цу Зе мље. 
Али, Хри сто во по ни жа ва ње и смрт до не ће им ве ли ко ис ку ше-
ње и раз о ча ра ње. Да би по сле овог ис ку ства њи хо ва реч мо-
гла би ти исти ни та, Исус је обе ћао да ће Уте ши тељ на по ме ну ти 
»све што вам ре кох«.

»Још вам мно го имам ка за ти«, на ста вио је, »али сад не мо-
же те но си ти. А кад до ђе Он, Дух исти не, упу ти ће вас на сва ку 
исти ну; јер не ће од Се бе го во ри ти, не го ће го во ри ти што чу је, и 
ја ви ће вам што ће би ти уна пре дак. Он ће Ме про сла ви ти, јер ће 
од Мо је га узе ти, и ја ви ће вам.« Исус је пред сво јим уче ни ци ма 
отво рио ши ро ку област исти не. Али за њих је би ло ве о ма те-
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шко да Ње го ве по у ке др же одво је но од пре да ња и књи жев нич-
ких и фа ри сеј ских пра ви ла по на ша ња. Би ли су вас пи та ни да 
уче ње ра би на при хва те као Бож ји глас и то је још увек вла да ло 
њи хо вим умо ви ма и об ли ко ва ло њи хова ми шље ња. Све тов не 
иде је, про лазност, још увек су за узима ле мно го ме ста у њи хо-
вим ми сли ма. Они ни су схва та ли ду хов ну при ро ду Хри сто вог 
цар ства, ко ју им је та ко че сто об ја шња вао. На стала је збрка у 
њи хо вим умо ви ма. Ни су схва та ли вред ност Пи сма ко је им је 
Хри стос от кри вао. Из гле да ло је као да мно ге од Ње го вих по у ка 
ско ро и не до пи ру до њих. Исус је ви део да не схва та ју пра во 
зна че ње Ње го вих ре чи. Ми ло сти во је обе ћао да ће им Све ти 
Дух на по ме ну ти све што им је го во рио. Он ни је ре као мно ге 
по је ди но сти, јер их уче ни ци не би мо гли раз у ме ти.  Све ти Дух 
ће им и њих от кри ти. Дух тре ба да ожи ви њи хо во раз у ме ва ње, 
та ко да мо гу да це не не бе ске исти не. »А кад до ђе Он, Дух исти-
не«, ре као је Исус, »упу ти ће вас на сва ку исти ну.«

Уте ши тељ је на зван »Дух исти не«. Ње гов по сао је да од ре ди 
и одр жи исти ну. Он се нај пре на ста њу је у ср цу као Дух исти-
не и та ко по ста је Уте ши тељ. Уте ха и мир на ла зе се у исти ни, 
јер се пра ви мир и уте ха не мо же на ћи у за блу ди. Ла жним те о-
ри ја ма и пре да њи ма со то на по ро бља ва ум. Усме ра ва ју ћи љу де 
ла жним ме ри ли ма, он ква ри ка рак тер. Све ти Дух го во ри уму 
пре ко Све то га пи сма и уре зу је исти ну у ср це. Та ко Он от кри ва 
за блу ду и из го ни је из ду ше. Ду хом исти не ко ји де лу је пре ко 
Бож је ре чи, Хри стос окупља свој иза бра ни на род.

Опи су ју ћи сво јим уче ни ци ма слу жбу  Све то га Ду ха, Исус је 
же лео да их на дах не ра до шћу и на дом ко ја је на дах њи ва ла и 
Ње го во ср це. Ра до вао се за ту обил ну по моћ ко ју  је оси гу рао 
сво јој Цр кви. Све ти Дух је био нај ве ћи од свих да ро ва ко је је 
мо гао из мо ли ти од свог Оца за уз ди за ње сво га на ро да. Све ти 
Дух тре ба да им бу де по да рен као си ла ко ја пре по ра ђа, јер би 
без ње Хри сто ва жр тва би ла бес ко ри сна. Си ла зла ве ко ви ма 
је ја ча ла и љу ди су се за чу ђу ју ћом по кор но шћу пот чи ња ва ли 
со тон ском роп ству. Чо век мо же да се од у пре и по бе ди грех је-
ди но моћ ним де ло ва њем Тре ћег ли ца Бо жан ства, ко је ће до ћи 
са не из ме ње ном си лом у пу ни ни бо жан ске мо ћи. Дух чи ни де-
ло твор ним оно што је из во је вао От ку пи тељ све та. Дух Све ти 
чи сти ср це. По сред ством Духа вер ник по ста је су де о ник у бо-
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жан ској при ро ди. Хри стос је по да рио сво га Ду ха као бо жан ску 
си лу у са вла ђи ва њу свих на сле ђе них и сте че них скло но сти ка 
злу и да Цр ква при ми пе чат Ње го вог ка рак те ра.

Хри стос је ре као о Ду ху: »Он ће Ме про сла ви ти.« Као што 
је Спа си тељ до шао да про сла ви Оца от кри ва њем Ње го ве љу ба-
ви, та ко и Дух тре ба  да про сла ви Хри ста от кри ва њем Ње го ве 
благодати све ту. У чо ве чан ству тре ба да се об но ви Бож ји лик. 
Бож ја част и Хри сто ва част по ве за на је са са вр шен ством ка рак-
те ра Ње го вог на ро да.

»И кад Он (Дух исти не) до ђе по ка ра ће свет за грех, и за 
прав ду, и за суд.« Про по ве да ње ре чи би ло би бес ко ри сно без 
стал не при сут но сти и по мо ћи Све то га Ду ха. То је је ди ни успе-
шни Учи тељ бо жан ске исти не. Је ди но ка да Дух пра ти исти ну 
до ср ца, она ће про бу ди ти са вест или пре о бра зи ти жи вот. Чо-
век мо же би ти спо со бан да из не се сло во Бож је ре чи, он мо же 
би ти упо знат са свим ње ним за по ве сти ма и обе ћа њи ма, али ако 
Све ти Дух не уса ди исти ну, ни јед на ду ша не ће па сти на Сте ну 
и раз би ти се. Ни ка кво обра зо ва ње, ни ка кве пред нос ти ма ка ко 
ве ли ке, не мо гу без са рад ње Бож јег Ду ха учи ни ти чо ве ка ка на-
лом светлос ти. Се ја ње еван ђе о ског се ме на не ће би ти успе шно 
ако не бе ска ро са не по кре не жи вот у се ме ну. Пре не го што је 
ијед на књига Но во га за ве та би ла на пи са на, пре но што је ијед-
на про по вед из ре че на по сле Хри сто вог ваз не се ња. Све ти Дух 
се из лио на апо сто ле ко ји су се мо ли ли. Та да је све до чан ство 
њи хо вих не при ја те ља би ло: »Гле, на пу ни сте Је ру са лим сво јом 
на у ком.« (Де ла 5,28)

Хри стос је сво јој Цр кви обе ћао дар Све то га Ду ха и то обе ћа-
ње при па да и на ма ко ли ко и пр вим уче ни ци ма. Али као и сва ко 
дру го обе ћа ње и ово је да то под из ве сним усло ви ма. Има мно го 
оних ко ји ве ру ју и твр де да по ла жу пра во на Го спод ње обе ћа ње; 
они го во ре о Хри сту и о Све то ме Ду ху, али од то га не ма ју ни ка-
кве ко ри сти. Они не по ко ра ва ју сво ју ду шу бо жан ским си ла ма 
да је во де и упра вља ју њо ме. Ми не мо же мо да упо тре бља ва-
мо Све тог Ду ха. Дух тре ба нас да упо тре би. Бог сво јим Ду хом 
де лу је на свој на род да хо ће и учи ни »као што Му је угод но«. 
(Фи ли бља ни ма 2,13) Али мно ги не же ле да се пот чи не ово ме. 
Они же ле да упра вља ју са ми со бом. То је раз лог што не при ма ју 
овај не бе ски дар. Дух се да је само они ма ко ји по ни зно че ка ју 
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Бо га, ко ји оче ку ју Ње го во вођ ство и благодат. Бож ја си ла оче-
ку је њи хов зах тев и при хва та ње. Овај обе ћа ни бла го слов, ко ји 
тра жи мо ве ром, до но си са со бом све дру ге бла го сло ве. Он се 
да је пре ма бо гат ству Хри сто ве благодати, и Он је спре ман да Га 
да сва кој ду ши пре ма ме ри у ко јој мо же да Га при ми.

У свом го во ру уче ни ци ма, Исус ни је из ре као ни ка кав ту жни 
на го ве штај о сво јим пат ња ма и смр ти. По след ње за ве шта ње за 
њих би ло је за ве шта ње ми ра. Ре као је: »Мир вам оста вљам, мир 
свој да јем вам: не да јем вам га као што свет да је, да се не пла ши 
ср це ва ше, и да се не бо ји.«

Пре не го што је на пу стио гор њу со бу, Спа си тељ је сво је уче-
ни ке по вео у пе сми хва ле. Ње гов глас ни је био за чи њен ту го ва-
њем, већ ра до сним то но ви ма пас хал ног сла во по ја:

»Хва ли те Го спо да сви на ро ди,
Сла ви те га сва пле ме на;
Јер је ве ли ка мило ст Ње го ва к на ма
И исти на Го спод ња тра је до ве ка.
Али лу ја!«
     (Пса лам 117)
По сле хим не иза шли су. Про би ја ли су се кроз за кр че не ули-

це, и про шав ши кроз град ску ка пи ју, упу ти ли се пре ма Ма-
слин ској го ри. Ишли су ла га но, сва ки за у зет сво јим ми сли ма. 
Ка да су по че ли да се спу шта ју пре ма бр ду, Исус је ре као гла-
сом пу ним ду бо ког бо ла: »Сви ће те се ви са бла зни ти о Ме не 
ову ноћ; јер у пи сму сто ји: Уда ри ћу Па сти ра и ов це од ста да 
раз бе ћи ће се.« (Ма теј 26,31) Уче ни ци су слу ша ли са бо лом и 
чу ђе њем. Се ти ли су се ка ко су се у Ка пер на у му мно ги у си на го-
ги са бла зни ли и окре ну ли од Ису са, кад је го во рио о Себи као 
Хле бу жи во та. Ме ђу тим, ова два на е сто ри ца ни су се по ка за ли 
не вер ни ма. Пе тар је та да го во ре ћи у име сво је бра ће, из ра зио 
сво ју ода ност Хри сту. Та да је Спа си тељ ре као: »Не иза брах ли 
ја вас два на е сто ри цу и је дан је од вас ђа во?« (Јо ван 6,70) У гор-
њој со би Исус је ре као да ће Га је дан од два на е сто ри це из да ти, а 
Пе тар Га се од ре ћи. Али са да Ње го ве ре чи од но си ле су се на све.

Са да је чуо Пе тров глас ка ко се огор че но про ти ви: »Ако се 
и сви са бла зне, али ја не ћу.« У горњој соби изјавио је: »Душу 
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ћу своју положити за Те.« Исус га је опо ме нуо да ће се те исте 
но ћи од ре ћи сво га Спа си те ља. Са да Хри стос по на вља опо ме ну: 
»За и ста Ти ка жем: Но ћас док два пут пе тао не за пе ва три пу-
та ћеш ме се од ре ћи.« Али Пе тар »још већ ма го во ра ше: да бих 
знао с То бом и умре ти не ћу Те се од ре ћи. Та ко и сви го во ра ху«. 
(Мар ко 14,29–31) У свом са мо по узда њу опо вр гли су по но вље но 
твр ђе ње Оно га ко ји је знао. Би ли су не спрем ни за про бу; ка да 
их ис ку ше ње бу де са вла да ло, схва ти ће соп стве ну сла бост.

Ка да је Пе тар ре као да ће сле ди ти сво га Го спо да и у там ни ци 
и у смр ти, он је то ми слио сва ком ре чи ко ју је из ре као; али ни-
је по зна вао се бе. У ње го вом ср цу би ли су са кри ве ни еле мен ти 
зла, ко је ће окол но сти про бу ди ти у жи вот. Ако не бу де схва тио 
опа сност, то ће се по ка за ти као ње го ва веч на про паст. Спа си-
тељ је у ње му ви део са мо љу бље и са мо по у зда ње, ко је ће над-
вла да ти чак и ње го ву љу бав пре ма Хри сту. У ње го вом ис ку ству 
от кри ло се мно го сла бо сти, не са в ла да ног гре ха, без бри жно сти 
ду ха, не по све ће не на ра ви, не смо тре ног ула же ња у ис ку ше ња. 
Хри сто ва све ча на опо ме на би ла је по зив за ис пи ти ва ње ср ца. 
Би ло је не оп ход но да Пе тар ма ње ве ру је у се бе, а по ка же ду-
бљу ве ру у Хри ста. Да је у по ни зно сти при хва тио упо зо ре ње, он 
би за мо лио Па сти ра ста да да чу ва сво је ов це. Када је на Га ли-
леј ском је зе ру го то во по то нуо, по ви као је: »Го спо де, по ма гај!« 
(Ма теј 14,30) Та да је Хри стос ис пру жио сво ју ру ку да у хва ти 
ње го ву. Та ко и са да да је по ви као Ису су: »Спа си ме од ме не са-
мо га«, био би са чу ван. Ме ђу тим, Пе тар је осе ћао да му се не ве-
ру је и по ми слио да је то ве о ма окрут но. Већ је био увре ђен, па 
је по стао још упор ни ји у свом са мо по у зда њу.

Исус је са са о се ћа њем по сма трао сво је уче ни ке. Он их ни је 
мо гао спа сти ис ку ше ња, али их ни је оста вио без уте хе. Уве ра-
вао их је да ће рас ко ва ти око ве гро ба и да Ње го ва љу бав пре ма 
њи ма неће пре ста ти. »А по ва ск рсе ни ју сво је му«, ре као је, »Ја 
идем пред ва ма у Га ли ле ју.« (Ма теј 26,32) Пре од ри ца ња до би ли 
су уве ре ње о опро ште њу. По сле Ње го ве смр ти и вас кр се ња зна-
ли су да им је опро ште но и да су д ра ги Хри сто вом ср цу.

Исус и уче ни ци на ла зи ли су се на пу ту пре ма Гет си ма ни-
ји, пре ма јед ном уса мље ном ме сту за раз ми шља ње и мо ли тву у 
под нож ју Ма слин ске го ре, ко је је че сто по се ћи вао. Спа си тељ је 
сво јим уче ни ци ма об ја шња вао сво ју ми си ју за свет и ду хов ну 
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ве зу ко ју морају да одр жа ва ју са Њим. Са да је сли ко ви то при-
ка зи вао ову по у ку. Ме сец је ја сно све тлео и от кри вао Му род ни 
чо кот. Скре ћу ћи па жњу сво јих уче ни ка на ње га, Он га је пред-
ста вио као сим бол.

»Ја сам пра ви Чо кот«, ре као је. Уме сто вит ке пал ме, ве ли чан-
стве ног ке дра или сна жног хра ста, Исус је ода брао раз гра на ти 
чокот да пред ста ви Се бе. Пал ма, ке дар и храст сто је са ми. Њи-
ма ни је по тре бан ни ка кав осло нац. Али чо кот се оба ви ја око 
ко ља и та ко пе ње пре ма не бу. Та ко је и Хри стос у сво јој људ ској 
при ро ди за ви сио од бо жан ске си ле. »Ја не мо гу ни шта чи ни ти 
сам од Се бе«, из ја вио је (Јо ван 5,30).

»Ја сам пра ви Чо кот.« Је вре ји су увек сма тра ли ви но ву ло зу 
нај пле мен и ти јом биљ ком, сли ком све га што је моћ но, уз ви ше но 
и плод но. Изра иљ је био пред ста вљен чо ко том ко ји је Бог за са-
дио у Обе ћа ној зе мљи. Је вре ји су за сно ва ли сво ју на ду у спа се ње 
на чи ње ни ци да су по ве за ни са Изра и љем. Али Исус ка же: »Ја 
сам пра ви Чо кот.« Не сма трај те да ће те ве зом са Изра и љем мо ћи 
по ста ти су де о ни ци у жи во ту од Бо га и на след ни ци Ње го вих обе-
ћа ња. Са мо кроз Ме не мо же те при ми ти ду хов ни жи вот.

»Ја сам пра ви Чо кот, и Отац је Мој Ви но гра дар.« На бре жуљ-
ци ма Па ле сти не наш Не бе ски Отац за са дио је овај пле ме ни ти 
Чо кот, а Он сам био је Ви но гра дар. Мно ге је  при вла чи ла ле по та 
овог Чо ко та и за то су об ја вљи ва ли Ње го во не бе ско по ре кло. 
Али во ђа ма у Изра и љу Он је из гле дао као ко рен из су ве зе мље. 
Из ва ди ли су ши бљи ку, од ба ци ли је и зга зи ли сво јим не све тим 
но га ма. Ми сли ли су да је за у век уни ште. Ме ђу тим, не бе ски Ви-
но гра дар ни ка да ни је из гу био из  ви да сво ју сад ни цу. По што су 
љу ди ми сли ли да су је уни шти ли, Он ју је узео и са дру ге стра не 
зи да по но во за са дио. Чо кот ви ше не тре ба да бу де ви дљив. Био 
је са кри вен од гру бих на ср та ја љу ди. Али, ло зе овог Чоко та из-
ра сле су пре ко зи да. Тре ба ло је да пред ста вља ју Чо кот. Пре ко 
њих ка ле ми су још увек мо гли да се сје ди не са Чо ко том. До но-
си ле су род. Тај род бра ли су про ла зни ци.

»Ја сам Чо кот а ви ло зе«, ре као је Хри стос сво јим уче ни ци-
ма. Иа ко је уско ро тре ба ло да се узме од њих, њи хо во ду хов но 
је дин ство са Њим тре ба  да оста не не про ме ње но. Ве за из ме ђу 
ло зе и чо ко та, ре као је, пред ста вља ве зу ко ју тре ба да одр жа-
ва те са Мном. Ка лем се при це пљу је на жи ву ло зу и влак но по 
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влак но, жи ла по жи ла ура сту у чо кот. Живот чо ко та по ста је 
жи вот ло зе. Та ко и ду ша мр тва у пре сту пи ма и гре си ма до би ја 
жи вот пре ко ве зе са Хри стом. Та ве за ус по ста вља се ве ром у 
Ње га као лич ног Спа си те ља. Гре шник сје ди њу је сво ју сла бост 
са Хри сто вом сна гом, сво ју пра зни ну са Хри сто вом пу ни ном, 
сво ју не по сто ја ност са Хри сто вом по сто ја ном мо ћи. Та да он 
има Хри стов ум. Хри сто ва људ ска при ро да до дир ну ла је на шу 
људ ску при ро ду, а на ша људ ска при ро да до дир ну ла је бо жан ску 
при ро ду. Та ко си лом Све то га Ду ха чо век по ста је су де о ник у бо-
жан ској при ро ди. Он је при хва ћен у Љу бље ном.

Та за јед ни ца са Хри стом, јед ном ус по ста вље на, мо ра се одр жа-
ва ти. Хри стос ка же: »Бу ди те у Ме ни и Ја ћу у ва ма. Као што ло за 
не мо же ро да ро ди ти са ма од се бе ако не бу де на чо ко ту, та ко и ви 
ако у Ме ни не бу де те.« То ни је ни ка кав слу ча јан до дир, ни ка ква 
по вре ме на ве за. Ло за по ста је део жи вог чо ко та. Пре но ше ње жи-
во та, сна ге и род но сти са чо ко та на ло зе је не о ме та но и стал но. 
Ло за не мо же да жи ви одво је на од чо ко та. Та ко и ви, ка же Исус, 
не мо же те жи ве ти без Ме не. Живот ко ји сте при ми ли од Ме не 
мо же се са чу ва ти са мо не пре кид ном за јед ни цом. Без Ме не не мо-
же те са вла да ти ни је дан грех или се од у пре ти ијед ном ис ку ше њу.

»Бу ди те у Ме ни и Ја ћу у ва ма.« Би ти у Хри сту зна чи стал но 
при ма ње Ње го вог Ду ха, зна чи жи вот пот пу ног пре да ња Ње го вој 
слу жби. Ка на ли ко ји по ве зу ју чо ве ка и ње го вог Бо га мо ра ју би ти 
стално от воре ни. Као што ло за не пре кид но цр пи сок са жи во то-
дав ног чо ко та, та ко и ми тре ба чвр сто да се др жи мо Ису са и ве-
ром при ми мо од Ње га си лу и са вр шен ство Ње го вог ка рак те ра.

Ко рен ша ље хра ну пре ко ло зе до нај у да ље ни је гран чи це. 
Та ко и Хри стос пре но си ре ке ду хов не си ле до сва ког вер ни ка. 
Док је ду ша сје ди ње на са Хри стом, не пос то ји опа сност да уве-
не или про пад не.

Живот чо ко та по ка за ће се у див ном пло ду на ло за ма. »И ко-
ји бу де у Ме ни и Ја у ње му он ће ро ди ти мно ги род«, ре као је 
Исус, »јер без Ме не не мо же те чи ни ти ни шта.« Ако жи ви мо ве-
ром у Бож јег Си на у на шем жи во ту по ка за ће се ро до ви Ду ха и 
ни је дан не ће не до ста ја ти.

»Отац је Мој ви но гра дар: Сва ку ло зу на ме ни ко ја не ра ђа 
ро да от се ћи ће је.« Док је ка лем са мо спо ља по ве зан са ло зом, 
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не мо же по сто ја ти жи вот на ве за. У том слу ча ју не ма ра ста ни ти 
плод но сти. Та ко мо же да посто ји са мо при вид на ве за са Хри-
стом, без ствар не за јед ни це са Њим кроз ве ру. Ис по ве да ње ве ре 
до во ди љу де у цр кву, али ка рак тер и по на ша ње по ка зу ју да ли 
су они у ве зи са Хри стом. Ако не до но се ни ка кав род, они су 
не род не ло зе. Њи хо во одва ја ње од Хри ста под ра зу ме ва њи хо ву 
пот пу ну про паст ко ја је при ка за на осу ше ном ло зом. »Ко у Ме-
ни не оста не«, ка же Хри стос, »из ба ци ће се на по ље као ло за, и 
осу ши ће се, и ску пи ће је, и у огањ ба ци ти, и спа ли ти.«

»И сва ку ко ја ра ђа род очи сти ће је да ви ше ро да ро ди.« Од 
иза бра не два на е сто ри це, ко ји су пра ти ли Ису са, је дан као осу-
ше на ло за уско ро је тре ба ло да се од стра ни, а оста ли ће мо ра ти 
да про ђу ис под оре зи вач ког но жа гор ких ис ку ше ња. Са све ча-
ном не жно шћу Исус је об ја снио на ме ру ви но гра да ра. Оре зи ва-
ње ће иза зва ти бол, али Отац је тај ко ји упо тре бља ва нож. Он 
не ра ди не ми ло сти вом ру ком или равно ду шним ср цем. По сто-
је ло зе ко је се ву ку по  тлу и за то их тре ба одво ји ти од зе маљ ске 
пот по ре за ко ју су се ухва ти ле сво јим ви ти ца ма. Оне тре ба да 
се упра ве пре ма Не бу и про на ђу сво ју пот по ру у Бо гу. Суви ш но 
ли шће ко је из вла чи жи вот ни сок из пло да, мо ра се од стр анити. 
Буј но из ра сли де ло ви биљ ке мо ра ју се од се ћи да би омо гу ћи ли 
про дор зра ци ма Сун ца прав де. Ви но гра дар од се ца штет не из-
дан ке да би плод био бо га ти ји и обил ни ји.

»Ти јем ће се Отац Мој про сла ви ти«, ре као је Хри стос, »да 
род многи ро ди те.« Бог же ли да пре ко вас ис по љи све тост, до-
бро ту и мил ос ти вост сво га ка рак те ра. Ипак, Спа си тељ не на-
ла же апо сто ли ма да на пор но ра де да би до не ли род. По зи ва их 
да оста ну у Ње му и ка же: »Ако оста не те у Ме ни, и ре чи Мо је 
у ва ма оста ну, што год хо ће те ишти те, и би ће вам.« Хри стос 
пре би ва у сво јим след бе ни ци ма пре ко сво је Ре чи. Ово је иста 
жи вот на за јед ни ца ко ја је при ка за на је де њем Његовог те ла и 
пи је њем Ње го ве кр ви. Хри сто ве ре чи дух су и жи вот су. При-
хва та ју ћи их, при ма те жи вот Чо к о та. Ви жи ви те »о сва кој ре чи 
ко ја из ла зи из уста Бож јих«. (Ма теј 4,4) Хри стов жи вот у ва ма 
до но си исти род као у Ње му. Ако жи ви те у Хри сту, ако сте при-
вр же ни Хри сту, ако вас Хри стос под у пи ре, ако цр пи те хра ну од 
Хри ста, ро ди ће те род сли чан Хри сто вом.
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На по след њем са стан ку са сво јим уче ни ци ма, Хри стос је из-
ра зио сво ју ве ли ку же љу да љу бе јед на дру го га као што их је Он 
љу био. Че сто је го во рио о ово ме. »Ово је за по вест Мо ја«, по но-
во је ре као, »да има те љу бав ме ђу со бом.« Пр ви на лог ко ји им је 
упу тио у гор њој со би, док су би ли са ми, гла сио је: »Но ву вам за-
по вест да јем да љу би те је дан дру го га, као што Ја вас љу бих, да се 
и ви љу би те ме ђу со бом.« Уче ни ци ма је ова за по вест би ла но ва, 
јер се ме ђу соб но ни су во ле ли као што их је Хри стос во лео. Ви део 
је да ме ђу њи ма мо ра ју да за вла да ју но ве ми сли и по бу де, да у 
жи вот тре ба да спро во де но ва на че ла; кроз Ње гов жи вот и смрт 
тре ба  да при ме нов по јам о љу ба ви. У све тло сти Ње го вог са мо-
по жр тво ва ња за по вест да љу бе је дан дру го га до би ла је но во зна-
че ње. Це ло куп но де ло ми ло сти је стал на слу жба љу ба ви, са мо о-
дри ца ња и са мо по жр тво в но сти. У сва ком тре нут ку Хри сто вог 
бо рав ка на Зе мљи, од Ње га се као не за др жи ва ре ка из ли ва Бож ја 
љу бав. Сви ко ји су ис пуње ни Ње го вим Ду хом, во ле ће она ко ка-
ко је Он во лео. Истим на че лом ко је је по кре та ло Хри ста, би ће и 
они на дах ну ти у свим сво јим ме ђу соб ним од но си ма.

Ова љу бав је до каз њи хо вог уче ња. »По том ће сви по зна ти 
да сте Мо ји уче ни ци«, ре као је Исус, »ако узи ма те љу бав ме ђу 
со бом.« Ка да су љу ди ме ђу соб но по ве за ни, не си лом или лич-
ним ин те ре си ма, не го љу ба вљу, ис по ља ва ју де ло ва ње јед ног 
ути ца ја ко ји је уз ви ше ни ји од сваког људ ског ути ца ја. Та мо где 
по сто ји то је дин ство, до каз је да је Бож ји лик об но вљен у људ-
ском ро ду и да им је уса ђе но но во жи вот но на че ло. То по ка зу је 
да у бо жан ској при ро ди по сто ји си ла ко ја се мо же су прот ста-
ви ти нат при род ним си ла ма зла и да Бож ја ми лост по ко ра ва се-
бич ност свој стве ну при ро ди људ ског ср ца.

Ова љу бав, ис по ље на у цр кви, си гур но ће иза зва ти со то нин 
гнев. Хри стос ни је озна чио ла ку ста зу сво јим уче ни ци ма. »Ако 
свет на вас уз мр зи«, ре као је, »знај те да  на Ме не омр зну пре 
вас. Ка да би сте би ли од све та, он да би свет сво је љу био: а ка ко 
ни сте од све та, не го вас Ја од све та иза брах, за то мр зи на вас 
свет. Опо ми њи те се ре чи ко ју вам Ја ре кох: ни је слу га ве ћи од 
го спо да ра сво је га. Ако Ме не из гна ше, и вас ће изг на ти: ако Мо-
ју реч одр жа ше, и ва шу ће одр жа ти. Али све ће вам ово чини ти 
за име Мо је, јер не по зна ју Оно га ко ји Ме по сла.« Је ван ђе ље 
тре ба не за др жи во да на пре ду је усред про ти вље ња, опа сно сти, 
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гу би та ка и пат њи. Ме ђу тим, они ко ји оба вља ју овај по сао са мо 
сле де сто пе сво га Учи те ља.

Као От ку пи тељ све та, Хри стос је стал но био су о чен са при-
вид ним не у спе хом. Он, Ве сник ми ло сти на шем све ту, као да је 
оба вио ма ло од по сла ко ји је че знуо да оба ви по ди жу ћи и спа са-
ва ју ћи. Со тон ски ути ца ји стал но су де ло ва ли ства ра ју ћи пре пре-
ке на Ње го вом пу ту. Али Он се ни је обес хра бри вао. Кроз И са и-
ји но про ро чан ство Он об ја вљу је: »Уза луд се тру дих и на пра зно 
по тро ших си лу с воју; али опет суд је Мој у Го спо да и по сао Мој у 
Бо га Мо је га... Ако се Изра иљ и не са бе ре, опет ћу се про сла ви ти 
пред Го спо дом, и Бог ће Мој би ти си ла Мо ја.« Хри сту је да то обе-
ћа ње: »Ова ко ве ли Го спод, Из ба ви тељ Изра и љев, Све тац ње гов, 
оно ме ко је га пре зи ру, на ко га се га ди на род... Ова ко ве ли Го спод... 
Чу ва ћу те и да ћу те да бу деш за вет на ро ду да утвр диш зе мљу и 
на сле диш опу сте ло на след ство; да ка жеш су жњи ма: Изи ђи те; 
онима ко ји су у мра ку: по ка жи те се... Не ће би ти глад ни ни жед ни, 
не ће их би ти вру ћи на ни сун це; јер ко ме их је жао, Он ће их во-
ди ти, и по крај из вора во де них про во ди ће их« (Иса и ја 49,4.5.7–10)

Хри стос се осла њао на ову реч и ни је усту пао пред со то ном. 
Пре по след њих тре ну та ка Хри сто вог по ни же ња, кад је нај ду-
бља ту га об у зи ма ла Ње го ву ду шу, ре као је уче ни ци ма: »Иде кнез 
ово га све та и у Ме ни не ма ни шта.« »Кнез ово га све та је осу ђен.« 
Сад ће он би ти ис те ран (Јо ван 14,30; 16,11; 12,31). Про роч ким 
оком Хри стос је пре ла зио пре ко при зо ра ко ји ће се до го ди ти у 
Ње го вом по след њем ве ли ком су ко бу. Знао је да ће це ло Не бо 
сла ви ти по бе ду ка да бу де уз вик нуо: »Свр ши се!« До Ње го вог уха 
до пи ра ла је му зи ка и по бед нич ки уз ви ци из не бе ских дво ро ва. 
Знао је да ће се та да огла си ти по смрт но зво но со тон ском цар-
ству, а Хри сто во име об ја ви ти кроз цео све мир од све та до све та.

Хри стос се ра до вао што за сво је след бе ни ке мо же да учи ни 
ви ше не го што мо гу да тра же или за ми сле. Го во рио је са чвр стим 
по уз да њем, зна ју ћи да  је ве ли чан стве на од лу ка до не се на пре не-
го што је свет ст ворен. Знао је да ће исти на, на о ру жа на све моћ-
ном си лом Све то га Ду ха по бе ди ти у бор би са злом и да ће се кр-
вљу умр ља на за ста ва по бе до но сно за ле пр ша ти из над Ње го вих 
след бе ни ка. Знао је да ће жи вот Ње го вих вер них уче ни ка би ти 
сли чан Ње го вом, ни зу не пре кид них по бе да, ко је ов де ни су сма-
тра не та квим, али које ће би ти пре по зна те у ве ли кој бу дућ но сти.
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»Ово вам ка зах«, ре као је »да у Ме ни мир има те. У све ту ће-
те има ти не во љу; али не бој те се, јер Ја над вла дах свет.« Хри-
стос ни је пре тр пео не у спех ни ти је био обес хра брен, па Ње го-
ви след бе ни ци тре ба да ис по ља ва ју ве ру исте ис трај не при ро-
де. Они тре ба да жи ве као што је Он жи вео и ра де као што је 
Он ра дио, за то што за ви се од Ње га као ве ли ког Пред рад ни ка. 
Мо ра ју по се до ва ти хра брост, сна гу и ис трај ност. Кад очи глед-
не не мо гућ нос ти за пре че њи хов пут, Ње го вом ми ло шћу мо ра ју 
ићи на пред. Уме сто да се жа ле на те шко ће, по зва ни су да их са-
вла да ју. Не тре ба ни због че га да оча ја ва ју, а да се на да ју све му. 
Злат ним лан цем сво је не у по ре ди ве љу ба ви, Хри стос их је по ве-
зао са Бож јим пре сто лом. Ње го ва на ме ра је да има ју нај ви ши 
ути цај у све ми ру, ко ји про ис ти че из Из вора сва ке си ле. Они 
тре ба да има ју си лу да се од у пру злу, си лу ко ју не ће са вла да ти 
ни зе мља, ни смрт, ни гроб, си лу ко ја ће их оспособи ти да по бе-
де као што је Хри стос по бе дио.

Хри стос је за ми слио да не бе ски ред, не бе ски на црт упра вља-
ња, не бе ски бо жан ски склад тре ба да се ис по ље у Ње го вој цр кви 
на Зе мљи. Та ко ће се Он про сла ви ти у свом на ро ду. Пре ко њих 
Сун це прав де за сија ће не по му ће ним сја јем овом све ту. Хри стос 
је сво јој Цр кви дао из о бил не да ро ве, да би мо гао да при ми ве ли-
ки до би так сла ве од свог из ба вље ног, от ку пље ног вла сни штва. 
Он је свом на ро ду по да рио мо гућ но сти и бла го сло ве да би мо гао 
да пред ста ви Оно га ко ји све има у пу ни ни. Цр ква об да ре на Хри-
сто вом прав дом је Ње го ва ри зни ца у ко јој у пу ни ни и ко нач ном 
при ка зу тре ба да се по ја ве бо гат ства Ње го ве ми ло сти, Ње го ве 
бла го да ти и Ње го ве љу ба ви. У чи сто ти и са вр шен ству свог на-
ро да, Хри стос ви ди на гра ду за сво је по ни же ње и до да так сво јој 
сла ви – Хри стос, ве ли ко Сре ди ште, из ко га зра чи сва сла ва.

Спа си тељ је сво ја упут ства за вр шио сна жним ре чи ма пу-
ним на де. За тим је у мо ли тви за сво је уче ни ке из лио те рет сво је 
ду ше. По ди жу ћи сво је очи пре ма не бу ре као је: »Оче! до ђе час, 
про сла ви Си на сво је га, да и Син Твој про сла ви Те бе: Као што 
си Му дао власт над сва ким те лом да све му што си Му дао да 
жи вот веч ни. А ово је жи вот веч ни да по зна ју Те бе је ди но га 
исти ни то га Бо га, и ко га си по слао Ису са Хри ста.«

Хри стос је за вр шио де ло ко је Му је би ло по ве ре но. Он је про-
сла вио Бо га на Зе мљи. Об зна нио је Оче во име. Са ку пио је оне 
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ко ји ће на ста ви ти Ње го во де ло ме ђу љу ди ма. Ре као је: »Ја се про-
сла вих у њи ма. И ви ше ни сам на све ту, а они су на све ту, а Ја 
идем к те би. Оче све ти, са чу вај их у име сво је, оне ко је си Ми 
дао, да бу ду јед но као и Ми.« »Не мо лим пак са мо за њих, не го 
и за оне ко ји Ме уз ве ру ју њи хо ве ре чи ра ди; да сви јед но бу ду... 
Ја у њи ма и Ти у Ме ни, да бу ду са свим ујед но, и да по зна свет да 
си Ме ти по слао и да си имао љу бав к њи ма као и к Ме ни што си 
љу бав имао.«

Та ко је Хри стос је зи ком чо ве ка, ко ји има бо жан ски ау то ри-
тет, сво ју иза бра ну Цр кву ста вио у Оче во на руч је. Као по све ће-
ни Пр во све ште ник по сре ду је за свој на род. Као вер ни Па стир, 
Он оку пља сво је ста до у се ни Све мо гу ће га, у чвр сто и си гур но 
при бе жи ште. Ње му са да пред сто ји ко нач на бит ка са со то ном и 
Он од ла зи да је при хва ти.



Гла ва 74

Ова гла ва за сно ва на је на Ма те ју 26,36–56;
Мар ку 14,32–50; Лу ки 22,39–53; Јо ва ну 18,1–12. 

ГЕТ СИ МА НИ ЈА

У дру штву са сво јим уче ни ци ма Спа си тељ је по ла ко ишао 
пре ма Гет си ман ском вр ту. У вре ме Пас хе, увек пун Ме сец, 

си јао је са не ба ко је је би ло без ијед ног обла ка. Град хо до ча-
снич ких ша то ра уто нуо је у ти ши ну.

Исус је озбиљ но раз го ва рао са сво јим уче ни ци ма и по у ча-
вао их, али ка да се при бли жио Гет си ма ни ји, по стао је не о бич но 
ћу тљив. Че сто је по се ћи вао ово ме сто да раз ми шља и да се мо-
ли, али ни ка да са ср цем та ко пу ним бо ла као ове но ћи Ње го ве 
по след ње са мрт не бор бе. У то ку це лог свог жи во та на Зе мљи 
хо дао је у светлос ти Бож је при сут но сти. Ка да је до шао и су-
ко био се са љу ди ма об у зе тим пра вим со тон ским ду хом, мо гао 
је да ка же: »И Онај ко ји Ме по сла са Мном је. Не оста ви Отац 
Ме не са ма; јер Ја сваг да чи ним што је Ње му угод но.« (Јо ван 
8,29) Али из гле да ло је као да Га ви ше не под у пи ре бо жан ска 
све тлост. Са да се и Он на шао ме ђу пре ступ ни ци ма. Мо рао је 
да по не се кри ви цу па лог чо ве чан ства. На Ње га ко ји ни је знао 
за грех, је стављено бе за ко ње свих нас. Грех Му је из гле дао та ко 
стра шан, а те жи на кри ви це ко ју је мо рао по не ти та ко ве ли ка, 
да је до шао у ис ку ше ње да се бо ји да ће га то за у век одво ји ти од 
Оче ве љу ба ви. Зна ју ћи ка ко је стра шан Бож ји гнев пре ма пре-
сту пу, уз вик нуо је: »Жало сна је ду ша Мо ја до смр ти.« 

Док су се при бли жа ва ли вр ту, уче ни ци су за па зи ли про ме-
ну на свом Учи те љу. Ни ка да ра ни је ни су Га ви де ли та ко ду бо-
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ко ожа ло шће ног и ћу тљи вог. Што је да ље ишао, ова не о бич на 
ту га би ва ла је све ду бља, али ни су се усу ђи ва ли да Га упи та ју 
за узрок. По ср тао је као да ће се сру ши ти на зе мљу. Сти гав ши 
у врт, уче ни ци су бри жно тра жи ли Ње го во уо би ча је но ме сто 
за од мор, да би њи хов Учи тељ мо гао да от по чи не. Сва ки ко рак 
чи нио је с муч ним на по ром. Гла сно је је чао као да па ти под при-
ти ском стра шног те ре та. Да Га два пу та Ње го ви пра ти о ци ни су 
при др жа ли, пао би на зе мљу.

Исус је бли зу ула за у врт оста вио све сво је уче ни ке, осим 
тро ји це, на ла жу ћи им да се мо ле за се бе и Ње га. Са Пе тром, Ја-
ко   вом и Јо ва ном до шао је на за кло ње но ме сто у вр ту. Ова три 
уче ни ка би ли су Хри сто ви нај бли жи пра ти о ци. По сма тра ли су 
Ње го ву сла ву на Го ри пре о бра же ња, ви де ли су Мој си ја и Или-
ју ка ко го во ре са Њим; чу ли су глас са Не ба; а сада у Ње го вој 
ве ли  кој бор би, Хри стос је же лео да бу ду уз Ње га. На овом по-
ву че ном ме сту че сто су про во ди ли но ћи за јед но са Њим. У тим 
при ли ка ма, по сле бде ња и мо ли та ва, они би мир но спа ва ли у 
бли зи ни свог Учи те ља, док их Он ују тро не би про бу дио да по-
но во кре ну на рад. Али, са да је же лео да у мо ли тви про ве ду ноћ 
са Њим. Ипак, ни је мо гао да под не се да бу ду све до ци са мрт не 
бор бе ко ју је тре ба ло да пре тр пи.

»При че кај те ов де«, ре као је, »и стра жи те са Мном.«
Оти шао је ма ло да ље од њих, не та ко да ле ко да Га не би мо гли 

ви де ти и чу ти и пао ни чи це на тло. Осе ћао је да Га је грех одво-
јио од Ње го вог Оца. По нор је био та ко ши рок, та ко мра чан, та ко 
ду бок да је Ње гов дух уз дрх тао пред њим. Ни је смео да упо тре-
би сво ју бо жан ску си лу да би из бе гао ову ве ли ку ду шев ну пат-
њу. Као чо век мо рао је да под не се по сле ди це чо ве ко вог гре ха. 
Као чо век мо рао је да из др жи Очев гнев због пре сту па.

Хри стос је са да био у по ло жа ју у ко ме се ни када ра ни је ни је 
на ла зио. Ње го ва пат ња нај бо ље мо же да се опи ше ре чи ма про-
ро ка: »Ма чу, уста ни на па сти ра мо је га и на чо ве ка дру га мо је га, 
го во ри Го спод над вој ска ма.« (За ха ри ја 13,7) Као За ме на и Је-
мац за гре шног чо ве ка, Хри стос је па тио под бо жан ском прав-
дом. Уви део је шта је зна чи ла прав да. До та да је био По сред ник 
за дру ге; са да је че знуо да и сам има по сред ни ка.

По што је осе ћао да је Ње го ва за јед ни ца са Оцем пре ки ну-
та, Хри стос се пла шио да Ње го ва људ ска при ро да не ће би ти у 
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ста њу да под не се на сту па ју ћи су коб са си ла ма та ме. У пу сти њи 
ку ша ња од лу чи ва но је о суд би ни људ ског ро да. Хри стос је та да 
био По бед ник. Са да је ку шач сту пио у по след њи стра шан окр-
шај. За ово се  при пре мао то ком Хри сто ве тро го ди шње слу жбе. 
Са да је у то уло жио све. Ако ов де пре тр пи не у спех, ње го ва на да 
да бу де го спо дар би ће из гу бље на; зе маљ ска цар ства на кра ју ће 
по ста ти Хри сто ва; а он лично би ће зба чен и из гнан. Ме ђу тим, 
ако би Хри стос мо гао би ти по бе ђен, Зе мља би по ста ла со то-
ни но цар ство, а људ ски род за у век оста о под ње го вом вла шћу. 
Зна ју ћи су шти ну су ко ба ко ји Га је оче ки вао, Хри сто ва ду ша би-
ла је ис пу ње на стра шном прет њом одва ја ња од Бо га. Со то на 
Му је ре као да ће одва ја ње би ти веч но, ако по ста не Је мац за 
гре шни свет. По и сто ве ти ће се са со то ни ним цар ством и ни ка да 
ви ше не ће би ти јед но са Бо гом.

Шта ће до би ти овом жр твом? Ка ко је без на де жно из гле да ла 
кри ви ца и не за хвал ност љу ди! Нај су ро ви је при ка за ним при-
ли ка ма со то на је оп те ре ћи вао От ку пи те ља: Од ба цио Те је на-
род, ко ји твр ди да је из над свих дру гих у зе маљ ским и ду хов-
ним пред но сти ма, Он же ли да уни шти Те бе, те мељ, сре ди ште и 
пе чат обе ћа ња, ко ја су му да та као на ро чи том на ро ду. Је дан од 
Тво јих уче ни ка, ко ји је слу шао Тво је по у ке и био, ме ђу пр ви-
ма у цр кве ним де лат но сти ма, из да ће Те. Од ре ћи ће Те се је дан 
од Тво јих нај рев ни јих след бе ни ка. Сви ће Те на пу сти ти. Це ло 
Хри сто во би ће уз дрх та ло је од ужа са на ту по ми сао. Про бо ло 
Му је ду шу то што ће се они, ко је је на сто јао да спа се, они ко је 
је та ко сил но во лео, сје ди ни ти у за ве ри са со то ном. Би ла је то 
стра хо ви та бор ба. Она се ме ри ла кри ви цом Ње го вог на ро да, 
Ње го вих ту жи ла ца и из дај ни ка, кри ви цом све та ко ји је ле жао 
у злу. Људ ски гре си те шко су при ти ски ва ли Хри ста, а осе ћа ње 
Бож јег гне ва про тив гре ха, ра за ра ло је Ње гов жи вот.

По сма тра јте Га ка ко раз ми шља о це ни ко ју тре ба пла тити за 
људ ску ду шу. У сво јој ду бо кој ду шев ној бор би пао је на хлад но 
тло, као да ће ти ме спре чи ти да не бу де још ви ше уда љен од Бо-
га. Хлад на ноћ на ро са па да ла је на Ње го во те ло ко је је ни чи це 
ле жа ло, али Он на то ни је обра ћао па жњу. Са Ње го вих бле дих 
уса на отео се бо лан уз вик: »Оче Мој, ако је мо гу ће да Ме ми мо-
и ђе ча ша ова.« Ипак, и са да је до дао: »Али опет не ка ко Ја хо ћу, 
не го ка ко Ти.«
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Ка да па ти, људ ско ср це че зне за са о се ћа њем. Ову че жњу 
Хри стос је осе ћао из ду би не сво га би ћа. У нај ду бљем ду шев-
ном бо лу, до шао је сво јим уче ни ци ма са ве ли ком же љом да чу је 
не ку реч уте хе од оних ко је је та ко че сто бла го си љао, те шио и 
шти тио у жа ло сти и не во љи. Онај ко ји је увек имао ре чи са у-
че шћа за њих, под но сио је нат чо ве чан ске ду шев не пат ње и че-
знуо да зна да ли се мо ле за Ње га и се бе. Ка ко је би ла мрач на 
зло ћуд ност гре ха! Био је у стра шном ис ку ше њу да људ ски род 
пре пу сти по сле ди ца ма његове кри ви це, а Он да оста не не вин 
пред Бо гом. Он би био осна жен кад би са мо мо гао зна ти да то 
Ње го ви уче ни ци раз у ме ју и це не.

Уста ју ћи са бол ним на по ром, по ср тао је до ме ста на ко ме је 
оста вио сво је пра ти о це. Али, »на ђе их где спа ва ју«. Да их је на-
шао ка ко се мо ле, ос е тио би олак ша ње. Да су тра жи ли уто чи ште 
у Бо гу, да со тон ске си ле не овла да ју њи ма, био би уте шен њи хо-
вом по сто ја ном ве ром. Ме ђу тим, ни су обра ти ли па жњу на Ње-
го ву по но вље ну опо ме ну: »Стра жи те и мо ли те се.« У по чет ку 
су би ли ве о ма за бри ну ти ка да су ви де ли сво га Учи те ља, ко ји је 
обич но био та ко ми ран и до сто јан ствен, ка ко се бо ри са ту гом, 
ко ја је пре ва зи ла зи ла моћ схва та ња. Мо ли ли су се ка да су чу ли 
сна жне уз ви ке Пат ни ка. Ни су на ме ра ва ли да на пу сте сво га Го-
спо да, али су из гле да ли па ра ли са ни по спа но шћу, ко ју су мо гли 
ода гна ти да су на ста ви ли да се мо ле Бо гу. Ни су схва ти ли по тре-
бу стра же ња и озбиљ не мо ли тве да би се од у пр ли ис ку ше њу.

Пре не го што се упу тио пре ма вр ту, Исус је ре као сво јим 
уче ни ци ма: »Сви ће те се ви са бла зни ти о Ме не ову ноћ.« Да-
ли су Му нај чвр шће уве ре ње да би са Њим ишли и у за твор и у 
смрт. А јад ни, са мо у ве ре ни Пе тар до дао је: »Ако се и сви са бла-
зне, али ја не ћу.« (Мар ко 14,27.29) Уче ни ци су има ли по ве ре ња 
у се бе. Ни су управили по глед моћ ном По моћ ни ку, ка ко им је 
то Хри стос са ве то вао. Та ко, ка да је Спа си тељ имао нај ве ћу по-
тре бу за њи хо вим са о се ћа њем и мо ли тва ма, на шао их је ка ко 
спа ва ју. Чак је и Пе тар спа вао.

И Јо ван, љу бље ни уче ник, ко ји је ле жао на Хри сто вим гру-
ди ма, спа вао је. Сва ка ко љу бав пре ма Учи те љу, тре ба ло је Јо-
ва на да др жи буд ним. Ње го ве озбиљ не мо ли тве тре ба ло је да 
се сје ди не са мо ли тва ма во ље ног Спа си те ља, у ча су Ње го вог 
нај ве ћег бо ла. От ку пи тељ је про во дио чи та ве но ћи мо ле ћи се 
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за сво је уче ни ке да њи хо ва ве ра не пре ста не. Да је са да Исус по-
ста вио Ја ко ву и Јо ва ну пи та ње ко је им је већ јед ном по ста вио: 
»Мо же те ли пи ти ча шу ко ју ћу Ја пи ти, и кр сти ти се кр ште њем 
ко јим се Ја кр стим«, они се не би усу ди ли да од го во ре: »Мо же-
мо.« (Ма теј 20,22)

Уче ни ци су се про бу ди ли на Ису сов глас, али је два да су Га 
пре по зна ли, јер је бол пот пу но из ме нио Ње го во ли це. Обра ћа-
ју ћи се Пе тру, Исус је ре као: »Си мо не! зар спа ваш? Не мо жеш 
ли јед но га ча са по стра жи ти? Стра жи те и мо ли те се Бо гу да не 
пад не те у на паст: Јер је дух ср чан али је те ло сла бо.« Сла бост 
уче ни ка про бу ди ла је у Ису су са жа ље ње. Бо јао се да не ће би ти 
у ста њу да из др же ку ша ње, ко је ће до ћи  на њих због Ње го ве из-
да је и смр ти. Ни је их уко рио, већ је ре као: »Стра жи те и мо ли те 
се Бо гу да не пад не те у на паст.« Чак и у свом ве ли ком ду шев ном 
бо лу, тра жио је да оправ да њи хо ву сла бост. »Јер је дух ср чан«, 
ре као је, »али је те ло сла бо.«

По но во је Бож јег Си на об у зе ла нат чо ве чан ска пат ња и, ма-
лак сао и ис цр пљен, по ср ћу ћи вра тио се на ме сто сво је ра ни је 
бор бе. Ње го ва пат ња по ста ла је чак и ве ћа. Ка да Га је об у зео 
ве ли ки бол ду ше »зној пак Ње гов бе ше као ка пље кр ви ко је ка-
па ху на зе мљу«. Чем пре си и пал ме би ли су не ми све до ци Ње го-
ве ве ли ке ду шев не бор бе. Са њи хо вих ли сна тих гра на ка па ла је 
круп на ро са на Ње го во из ну ре но те ло, као да је при ро да пла ка-
ла над сво јим Твор цем ко ји се сам бо рио са си ла ма та ме.

Исус је са мо ма ло пре то га ста јао као моћ ни ке дар, од у пи ру-
ћи се олу ји про ти вље ња ко ја је бе сне ла над Њим. Упор на во ља и 
ср ца ис пу ње на зло бом и лу кав ством уза луд су се тру ди ли да Га 
збу не и са вла да ју. Ста јао је не по ко ле бљи во у бо жан ском ве ли-
чан ству као Бож ји Син. Са да је био сли чан тр сци ко ју ши ба и по-
ви ја бе сна олу ја. За до би ја ју ћи на сва ком ко ра ку по бе ду над си ла-
ма та ме, по бед нич ки се при бли жа вао кра ју сво га де ла. Као Онај 
ко ји је већ про сла вљен, пола гао је пра во да бу де јед но са Бо гом. 
Од луч ним гла сом из ра зио је сво је хва ло спе ве. Охра бру ју ћим и 
не жним ре чи ма го во рио је сво јим уче ни ци ма. Са да је на сту пио 
час си ле та ме. Са да у ти хој ве че ри Ње гов глас ни је зву чао по бе-
до но сно, већ је био ис пу њен људ ским бо лом. До уши ју по спа них 
уче ни ка до пи ра ле су Спа си те ље ве ре чи: »Оче мој, ако Ме не мо-
же ова ча ша ми мо и ћи да је не пи јем, не ка бу де во ља Тво ја.«
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Уче ни ци су нај пре же ле ли да по ђу са Њим, али Он им је на-
ло жио да оста ну и стра же у мо ли тви. Ка да је до шао к њи ма, 
Исус их је на шао ка ко још увек спа ва ју. Опет је осе тио по тре-
бу за дру штвом сво јих уче ни ка, да чу је њи хо ве ре чи, ко је би 
Му до не ле олак ша ње и ода гна ле та му ко ја Га је при ти ски ва ла. 
Али њи хо ве очи су оте жа ле »и не  зна ди ја ху шта би Му од го во-
ри ли«. Ње го во при су ство их је про бу ди ло. Ви де ли су Ње го во 
ли це обе ле же но кр ва вим зно јем ду шев не му ке и то их је ис-
пу ни ло стра хом. Ни су мо гли раз у ме ти Ње гов ве ли ки ду шев ни 
бол. »Бе ше на гр ђен у ли цу ми мо сва кога чо ве ка, и у ста су ми мо 
си но ве чо ве чи је.« (Иса и ја 52,14)

Окре нув ши се Исус је опет по тра жио сво је ти хо ме сто и пао 
ни чи це са вла дан ужа сом ду бо ке та ме. Људ ска при ро да Бож јег 
Си на за дрх та ла је у том ча су ис ку ше ња. Са да се ни је мо лио за 
сво је уч ени ке да њи хо ва ве ра не кло не, већ за сво ју ду шу, ко ја је 
би ла у ис ку ше њу и ве ли кој пат њи. Стра шан тре ну так је при спео 
– тре ну так од лу ке о суд би ни све та. Суд би на чо ве чан ства по-
дрх та ва ла је на ме ри ли ма. Хри стос је мо гао чак и са да да од би је 
ча шу до де ље ну гре шном чо ве ку. Још ни је би ло пре ка сно. Мо гао 
је да отре кр ва ви зној са сво га че ла и остави чо ве ка да по ги не у 
сво ме бе за ко њу. Мо гао је да каже: Не ка пре ступ ник при ми ка-
зну за свој грех, а Ја се вра ћам свом Оцу. Да ли ће Бож ји Син ис-
пи ти гор ку ча шу по ни же ња и аго ни је? Да ли ће Не ви ни сно си ти 
по сле ди це про клет ства гре ха да спа се крив ца? Бле де Ису со ве 
усне дрх та вим гла сом из го во ри ле су ре чи: »Оче Мој, ако Ме ова 
ча ша не мо же ми мо и ћи да је не ис пи јем не ка бу де во ља Тво ја.«

Три пу та је из у стио ову мо ли тву. Три пу та је људска при ро да 
устук ну ла пред по след њом, нај ве ћом Жр твом. Али са да пред 
От ку пи те љем све та по ја ви ла се исто ри ја људ ског ро да. Ви део 
је да ће пре кр ши те љи За ко на, мо ра ти да по ги ну ако бу ду оста-
вље ни са ми се би. Ви део је чо ве ко ву бес по моћ ност. Ви део је си-
лу гре ха. Пред Њим су се по ја вљи ва ле не сре ће и жал ос ти осу-
ђе ног све та. Гле дао је ње го ву злу суд би ну ко ја га оче ку је и до нео 
од лу ку: Спа шће чо ве ка ма ко ли ко Га то ко шта ло. При хва тио је 
сво је кр ште ње кр вљу, да би кроз Ње га ми ли о ни оних ко ји су 
осу ђе ни на смрт, мо гли до би ти веч ни жи вот. На пу стио је не бе-
ске дво ро ве, у ко ји ма је све чи сто, срећ но и слав но, да би спа сао 
јед ну из гу бље ну ов цу, је дан свет ко ји је пао услед пре сту па. Он 
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не ће на пу сти ти сво ју ми си ју. По ста ће жр тва по ми ре ња за људ-
ски род ко ји је од лу чио да згре ши. Ње го ва мо ли тва са да оди ше 
по слу шно шћу: »Ако Ме ова ча ша не мо же ми мо и ћи да је не ис-
пи јем не ка бу де во ља Тво ја.«

По што је до нео од луку, пао је као мр тав на тло са ко га се де-
ли мич но по ди гао. Где су са да би ли Ње го ви уче ни ци да не жно 
при др же гла ву сво га кло ну лог Учи те ља и уми ју то че ло ко је је 
за и ста би ло на гр ђе но ми мо си но ва људ ских? Спа си тељ је сам 
га зио у ка ци, и ни ко од љу ди ни је био са Њим.

Али, Бог је па тио са сво јим Си ном. Ан ђе ли су по сма тра ли 
Спа си те ље ве са мрт не му ке. Ви де ли су сво га Го спо да окру же ног 
ле ги о ни ма со тон ских си ла, Ње го ву при ро ду оп те ре ће ну ужа-
сном, та јан стве ном те ско бом. На Не бу је вла да ла ти ши на. Ни је 
так ну та ни јед на хар фа. Ка да би смрт ни ци мо гли да ви де чу ђе-
ње ан ђе о ских че та ко је у ти хом бо лу по сма тра ју ка ко Отац ус-
кра ћу је зра ке светлос ти, љу ба ви и сла ве сво ме љу бље ном Си ну, 
бо ље би схва ти ли ко ли ко је грех од вра тан у Ње го вим очи ма.

Без гре шни све то ви и не бе ски ан ђе ли са ве ли ким за ни ма њем 
по сма тра ли су ис ход овог су ко ба. Со то на и ње гов са вез зла, при-
пад ни ци ле ги о на от па лих, па жљи во су пратили ову ве ли ку кри-
зу у де лу от ку пље ња. Си ле до бра и зла че ка ле су да ви де ка кав ће 
од го вор до ћи на три пу та по но вље ну Хри сто ву мо ли тву. Ан ђе ли 
су че зну ли да олак ша ју пат ње бо жан ском Би ћу ко је стра да, али 
то ни је би ло мо гу ће. Ни је про на ђен ни ка кав пут из ба вље ња за 
Бож јег Си на. У овој стра хо ви тој кри зи, ка да је све ста ја ло пред 
одлу ком, ка да је та јан стве на ча ша по дрх та ва ла у ру ци Чо ве ка бо-
ла, отво ри ло се Не бо, све тлост је за сија ла усред олуј не та ме овог 
одлучујућег ча са и сил ни ан ђео, ко ји сто ји у Бож јој при сут но сти, 
на по ло жа ју са ко га је со то на пао, до шао је и стао по ред Хри ста. 
Ан ђео је до шао не да узме ча шу из Хри сто ве ру ке, већ да Га оја-
ча да је ис пи је, уве ра ва ју ћи Га у Оче ву љу бав. До шао је да по да-
ри си лу бо жан ско – људ ском Мо ли те љу. По ка зао Му је о тво ре но 
Не бо, го во ре ћи Му о ду ша ма ко је ће би ти спа се не Ње го вим пат-
ња ма. Уве ра вао Га је да је Ње гов Отац ве ћи и сил ни ји од со то не, 
да ће Ње го ва смрт на не ти пот пу ни по раз со то ни и да ће цар ство 
овога све та би ти пре да то све ци ма Ви шње га. Ре као Му је да ће ви-
де ти труд ду ше сво је и би ти за до во љан, јер ће ви де ти мно штво 
при пад ни ка људ ског ро да спа се них за сву веч ност.

694



600 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

Хри сто ве ве ли ке ду шев не пат ње нису пре ста ле, али су Га на-
пу сти ли по ти ште ност и обес хра бре ње. Бу ра се ни је сти ша ва ла, 
али је Он на ко га се об ру ши ла, био оја чан да се су прот ста ви ње-
ној же сти ни. Иза шао је тих и ми ран. На Ње го вом ли цу умр ља-
ном кр вљу по чи вао је не бе ски мир. Под нео је оно што ни јед но 
људ ско би ће не би мо гло под не ти, јер је за сва ког чо ве ка оку сио 
самрт не пат ње.

За спа ле уче ни ке из не на да је про бу ди ла светлост, ко ја је 
окру жа ва ла Спа си те ља. Ви де ли су ан ђе ла наг ну тог над Учи те-
љем ко ји је био на зе мљи. Ви де ли су га ка ко по ди же Спа си те-
ље ву гла ву на сво је гру ди и по ка зу је пре ма не бу. Чу ли су ње гов 
глас, као нај сла ђу му зику, ка ко из го ва ра ре чи уте хе и на де. Уче-
ни ци су се се ти ли при зо ра са Го ре пре о бра же ња. Се ти ли су се 
сла ве ко ја је окру жа ва ла Ису са у Храму и Бож јег гла са, ко ји је 
го во рио из обла ка. Са да се по но во от кри ла иста сла ва и ви ше 
се ни су бо ја ли за сво га Учи те ља. Он је био под Бож јим ста ра-
њем; сил ни ан ђео по слан је да Га за шти ти. Уче ни ци су по но во у 
свом умо ру под ле гли не о бич ној по спа но сти ко ја их је са вла да-
ва ла. Исус их је опет на шао ка ко спа ва ју.

Гле да ју ћи их са ту гом, ре као је: »Јед на ко спа ва те и по чи ва те; 
ево се при бли жи час, и Син Чо ве чиј пре да је се у ру ке гре шни ка.«

Док је још из го ва рао ове ре чи, за чуо је ко ра ке све ти не ко ја 
Га је тра жи ла, па је на ста вио: »Уста ни те да иде мо; ево се при-
бли жи из дај ник Мој.«

Ка да је исту пио да до че ка сво га из дај ни ка, на Ису су се ни су 
ви де ли тра го ви Ње го ве не дав не ве ли ке ду шев не бор бе. Сто је ћи 
ис пред сво јих уче ни ка, ре као је: »Ко га тра жи те?« Од го во ри ли 
су: »Ису са На за ре ћа ни на.« Исус је од го во рио: »Ја сам.« Ка да је 
из го во рио ове ре чи, ан ђео ко ји је до ско ра слу жио Ису су, стао је 
из ме ђу Ње га и све ти не. Бо жан ска све тлост оба сја ла је Спа си те-
ље во ли це и при ли ка у об ли ку го лу ба осе ни ла је Ње го во ли це. У 
при сут но сти ове бо жан ске сла ве, зло чи нач ки на стро је на све ти-
на ни је мо гла да с тоји ни тре нут ка. Устук ну ли су. Све ште ни ци, 
ста ре ши не, вој ни ци, па  чак и Ју да, па ли су као мр тви на зе мљу.

Ан ђео се по ву као и све тлост је иш че зла. Исус је имао при ли-
ку да по бег не, али остао је ми ран и при се бан. Као Про сла вље-
ни ста јао је усред те око ре ле го ми ле, ко ја је са да бес по моћ но 
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ле жа ла крај Ње го вих но гу. Уче ни ци су по сма тра ли за не ме ли 
од чу ђе ња и стра ха.

Ме ђу тим, при зор се бр зо про ме нио. Све ти на се пре ну ла. 
Рим ски вој ни ци, све ште ни ци и Ју да, оку пи ли су се око Хри ста. 
Из гле да ли су по сти ђе ни сво јом сла бо сти и упла ше ни да им не 
по бег не. От ку пи тељ је опет пос та вио пи та ње: »Ко га тра жи те?« 
Има ли су до ка за да је Онај ко ји је ста јао пред њи ма Бож ји Син, 
али ни су при хва ти ли осве до че ње. На пи та ње »Ко га тра жи те«, 
опет су од го во ри ли: »Исуса На за ре ћа ни на.« Спа си тељ је та да 
ре као по ка зу ју ћи на уче ни ке: »Ка зах вам да сам Ја. Ако да кле 
ме не тра жи те оста ви те ове нек иду.« Знао је да им је вера би ла 
сла ба, па је на сто јао да их за шти ти од ис ку ше ња и не во ље. Био 
је спре ман да се жр тву је за њих.

Из дај ник Ју да ни је за бо ра вио уло гу ко ју је тре ба ло да од и-
гра. Када је го мила ушла у врт, он јој је био во дич, ко га је не по-
сред но пра тио пр во све ште ник. Ису со вим про го ни те љи ма дао 
је знак ре кав ши: »Ко га ја це ли вам Онај је; др жи те Га.« (Ма теј 
26,48) Са да се по на шао као да не ма ни ка кве ве зе са њи ма. При-
шав ши Ису су, узео Га је за ру ку као бли ског при ја те ља. Осло-
вив ши Га: »Здра во Ра ви«, по љу био је Ису са ви ше пу та и као да 
је пла као, са жа ље ва ју ћи Га због опа сно сти у ко јој се на ла зи.

Исус му је ре као: »При ја те љу шта ћеш ти ов де?« Ње гов глас 
дрх тао је од жал ос ти ка да је до дао: »Ју да, зар це ли вом из да јеш 
Си на Чо ве чи је га?« Овај по зив тре ба ло је да про бу ди са вест из дај-
ни ка и дир не ње го во око ре ло ср це; али част, вер ност и људ ска не-
жност на пу сти ли су га. Ста јао је др ско и иза зи вач ки, не по ка зу ју-
ћи ни ка кву спрем ност да по пу сти. Пре дао се со то ни и ви ше ни је 
имао си ле да му се од у пре. Исус ни је од био из дај ни ков по љу бац.

Го ми ла се охра бри ла ка да је ви де ла да Ју да до ди ру је осо бу, 
ко ја је са мо пре не ко ли ко тре ну та ка би ла про сла вље на пред 
њи хо вим очи ма. Ухва ти ли су Ису са и по че ли да ве зу ју те пле-
ме ни те ру ке ко је су увек чи ни ле са мо до бро.

Уче ни ци су ми сли ли да њи хов Учи тељ не ће до пу сти ти да Га 
ухва те. Иста си ла ко ја је учи ни ла да ови љу ди по па да ју као мр-
тви, мо гла их је и да ље др жа ти не моћ ни ма, све док Исус и они 
као Ње го ви пра ти о ци не по бег ну. Би ли су раз о ча ра ни и озло-
је ђе ни, ка да су ви де ли ко ноп це ко ј им су по че ли да ве зу ју ру ке 
Оно га ко га су во ле ли. Раз љу ће ни Пе тар је на гло по те гао мач и 
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по ку шао да од бра ни сво га Учи те ља, али од се као је са мо ухо пр-
во све ште ни ко вом слу зи. Ка да је Исус ви део шта се до го ди ло, 
осло бо дио је сво је ру ке, иа ко су их рим ски вој ни ци чвр сто др-
жа ли и ре као: »Оста ви те то!« За тим је до дир нуо ре ње но ухо и 
оно је од мах оздра ви ло. А он да је ре као Пе тру: »Вра ти нож свој 
на ме сто ње го во; јер сви ко ји се ма ше за нож од но жа ће из ги-
ну ти. Или ми слиш ти, да Ја не мо гу сад умо ли ти Оца сво је га да 
Ми по ша ље ви ше од два на ест ле ги о на ан ђе ла?« Уме сто сва ког 
уче ни ка – је дан ле ги он! О, за што, ми сли ли су уче ни ци, не спа са-
ва Се бе и нас? Од го ва ра ју ћи на њи хо ву не из ре че ну ми сао, Он је 
до дао: »Али ка ко би се ис пу ни ло што сто ји у Пи сму да ово тре ба 
да бу де?« »Ча ша ко ју Ми да де Отац зар да је не пи јем?«

До сто јан ство зва ња је вреј ских во ђа ни је их спре ча ва ло да се 
при дру же Ису со вим го ни те љи ма. Ње го во хва та ње би ло је ису-
ви ше ва жно да би га по ве ри ли пот чи ње ним. Лу ка ви све ште-
ни ци и ста ре ши не при дру жи ли су се чу ва ри ма ре да у Храму 
и го ми ли ко ја је пра ти ла Ју ду до Гет си ма ни је. Ка кво је то би ло 
дру штво за те до сто јан стве ни ке сје ди ње не са го ми лом ко ја је 
че зну ла за уз бу ђе њи ма и би ла на о ру жа на сва ко вр сним оруж-
јем, као да го ни звер!

Окре нув ши се све ште ни ци ма и ста ре ши на ма, Хри стос их 
је гле дао про дор ним по гле дом. Ре чи ко је је из го во рио пам-
ти ће док год су жи ви. Бил е су као оштре стре ле Све мо гу ће га. 
До сто јан стве но је ре као: Иза шли сте на Ме не са ма че ви ма и 
ко љем као на ло по ва и раз бој ни ка. Из да на у дан се део сам и 
учио у Храму. Има ли сте при ли ке да Ме ухва ти те, а ни шта ни-
сте пред у зе ли. Ноћ је по де сни ја за ваш по сао. »Али је сад ваш 
час и област та ме.«

Уче ни ци су се упла ши ли ка да су ви де ли ка ко Исус до пу шта 
да Га у хва те и ве жу. Би ли су увре ђе ни што је мо рао да под не се 
ово по ни жа ва ње које је погодило и Њега и њих. Ни су мо гли да 
раз у ме ју Ње го во по на ша ње, кривећи Га што се по ко рио све ти-
ни. У сво јој озло је ђе но сти и стра ху, Пе тар је пред ло жио да се 
са ми спа са ва ју. По слу шали су овај пред лог: »Оста вив ши Га уче-
ни ци сви по бе го ше.« Али Хри стос је пред ска зао ово на пу шта-
ње. »Ево«, ре као је, »иде час, и већ је на стао, да се раз бег не те 
сва ки на сво ју стра ну и Ме не са ма оста ви те; али ни сам сам, јер 
је Отац са Мном.« (Јо ван 16,32)
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Гла ва 75

Ова гла ва за сно ва на је на Ма те ју 26,57–75; 27,1:
Мар ку 14,53–72; 15,1; Лу ки 22,54–71; Јо ва ну 18,13–27. 

ПРЕД АНОМ И КА ЈА ФОМ 

По жу ри ва ли су Ису са пре ко по то ка Ке дро на, по ред вр то ва 
и ма сли ња ка и кроз утих ну ле ули це усну лог гра да. По ноћ 

је про шла и по ви ци буч не све ти не, ко ја Га је пра ти ла, оштро су 
се про ла ма ли кроз ноћ ни мир. Спа си тељ је био ве за н и до бро 
чу ван, а сва ки по крет на но сио му је бол. Они ко ји су Га ухва ти-
ли са не стр пље њем и жур бом од ми ца ли су са Њим пре ма дво-
ру Ане, бив шег пр во све ште ни ка.

Ана је био гла ва по ро ди це, ко ја је вр ши ла све ште нич ку слу-
жбу, а на род га је, по шту ју ћи ње го ву ста рост, пре по знавао као 
пр во све ште ни ка. Тра жи ли су ње гов са вет и при хва та ли га као 
Бож ји глас. Он је пр ви мо рао да ви ди Ису са као за ро бље ни ка 
све ште нич ке мо ћи. Мо рао је да бу де при су тан при ли ком ис-
пи ти ва ња за тво ре ни ка, из бо ја зни да ма ње ис ку сни Кај афа не 
оства ри циљ на ко ме су ра ди ли. Овом при ли ком, по сва ку це ну, 
Хри ста тре ба осу ди ти и за то су не оп ход ни ње го во лу кав ство, 
окрет ност и оштро ум ност.

Хри сту зва нич но тре ба да бу де су ђе но пред Си не дри о ном; али 
пред Аном био је под врг ну т прет ход ном ис пи ти ва њу. По рим-
ском за ко ну, Си не дри он ни је мо гао да из рек не смрт ну пре су ду. 
Они су мо гли са мо да ис пи та ју за тво ре ни ка и до не су пре су ду, 
ко ју су пра во сна жном про гла ша ва ле рим ске вла сти. За то је би-
ло по треб но да се про тив Хри ста по диг ну та кве оп ту жбе ко је ће 
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и Ри мља ни сма тра ти нај те жим. Та ко ђе је тре ба ло про на ћи оп ту-
жбу ко ја ће Га учи ни ти кри вим у очи ма Је вре ја. Ме ђу све ште ни-
ци ма и по гла ва ри ма ни је би ло ма ло оних ко ји су веровали Хри-
сто вом уче њу и са мо страх од ис кљу че ња спре ча вао их је да Га 
при зна ју. Све ште ни ци су до бро упам ти ли Ни ко ди мо во пи та ње: 
»Еда ли за кон наш су ди чо ве ку, до кле га нај пре не са слу ша и до-
зна  шта чи ни?« Ово пи та ње је за из ве сно вре ме раз је ди ни ло са вет 
и осу је ти ло њи хо ве на ме ре. Јо сиф из Ари ма те је и Ни ко дим са да 
ни су би ли по зва ни, али би ло је дру гих ко ји би се мо жда усу ди ли 
да го во ре у ко рист прав де. Ис тра га је мо ра ла да бу де та ко во ђе-
на да све чла но ве Си не дри о на ује ди ни про тив Хри ста. По сто ја ле 
су две оп ту жбе, ко је су све ште ни ци же ле ли да утвр де. Ако би за 
Хри ста мо гло да се до ка же да је ху лио на Бо га,  осу ди ли би Га Је-
вре ји. Ако би Га про гла си ли кри вим за бу ну, оси гу ра ли би осу ду 
од стра не Ри мља на. Ана је по ку ша во да нај пре учвр сти дру гу оп-
туж бу. Ис пи ти вао је Ису са о Ње го вим уче ни ци ма и Ње го вој на-
у ци, на да ју ћи се да ће за тво ре ник ре ћи не што што ће му да ти чи-
ње ни це ко је би да ље ко ри стио. На сто јао је да из ву че не ку тврд њу 
ко ја би до ка за ла да је Он те жио да осну је тај но дру штво са ци љем 
да ус по ста ви но во цар ство. Та да би све ште ни ци мо гли да Га пре-
да ју Ри мља ни ма као онога ко ји на ру ша ва мир и иза зи ва по бу ну.

Хри стос је као у отво ре ној књи зи чи тао све ште ни ко ву на-
ме ру. Као да чи та нај скри ве ни ји део ду ше сво га ислед ни ка, по-
ре као је да из ме ђу Ње га и Ње го вих след бе ни ка по сто ји ика кав 
тај ни са вез и да их је оку пљао тај но или у мра ку, кри ју ћи та ко 
сво је на ме ре. Он ни је крио сво је ци ље ве ни на у ку. »Ја го во рих 
јав но све ту«, од го во рио је, »Ја сваг да учих у збор ни ци и у цр-
кви, где се сваг да ску пља ју Ју деј ци, и ни шта тај но не го во рих.«

Спа си тељ је свој на чин ра да ста вио на су прот ме то да ма сво-
јих ту жи ла ца. Ме се ци ма су Га го ни ли, на сто је ћи да Га ухва те у 
зам ку и до ве ду пред тај ни суд, на ко ме би ла жним све до че њем 
мо гли оства ри ти оно  што је би ло не мо гу ће ча сним сред стви ма. 
Са да су оства ри ли сво је не ма ре. По ноћ но хап ше ње, исме ја ва-
ње и вре ђа ње од све ти не пре осу де, или чак и оп туж бе, био је 
њи хов на чин ра да, а не Ње гов. Њи хо во де ло пред ста вља ло је 
кр ше ње за ко на. Пре ма њи хо вим про пи си ма са сва ким чо ве-
ком тре ба по сту пи ти као са не ви ним, све док се не до ка же да 
је крив. Све ште ни ци су би ли осу ђе ни соп стве ним про пи си ма.
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Окре нув ши се свом ислед ни ку, Исус је ре као: »Што пи таш 
Ме не?« Зар све ште ни ци и по гла ва ри ни су сла ли ухо де да мо тре 
на Ње го во кре та ње и из ве шта ва ју о сва кој Ње го вој ре чи. Зар 
ови ни су би ли при сут ни на сва ком оку пља њу на ро да и све ште-
ни ци ма до но си ли оба ве ште ња о свим Ње го вим ре чи ма и де ли-
ма?« »Пи тај оне ко ји су слу ша ли шта сам го во рио«, од го во рио 
је Исус, »ево они зна ју шта сам Ја го во рио.«

Ана је био ућут кан од луч ним од го во ром. Бо је ћи се да Хри-
стос не ка же не што о ње го вом на чи ну ра да, ко ји је он па жљи во 
чу вао у тај но сти, овога пу та ни шта Му ви ше ни је ре као. Је дан 
од ње го вих слу жбе ни ка раз гне вио се ка да је ви део да је Ана 
ућут кан и уда рио је Ису са по обра зу го во ре ћи: »Зар та ко од го-
ва раш по гла ва ру све ште нич ко ме?«

Хри стос је бла го од го во рио: »Ако зло ре кох, до ка жи да 
је зло; ако ли до бро за што ме би јеш?« Ни је из го во рио оштре 
освет нич ке ре чи. Ње гов бла ги од го вор про и за шао је из без гре-
шног, стр пљи вог и не жног ср ца ко је ни је мо гло би ти иза зва но.

Увре де и ру га ње на но си ли су Хри сту ве ли ку пат њу. Из ру ку 
би ћа, ко ја је ство рио и за ко ја под но си бес крај ну жр тву при мио 
је сва ку сра мо ту. Па тио је у сра зме ри са са вр шен ством сво је 
све то сти и мр жње пре ма гре ху. Су ди ли су Му љу ди, ко ји су де-
ло ва ли као зло тво ри, и то је за Ње га  пред ста вља ло  велику жр-
тву. За ње га је би ло стра шно на ћи се окру жен људ ским би ћи ма 
под вла шћу со то не. З нао је да би у јед ном тре нут ку, са мо бле-
ском сво је бо жан ске си ле, мо гао поло жи ти сво је сви ре пе му-
чи те ље у прах. То Му је под но ше ње ис тра ге чи ни ло још те жим.

Је вре ји су оче ки ва ли Ме си ју ко ји ће се от кри ти спо ља шњим 
сја јем. Оче кив а ли су да ће јед ним бле ском све мо гу ће во ље из ме-
ни ти ток људ ских ми сли и при мо ра ти их да при зна ју Ње го ву вр-
хун ску власт. Ве ро ва ли су да ће та ко обез бе ди ти сво је уз ди за ње и 
за до во љи ти њихове сла во љу би ве на де. Док су са Њим по сту па ли 
са пре зи ром, Христос је био у ве ли ком ис ку ше њу да от кри је свој 
бо жан ски ка рак тер. Јед ном реч ју, јед ним по гле дом, мо гао је сво је 
про го ни те ље да при си ли да при зна ју да је Он Го спод из над ца ре ва 
и по гла ва ра, све ште ни ка и Храма. Био је то те жак за да так за др жа-
ти полож ај, ко ји је иза брао кад се из јед на чио са људ ским ро дом.

Не бе ски ан ђе ли би ли су све до ци сва ко га де ла учи ње ног про-
тив њи хо вог во ље ног За по вед ни ка. Жар ко су же ле ли да осло бо-
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де Хри ста. Под Бож јом упра вом ан ђе ли су све моћ ни. Слу ша ју ћи 
Хри сто ву за по вест, једне ноћи уни шти ли су асир ску вој ску од 
сто осам де сет и пет хи ља да љу ди. Са ка квом би ла ко ћом ан ђе-
ли, по сма тра ју ћи срам не при зо ре са Хри сто вог су ђе ња, мо гли да 
по све до че о сво ме не го до ва њу уни шта ва њем Бож јих не при ја те-
ља! Али ни је им на ло же но да тако учи не. Онај ко ји би мо гао да 
осу ди сво је не при ја те ље на смрт, под но сио је људску окрут ност. 
Ње го ва љу бав пре ма Оцу и Ње го во све ча но обе ћа ње да то од 
ства ра ња све та, да ће по ста ти Но си лац гре ха, по ве ли су Га да без 
жа ље ња под не се су ро ви по сту пак оних ко је је до шао да спа се. 
Део Ње го ве ми си је био је да у сво јој људ ској при ро ди под не се 
ру га ње и зло ста вља ње ко ји ма су Га љу ди мо гли оба су ти. Је ди на 
на да људ ског ро да на ла зи ла се у овом Хри сто вом по ко ра ва њу 
све му што је мо рао да под не се од људ ских ру ку и ср ца.

Хри стос ни је ре као ни шта што би мо гло да ти не ку пред ност 
Ње го вим ту жи те љи ма, али био је ве зан да би се по ка за ло ка-
ко Га сма тра ју кри вим. Сва ка ко је мо рао да по сто ји при вид ни 
из глед прав де. Би ло је не оп ход но да по сто ји фор ма за кон ског 
су ђе ња. Вла сти су од лу чи ле да то убр за ју. Зна ли су колико на-
род це ни Ису са, па су се бо ја ли да не ко не  по ку ша да Га о сло бо-
ди, ако се раз гла си вест о хап ше њу. Исто та ко, ако се пре су да и 
ње но из вр ше ње од мах не оства ри, до шло би до од ла га ња дугог 
не де љу да на због пра зно ва ња Пас хе. То би мо гло да осу је ти њи-
хо ве на ме ре. Да би из деј ство ва ли пре су ду Ису су у ве ли кој ме ри 
за ви си ли су од ви ке мно штва ко је је ве ћим де лом са чи ња вала 
ру ља из Је ру са ли ма. Ако би на сту пи ло од ла га ње од н е де љу дана, 
уз бу ђе ње би осла би ло, а то би ве ро ват но иза зва ло про ти вље ње. 
Бо љи део на ро да био би по кре нут да ста не на Хри сто ву стра-
ну; мно ги би исту пи ли све до че ћи у Ње го ву од бра ну, из но се ћи 
на ви де ло слав на де ла ко ја је учи нио. То би под ста кло на род ни 
гнев про тив Си не дри о на. Њи хо ви по ступ ци би ли би осу ђе ни, 
а Исус осло бо ђен да при ми но во по што ва ње од мно штва. Све-
ште ни ци и погла ва ри зато су од лу чи ли да пре не го што се са зна 
за њи хо ву на ме ру, Исус бу де пре дан у ру ке Ри мља ни ма.

Али пре свега треба про н аћи оп ту жбу. До са да ни су ни шта 
про на шли. Ана је наре дио да  Исуса од ве ду Ка ја фи. Ка ја фа је 
при па дао са ду ке ји ма, од којих су не ки би ли Ису со ви нај љу ћи 
не при ја те љи. Он сам, веома сла бог ка рак те ра, био је исто та-
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ко окру тан, без ду шан и без об зи ран као и Ана. Он не ће би ра-
ти сред ства да уни шти Ису са. Већ је би ло ра но ју тро и ве о ма 
мрач но; уз све тлост бук ти ња и све тиљ ки на о ру жа на го ми ла са 
сво јим за ро бље ни ком кре та ла се према дво ру по гла ва ра све-
ште нич ко га. Ов де, док су се са ку пља ли чла но ви Си не дри о на, 
Ана и Ка ја фа по но во су ис пи ти ва ли Ису са, али без успе ха.

Ка да се са вет оку пио у суд ни ци, Ка ја фа је за у зео сво је ме сто 
пред се да ва ју ћег. И са јед не и са дру ге стра не би ле су су ди је и 
они ко ји су се на ро чи то за ни ма ли за су ђе ње. Рим ски вој ни ци 
ста ја ли су на плат фор ми ис пред пре сто ла. У под нож ју пре сто ла 
ста јао је Исус. По гле ди мно штва би ли су упра вље ни Ње му. Сви 
су би ли ве о ма уз бу ђе ни. Од чи та вог овог мно штва је ди но је Он 
био ми ран и при бран. Са ма ат мос фе ра, која Га је окру жа ва ла, 
као да је би ла ис пу ње на све тим ути ца јем.

Ка ја фа је у Ису су ви део свог су пар ни ка. Спрем ност на ро да да 
слу ша Спа си те ља и ви дљи ва го то вост да при хва ти Ње го ва уче-
ња, под ста кли су гор ку за вист по гла ва ра све ште нич ког. Али док 
је по сма трао за тво ре ни ка, Ка ја фа се ди вио Ње го вом пле ме ни-
том и до сто јан стве ном др жа њу. Про же ло га је осве до че ње да је 
овај Чо век за и ста био сли чан Бо гу. У сле де ћем тре нут ку пре зри-
во је ода гнао ту ми сао. По дру гљи вим и охо лим гла сом зах те вао 
је од Исуса да од мах пред њи ма учи ни не ко од сво јих моћ них 
чу да. Ме ђу тим, ње го ве ре чи као да ни су до пи ра ле до Спа си те ље-
вих уши ју. При сут ни су упо ре ђи ва ли уз бу ђе но и злоб но др жа ње 
Ане и Кај фе са бла гим и до сто јан стве ним Ису со вим по на ша њем. 
Чак и у ми сли ма овог око ре лог мно штва ис кр сло је пи та ње: Зар 
ће овај Чо век бо жан ске по ја ве би ти осу ђен као зло чи нац?

Кај афа, за па зив ши ути цај ко ји је пре о вла дао, пожу ри вао је 
су ђе ње. Ису со ви не при ја те љи би ли су у ве ли кој по мет њи. Ре-
ши ли су да из деј ству ју Ње го ву пре су ду, али ни су зна ли ка ко 
то да по стиг ну. Чла но ви са ве та би ли су по де ље ни на фа ри се је 
и са ду ке је. Ме ђу њи ма је вла да ла же сто ка мр жња и су коб; ни су 
се усу ђи ва ли да се при бли же не ким спор ним тач кама из стра ха 
да се не по сва ђа ју. Са не ко ли ко ре чи Исус је мо гао да под стак-
не њи хо ве ме ђу соб не предрасуде и та ко од вра ти њи хов гнев од 
Се бе. Ка ја фа је то знао, па је же лео да из бег не под сти ца ње су-
ко ба. По сто ја ло је мно штво све до ка ко ји су мо гли да по твр де 
да је Хри стос оп ту жи вао све ште ни ке и књи жев ни ке, да их је 
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на зивао ли це ме ри ма и уби ца ма; али ова кво све до чан ство ни је 
би ло по год но за из но ше ње. Истим је зи ком слу жи ли су се са ду-
ке ји у сво јим оштрим рас пра ва ма са фа ри се ји ма. Та кво све до-
чан ство  не би има ло ни ка кву вред ност за Ри мља не, ко ји су и 
са ми осе ћа ли од врат ност пре ма фарисејском пре тва ра њу. По-
сто ја ло је мноштво до ка за да се Исус ни је оба зи рао на је вреј ска 
пре да ња и да је са не по што ва њем  го во рио о мно гим њи хо вим 
уред ба ма, али у односу на пре да ња фа ри се ји и са ду ке ји би ли су 
у ош тром не при ја тељ ству, па и овај до ка з не би имао ни ка кву 
вредност за Ри мља не. Хри сто ви не при ја те љи ни су се усу ђи ва-
ли да Га оп ту же за пре кр шај Су бо те, јер би ис тра га от кри ла ка-
рак тер Ње го вог де ла. Ако би се го во ри ло о Ње го вим чу ди ма 
ис це љи ва ња, пра ви циљ све ште ни ка био би осу је ћен.

Пот ку пље ни су ла жни све до ци да оп ту же Ису са за под стре-
ка ва ње побу не и же ље за ус по ста вља њем не за ви сне вла да ви не. 
Ме ђу тим, њи хо во све до че ње по ка за ло се не по у зда ним и про-
тив реч ним. При ли ком ис тра ге по би ја ли су соп стве не тврд ње.

Хри стос је на по чет ку сво је слу жбе ре као: »Раз ва ли те ову 
цр кву и за три да на по диг ну ћу је.« Сли ко ви тим про роч ким је-
зи ком Он је тако пред ска зао сво ју смрт и вас кр се ње. »А он го-
во ра ше за цр кву те ла сво је га.« (Јо ван 2,19.21) Ове ре чи Је вре ји 
су схва ти ли у до слов ном сми слу, као да се од но се на Храм у 
Је ру са ли му. Од свега што је Хри стос го во рио, све ште ни ци ни су 
би ли у ста њу да на ђу не што што би као ово мо гли ис ко ри сти ти 
про тив ње га. Ла жним ту ма че њем ових ре чи на да ли су се да ће 
сте ћи не ко пре и мућ ство. Ри мља ни су се укљу чи ли у по нов ну 
из град њу и улеп ша ва ње Храма, па су се ти ме ве о ма по но си ли; 
сва ки пре зир пре ма ње му си гур но ће иза зва ти и њи хо во не го-
до ва ње. Ов де су се мо гли сло жи ти Ри мља ни и Је вре ји, фа ри се ји 
и са ду ке ји, јер су сви ве о ма по што вали Храм. За ово су про-
на шли два све до ка чи је све до чан ство ни је би ло та ко про тив-
реч но као што је би ло све до че ње дру гих. Је дан од њих, ко га су 
под ми ти ли да оп ту жи Ису са, из ја вио је: »Он је ка зао: Ја мо гу 
раз ва ли ти цр кву Бож ју и за три да на на чи ни ти је.« На тај на чин 
Хри сто ве ре чи по гре шно су при ка за не. Да су би ле при ка за не 
тач но она ко ка ко их је из го во рио, оне не би мо гле допринети да 
бу де осу ђен чак ни од Си не дри о на. Да је Исус био са мо чо век, 
као што су Је вре ји твр ди ли, Ње го ва из ја ва озна чи ла би са мо 
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не ра зу ман, хва ли са ви дух, али не би мо гла би ти пре тво ре на у 
бо го ху ље ње. Иа ко су ла жни све до ци пот пу но по гре шно при ка-
за ли Ње го ве ре чи, оне ни су са др жа ле не што што би Ри мља ни 
сма тра ли зло чи ном ко ји за слу жу је смрт.

Исус је стр пљи во слу шао про тивреч на све до че ња. Ни је изу-
стио ни јед ну реч у сво ју од брану. Ње го ви ту жи те љи нај зад су 
ста ли збу ње ни, по сра мље ни и раз ја ре ни. Су ђе ње ни је ни ка ко 
на пре до ва ло; из гле да ло је да ће њи хо ва за ве ра до жи ве ти не у-
спех. Кај афа је био оча јан. Остала му је пос лед ња мо гућ ност; 
Хри ста тре ба при мо ра ти да сам Се бе осу ди. Пр во све ште ник је 
ус тао са сво је су диј ске сто ли це ли ца из об ли че ног гне вом, док 
су му глас и по на ша ње по ка зи ва ли да би уни штио за тво ре ни-
ка, ко ји је ста јо пред њим, ка да би то би ло у ње го вој мо ћи. »Зар 
ни шта не од го в а раш«, уз вик нуо је, »што ови на те бе све до че?«

Исус је са чу вао свој мир. »Му чен би и зло ста вљен, али не 
отво ри уста сво јих; као јаг ње на за кла ње во ђен би и као ов ца не-
ма пред оним ко ји је стри же не отво ри уста сво јих.« (Иса и ја 53,7)

На кра ју, по ди жу ћи сво ју де сни цу пре ма не бу, Ка ја фа се у 
об ли ку све ча не за кле тве обра тио Ису су: »За кли њем Те жи вим 
Бо гом да нам ка жеш је си ли Ти Хри стос Син Бож ји?«

Исус на овај зах тев ни је мо гао да ћу ти. Би ло је вре ме ка да је 
тре ба ло ћу та ти, а и вре ме ка да је тре ба ло го во ри ти. Док Му ни је 
не по сред но по ста вље но пи та ње, Он ни је го во рио. Знао је да ће 
ако са да од го во ри, Ње го ва смрт би ти си гур на. Ме ђу тим, по зив 
је упу тио нај ви ши при зна ти пред став ник вла сти на ро да и у име 
Све ви шње га. Хри стос ни је же лео да се по ка же не по кор ним према 
за ко ну. Још ви ше од то га, по кре ну то је пи та ње Ње го вог од но са 
са Оцем. Он ја сно мо ра да об ја ви свој ка рак тер и ми си ју. Исус је 
ре као сво јим уче ни ци ма: »А ко ји год при зна Ме не пред љу ди ма, 
при зна ћу и Ја ње га пред Оцем сво јим ко ји је на не бе си ма.« (Ма теј 
10,32) Сво јим лич ним при ме ром са да је по но вио ову по у ку.

Сва ко ухо би ло је спрем но да слу ша и сва ко око не тре ми це 
је по сма тра ло Ње го во ли це ка да је од го во рио: »Ти ка за.« Као да 
је не бе ска светлост оба сја ла Ње го во бле до ли це ка да је до дао: 
»Али Ја вам ка жем: От се ле ће те ви де ти Си на Чо ве чи је га где се-
ди с де сне стра не Си ле и иде на обла ци ма не бе ским.«

За тре ну так Хри сто во бо жан ство бле сну ло је кроз Ње го ву 
људ ску при ро ду. Пр во све ште ник је дрх тао пред Спа си те ље вим 

707



610 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

про дор ним  по гле дом. Тај по глед као да је чи тао ње го ве са кри-
ве не ми сли и као да је па лио ње го во ср це. Ни када у свом ка-
сни јем жи во ту ни је за бо ра вио тај про до ран по глед про го ње ног 
Бож јег Си на.

»От се ле ће те ви де ти«, ре као је Исус, »Си на Чо ве чи је га где 
се ди с де сне стра не Си ле и иде на обла ци ма не бе ским.« Овим 
ре чи ма Хри стос је при ка зао су про тан при зор оно ме ко ји се 
од и гра вао. Он, Го спо дар жи во та и сла ве, се де ће Бо гу са де сне 
стра не. Он ће би ти Су ди ја це лој Зе мљи, а про тив Ње го ве од лу ке 
не ће би ти жал бе. Та да ће сва ка тај на би ти ра све тље на Бож јом 
по ја вом и сва коме ће би ти  пре су ђе но пре ма ње го вим де ли ма.

Хри сто ве ре чи упла ши ле су пр во све ште ни ка. По ми сао да ће 
мр тви вас кр сну ти и да ће ста ти пред Бо гом да при ме на гра ду 
пре ма сво јим де ли ма, про же ла је Ка ја фу ужа сом. Ни је же лео да 
ве ру је да ће у бу дућ но сти при ми ти осу ду пре ма сво јим де ли ма. 
Као у не кој па но ра ми кроз ње го ве ми сли про ла зи ли су при зо-
ри по след њег су да. За тре ну так је угле дао стра шан при зор ка ко 
гро бо ви вра ћа ју сво је мр тва це, са тај на ма за ко је су сма тра ли да 
ће би ти веч но скри ве не. За тре ну так се осе ћао као да сто ји пред 
веч ним Су ди јом, чи је очи све ви де, чи та ју ње го ву ду шу и из но се 
на ви де ло тај не ко је је сма трао са кри ве ним за јед но са мр тви ма.

При зор је иш че зао ис пред све ште ни ко вих очи ју. Ње га као 
са ду ке ја, Хри стове ре чи оштро су ко сну ле. Ка ја фа је по ри цао 
на у ку о вас кр се њу, су ду и бу ду ћем живо ту. Са да га је об у зео 
со тон ски гнев. Зар да овај чо век, за тво ре ник, пред њим на па да 
ње го ве нај о ми ље ни је те о ри је? Раз де рав ши сво је ха љи не, да би 
на род ви део ње го во ла жно згра жа ње, зах те вао је да се без да-
љих ис пи ти ва ња, за тво ре ник осу ди због ху ље ња на Бо га. »Шта 
нам тре ба ју ви ше све до ци«, ре као је, »ево сад чу сте ху лу Ње го-
ву. Шта ми сли те?« И сви су Га осу ди ли.

Убе ђе ње по ме ша но са гне вом на вело је Ка ја фу да учи ни то 
што је учи нио. Био је љут на са мо га се бе што је по ве ро вао Хри-
сто вим ре чи ма, па је уме сто да раз де ре сво је ср це у ду бо ком 
до жи вља ва њу исти не и при зна њу да је Исус Ме си ја, раз де рао 
сво је све ште нич ке ха љи не у од луч ном про ти вље њу. Овај чин 
имао је ду бо ко зна че ње. Ка ја фа ни је на зи рао ње го во зна че ње. У 
овом чи ну, из вр ше ном да би ути цао на су ди је и тако из деј ство-
ва о Хри сто ву пре су ду, пр во све ште ник је пре су дио са мом се би. 
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По Бож јем за ко ну био је ис кљу чен из све ште нич ке слу жбе. Сам 
је се би из ре као смрт ну пре су ду.

Пр во све ште ник ни је смео да раз де ре сво је ха љи не. Ле вит-
ски за кон за бра њи вао је то под прет њом смрт не ка зне. Ни под 
ка квим усло ви ма, ни у ко јој при ли ци, све ште ник ни је смео да 
ра з де ре сво је ха љи не. Ме ђу Је вре ји ма је по сто јао оби чај да при-
ли ком смр ти при ја те ља раз де ру сво ју оде ћу, али све ште ни ци 
ни су сме ли да се пово де за овим оби ча јем. Хри стос је о ово ме 
из дао Мој си ју из ри чи ту за по вест (3. Мој си је ва 10,6).

Све што су све ште ни ци но си ли мо ра ло је да бу де це ло и без 
ика кве ма не. Тим сјај ним слу жбе ним ха љи на ма при ка зан је ка-
рак тер ве ли ког Узо ра, Ису са Хри ста. Бог ни је могао да при хва-
ти ни шта дру го осим са вр шен ства у оде ва њу и ста ву, у ре чи ма 
и ду ху. Он је свет и Ње го ва сла ва и савр шен ство мо ра ју би ти 
пред ста вље ни у зе маљ ској слу жби. Ни шта осим са вр шен ства не 
мо же пра вил но да пред ста ви све тост не бе ске службе. Смрт ни 
чо век мо же да раз де ре сво је ср це,  по ка зу ју ћи скру шен и по ни-
зан дух. Бог то при хва та. Али на све ште нич ким ха љи на ма ни-
је се сме ла  на пра ви ти ни ка ква по де ро ти на, јер би то  на ру ши ло 
при ка зи ва ње не бе ских вред но сти. На пр во све ште ни ка ко ји би 
се усу дио да се са раз де ра ним ха љи на ма по ја ви у све тој слу жби 
и уче ству је у слу жби у све ти њи, гле да ло се као на  о но га ко ји 
се одво јио од Бо га. Раз де рав ши сво је ха љи не, сам је се би од у-
зео ка рак тер пред став ни ка. Бог га ви ше ни је при хва тао као све-
ште ни ка ко ји мо же да оба вља слу жбу. На чин по сту па ња ко ји је 
Кајафа от крио по  к а  зао је људ ску страст, људ ско не са вр шен ство.

Раз ди ру ћи сво је ха љи не, Ка ја фа је по га зио Бож ји за кон да 
би сле дио људ ско пре да ње. По за ко ну ко ји су љу ди по ста ви-
ли би ло је мо гу ће да у слу ча ју ху ле на Бо га, све ште ник раз де ре 
сво је ха љи не згра жа ва ју ћи се над гре хом и да због тога не бу де 
крив. Та ко је људ ским за ко ном уки нут Божји за кон.

На род је пажљиво пра тио сва ки пр во све ште ни ков по сту пак 
и Ка ја фа је ми слио да ће ис по ља ва њем сво је по бо жно сти оста-
ви ти ду бок ути сак. Ме ђу тим, овим де лом уоб ли че ним у оп ту-
жбу про тив Хри ста, ру жио је Оно га о ко ме је Бог ре као: »Јер 
је моје име у њему.« (2. Мојсијева 23,21) Он сам похулио је на 
Бога. Изрекао је пресуду Христу као богохулнику, а сам је био 
под Божјом осудом.
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Док је Ка ја фа раз ди рао сво је ха љи не, ње гов чин обе ле жио је 
ме сто, ко је ће је вреј ски на род по сле то га заузети у од но су пре-
ма Бо гу. Не ка да во љен Бож ји на род одво јио се од Ње га и бр-
зо по ста јао на род ко га Је хо ва ни је при зна вао за свој. Ка да је 
Хри стос уз вик нуо на кр сту: »Свр ши се« (Јо ван 19,30), а за ве са у 
Храму раз де ра ла на дво је, Све ти Чу вар про гла сио је да је је вреј-
ски на род од ба цио Ње га који је био пред сли ка свих њи хо вих 
сим бо ла, су шти на свих њи хо вих сли ка. Из раиљ се одво јио од 
Бога. Ка ја фа је са да мо гао да раз де ре сво је све ште нич ке ха љи-
не, ко је су озна ча ва ле ње го во по ла га ње пра ва да бу де пред став-
ник ве ли ког Пр во све ште ни ка, јер ни за ње га, ни за на род оне 
ни су има ле ви ше ни ка квог зна ча ја. Пр во све ште ник је мо гао да 
раз де ре сво је ха љи не згра жа  ју ћи се над со бом и на ро дом.

Си не дрион је про гла сио да Исус за слу жу је смрт, ме ђу тим 
ис пи ти ва ти за тво ре ни ка но ћу би ло је су прот но је вреј ском за-
ко ну. Зва нич на пре су да мо гла је бити до не та са мо при днев ној 
све тло сти и пу ном за сед а њу са ве та. Упр кос то ме, пре ма Спа си-
те љу су по сту пи ли као пре ма осу ђе ном зло чин цу и пре пу сти ли 
Га зло ста вља њу нај ни жих и нај го рих из ме ђу љу ди. Пр во све-
ште ни ков двор био је окру жен отво ре ним дво ри штем у ко ме 
су се оку пи ли вој ни ци и мно ги дру ги. Кроз ово дво ри ште во-
ди ли су Ису са до про сто ри је за стра жа ре, а Он је са свих стра на 
наилазио на под сме ва ње сво јој из ја ви да је Бож ји Син. Ру га ју ћи 
се по на вља ли су Ње го ве ре чи да ће се де ти »с де сне стра не Си-
ле« и да »иде на обла ци ма не бе ским«. Док је био у про сто ри ји за 
стра жа ре, оче ку ју ћи суд ски пре трес, ни је био за шти ћен. Не у ка 
све ти на за па зи ла је сви ре пост са ко јом се на са ве ту по сту па ло 
пре ма Ње му, па су због то га до зво ли ли се би пра во да ис по ље 
све со тон ске еле мен те сво је при ро де. Хри сто ва истин ска пле-
ме ни тост и бо жан ско др жа ње под ста кли су њи хов бес. Ње го ва 
кро тост, Ње го ва не ви ност, Ње го во ве ли чан стве но стр пље ње, 
ис пу ња ва ло их је со тон ском мр жњом. По га же не су ми л ост и 
прав да. Ни са јед ним зло чин цем ни ка да се ни је по сту па ло та ко 
не људски као са Бож јим Си ном.

Ме ђу тим, мно го ду бљи бол це пао је Ису со во ср це, уда рац 
који је иза зивао нај ду бљи бол ни је могла да за да не при ја те ље ва 
ру ка. Док је био под врг нут ру га њу и ис пи тив а њу пред Ка ја фом, 
Хри ста се од ре као је дан од Ње го вих уче ни ка.
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По што су сво га Го спо да на пу сти ли у вр ту, два уче ни ка усу-
ди ла су се да са из ве сне уда ље но сти пра те све ти ну ко ја је во-
ди ла Ису са. Пе тар и Јо ван би ли су ти уче ни ци. Све ште ни ци су 
пре по зна ли Јо ва на као зна ног Ису со вог уче ни ка и до зво ли ли 
му при ступ у суд ни цу, на да ју ћи се да ће, ка да бу де ви део по ни-
жа ва ње сво га Во ђе, пре зре ти по ми сао да је та кво би ће Бож ји 
Син. Јо ван је тра жио и до био до пу штење за Пе тра да и он уђе.

У дво ри шту су на ло жи ли ва тру, јер је то би ло нај хлад ни-
је до ба но ћи, не по сред но пред сви та ње. Око ва тре оку пи ло се 
дру штво и Пе тар је са мо у ве ре но за у зео ме сто ме ђу њи ма. Ни-
је же лео да га пре по зна ју као Ису со вог уче ни ка. По ме шав ши 
се не хат но са мно штвом, на дао се да ће га сма тра ти јед ним од 
оних ко ји су до ве ли Ису са у суд ни цу.

Ме ђу тим, ка да је све тлост оба сја ла Пет ро во ли це, же на ко-
ја је би ла на вра ти ма, ис пи ти вач ки га је по гле да ла. За па зи ла је 
да је до шао са Јо ва ном, за па зи ла је из раз обес хра бре но сти на 
ње го вом ли цу и по ми сли ла да би и он мо гао би ти Ису сов уче-
ник. Би ла је јед на од зна ти жељ них слу жав ки у Ка ја фи ном до му. 
Ре кла је Пе тру: »Да ни си и ти од уче ни ка Ње го вих?« Пе тар се 
упла шио и збу нио; по гле ди љу ди из овог ску па од мах су се при-
ко ва ли за ње га Пре тва рао се да је не раз у ме, али би ла је упор на 
и на ста ви ла да го во ри они ма око се бе да је овај чо век био са 
Ису сом. Пе тар је осе ћао да мо ра да јој од го во ри па је љу ти то ре-
као: »Жено, не по зна јем га.« То је би ло пр во од ри ца ње и пе тао 
је од мах за пе вао. О, Пе тре, зар си се та ко бр зо по сти део сво га 
Учи те ља, Зар си се та ко бр зо од ре као сво га Го спо да!

Ула зе ћи у суд ску дво ра ну, ап остол Јо ван ни је по ку ша вао да 
при кри је да је Ису сов след бе ник. Ни је се по ме шао са гру бом го-
ми лом ко ја је ру жи ла ње го вог Учи те ља. Ње му ни су по ста вља ли 
пи та ња за то што се ни је ла жно пред ста вљао и та ко учи нио се бе 
сум њи вим. По тра жио је је дан скро ви ти угао у ко ме га го ми ла не 
би мо гла за па зи ти, али да бу де што бли же Ису су. Ов де је мо гао да 
ви ди и чу је све што се зби ва ло на су ђе њу ње го вом Го спо ду.

Пе тар ни је же лео да га пре по зна ју. Чи не ћи се рав но ду шним 
сту пио је на не при ја тељ ско тло и по стао лак плен ис ку ше ња. 
Да је био по зван да се бо ри за сво га Учи те ља, он би био хра-
бар вој ник; али ка да је прст пре зи ра упе рен на ње га, по ка зао се 
као ку ка ви ца. Мно ги ко ји не устук ну у ак тив ној бор би за сво га 
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Го спо да, од ри чу се сво је ве ре ка да су из ло же ни под сме ху. Дру-
же њем са они ма ко је би тре бало да из бе га ва ју, сту па ју на ста зу 
ис ку ше ња. По зи ва ју не при ја те ља да их ку ша па су на ве де ни да 
ка жу и учи не оно у че му под дру гим окол но сти ма ни ка да не би 
скри ви ли. Хри стов уче ник ко ји у на ше вре ме при кри ва сво ју ве-
ру из страха од стра да ња или сра мо те, од ри че се сво га Го спо да 
исто та ко ства рно као што је то Пе тар учи нио у суд ском тре му.

Пе тар се тру дио да не по ка же ни ка кво за ни ма ње за су ђе ње 
свом Учи те љу, али ње го во ср це гр чи ло се у бо лу кад је чуо су-
ро во по дру ги ва ње, и зло ста вља ње ко је је Он под но сио. Ви ше 
од то га, био је из не на ђен и љут што је Исус под но се ћи та кво 
по сту па ње, по ни жа вао Се бе и сво је след бе ни ке. Да би при крио 
сво ја пр ава осе ћа ња, на сто јао је да се при дру жи Ису со вим про-
го ни те љи ма у њи хо вим не при клад ним до сет ка ма. Али ње го ва 
по ја ва ни је би ла при род на. Ла жно се пред ста вљао, па иа ко је те-
жио да раз го ва ра као да га се то ни шта не ти че, ни је био у ста њу 
да об у зда гнев због зло ста вља ња ко јим је оба сут ње гов Учи тељ.

Па жња је и по дру ги пут скре ну та на ње га и по но во су га 
осум њи чи ли да је Ису сов след бе ник. Са да је са кле твом из ја вио: 
»Не знам тог чо ве ка.« Да та му је још јед на при ли ка. По сле јед ног 
са та, пр во све ште ни ков слу га, ро ђак чо ве ка ко ме је Пе тар од се-
као ухо, упи тао га је: »Не ви дех ли ја те бе у вр ту с Њим?« »Ва и-
сти ну си од њих; јер си Га ли ле јац и го вор твој те из да је.« На ово 
се Пе тар ра з љу тио. Ису со ви уче ни ци би ли су за па же ни по чи-
сто ти свога го во ра, па се Пе тар, да би пот пу но об ма нуо оне ко ји 
су га ис пи ти ва ли и оправ дао уло гу ко ју је пре у зео, са кле твом и 
закли ња њем од ре као сво га Учи те ља. Пе тао је опет за пе вао. Пе-
тар га је чуо и се тио се Хри сто вих ре чи: »Но ћас док два пут пе-
тао не за пе ва три пу та ћеш Ме се од ре ћи.« (Мар ко 14,30)

Док су по ни жа ва ју ће за кле тве још би ле на Пе тро вим уснама 
и продорни пој пе тла још увек од је ки вао у ње го вим уши ма, 
Спа си тељ се окре нуо од на мр ште них су ди ја и погле дао пра во у 
сво га јад ног уче ни ка. Исто вре ме но Пе тар је упра вио сво је очи 
пре ма свом Учи те љу. На том бла гом ли цу чи тао је ду бо ко са жа-
ље ње и бол, али на ње му није би ло ни ка кве љут ње.

Из глед тог бле дог, на па ће ног ли ца, тих дрх та вих уса на,тај 
по глед пун са жа ље ња и пра шта ња про бо је ње го во ср це  као 
стре ла. Са вест се про бу ди ла. Пам ће ње је жив ну ло. Пе тар се се-
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тио ка ко је са мо пре не ко ли ко ча со ва обе ћао да ће са сво јим 
Го спо дом по ћи у за твор и у смрт. Се тио се сво је жа ло сти, ка да 
му је у гор њој со би Спа си тељ ре као да ће Га се од ре ћи три пу та 
те исте но ћи. Пе тар је упра во из ја вљи вао да не по зна је Ису са, 
али је сад, ду бо ко ожа ло шћен, схва тио ко ли ко га је ње гов Го-
спод до бро по зна вао и коли ко је пра вил но чи тао ње го во ср це, 
чи ју пре вар ност ни сам ни је по зна вао. Пли ма успо ме на об ру-
ши ла се на ње га. Спа си те ље ва не жна мил ос ти вост, Ње го ва љу-
ба зност и ду го тр пље ње, Ње го ва не жност и стр пље ње пре ма 
за блу де лим уче ни ци ма – се тио се све га то га. Се тио се опо ме-
не: »Си мо не! Си мо не, ево вас иште со то на да би вас чи нио као 
пше ни цу. А Ја се мо лих за те бе да тво ја ве ра не пре ста не.« (Лу ка 
22, 31,32) Раз ми шљао је са ужа сом о сво јој не за хвал но сти, сво-
јој дво лич но сти, свом кри во клет ству. Још јед ном је по гле дао 
свог Учи те ља и ви део јед ну зло чи нач ку ру ку по диг ну ту да Га 
уда ри по ли цу. Не спо со бан да да ље под но си тај при зор, скр ха-
на ср ца из ју рио је из суд ни це.

Хи тао је у са мо ћу и та му, не знај у ћи и не бри ну ћи се ку да. 
Нај зад се на шао у Гет си ма ни ји. При зор од пре не ко ли ко ча со ва 
ожи вео је у ње го вим ми сли ма. На па ће но ли це ње го вог Го спо да, 
умр ља но кр ва вим зно јем и згр че но од бо ла по ја ви ло се пред 
њим. Са гор ким ка ја њем се тио се да је Исус пла као и био на мо-
ли тви сам у ве ли кој ду шев ној пат њи, док су они, ко ји тре ба да 
се ује ди не са Њим у том ча су ис ку ше ња, спа ва ли. Се тио се Ње-
го ве све ча не опо ме не: »Стра жи те и мо ли те се Бо гу да не пад не-
те у на паст.« (Ма теј 26,41) Опет је по стао оче ви дац при зо ра у 
суд ској дво ра ни. За ње го во ра ње но срце пра во му че ње би ло је 
са зна ње да је до дао нај те же бре ме Спа си те ље вом по ни жа ва њу 
и бо лу. На истом ме сту на ко ме је Исус сво ме Оцу из ли вао сво-
ју ду шу у са мрт ној бор би, Пе тар је пао на сво је ли це и по же лео 
да умре.

Спа ва ју ћи онда када му је Исус на ло жио да стражи и да се 
мо ли, Пе тар је при пре мио пут свом ве ли ком греху. Сви уче-
ни ци пре тр пе ли су ве ли ки гу би так за то што су спа ва ли у том 
одлучујућем ча су. Хри стос је знао те шко ис ку ше ње кроз ко је је 
тре ба ло да про ђу. Знао је коли ко ће со то на ра ди ти да умр тви 
њи хо ва осе ћа ња да би оста ли не спрем ни за ис ку ше ње. За то их 
је опо ме нуо. Да су ти ча со ви у вр ту про ве де ни у стра же њу и 
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мо ли тви, Пе тар се не би пре пу стио узда њу у сво ју сла бу сна-
гу. Не би се од ре као сво га Го спо да. Да су уче ни ци стра жи ли са 
Хри стом у Ње го вој са мрт ној бор би, би ли би при пре мље ни да 
бу ду оче ви ци Ње го вог стра да ња на кр сту. Раз у ме ли би до не кле 
при ро ду Ње го ве не у по ре ди ве пат ње. Би ли би у ста њу да се се-
те Ње го вих ре чи ко је су пред ска зи ва ле Ње го ве пат ње, Ње го ву 
смрт и Ње го во вас кр се ње. Усред мрач ног тре нут ка нај ве ћег ис-
ку ше ња, не ки зра ци на де ра све тли ли би таму и под у пр ли њи-
хо ву ве ру.

Чим је осва нуо дан, Си не дри он се опет са стао и Хри стос је 
по но во уве ден у већ ни цу. Он је про гла сио се бе Бож јим Си ном, 
па су ове Ње го ве ре чи упо тре би ли као оп ту жбу про тив Ње га. 
Али ни су мо гли да Га осу де за то што мно ги од њих ни су би ли 
при сут ни на ноћ ном за се да њу и ни су чу ли Ње го ве ре чи. Зна ли 
су да рим ски суд у њи ма не ће на ћи ни шта што би за слу жи ва ло 
смрт. Ме ђу тим, ка да би сви мо гли по но во да чу ју са Ње го вих 
уса на те ре чи, по сти гли би свој циљ. Ње го во твр ђе ње о ме си-
јан ству мо гли би про ту ма чи ти као бун то ван по ли тич ки зах тев.

»Је си ли ти Хри стос«, го во ри ли су, »ка жи нам.« Али Хри-
стос је ћу тао. На ста ви ли су да Га за си па ју пи та њи ма. На кра ју 
све ча ним гла сом пу ним ту ге од го во рио је: »Ако вам и ка жем, 
не ће те ве ро ва ти. А ако вас и за пи там, не ће те Ми од го во ри ти, 
ни ти ће те Ме пу сти ти.« Али да не би има ли ни ка квог из го во ра, 
до дао је све ча ну опо ме ну: »От се ле ће Син Чо ве чиј се де ти с де-
сне стра не си ле Бож је.«

»Ти ли си да кле Син Бож ји«, јед но гла сно су Га упи та ли. Ре-
као им је: »Ви ка же те да сам Ја.« По ви ка ли су: »Шта нам тре ба ју 
ви ше све до чан ства, јер са ми чу смо из уста Ње го вих.«

Та ко, по тре ћи пут осу ђен од је вреј ских вла сти, Исус тре ба 
да умре. Све што је са да би ло по треб но, ми сли ли су, би ло је да 
Ри мља ни по твр де ову пре су ду и да им Га пре да ју у ру ке.

Та да је на сту пио тре ћи при зор зло ста вља ња и ру га ња, мно-
го го ри од оно га ко ји је до жи вео од не у ке све ти не. То се од и-
гра ва ло у при су ству и уз са гла сност све ште ни ка и по гла ва ра. 
Из њи хо вих ср ца иш че зло је сва ко осе ћа ње са жа ље ња и чо-
веч но сти. Ако су њи хо ви до ка зи би ли сла би, и ни су успе ли да 
ућут ка ју Ње гов глас, има ли су и дру га оруж ја, та ква ка ква су у 
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свим ве ко ви ма упо тре бља ва на да се ућут ка ју је ре ти ци – пат ње, 
на си ље и смрт.

Ка да су су ди је из ре кле пре су ду Ису су, со тон ски бес за хва тио 
је на род. Ви ка ли су као зве ри. Го ми ла је по ју ри ла пре ма Ису су, 
ви чу ћи: »Он је крив, убиј те Га!« Да ни је би ло рим ских вој ни ка, 
Исус не би до жи вео да на Гол го ти бу де при ко ван на крст. Пред 
сво јим су ди ја ма био би рас трг нут на ко ма де,  да се рим ске вла-
сти си лом оруж ја ни су су прот ста ви ле на си љу све ти не.

Не зна бо шци су би ли раз љу ће ни сви ре пим по сту па њем пре-
ма Оно ме про тив ко га ни шта ни је до ка за но. Рим ски офи ци ри 
из ја ви ли су да су Је вре ји, до но ше њем пре су де Ису су, пре кр-
ши ли пра во рим ске вла сти и да је чак у су прот но сти и са је-
вреј ским за ко ном осу ди ти чо ве ка на смрт на осно ву ње го вог 
лич ног ис ка за. Овај по сту пак до вео је до тре нут ног за сто ја у 
про це су, али је вреј ски во ђи би ли су као мр тви и за са жа ље ње 
и за сра мо ту.

Ру же ћи Бож јег Си на срам ним из ра зи ма, све ште ни ци и по-
гла ва ри за бо ра ви ли су до сто јан ство сво га по зи ва. Ру га ли су се 
Ње го вом по ре клу. Из ја ви ли су да то што Се бе ла жно про гла-
ша ва Ме си јом за слу жу је нај срам ни ју смрт. Нај не о бу зда ни ји 
љу ди удру жи ли су се у срам ном зло ста вља њу Спа си те ља. Му-
чи те љи су Му пре ба ци ли пре ко гла ве ста ру ха љи ну и уда ра ли 
Га по ли цу го во ре ћи: »Про ре ци нам, Хри сте, ко те уда ра?« Ка да 
је ха љи на ски ну та, је дан бед ник пљу нуо Му је у ли це.

Бож ји ан ђе ли вер но су бе ле жи ли сва ки увре дљив по глед, 
реч и де ло учи ње но про тив њиховог во ље ног За по вед ни ка. 
Јед ног да на ти не ча сни љу ди, ко ји су исме ја ва ли и пљу ва ли у 
Хри сто во бла го, бле до ли це, ви де ће то ли це у сла ви ка ко си ја 
бли ста ви је од Сун ца.



Гла ва 76

ЈУ ДА 

Ју ди на исто ри ја при ка зу је жа ло стан крај јед ног жи во та, ко ји 
је мо гао да бу де пун ча сти пред Бо гом. Да је Ју да умро пре 

сво га по след њег пу та у Је ру са лим, био би сма тран чо ве ком до-
стој ним ме ста ме ђу два на е сто ри цом и оним ко ји би им мно го 
не до ста јао. Од врат ност са ко јом су љу ди ве ко ви ма гле да ли на 
ње га не би по сто ја ла да ни је би ло осо би на, ко је су се от кри ле 
на кра ју ње го вог жи во та. Има разлога за што је ње гов ка рак тер 
от кри вен це лом све ту. Тре ба да бу де опо ме на сви ма ко ји би као 
и он, из не ве ри ли све то по ве ре ње.

Не по сред но пре Пас хе, Ју да је об но вио свој уго вор са све-
ште ни ци ма да им пре да Ису са у ру ке. Та да је би ло до го во ре но 
да Спа си тељ бу де ухва ћен на јед ном од ме ста где се скла њао да 
раз ми шља и да се мо ли. Ју да је од го збе у Симо но вој ку ћи има о 
 при ли ке да раз ми шља о де лу за ко је се оба ве зао да ће из вр ши-
ти, али ни је про ме нио сво ју на ме ру. За три де сет сре бр ни ка – за 
це ну јед ног ро ба – про дао је Го спо да сла ве на сра мо ту и смрт.

Ју да је по при ро ди во лео но вац; али ни је увек био та ко по ро-
чан да учи ни та кво де ло као што је ово. Га јио је зли дух твр дич-
лу ка, све док ни је по стао вла да ју ћа по бу да у ње го вом жи во ту. 
Љу бав пре ма бо гат ству ко ме  је роп ски слу жио, над вла да ла је 
ње го ву љу бав пре ма Хри сту. По ста ју ћи роб јед ном по ро ку, пре-
дао се со то ни да га пот пу но уву че у грех.

Ју да се при дру жио уче ни ци ма, док је мно штво људи пра ти-
ло Хри ста. Спа си те ље во уче ње по кре ну ло је њи хо ва ср ца, док 
су за ди вље но слу ша ли Ње го ве ре чи ко је је из го ва рао у си на го-
ги, крај мор ске оба ле или на Го ри. Ју да је ви део бо ле сне, хро ме, 
сле пе ка ко се из свих гра до ва и се ла сти чу ка Хри сту. Ви део је 
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уми ру ће по ло же не крај Ње го вих но гу. Био је све док Спа си те-
ље вих ве ли чан стве них де ла и ис це љи ва њу бо ле сних, ис те ри ва-
њу ђа во ла и по ди за њу мр твих. Лич но је осе тио до каз Хри сто ве 
си ле. Пре по знао је Хри сто во уче ње као уз ви ше ни је од свих ко је 
је ика да чуо. Во лео је Ве ли ког Учи те ља и же лео да бу де са Њим. 
Че знуо је да про ме ни ка рак тер и жи вот и на дао се да ће то ис-
ку си ти сво јим по ве зи ва њам са Ису сом. Спа си тељ ни је од био 
Ју ду. Дао му је  ме сто ме ђу два на е сто ри цом. По ве рио му је да 
оба вља де ло еван ђе ли сте. Об да рио га је си лом да ле чи бо ле сне 
и ис те ру је ђа во ле. Али Ју да ни је до шао до тач ке пот пу ног пот-
чи ња ва ња Хри сту. Ни је се од ре као сво га све тов ног ча сто љу-
бља или сво је љу ба ви пре ма нов цу. Иа ко је при хва тио по ло жај 
Хри сто вог слу ге, ни је до зво лио да га пре о бра зи бо жан ска си ла. 
Сма трао је да мо же да за др жи соп стве не су до ве и ми шље ња и 
га јио дух кри ти ке и осу де.

Ужи вао је ве ли ки углед ме ђу уче ни ци ма и имао сна жан ути-
цај на њих. Имао је ви со ко ми шље ње о сво јим спо соб но сти ма, 
а на сво ју бра ћу гле дао као на ниже од се бе у ра су ђи ва њу и спо-
соб но сти ма. Они не ви де сво је при ли ке, ми слио је, и не ко ри-
сте окол но сти. Цр ква ни ка да неће на пре до ва ти, ако има за во ђе 
та ко крат ко ви де љу де. Пе тар је био жу стар и де ло вао би без 
пре ми шљања. Јо ва на, ко ји је као дра го це ност чу вао исти не ко је 
су си ла зи ле са Хри сто вих уса на, Ју да је сма трао сла бим по слов-
ним чо ве ком. Ма те ја, вас пи та ног да бу де та чан у све му и на ро-
чи то брижљи вог у по гле ду по ште ња, ко ји је стал но раз ми шљао 
о Хри сто вим ре чи ма и би вао об у зет њи ма, Ју да је сма трао не-
спо соб ним за би ло ка кав оштро у ман и да ле ко се жан по сао. Та-
ко је Ју да бр зо про це нио све уче ни ке и ла скао са мом се би да би 
ли ше на ње го ве спо соб но сти ве штог упра вља ња, Цр ква че сто 
би ла до ве де на у те шко ће и по ни же ња. Ју да је сма трао се бе спо-
соб ним чо ве ком, ко га ни ко не мо же пре ва зи ћи. По соп стве ном 
ми ш ље њу био је част за Де ло и увек се као та кав при ка зи вао.

Ју да је био слеп пре ма сво јим ка рак тер ним сла бо сти ма и 
Хри стос га је по ста вио та мо где ће има ти пр или ке да их уви ди и 
ис пра ви. Као бла гај ник уче ни ци ма, био је по зван да се ста ра за 
по тре бе ове ма ле гру пе и за по тре бе си ро ма шних. Ка да му је на 
Пас ху у гор њој со би Исус ре као: »Што чи ниш чи ни бр же« (Јо ван 
13,27), уче ни ци су ми сли ли да му је на ло жио да ку пи оно што је 718
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би ло по треб но за пра зник или да не што да си ро маш ни ма. Слу-
же ћи дру ги ма Ју да је мо гао да раз ви је дух не се бич нос ти. Ме ђу-
тим, док је из да на у дан слу шао Хри сто ве по у ке и био оче ви дац 
Ње го вог не се бич ног жи во та, Ју да је по пуштао сво јој по хлеп ној 
на ра ви. Ма ле су ме ко је су до спе вале у ње го ве ру ке пред ста вља ле 
су стал но ис ку ше ње. Ка да би учи нио не ку ма лу услу гу Хри сту, 
или по све тио вре ме вер ским ци ље ви ма, че сто је ис пла ћи вао се-
бе из те оскуд не за ли хе. За ње га су ово би ли из го во ри ко ји ма је 
прав дао та кав по ду хват, али у Бож јим очи ма био је лу пеж.

Хри сто ва че сто по на вља на тврд ња да Ње го во цар ство ни-
је од ово га све та са бла жња ва ло је Ју ду. Озна чио је смер ни цу 
и оче ки вао да ће Хри стос ра ди ти по њој. На чи нио је план за 
ослобођење Јо вана Кр сти теља там ни це. Али, из не на да, Јо ван је 
по се чен. Исус, уме сто да по твр ди сво је цар ско пра во и осве ти 
Јо ва но ву смрт, по ву као се са сво јим уче ни ци ма у јед но ме сто у 
уну тра шњо сти. Ју да је же лео мно го оштри је окр ша је. Сма трао 
је да би Де ло би ло мно го успе шни је, кад Исус не би спре ча вао 
уче ни ке у спро во ђе њу њи хо вих за ми сли. За па зио је по ве ћа но 
не при ја тељ ство је вреј ских во ђа и уо чио да Хри стос ни је од го-
во рио њи хо вом иза зо ву, ка да су тра жи ли знак са Не ба. Ње го-
во ср це би ло је отво ре но за не вер ство па је не при ја тељ ули вао 
ми сли сум ње и по бу не. За што се Исус та ко мно го за др жа ва 
на оно ме што обес хра бру је? За што се би и сво јим уче ни ци ма 
предска зу је ис ку ше ње и про гон ство? Из гле ди да до би је не ко 
ви со ко ме сто у но вом цар ству на ве ли су Ју ду да при ста не уз 
Хри сто во де ло. Зар да бу ду из не ве ре не ње го ве на де? Иа ко још 
ни је  по ре као да је Исус Бож ји Син, Ју да је  по чео да су мња и же-
лео је да на ђе не ко об ја шње ње за Ње го ва сил на де ла.

Упр кос Спа си те ље вом уче њу, Ју да је стал но ис ти цао ми сао 
да ће Хри стос вла да ти као цар у Је ру са ли му. Када је Хри стос на-
хра нио пет хи ља да љу ди, поку шао је да то оства ри. Овом при-
ли ком Ју да је по ма гао у де ље њу хра не глад ном мно штву. Имао 
је при ли ку да ви ди ка кав се бла го слов кри је у Ње го вој мо ћи да 
да је дру ги ма. Осе ћао је за до вољ ство ко је се увек ја вља у слу жби 
Бо гу. По ма гао је бо ле сни ма и на па ће ни ма из мно штва да до ђу 
Хри сту. Ви део је ка кво олак ша ње, ка ква ра дост и ка ква сре ћа 
на ста је у људ ским ср ци ма деловањем жи во то дав не си ле бо жан-
ског Ис це ли те ља. Мо гао је да схва ти Хри стов на чин ра да, али 
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био је за сле пљен сво јим се бич ним же ља ма. Ју да је био пр ви ко ји 
је ис ко ри стио оду ше вље ње иза зва но чу дом  са хле бо ви ма. Био 
је тај ко ји је под ста као за ми сао да се Хри стос си лом про гла си за 
ца ра. На де су му би ле ве ли ке. Раз о ча рање је би ло гор ко.

Хри стов јав ни го вор у си на го ги о хле бу жи во та пред ста-
вљао је пре крет ни цу у исто ри ји Ју ди ног жи во та. Чуо је ре чи: 
»Ако не је де те те ла Си на Чо ве чи је га и не пи је те кр ви Ње го ве, 
не ће те има ти жи во та у се би.« (Јо ван 6,53) Ви део је да Хри стос 
ну ди ду хов на, а не све тов на до бра. Сма трао се да ле ко ви дим и 
спо соб ним да са гле да да Исус не ће има ти ни ка кве ча сти и да не 
мо же по кло ни ти ви со ке по ло жа је сво јим след бе ни ци ма. Од лу-
чио је да се не здру жи тако бли ско са Хри стом да се не би мо гао 
по ву ћи. Од лу чио је да мо три. И мо трио је.

Од тог вре ме на из ра жа вао је сум ње ко је су збу њи ва ле уче-
ни ке. По кре тао је рас пра ве и не у год на осе ћа ња, по на вља ју ћи 
до ка зе, ко је су про тив Хри сто вих тврд њи на во ди ли књи жев ни-
ци и фа ри се ји. Све ма ле и ве ли ке те шкоће и не во ље, не зго де и 
очи глед не пре пре ке у на пре до ва њу Је ван ђе ља, Ју да је ту ма чио 
као до ка зе да оно ни је исти ни то. Из но сио је та кве тек сто ве из 
Пи сма, ко ји ни су има ли ни ка кве ве зе са исти на ма ко је је Хри-
стос об ја вљи вао. Ови тек сто ви, из дво је ни из це ли не, збу њи-
ва ли су уче ни ке и по ве ћа ва ли обес хра бре ње ко је их је стал но 
при ти ски ва ло. Ипак, Ју да је све ово чи нио та ко да је из гле да ло 
да је вр ло са ве стан. И док су уче ни ци тра жи ли до ка зе да по-
твр де ре чи Ве ли ког Учи те ља, Ју да би их го то во не о сет но по-
вео на дру гу ста зу. Та ко је на при вид но по бо жан и му дар на чин 
при ка зи вао исти не у раз ли чи т ој све тло сти од оне у ко јој их је 
Хри стос из но сио и Ње го вим ре чи ма при пи си вао зна че ње ко је 
им Он ни је да вао. Ми сли ко је им је на ме тао по бу ђи ва ле су сла-
во љу би ве же ље за зе маљ ским по ча сти ма и та ко скре та ле уче-
ни ке од оно га што је ва жно, а чи ме је тре ба ло да се ба ве. Ју да 
је обич но по чи њао пре пир ке о то ме ко ји је ме ђу њи ма нај ве ћи.

Ка да је Исус бо га том мла ди ћу приказао усло ве под ко јима 
мо же да по ста не Ње гов уче ник, Ју да је постао не за до во љан. 
Сма трао је да је на чи ње на гре шка. Ка да би та кви љу ди, као 
овај по гла вар мо гли би ти по ве за ни са вер ни ци ма, по мо гли би 
у под у  пи ра њу Хри сто вог де ла. Ка да би са мо он, Ју да, био при-
хва ћен за са вет ни ка, ми слио је, мо гао би да пред ло жи мно ге 
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пла но ве за уна пре ђе ње ове ма ле цр кве. Ње го ва на че ла и ме то де 
раз ли ко ва ли би се не што од Хри сто вих, али у то ме је себе сма-
трао му дри јим од Хри ста.

У све му што је Хри стос ре као сво јим уче ни ци ма, би ло је не че-
га са чи ме се Ју да у свом ср цу ни је сла гао. Под ње го вим ути ца јем 
ква сац не за до вољ ства бр зо је де ло вао. Уче ни ци у све му то ме ни су 
ви де ли по кре та ча, али Исус је ви део да со то на св о ја свој ства пре-
но си Ју ди и та ко отва ра ка нал кроз ко ји мо же да ути че на дру ге 
уче ни ке. Го ди ну да на пре из да је, Хри стос је ово об ја вио: »Не иза-
брах ли Ја вас два на е сто ри цу, и је дан је од вас ђа во?« (Јо ван 6,70)

Ипак, Ју да се ни је отво ре но про ти вио ни ти из гле дао да сум-
ња у Спа си те ље ве по у ке. Ни је отво ре но гун ђао све до тре нут ка 
го збе у Си мо но вој ку ћи. Ка да је Ма ри ја по ма за ла Спа си те ље ве 
но ге, Ју да је ис по љио сво ју по хлеп ну на рав. Ису сов укор ду бо-
ко га је огор чио. По вре ђе ни по нос и же ља за осве том сру ши ли 
су бра не и похлепност, ко јој је та ко ду го по пу штао, овла да ла 
је њи ме. То ће по ста ти ис ку ство сва ко га који ис тра је у игри са 
гре хом. Основ ни об ли ци уро ђе них скло но сти пре ма гре ху, ко-
ји ма се не од у пи ре мо и ко је не по бе ђу је мо, под ле жу со то ни ном 
ис ку ше њу и он по сво јој во љи по ро бља ва ду шу.

Али Ју да још ни је пот пу но око рео. Чак иа ко је два  пу та обе-
ћао да ће из да ти Спа си те ља, по сто ја ла је при ли ка за по ка ја ње. 
Исус је на пас хал ној ве че ри пру жио до каз о свом бо жан ству 
ти ме што је от крио из дај ни ко ву на ме ру. Не жно је увр стио и Ју-
ду у слу жбу ко ју је оба вио за уче ни ке. Али по след њи по зив љу-
ба ви остао је без од го во ра. Та да је за пе ча ћен Ју дин слу чај и но ге 
ко је је Исус опрао, оти шле су да из вр ше из дај нич ко де ло.

Ако Исус тре ба да бу де рас пет, раз ми шљао је Ју да, то мо ра 
да се збу де. Ње гов чин из да је Спа си те ља не ће из ме ни ти ис ход. 
Ако Исус не тре ба да умре, то би Га са мо при ну ди ло да се осло-
бо ди. Из свих до га ђа ја, Ју да би из да јом сте као не ку ко рист. Ра-
чу нао је да је и зда јом сво га Го спо да за кљу чио од ли чан по сао.

Ипак, Ју да ни је ве ро вао да ће Хри стос до пу сти ти да бу де 
ухва ћен. На ме ра вао је да сво јом из да јом да Ису су по у ку. Сме рао 
је да игра уло гу ко ја ће при мо ра ти Спа си те ља да убу ду ће по сту-
па пре ма ње му са ду жним по што ва њем. Али Ју да ни је знао да 
Хри ста пре да је на смрт. Ко ли ко пу та су књи жев ни ци и фа ри се ји, 
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док је Исус из но сио сво је по у ке у при ча ма, би ли уз бу ђе ни Ње го-
вим не о че ки ва ним сли ко ви тим при ка зи ма! Ко ли ко пу та су из-
ри ца ли пре су ду се би са ми ма! Че сто, ка да је исти на осве до чи ла 
њи хо ва ср ца, они су гневно узи ма ли ка ме ње да га ба це на Ње га; 
али сва ки пут Он им је из ма као. По што је из бе гао то ли ко зам ки, 
ми слио је Ју да, сва ка ко не ће до пу сти ти да Га ухва те.

Ју да је од лу чио да све то про ве ри. Ако је Исус за и ста Ме си ја, 
на род ко ме је учи нио та ко мно го до бра, оку пи ће се око Ње-
га и про гла си ће Га ца рем. То ће за у век опре де ли ти оне ко ји су 
до са да би ли не о длуч ни. Ју ди би се при пи си ва ле за слу ге што је 
до вео ца ра на Да ви дов пре сто. Ово де ло оси гу ра ло би му пр во 
ме сто, у но вом цар ству, од мах до Хри ста.

Ла жни уче ник од и грао је сво ју уло гу у из да ји Ису са. У вр ту, 
ка да је во ђа ма го ми ле ре као: »Ко га ја це ли вам Онај је; др жи те 
Га« (Ма теј 26,48), био је пот пуно уве рен да ће се Хри стос из ба-
ви ти из њи хо вих ру ку. Та да ако га они бу ду ко ри ли, мо гао би 
ре ћи: Зар вам ни сам ре као да Га чвр сто др жи те?

Ју да је по сма трао оне ко ји су ухва ти ли Хри ста, ка ко Га, по-
сту па ју ћи пре ма ње го вим ре чи ма, чвр сто ве зу ју. За па њен, ви-
део је да Спа си тељ до зво ља ва да Га од ве ду. За бри ну то Га је сле-
дио од вр та све до су ђе ња пред је вреј ским по гла ва ри ма. При ли-
ком сва ког Ње го вог по кре та оче ки вао је да ће из не на ди ти сво је 
не при ја те ље ти ме што ће се пред њи ма по ја ви ти као Бож ји Син 
и уни шти ти све њи хо ве за ве ре и си лу. Али ка ко је час за ча сом 
про ла зио, а Исус под но сио сва зло ста вља ња ко ја су чи ни ли над 
Њим, ужа сан страх да је свог Учи те ља про дао на смрт об у зео 
је из дај ни ка.

Ка ко се су ђе ње бли жи ло сво ме кра ју, Ју да је све ма ње мо гао 
да из др жи му че ње сво је не мир не са ве сти. Из не на да је дво ра-
ном од јек нуо је дан про му као глас ис пу ња ва ју ћи ужа сом сва ср-
ца: »Он је не вин; по ште ди Га, о Ка ја фа!«

Угле да ли су ви со ку Ју ди ну при ли ку ка ко се про би ја кроз 
за чу ђе но мно штво. Ње го во ли це би ло је бле до и уне зве ре но, 
а ње го во че ло оро ше но круп ним ка пи ма зно ја. До тр чав ши до 
суд ског пре сто ла, ба цио је пред пр во све ште ни ка сре бр ни ке, 
ко ји су би ли це на за из да ју ње го вог Го спо да. Чвр сто ухва тив-
ши Ка ја фу за ха љи ну, пре кли њао га је да осло бо ди Ису са, из ја-
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вљу јући да ни је учи нио ни шта што за слу жу је смрт. Ка ја фа га је 
љу ти то од гур нуо, али је остао збу њен не зна ју ћи шта да ка же. 
От кри ло се лу кав ство све ште ни ка. Би ло је очи глед но да су под-
ми ти ли уче ни ка да из да сво га Учи те ља.

»Ја са гре ших«, по но во је по ви као Ју да, »што из да дох крв 
пра ву.« Ме ђу тим, пр во све ште ник, при брав ши се, пре зри во је 
од го во рио: »Шта ми ма ри мо за то? Ти ћеш ви де ти.« (Ма теј 27,4) 
Све ште ни ци су би ли вољ ни да од Ју де на чи не сво је ору ђе, али 
пре зи ра ли су ње го ву ни скост Ка да им се обра тио са при зна-
њем, од би ли су га са ни по да шта ва њем.

Ју да се са да ба цио пред Ису со ве но ге, при зна ју ћи Га за Бож-
јег Си на и пре кли њу ћи Га да се осло бо ди. Спа си тељ ни је ко рио 
свог из дај ни ка. Знао је да се Ју да не ка је; ње го во при зна ње из 
ду ше оп те ре ће не кри ви цом, би ло је по кре ну то сна гом стра шног 
осе ћа ња про клет ства и оче ки ва ња су да, ни ка ко осе ћа њем ду бо-
ког бо ла, ко ји раз ди ре ср це за то што је из дао пре чи стог Бож јег 
Си на и од ре као се Све ца Изра и ље ва. Ипак, Исус ни је из го во рио 
ни јед ну реч осу де. Са жа ло шћу је по гле дао Ју ду и ре као: »За овај 
час до ђох на свет.« Жамор из не на ђе ња про шао је кроз скуп. Са 
чу ђе њем су по сма тра ли Хри сто ву бла гост пре ма свом из дај ни-
ку. По но во их је про же ло осве до че ње да је овај Чо век био ви ше 
не го оби чан смрт ник. Ме ђу тим, ако је био Бож ји Син, пи та ли су 
се за што се не осло бо ди сво јих око ва и по бе ди сво је ту жи о це?

Ју да је уви део да је ње го во пре кли ња ње уза луд но, па је ис-
тр чао из дво ра не уз ви ку ју ћи: »Пре ка сно је, пре ка сно!« Осе ћао 
је да не мо же да до жи ви да ви ди Ису са рас пе тог, па је у оча ја њу 
оти шао и обе сио се.

Ка сни је, тог истог да на, на пу ту од Пи ла то ве суд ни це до Гол-
го те, утих ну ли су по ви ци и ру га ња по роч ног мно штва, ко је је 
во ди ло Ису са на ме сто рас пе ћа. Док су про ла зи ли по ред јед ног 
скри ве ног ме ста, под јед ним су вим др ве том ви де ли су Ју ди но 
те ло. Био је то ужа сан при зор. Те жи на те ла пре ки ну ла је уже 
ко јим се обе сио о др во. При ли ком па да, ње го во те ло би ло је 
стра шно уна ка же но и са да су га рас тр за ли пси. Ње го ви оста ци 
сме ста су са хра ње ни и скло ње ни од по гле да; али мно штво се 
ма ње ру га ло, а бле ди ло на мно гим ли ци ма от кри ва ло је уну-
тра шње ми сли. Из гле да ло је да ка зна већ сти же оне ко ји су би-
ли кри ви за Ису со ву крв.



Гла ва 77

Ова гла ва за сно ва на је на Ма те ју 27,2; 11–31; 
Мар ку 15, 1–20; Лу ки 23,1–25; 

Јо ва ну 18, 28–40; 19,1–16. 

У ПИ ЛА ТО ВОЈ СУД НИ ЦИ 

Хри стос је ста јао ве зан као за тво ре ник у суд ској дво ра ни 
Пи ла та, рим ског на ме сни ка. Окру жен је стра жом, а суд ска 

дво ра на бр зо се пу ни ла по сма тра чи ма. На по љу, од мах до ула за, 
на ла зи ли су се су ди ја из Си не дри о на, све ште ни ци по гла ва ри, 
ста ре ши не и све ти на.

По што је осу дио Ису са, Си не дри он је до шао Пи ла ту да тра-
жи по твр ду пре су де и ње но из вр ше ње. Али ови је вреј ски зва-
нич ни ци ни су же ле ли да уђу у рим ску суд ни цу. Пре ма њи хо вом 
об ред ном за ко ну ти ме би се оскрнави ли и та ко би ли спре че ни 
да учествују у пра зно ва њу Пас хе. У свом сле пи лу ни су ви де ли 
ту уби лач ку мр жњу која је скр на ви ла њи хо ва ср ца. Ни су ви де-
ли да је Хри стос пра во пас хал но Јагње и да је због то га што су Га 
од ба ци ли, ве ли ки пра зник из гу био свој зна чај за њих.

Ка да су Спа си те ља уве ли у суд ску дво ра ну, Пи лат Га ни је по-
сма трао при ја тељ ским по гле дом. Рим ског на ме сни ка хит но су 
по зва ли из спа ва ће со бе и за то је од лу чио да што пре за вр ши 
овај по сао. Био је спре ман да стро го по сту пи пре ма за тво ре ни-
ку. Са нај стро жим из ра зом на ли цу окре нуо се да ви ди ка квог 
то чо ве ка тре ба да ис пи та због ко га је та ко ра но мо рао да пре-
ки не свој од мор. Знао је да то мо ра да бу де не ко ко по же љи 
је вреј ских ста ре ши на мо ра да бу де хит но са слу шан и ка жњен.
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Пи лат је по гле дао љу де ко ји су те ре ти ли Ису са и та да се ње-
гов ис пи ти вач ки по глед за др жао на Ису су. Имао је по сла са 
раз ли чи тим зло чин ци ма, али ни ка да пред ње га ни је из ве ден 
чо век ко ји је но сио обе леж је та кве до бро те и пле ме ни то сти. 
На Ње го вом ли цу ни је би ло ни тра га кри ви це, ни ка квог из ра за 
стра ха, ни ка кве др ско сти или пр ко са. Ви део је чо ве ка бла гог и 
до сто јан стве ног др жа ња, чи је ли це ни је но си ло обе леж је зло-
чин ца, већ обе леж је Не ба.

Хри стов из глед по вољ но је ути цао на Пи ла та. Про бу ди ло 
се оно што је би ло нај бо ље у ње му. Чуо је о Ису су и Ње го вим 
де ли ма. Ње го ва же на при ча ла му је  не што о ве ли чан стве ним 
де ли ма га ли леј ског Про ро ка, који је ле чио бо ле сне и по ди зао 
мр тве. Са да је ово у Пи ла то вом уму по но во ожи ве ло као сан. 
При се ћао се гла со ва ко је је чуо са ра зних стра на. Од лу чио је 
да од Је вре ја по тра жи обра зло же ње кри ви це овог затвореника. 

Ко је овај Чо век и за што сте Га до ве ли, упи тао је. Ка кву оп ту-
жбу из но си те про тив Ње га? Је вре ји су би ли збу ње ни. Зна ју ћи 
да не мо гу до ка за ти сво је оп ту жбе про тив Хри ста, ни су же ле ли 
јав но са слу ша ње. Од го во ри ли су да је Он ва ра ли ца зва ни Исус 
из На за ре та.

Пи лат је по но во упи тао: »Ка кву кри ви цу из но си те на ово га 
чо ве ка?« Све ште ни ци ни су од го во ри ли на ње го во пи та ње, већ 
су ре чи ма ко је су по ка зи ва ле њи хо во не за до вољ ство ка за ли: 
»Кад Он не би био зло чи нац не би смо Га пре дали те би.« Ка да 
ти чла но ви Си не дри о на, на род ни пр ва ци, до во де чо ве ка за ко га 
сма тра ју да је за слу жио смрт, зар је по треб но да пи таш за оп ту-
жбе про тив ње га? На да ли су се да ће оста ви ти ути сак на Пи ла та 
све шћу о сво јој ва жно сти и та ко га на ве сти да се са гла си са њи-
хо вим зах те вом без спро во ђе ња прет ход них са слу ша ња. Жар ко 
су же ле ли да се по твр ди њи хо ва пре су да, јер су зна ли да би на род 
као све док Хри сто вих чу де сних де ла, мо гао да ис при ча не што са-
свим друк чи је од из ми шљо ти не ко ју су са да по но во из но си ли.

Све ште ни ци су сма тра ли да по мо ћу сла бог и ко ле бљи вог 
Пи ла та без ика квих те шко ћа мо гу да спро ве ду сво је на ме ре. Пре 
ово га он је у жур би пот пи си вао смрт не пре су де, осу ђу ју ћи љу де 
за ко је су зна ли да не за слу жу ју смрт. Пре ма ње го вој про це ни 
жи вот су жња ма ло је вре део; ње го ва не вин ост или кри ви ца ни-
су има ли не ки на ро чи ти зна чај. Све ште ни ци су се на да ли да ће 
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Пи лат без са слу ша ња до су ди ти Ису су смрт ну ка зну. То су тра-
жи ли као из раз на кло но сти за њи хов ве ли ки на род ни пра зник.

Ме ђу тим, у овом  су жњу по сто ја ло је не што што је за др жа-
ва ло Пи ла та да та ко по сту пи. Ни је се усу ђи вао да то учи ни. 
Про зрео је на ме ре све ште ни ка. При се тио се ка ко је Исус не дав-
но по ди гао Ла за ра из мр твих, чо ве ка који је био мр тав че ти ри 
да на, па је од лу чио да пре не го што пот пи ше пре су ду, са зна оп-
ту жбе про тив Ње га и да ли се оне мо гу до ка за ти.

Ако је ваш суд до во љан, ре као је, за што сте за тво ре ни ка 
до ве ли к ме ни? »Узми те га ви и по за ко ну сво је му су ди те му.« 
Ова ко при мо ра ни, све ште ни ци су при зна ли да су Га већ осу-
ди ли, али да мор ају има ти и Пи ла то ву пре су ду да би њи хо ва 
по ста ла пра во сна жна. Ка ква је ва ша пре су да, упи тао је Пи лат. 
Смрт на ка зна, од го во ри ли су, али по за ко ну не сме мо ни јед ног 
чо ве ка по гу би ти. Тра жи ли су Пи ла та да се осло ни на њи хо ву 
реч о Хри сто вој кри ви ци и одо бри и њи хо ву пре су ду. Они ће 
пре у зе ти од го вор ност за ис ход.

Пи лат ни је био пра ве дан или са ве стан су ди ја; али ма ко ли-
ко био мо рал но слаб, од био је да удо во љи њи хо вом зах те ву. Он 
не ће осу ди ти Ису са, док се не из не се оп ту жба про тив Ње га.

Све ште ни ци су се на шли у не до у ми ци. Ви де ли су да сво је 
ли це мер ство мо ра ју још ве шти је да са кри ју. Не сме ју до пу сти ти 
да из гле да да је Хри стос ухап шен из вер ских раз ло га. Да је ово 
из не се но као раз лог, њи хо ве оп ту жбе код Пи ла та не би има ле 
ни ка кву ва жност. Мо ра ју све при ка за ти та ко да из гле да да је 
Исус ра дио про тив оп штих за ко на; та да мо же би ти ка жњен као 
по ли тич ки кри вац. Ме ђу Је вре ји ма стал но су из би ја ли не ре ди 
и бу не про тив рим ске вла сти. Угу шу ју ћи та кве по бу не Ри мља-
ни су по сту па ли ве о ма стро го и би ли стал но спрем ни  да су-
зби ју све  што би  мо гло до ве сти  до по бу не.

Са мо не ко ли ко да на пре овога фа ри се ји су по ку ша ли да 
ухва те Хри ста у зам ку пи та њем: »Тре ба ли нам ћ е са ру да ва ти 
ха рач, или не?« Али, Хри стос је раз от крио њи хо во ли це мер-
ство. При сут ни Ри мља ни ви де ли су пот пу ни про ма шај ових 
за ве ре ни ка и њи хов по раз ка да им је од го во рио: »По дај те да кле 
што је ће са ре во ће са ру, а што је Бож је Бо гу.« (Лу ка 20,22–25)

Са да су све ште ни ци сма тра ли да тре ба да при ка жу да је том 
 при ли ком Хри стос из но сио оно што су се на да ли да ће учи ти. 726
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У сво јој без об зир но сти по зва ли су у по моћ ла жне све до ке »и 
по че ше Га ту жи ти го во ре ћи: Овога на ђо смо да от па ђу је на род 
наш, и за бра њу је дава ти ће са ру да нак, и го во ри да је он Хри стос 
цар«. Три оп ту жбе и сва ка од њих без осно ве. Све ште ни ци су 
то зна ли, али су би ли спрем ни да се по слу же кри во клет ством 
са мо да би оси гу ра ли оства ре ње сво га ци ља.

Пи лат је про зрео њи хо ве на ме ре. Ни је ве ро вао да је за тво ре-
ник ко вао за ве ру про тив вла сти. Ње го ва бла га и скром на по ја-
ва би ла је у пот пу ном не скла ду са оп ту жбом. Пи лат је био убе-
ђен да је ско ва на ду бо ка за ве ра да се уни шти је дан не вин чо век, 
ко ји је стао на пут је вреј ским до сто јан стве ни ци ма. Окре нув ши 
се Ису су упи тао је: »Је си ли Ти цар ју деј ски?« Спа си тељ је од го-
во рио: »Ти ка жеш.« И док је го во рио Ње го во ли це је за све тле ло 
као да Га је оба сјао сноп сун че ве све тло сти.

Ка да су чули Ње гов од го вор, Ка ја фа и ње го ви пра ти о ци по-
зва ли су Пи ла та да по све до чи да је Исус при знао зло чин за ко-
ји је оп ту жен. Буч ним по ви ци ма све ште ни ци, књи жев ни ци и 
по гла ва ри зах те ва ли су да Он бу де осу ђен на смрт. По ви ке је 
при хва ти ла све ти на и на ста ла је за глу шу ју ћа бу ка. Пи лат је био 
збу њен. Ви де ћи да Исус не од го вара сво јим ту жи те љи ма, Пи-
лат Му је ре као: »Зар ни шта не од го ва раш? Гле дај шта све до че 
за те бе. Али Исус ви ше не од го во ри ни шта.«

Сто је ћи иза Пи ла та, на ви ди ку сви ма у суд ни ци, Хри стос је 
чуо ру же ње; али на све ла жне оп ту жбе, ни је од го во рио ни јед ном 
ре чи. Ње го во др жа ње ја сно је по ка зи ва ло да је не вин. По сто ја но 
је ста јао пред же сти ном та ла са ко ји су уда ра ли око Ње га. Из гле-
да ло је као да се сил ни та ла си гне ва ди жу све ви ше и ви ше, као та-
ла си бур ног оке а на и раз би ја ју о Ње га, али Га не до ди ру ју. Ста јао 
је ћу те ћи, али Ње го во ћу та ње би ло је ре чи то. Би ло је као светлост 
ко ја си ја из уну тр а шњо сти чо ве ка и оба сја ва сву лич ност.

Пи лат је био из не на ђен Ње го вим др жа њем. Да ли овај Чо век 
не обра ћа па жњу на суд ски по сту пак за то што Му ни је ста ло 
да спа се свој жи вот, пи тао је са мог се бе. Док је по сма трао Ису-
са ка ко без уз вра ћа ња под но си увре де и исме ја ва ња, осе тио је 
да Исус не мо же би ти та ко не пра ве дан и не по штен као што су 
то би ли буч ни све ште ни ци. На да ју ћи се да ће од Ње га са зна ти 
исти ну и да би из бе гао ме теж го ми ле, Пи лат је Ису са по вео у 
с тра ну и по но во Га упи тао: »Ти ли си цар ју деј ски?« 
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Исус ни је не по сред но од го во рио на ово пи та ње. Знао је да се 
Све ти Дух бо ри са Пи ла том, па му је дао при ли ку да из ра зи сво-
је убе ђе ње. »Го во риш ли ти то сам од се бе«, упи тао је, »или ти 
дру ги ка за ше за Ме не?« То зна чи, да ли су оп ту жбе све ште ни ка 
или же ља да при ми све тлост од Хри ста по кре ну ли ово Пи ла то-
во пи та ње. Пи лат је раз у мео Хри стов на го ве штај, али се у ње-
го вом ср цу по ја ви ла гор дост. Ни је же лео да при зна осве до че ње 
ко је га је оп те ре ћи ва ло. »Зар сам ја Је вре јин«, ре као је. »Род Твој 
и гла ва ри све ште нич ки пре да ше Те ме ни; шта си учи нио?«

Пи ла то ва злат на при ли ка је про шла. Па ипак, Исус га ни је 
оста вио без још ве ће све тло сти. Иа ко ни је не по сред но од го во-
рио на Пила то во пи та ње, ја сно је из ло жио свој за да так. Ја сно је 
ре као Пи ла ту да Он не же ли зе маљ ски пре сто.

»Цар ство Мо је ни је од ово га све та«, ре као је, »кад би би ло од 
овога све та цар ство Мо је, он да би слу ге Мо је бра ни ле да не бих 
био пре дан Је вре ји ма; али цар ство Мо је ни је одав де. Он да Му 
ре че Пи лат: да клем си ти цар? Исус од го во ри: Ти го во риш да 
сам Ја цар. Ја сам за то ро ђен, и за то до ђох на свет да све до чим 
исти ну. И сва ки ко ји је од исти не слу ша глас Мој.«

Хри стос је по твр дио да је Ње го ва реч са ма по се би кључ, ко-
ји ће отво ри ти тај ну они ма који су спрем ни да је при хва те. Она 
у се би има си лу и то је тај на ши ре ња Ње го вог цар ства исти не. 
Желео је да Пи лат схва ти да са мо при ма њем и усва ја њем исти-
не, ње го ва упро па шће на при ро да мо же да се об но ви.

Пи лат је же лео да са зна исти ну. У Ње го вом уму вла да ла је 
по мет ња. Жудно је при хва тио Спа си те ље ве ре чи и ње го во ср це 
би ло је по кре ну то ве ли ком че жњом да са зна шта је исти на и 
ка ко мо же да је до ку чи. »Шта је исти на«, упи тао је, али, ни је са-
че као од го вор. Гнев ни гла со ви ко ји су се чу ли спо ља под се ти ли 
су га на оба ве зе у том ча су, јер су све ште ни ци буч но зах те ва ли 
бр зо де ло ва ње. Иза шав ши пред Је вре је, од луч но је об ја вио: »Ја 
ни ка кве кри ви це не на ла зим на Ње му.«

Ове ре чи не зна бо жач ког су ди је би ле су оштар укор лу кав-
ству и ли це мер ју изра иљ ских по гла ва ра ко ји су оп ту жи ва ли 
Спа си те ља. Ка да су то све ште ни ци и ста ре ши не чу ли од Пи-
ла та, њи хо вом раз о ча ра њу и бе су ни је би ло кра ја. Одав но су 
ко ва ли за ве ру и че ка ли ову при ли ку. Ка да су ви де ли да би Исус 
мо гао би ти осло бо ђен, би ли су спрем ни да Га рас ки ну на ко-
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ма де. Гла сно су оп ту жи ва ли Пи ла та и пре ти ли да ће га ту жи ти 
рим ској вла ди. Опту жи ва ли су га да од би ја да осу ди Ису са, ко-
ји се, по њи хо вом твр ђе њу, ди гао про тив Це за ра.

Љу ти ти гла со ви го во ри ли су да је Ису сов бун тов нич ки ути-
цај до бро по знат у це лој зе мљи. Све ште ни ци су из ја вљи ва ли: 
»Он бу ни љу де уче ћи по свој Ју де ји по чев ши од Га ли ле је дов де.«

У том ча су Пи лат ни је по ми шљао да осу ди Ису са. Знао је да 
су Га Је вре ји оп ту жи ва ли из мр жње и пред ра су да. Знао је шта му 
је ду жност. Прав да је зах те ва ла да се Хри стос од мах осло бо ди. 
Али Пи лат се пла шио зле во ље на ро да. Бу де ли од био да им пре-
да Ису са у ру ке по ди ћи ће се бу на, а он се бо јао да се са њом су о-
чи. Ка да је чуо да је Хри стос из Га ли ле је, од лу чио је да Га по ша ље 
Иро ду, управ ни ку те по кра ји не, ко ји се та да на ла зио у Је ру са ли-
му. Овим по ступ ком Пи лат је ми слио да пре ба ци од го вор ност 
за су ђе ње са се бе на Иро да. Ово је та ко ђе сма трао до бром при-
ли ком да из гла ди јед ну сва ђу са Иро дом. Та ко се и до го ди ло. Два 
на ме сни ка спри ја те љи ла су се пре ко су ђе ња Спа си те љу.

Пи лат је по но во пре дао Ису са во јни ци ма ко ји су Га уз ру га-
ње и вре ђа ње све ти не хит но од ве ли у Иро до ву суд ску дво ра ну. 
»А Ирод ви дев ши Ису са би му вр ло ми ло.« Ни ка да ра ни је ни је 
су срео Спа си те ља, али »је одав но же лео да Га ви ди, јер је мно го 
слу шао за Ње га, и на да ше се да ће ви де ти од Ње га ка ко чу до«. 
То је био онај Ирод чи је су ру ке би ле умр ља не кр вљу Јо ва на 
Кр сти те ља. Ка да је Ирод пр ви пут чуо о Ису су, об у зет ужа сом 
ре као је: »То је Јо ван ко га сам ја по се као он уста из мр твих«, »и 
за то чи ни чу де са.« (Мар ко 6,16; Ма теј 14,2) Ипак, Ирод је же лео 
да ви ди Ису са. Са да се ца ру ука за ла при ли ка да спа се жи вот 
овом про ро ку, па се на дао да ће за у век из сво јих ми сли иза гна-
ти се ћа ње на ону кр ва ву гла ву, ко ја је на кру гу из не се на пред 
ње га. Та ко ђе је же лео да удо во љи сво јој зна ти же љи па је поми-
слио да ће Хри стос учи нити све што се тра жи од Ње га, ако Му 
буде понуђена ика ква при ли ка за осло бо ђе ње.

Ве ли ка гру па све ште ни ка и ста ре ши на пра ти ла је Хри ста до 
Иро да. Ка да је Спа си тељ уве ден, сви до сто јан стве ни ци го во-
ре ћи уз бу ђе но из но си ли су сво је оп ту жбе про тив Ње га. Ме ђу-
тим, Ирод се ни је оба зи рао на њи хо ве оп ту жбе. На ре дио је да 
бу де ти ши на, јер је же лео да ис пи та Ису са. За по ве дио је да се 
Хри сту скину око ви, исто вре ме но оп ту жу ју ћи Ње го ве не при-

728

729



631У ПИ ЛА ТО ВОЈ СУД НИ ЦИ  

ја те ље што су гру бо по сту па ли с Њим. По сма тра ју ћи са са о-
се ћа њем мир но ли це Спа си те ља све та, чи тао је на ње му са мо 
му дрост и чи сто ту. Он је, као и Пи лат, био за до во љан што је 
Хри стос оп ту жен из зло бе и за ви сти.

Хри сту је Ирод по ста вио мно га пи та ња, али Спа си тељ је за 
све то вре ме са чу вао ду бок мир. На ца ре ву за по вест уве де ни 
су не моћ ни и бо ле сни и Хри сту је на ло же но да сво је тврд ње 
до ка же ти ме што ће учи ни ти чу до. Ирод је ре као: Љу ди го во ре 
да Ти мо жеш да из ле чиш бо ле сне. Желим да про ве рим да ни су 
пре у ве ли ча ли Тво ју сла ву. Исус ни је од го во рио, па је Ирод и 
да ље упор но на ва љи вао. Ако мо жеш да чи ниш чу да за дру ге, 
учи ни их са да за Се бе па ће Ти би ти за и ста до бро. По но во је 
на ре дио: По ка жи нам је дан знак да имаш си лу ко ју Ти гла си не 
при пи су ју. Ме ђу тим, Хри стос је био сли чан оно ме ко ји ни шта 
не чу је и не ви ди. Бож ји Син узео је на Се бе чо ве ко ву при ро ду. 
Он мо ра да де лу је она ко ка о што чо век мо ра да се по на ша у та-
квим окол но сти ма. За то ни је же лео да учи ни ни ка кво чу до да 
би се из ба вио од бо ла и по ни же ња ко је чо век мо ра да по не се, 
ка да се на ђе у слич ном по ло жа ју.

Ирод је обе ћао Хри сту да ће би ти осло бо ђен ако пред њим 
учи ни не ко чу до. Хри сто ви ту жи те љи соп стве ним очи ма ви-
де ли су чу де сна де ла учи ње на Ње го вом си лом. Чу ли су Га ка ко 
за по ве да гро бу да вра ти сво га мр тва ца. Ви де ли су мр тва ца ка ко 
из ла зи по ко ра ва ју ћи се Ње го вом гла су. Об у зео их је страх да и 
сада не учи ни не ко чу до. Нај ви ше од све га бо ја ли су се ис по ља-
ва ња Ње го ве си ле. Та кав до каз за дао би смрт ни уда рац њи хо-
вим пла но вима и мо жда их стао жи во та. По но во су за бри ну ти 
све ште ни ци и по гла ва ри на ва ли ли са сво јим оп ту жба ма про-
тив Ње га. По ди жу ћи сво је гла со ве, из ја вљи ва ли су: Он је из-
да ји ца, бо го хул ник. Он чи ни сво ја чу да си лом Вел зе ву ла, кне за 
ђа вол ског. Суд ском дво ра ном за вла да ла је збр ка, јед ни су ви ка-
ли јед но, дру ги дру го.

Иро до ва са вест би ла је са да мно го не о се тљи ви ја, не го ка да 
је са ужа сом слу шао Иро ди ја дин зах тев за гла вом Јо ва на Кр-
сти те ља. Из ве сно вре ме осе ћао је жа о ку гри же са ве сти због 
свог стра шног де ла; али због рас пу сног жи во та ње го ва мо рал на 
свест по ста ја ла је све уни же ни ја. Ње го во ср це та ко је око ре ло, 
да се са да чак хва лио ка зном ко ју је до су дио Јо ва ну због то га 
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што се усу дио да га уко ри. Са да је пре тио Ису су по на вља ју ћи 
да има власт да Га осло бо ди или осу ди. Ме ђу тим, ни јед ним зна-
ком Исус није по ка зао да је чуо ијед ну реч.

Иро да је гне ви ло ово ћу та ње. Из гле да ло је да оно зна чи 
пот  пу ну рав но душност пре ма ње го вом ау то ри те ту. Та штом и 
разме тљи вом ца ру отво ре ни укор био би ма ње увре дљив не го 
ова кво не у ва жа ва ње ње го ве лич но сти. Поно во је љу ти то за-
пре тио Ису су, ко ји је још увек остао не по ми чан и ћу тљив.

Удо во ља ва ње бес ко ри сној љу бо пи тљи во сти ни је био Хри-
стов за да так на овом све ту. До шао је да ис це ли ра ње не у ср цу. 
Он не би ћу тао да је мо гао да из го во ри ијед ну реч ко јом би из-
ле чио ра не ду ша ма обо ле лим од гре ха. Али ни је имао ни јед ну 
реч за оне ко ји би сво јим не све тим но га ма по га зи ли исти ну.

Хри стос је мо гао да ка же Иро ду та кве ре чи ко је би про би ле 
уши овом око ре лом ца ру. Мо гао је да га ис пу ни стра хом и дрх-
та њем при ка зу ју ћи му сва бе за ко ња из његовог жи во та и стра хо-
ту ка зне ко ја му се при бли жа вала. Али сво јим ћу та њем Хри стос 
му је упу тио нај стро жи укор. Ирод је од ба цио исти ну, ко ју му је 
из ло жио нај ве ћи ме ђу про ро ци ма и за то ни је тре ба ло да до би је 
ни ка кву дру гу вест. Ве ли чан ство Не ба за ње га ни је има ло ни јед-
ну реч. То ухо ко је је увек би ло спрем но да слу ша људ ске не во ље, 
ни је слу ша ло Иро до ве на ред бе. Те очи ко је су увек по чи ва ле са 
љу ба вљу пу ном са жа ље ња и пра шта ња на гре шни ку ко ји се ка је, 
ни јед ним по гле дом ни су се за у ста ви ле на Иро ду. Те усне ко је су 
из го ва ра ле нај у пе ча тљи ви је исти не, ко је су се гла сом нај не жни јег 
пре кли ња ња за у зи ма ле за нај гре шни је и нај од ба че ни је, би ле су 
за тво ре не за охо лог ца ра ко ји ни је осе ћао по тре бу за Спа си те љем.

Иро до во ли це по там не ло је од гне ва. Обра тив ши се мно-
штву, љу ти то је про гла сио Ису са ва ра ли цом. За тим је ре као 
Хри сту: Ако не бу деш до ка зао да си оно што твр диш, пре да ћу 
те вој ни ци ма и на ро ду. Они ће мо жда успе ти да те на те ра ју да 
го во риш. Ако си ва ра ли ца, смрт из њи хо вих ру ку је ди но је што 
за слу жу јеш; ако си Бож ји Син, осло бо ди се та ко што ћеш учи-
ни ти не ко чу до.

Тек што је из го во рио ове ре чи, све ти на је на ва ли ла на Хри-
ста. Као зве ри, ба ци ли су се на плен. Ису са су ву кли на све 
стра не, а Ирод се  при дру жио го ми ли же ле ћи да по ни зи Божјег 
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Си на. Да рим ски во јни ци ни су по сре до ва ли и од би ли гнев ну 
све ти ну, Спа си те ља би рас ки ну ли на ко ма де.

»Ирод осра мо тив ши Га са сво јим вој ни ци ма, и на ру гав ши 
Му се об у че Му бе лу ха љи ну.« Рим ски вој ни ци при дру жи ли су 
се овом зло ста вља њу. Све што су ови зли, ис ква ре ни вој ни ци, 
пот по мог ну ти Иро дом и је вреј ским до сто јан стве ни ци ма, мо-
гли сми сли ти, учи ни ли су Спа си те љу. Али Ње го во бо жан ско 
стр пље ње ни је ма лак са ло.

Хри сто ви го ни те љи поку ша ли су да про це не Ње гов ка рак тер 
пре ма свом личном; при ка за ли су Га та ко злим као што су били 
са ми. Али иза оног што се мо гло ви де ти, по ја вљи вао се дру ги 
при зор – при зор ко ји ће они ви де ти јед но га да на у свој Ње го вој 
сла ви. Би ло је оних ко ји су дрх та ли у Хри сто вој при сут но сти. Док 
се су ро ва све ти на кла ња ла пред Њим исме ја ва ју ћи Га, не ки ко ји 
су до шли са истим ци љем, вра ћа ли су се пре стра ше ни и ућут ка-
ни. Ирод је био осве до чен. По след њи зра ци ми ло сти оба сја ва ли 
су ње го во ср це отврд ну то гре хом. Осе ћао је да то ни је оби чан чо-
век, јер је бо жан ска при ро да за сја ла кроз људ ску при ро ду. У ча-
су док је Хри стос био окру жен исме ва чи ма, пре љу бо чин ци ма и 
уби ца ма, Ирод је осе ћао да по сма тра Бо га на Ње го вом пре сто лу.

Око рео ка кав је био, ни је се усу дио да по твр ди Хри сто ву 
пре су ду. Желео је да се осло бо ди стра шне од го вор но сти, и по-
слао је Ису  са на траг у рим ску суд ни цу.

Пи лат је био раз о ча ран и ве о ма не за до во љан. Ка да су се Је-
вре ји вра ти ли са сво јим за тво ре ни ком, не стр пљи во их је упи-
тао шта же ле од ње га. Под се тио их је да је већ са слу шао Ису са 
и да ни је на шао ни ка кве кри ви це на Ње му; ре као им је да су 
из не ли оп туж бе про тив Ње га, али ни су би ли у ста њу да до ка-
жу ни јед ну је ди ну. По слао је Ису са Иро ду, те трар ху Га ли ле је, 
јед но ме ко ји је био при пад ник њи хо вог на рода, али ни он ни је 
на шао на Ње му ни шта што за слу жу је смрт. »Да клем, да Га из-
би јем«, рекао је Пи лат, »па да Га пу стим.«

Ов де је Пи лат по ка зао сво ју сла бост. Из ја вио је да је Исус не-
вин, али ипак био је во љан да Га иши ба и тако уми ри Ње го ве ту-
жи те ље. Био је спре ман да жр тву је прав ду и на че ло да би се на го-
дио са све ти ном. То га је до ве ло у не по во љан по ло жај. Го ми ла се 
осло ни ла на ње го ву не о длуч ност и још упор ни је тра жи ла жи вот 
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за ро бље ни ка. Да је Пи лат од мах од луч но стао, од би ја ју ћи да осу-
ди чо ве ка за ко га је уста но вио да је не вин, пре ки нуо би суд бо но-
сни ла нац ко ји ће га др жа ти око ва ног у грижи са ве сти и кри ви ци 
док год бу де жи вео. Да је спро вео у де ло оно што је сма трао да је 
пра во, Је вре ји се не би усу ђи ва ли да му на ла жу шта да чи ни. Хри-
стос би био уби јен, али кри ви ца не би по чи ну ла на Пи ла ту. Ме-
ђу тим, Пи лат се све ви ше оглу ши вао о глас сво је са ве сти. На шао 
је из го вор да не су ди по прав ди и пра вич но сти, па се сада на шао 
го то во бес по мо ћан у ру ка ма све ште ни ка и по гла вара. Ово ко ле-
ба ње и не о длуч ност по твр ди ли су ње го ву про паст.

Чак и са да Пи лат ни је оста вљен да сле по де лу је. Бо жан ска 
вест од вра ћа ла га је да не учи ни де ло за ко је се спре мао. Као 
од го вор на Хри сто ву моли тву, Пи ла то вој же ни ја вио се ан ђео 
са Не ба и она је у сну ви де ла Спа си те ља и раз го ва ра ла са Њим. 
Пи ла то ва же на ни је би ла Је вреј ка, али док је у свом сну по сма-
тра ла Ису са, ни је ни ма ло по сум ња ла у Ње гов ка рак тер или ми-
си ју. Зна ла је да је Он не бе ски Кнез. Ви де ла Га је на су ђе њу у 
суд ској дво ра ни. Ви де ла Му је ру ке чвр сто ве за не по пут ру ку 
не ког зло чин ца. Ви де ла је Иро да и ње го ве вој ни ке ка ко оба-
вља ју свој стра шан по сао. Чу ла је све ште ни ке и по гла ва ре, ис-
пу ње не зави шћу и зло бом, ка ко бе сно оп ту жу ју. Чу ла је ре чи: 
»Ми има мо за кон и по за ко ну на ше му ва ља да умре.« Ви де ла је 
Пи ла та ка ко пре да је Ису са да Га ши ба ју, иа ко је из ја вио: »Ја ни-
ка кве кри ви це не на ла зим на ње му.« Чу ла је пре су ду ко ју је из-
ре као Пи лат, и ви де ла ка ко пре да је Хри ста Ње го вим уби ца ма. 
Ви де ла је крст по диг нут на Гол го ти. Ви де ла је зе мљу оба ви је ну 
тамом и чу ла та јан стве ни уз вик: »Свр ши се.« Ње ном  по гле ду 
на мет нуо се још је дан при зор. Ви де ла је Хри ста ка ко се ди на ве-
ли ком бе лом обла ку, док се Зе мља љу ља ла у про сто ру и Ње го-
ве уби це ка ко бе же од Ње го ве сла ве. Про бу ди ла се са уз ви ком 
ужа са и од мах на пи са ла Пи ла ту ре чи опо ме не.

Док се Пи лат ко ле бао шта да учи ни, гла со но ша се про гу рао 
кроз го ми лу и пре дао му у ру ке пи смо ње го ве же не ко је је гла-
си ло:

»Не мој се ти ни шта ме ша ти у суд то га Пра вед ни ка, јер сам 
да нас у сну мно го по стра да ла због Ње га.«

Пи лат је пре бле део. Био је збу њен сво јим  про ти вреч ним осе-
ћа њи ма. У ње го вој не о длуч но сти све ште ни ци и по гла ва ри још 
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више су рас па љи ва ли на род. Пи лат је био при мо ран да де лу је. 
Са да се се тио јед ног оби ча ја ко ји би мо гао да по слу жи Хри сто-
вом осло бо ђе њу. Био је оби чај да се на овај пра зник осло бо ди 
је дан за тво ре ник ко га на род иза бе ре. Овај оби чај био је не зна-
бо жач ког по ре кла; у ње му није би ло ни трун ке пра вич но сти, али 
Је вре ји су га ве о ма це ни ли. У то вре ме рим ске вла сти др жа ле су 
јед ног за тво ре ни ка осу ђе ног на смрт ко ји се звао Ва ра ва. Овај чо-
век из да вао се за Ме си ју. Твр дио је да има власт да на све ту ус по-
ста ви нов по ре дак, да га усме ри у до бром прав цу. Под со тон ском 
об ма ном твр дио је да му при па да све што може за до би ти кра-
ђом и пљач ком. Чи ни о је чу де сна де ла со тон ском си лом, сте као 
је у на ро ду мно го при ста ли ца и иза зи вао по бу не про тив рим ске 
вла сти. Под пла штом верског оду ше вље ња био је око ре ли и опа-
ки зли ко вац, склон по бу ни и на си љу. Да ју ћи на ро ду да иза бе ре 
из ме ђу овог чо века и не ви ног Спа си те ља, Пи лат се на дао да ће 
под ста ћи осе ћа ње за прав ду. На дао се да ће за до би ти њи хо ву на-
кло ност пре ма Хри сту на су прот све ште ни ци ма и по гла ва ри ма. 
За то је, окре ћу ћи се мно штву, вр ло озбиљ но ре као: »Ко га хо ће те 
да вам  пу стим? Ва ра ву или Ису са про зва но га Хри ста?«

Од го вор све ти не од јек нуо је као ри ка зве ри: »Пу сти нам Ва-
ра ву!« Уз вик »Ва ра ву! Ва ра ву! Ва ра ву«, по ста јао је све гла сни ји 
и гла сни ји. Ми сле ћи да на род ни је раз у мео ње го во пи та ње, Пи-
лат је упи тао: »Хо ће те ли да вам пу стим ца ра Ју деј ског?« Ме ђу-
тим, они су по но во по ви ка ли: »Уз ми ово га, а пу сти нам Ва ра-
ву.« »А шта ћу чи ни ти са Ису сом про зва ним Хри стом«, упи тао 
је Пи лат. По но во је ус ко ме ша но мно штво за у р ла ло на лик злим 
ду хо ви ма. Пра ви де мо ни у људ ском об ли ку би ли су у мно штву, 
и шта се дру го мо гло оче ки ва ти до од го вор: »Да се ра зап не!«

Пи лат је био уз не ми рен. Ни је ни по ми слио да ће до ћи до ово-
га. Устук нуо је од из ру че ња не ви ног чо ве ка на нај срам ни ју и нај-
сви ре пи ју смрт ко ја се мо же до су ди ти. Ка да је ур ла ње пре ста ло, 
окре нуо се на ро ду и ре као: »А ка кво је зло учи нио?« Али слу чај 
је оти шао пре да ле ко да би вре де ли до ка зи. Оно што су же ле ли 
ни је био до каз о Хри сто вој не вин ости, већ Ње го ва осу да.

Још увек Пи лат је на сто јао да Га спа се. »А он им тре ћи пут 
ре че: Ка ко је да кле Он зло учи нио, ја ни шта на Ње му не на ђох 
што би за слу жи ва ло смрт; да клем да Га из би јем, па да пу стим.« 
Већ сам на го ве штај Ње го вог осло бо ђе ња де се то стру ко је по ја-
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чао раз љу ће ност на ро да. »Расп ни га, расп ни«, ви ка ли су. Бу ра, 
иза зва на Пи ла то вом не о длуч но шћу би ва ла је све ја ча и ја ча.

Ису са, ис цр пље ног умо ром и по кри ве ног ра на ма, јав но су 
би че ва ли. »А вој ни ци Га од ве до ше у суд ни цу, и са зва ше сву че-
ту вој ни ка, и обу ко ше Му скер лет ну ка ба ни цу, и опле тав ши 
ве н ац од тр ња мет ну ше на Њ. И ста до ше Га по здра вља ти го-
во ре ћи: здра во, ца ре Ју деј ски!... И пљу ва ху на Њ, и па да ју ћи на 
ко ле на по кла ња ху Му се.« По вре ме но не ка зла ру ка згра би ла би 
тр ску ко ја Му је ста вље на у ру ку и уда ра ла Га њо ме по тр но вој 
кру ни, за ба да ју ћи та ко тр ње у Ње го ве сле по оч ни це, док су се 
ка пи кр ви сли ва ле низ Ње го во ли це и бра ду.

Чу ди те се, не бе са, и за па њи Зе мљо! По сма трај те му чи те ља 
и му че ног. По мах ни та ла све ти на оп ко ли ла је Спа си те ља све та. 
Ру га ње и исме ја ва ње ме ша ју се са не при стој ним псов ка ма и ху-
ље њем. Не о се тљи ва све ти на подсме ва се Ње го вом скром ном 
по ре клу и јед но став ном жи во ту. Ру га ју се Ње го вој тврд њи да је 
Бож ји Син, а про стач ке ша ле и увре дљи во по дру ги ва ње пре ла-
зе од уста до уста.

Со то на предво ди сви ре пу све ти ну у ње ном зло ста вља њу Спа-
си те ља. На ме ра вао је да Га ако бу де мо гу ће на ве де на осве ту или 
Га на гна да се чу дом осло бо ди и та ко сру ши план спа се ња. Са мо 
јед на мр ља у Ње го вом људ ском жи во ту, је дан не у спе шан по ку-
шај Ње го ве људ ске при ро де да под не се то стра шно ис ку ше ње, па 
би Бож је Јаг ње постало не са вр ше на жр тва, а чо ве ко во от ку пље-
ње про ма шај. Ме ђу тим, Он који је мо гао да за по ве ди да Му до ђу 
у по моћ не бе ске вој ске – Он ко ји је мо гао да оте ра све ти ну за-
стра ше ну от кри ва њем сја ја Ње го вог бо жан ског ве ли чан ства – у 
са вр ше ном ми ру пот чи нио се нај су ро ви јим увре да ма и ру же њу.

Хри сто ви не при ја те љи тра жи ли су чу до као до каз Ње го вог 
бо жан ства. Има ли су мно го ве ћи до каз од ијед ног ко ји су тра-
жи ли. Као што је сви ре пост уни зи ла Ње го ве му чи те ље ис под 
људ ског до сто јан ства и учи ни ла их слич ним со то ни, та ко су 
кро тост и стр пље ње уз ди гли Исуса и знад људ ског и до ка за ли 
Ње го во срод ство са Бо гом. Ње го во по ни же ње би ло је јем ство 
Ње го вог уз ди за ња. Ка пи кр ви ко је су у са мрт ним му ка ма те-
кле са Ње го вих ра ње них сле по оч ни ца низ ли це и бра ду би ле су 
јем ство Ње го вог пома за ња »уљем ра до сти« (Је вре ји ма 1,9), као 
на шег ве ли ког По гла ва ра све ште нич ког.
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Со то нин бес постао је ве ли ки, ка да је уви део да сва зло ста-
вља ња на не се на Спа си те љу, ни су из ну ди ла ни нај ма ње гун ђа ње 
са Ње го вих уса на. Иа ко је на Се бе узео људ ску при ро ду, био је 
оја чан бо жан ском сна гом и ни је се уда љио ни у че му од во ље 
сво га Оца.

Ка да је пре дао Ису са да бу де би че ван и ру жен, Пилат је ми-
слио да ће иза зва ти са жа ље ње мно штва. На дао се да ће на род 
то сма тра ти до вољ ном ка зном. Сма трао је да ће чак и зло ба све-
ште ни ка би ти за до во ље на. Али про ниц љи ви Је вре ји за па зи ли 
су сла бост изражену ка жња ва њем чо ве ка ко ји је био про гла-
шен не ви ним. Зна ли су да је Пи лат по ку ша вао да спа се жи вот 
за тво ре ни ку, па су од лу чи ли да Исус ни по што не бу де осло бо-
ђен. Да би нам уго дио и за до во љио нас, Пи лат Га је иши бао, ми-
сли ли су, па ако бу де мо вр ши ли при ти сак до од лу чу ју ћег тре-
нут ка си гур но ће мо пос ти ћи свој циљ.

Пи лат је са да по слао да Ва ра ву до ве ду у суд ни цу. За тим је, 
јед ног по ред дру гог, из вео пред на род оба за тво ре ни ка и по-
ка зу ју ћи на Спа си те ља, ре као све ча ним гла сом: »Ево чо ве ка!« 
»Ево га из во дим к вама на по ље, да ви ди те да на ње му не на ла-
зим ни ка кве кри ви це.«

Ту је ста јао Бож ји Син, но се ћи ха љи ну по ру ге и тр нов ве нац. 
Об на жен до по ја са, Ње го ва ле ђа би ла су у ду гим, стра шним мо-
дри ца ма из ко јих је не пре кид но те кла крв. Ис цр пље ност и бол 
огле да ли су се на окр ва вље ном ли цу. Ње гов из глед ни ка да ни је 
био леп ши не го та да. Спа си те ље во ли це ни је би ло из ме ње но 
пред Ње го вим не при ја те љи ма. Сва ком цр том из ра жа ва ло је 
бла гост, спо кој ство и нај не жни ју са ми лост пре ма сво јим су ро-
вим не при ја те љи ма. У Ње го вом по на ша њу ни је би ло ку ка вич-
ке сла бо сти, већ сна ге и до сто јан ства ду гог тр пљења. За тво ре-
ник по ред Ње га био је упе ча тљи ва су прот ност. Сва ка цр та Ва-
ра ви ног ли ца ода ва ла је око ре лог раз бој ни ка ка кав је за и ста и 
био. Су прот ност је го во ри ла сва ком по сма тра чу. Не ки од при-
сут них су пла ка ли. Док су гле да ли Ису  са, њи хо ва ср ца би ла су 
ис пу ње на са о се ћа њем. Чак су и све ште ни ци и по гла ва ри би ли 
осве до че ни да је за и ста оно што је за Се бе твр дио.

Рим ски вој ни ци ко ји су окру жа ва ли Хри ста ни су сви би ли 
та ко твр до кор ни, не ки су озбиљ но по сма тра ли Ње го во ли це 
тра же ћи до каз да ли је за и ста зло чи нац или опа сни кри вац. С 
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вре ме на на вре ме окре ну ли би се и ба ци ли пре зри ви по глед на 
Ва ра ву. Ни је био по тре бан не ки ве ли ки по сма трач ки дар да би 
га пот пу но про зре ли. По но во су се окре ну ли Оно ме ко ји се на-
ла зио на су ду. Гле да ли су бо жан ског Пат ни ка са осе ћа њем ду-
бо ког са жа ље ња. Хри сто ва ти ха по кор ност ути сну ла је у њи-
хо ве ми сли при зор, ко ји се ни ка да не ће из бри са ти, док Га не 
при зна ју као Хри ста или од ба це и та ко од лу че о сво јој суд би ни.

Пи лат је био за ди вљен Спа си те ље вим стр пље њем без роп-
та ња. Ни је сум њао да ће из глед овог Чо ве ка, на су прот Ва ра ви, 
у Је вре ји ма про бу ди ти са о се ћа ње. Ме ђу тим, ни је схва тио фа-
на тич ну мр жњу све ште ни ка пре ма Ње му ко ји је, као све тлост 
све ту, учи нио да се по ка же њи хо во мрач ња штво и за блу да. 
Разјарили су све ти ну па су све ште ни ци, по гла ва ри и на род по-
но во по ди гли свој глас са оним стра шним уз ви ком: »Расп ни га, 
расп ни.« Нај зад, из гу бив ши сва ко стр пље ње, због њи хо ве не-
ра зум не сви ре по сти, Пи лат је очај нич ки по ви као: »Узми те га 
ви и расп ни те, јер ја не на ла зим на ње му кри ви це.«

Рим ски на ме сник, иа ко на вик нут на сви ре пе при зо ре, осе ћао 
је са у че шће пре ма на па ће ном за тво ре ни ку, ко ји се иа ко осу ђен и 
би че ван, кр ва ва че ла и ра ња вих ле ђа, још увек др жао као ца р на 
пре сто лу. Ме ђу тим, све ште ни ци су из ја ви ли: »Ми има мо за кон и 
по за ко ну на ше му ва ља да умре, јер на чи ни се бе Си ном Бож јим.«

Пи лат је био за пре па шћен. Ни је имао пра ву пред ста ву о 
Хри сту и Ње го вој ми си ји, али имао је не ја сну ве ру у Бо га и би-
ћа уз ви ше ни ја од људ ског ро да. Ми сао ко ја је ра ни је про шла 
кроз ње гов ум, са да је до бил а од ре ђе ни ји об лик. Пи тао се да 
пред њим мо жда не сто ји бо жан ско би ће, об у че но у пур пур ну 
ха љи ну по ру ге и окру ње но вен цем од тр ња.

По но во је оти шао у суд ску дво ра ну и ре као Ису су: »Ода кле 
си Ти?« Али Исус му ни је од го во рио. Спа си тељ је сло бод но го-
во рио Пи ла ту, об ја шња ва ју ћи му свој за да так ко ји је имао као 
Све док за исти ну. Пи лат је пре зрео светлост. Зло у по тре био 
је ви со ки су диј ски по ло жај под ре ђу ју ћи сво ја на че ла и власт 
захте ви ма све ти не. Исус за ње га ни је ви ше имао све тло сти. 
Озло је ђен Ње го вим ћу та њем, Пи лат је гор до ре као:

»Зар ме ни не го во риш? Не знаш ли да имам власт рас пе ти 
Те, и власт имам пу сти ти Те?«
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Исус је од го во рио: »Не би имао власти ни ка кве на да Мном 
кад ти не би би ло да но од о зго; за то онај има ве ћи грех ко ји Ме 
пре да де те би.«

Та ко је ми ло сти ви Спа си тељ, усред нај ве ћих пат њи и бо ла, 
оправ дао коли ко је то би ло мо гу ће, де ло рим ског на ме сни ка ко-
ји Га је пре дао да бу де ра за пет. Ка кав је то при зор ко ји тре ба да 
оста не све ту за сва вре ме на! Ка ко он осве тља ва ка рак тер Оно га 
који је Су ди ја це ле Зе мље!

»Онај има ве ћи грех«, ре као је Исус, »ко ји Ме пре да де те би.« 
Овим је Хри стос ми слио на Ка ја фу, ко ји је, као пр во све ште ник, 
пред ста вљао је вреј ски на род. Они су зна ли на че ла пре ма ко-
ји ма се упра вља рим ска власт. Има ли су све тлост у про ро чан-
стви ма, ко ја су све до чи ла о Хри сту и Ње го вој на у ци и чу ди-
ма. Је вреј ске су ди је до би ле су не по гре ши ве до ка зе о бо жан ству 
Оно га ко га су осу ди ли на смрт. Њи ма ће би ти су ђе но пре ма 
све тло сти ко ју су до би ли.

Нај ве ћа кри ви ца и нај те жа од го вор ност при па да они ма ко ји 
су за у зи ма ли нај ви ша ме ста у на ро ду, чу ва ри ма све тих за ло га, 
ко је су са да та ко не ча сно из да ва ли. Пи лат, Ирод и рим ски вој-
ни ци углав ном су ма ло зна ли о Ису су. Ми сли ли су да удо во-
ља ва ју све ште ни ци ма и по гла ва ри ма ти ме што Га зло ста вља ју. 
Ни су има ли све тлост ко ју је је вреј ски на род та ко обил но при-
мио. Да је све тлост да та вој ни ци ма, они не би та ко су ро во по-
сту па ли са Хри стом.

Пи лат је опет пред ло жио да осло бо ди Спа си те ља. »Али Је-
вре ји ви ка ху го во ре ћи: Ако Ово га пу стиш ни си при ја тељ ће-
са ру.« На тај на чин ови ли це ме ри пре тва ра ли су се да су за-
бри ну ти за Це за ро ву власт. Од свих про тив ни ка рим ске вла-
да ви не, Је вре ји су би ли нај о гор че ни ји. Ка да су били без бед ни, 
нај о крут ни је су спрово ди ли сво је на род не и вер ске зах те ве; али 
ка да су же ле ли да оства ре не ку су ро ву на ме ру, уз ди за ли су Це-
за ро ву моћ. Да би по сти гли Хри сто во уни ште ње, по ка зи ва ли 
су се ло јал ни ту ђин ској вла да ви ни ко ју су мр зе ли.

»Сва ки који се бе ца рем  гра ди«, на ста ви ли су, »про ти ви се ће-
са ру.« То је дир ну ло Пи ла то во нај о се тљи ви је ме сто. Рим ска вла-
да сум ња ла је у ње га, и знао је да би та кав из ве штај про у зро ко вао 
ње го ву про паст. Знао је да би ако им се супротстави гнев Је вре ја 
окре нуо про тив ње га. Они ће учи ни ти све што мо гу док не из вр-
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ше сво ју осве ту. Пред со бом је имао при мер упор но сти ко јом су 
тра жи ли жи вот Оно га ко га су без раз ло жно мре зе ли.

Пи лат је та да за у зео сво је ме сто на су диј ској сто ли ци и по-
но во пред ста вио Ису са на ро ду го во ре ћи: »Ево цар ваш.« По но-
во се чуо бе сни уз вик: »Узми, узми, расп ни га.« Гла сом ко ји се 
на да ле ко чуо Пи лат је упи тао: »Зар ца ра ва ше га да ра зап нем?« 
Али не чи сте и бо го хул не усне из ре кле су ре чи: »Ми не ма мо ца-
ра осим ће са ра.«

Из бо ром не зна бо жач ког вла да ра, је вреј ски на род уда љио се 
од Бож је вла да ви не. Од ба ци ли су Бо га као сво га Ца ра. Од са да 
па на да ље не ма ју ви ше осло бо ди о ца. Не ма ју ца ра осим Це за-
ра. Све ште ни ци и учи те љи на ве ли су на род на ово. Они су би-
ли од го вор ни за ово и све стра шне по сле ди це ко је су усле ди ле. 
Вер ске во ђе би ле су кри ве за грех и про паст на ро да.

»А кад ви де Пи лат да ни шта не по ма же не го још ве ћа бу ка би-
ва, узе во ду те уми ру ке пред на ро дом го во ре ћи: Ја ни сам крив у 
кр ви ово га Пра вед ни ка: ви ће те ви де ти.« У стра ху и са мо о су ди 
Пи лат је по сма трао Ису са. У про стра ном мо ру уздиг ну тих ли-
ца, Ње го во ли це једи но је би ло мир но. Око Ње го ве гла ве као да 
је бли ста ла бла га све тлост. Пи лат је у свом ср цу ре као: Он је Бог. 
Окре нув ши се мно штву из ја вио је: Ја сам чист од Ње го ве кр ви. 
Узми те Га ви и расп ни те. Али знај те, све ште ни ци и по гла ва ри, 
про гла ша вам Га пра вед ним чо ве ком. Не ка Онај за ко га Он твр-
ди да је Ње гов Отац су ди вама, а не ме ни за да на шње де ло. Та да 
је ре као Ису су: Опро сти ми ово; ја не мо гу да Те спа сем. По што 
је по но во иши бао Ису са, пре дао Га је да се ра зап не.

Пи лат је тежио да осло бо ди Ису са. Ме ђу тим, уви део је да то 
не мо же да учи ни и са чу ва свој по ло жај и част. Ра ди је је иза-
брао да жр тву је је дан не ви ни жи вот, не го да из гу би сво ју све-
тов ну моћ. Ко ли ко је мно го оних ко ји, да би из бе гли ште ту или 
пат ње, на сли чан на чин жр тву ју  на че ло. Са вест и ду жност ука-
зу ју на је дан пут, а лич на ко рист на дру ги. Стру ја сна жно кре ће 
у по гре шном прав цу, и онај ко ји пра ви спо ра зу ме се злом би ва 
од не сен у гу сту та му кри ви це.

Пи лат је по пу стио зах те ви ма све ти не. Ра ди је је пре дао Ису-
са да бу де ра за пет не го да се из ло жи опа сно сти да из гу би свој 
по ло жај. Али упр кос ње го вој пре до стро жно сти, упра во оно че-
га се пла шио ка сни је га је сна шло. Од у зе те су му по ча сти, био 
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је зба чен са свог ви со ког по ло жа ја и му чен гри жом са ве сти и 
по вре ђе ном гор до шћу, убр зо по сле рас пе ћа окон чао је свој жи-
вот. Та ко ће сви ко ји чи не уступ ке гре ху до би ти са мо жа лост и 
про паст. »Не ки се пут чини чо ве ку прав, а крај му је пут к смр-
ти.« (При че 14,12)

Ка да је Пи лат из ја вио да је не вин у Хри сто вој кр ви, Ка ја фа 
је пр ко сно од го во рио: »Крв ње го ва на нас и на де цу на шу.« Ове 
стра шне ре чи при хва ти ли су све ште ни ци и по гла ва ри и оне су 
у мно штву од је ки ва ле као не људ ска ри ка. Све мно штво од го во-
ри ло је го во ре ћи: »Крв ње го ва на нас и на де цу на шу.«

Изра иљ ски на род из вр шио је свој из бор По ка зу ју ћи на Ису-
са го во ри ли су: »Не ово га, не го Вара ву.« Вара ва, раз бој ник и 
уби ца, био је со то нин пред став ник. Хри стос је био Бож ји пред-
став ник. Хри стос је био од ба чен; Вара ва иза бран. Вара ву ће и 
до би ти. Из вр шив ши тај из бор при хва ти ли су оно га ко ји је од 
по чет ка био ла жљи вац и уби ца. Со то на је био њи хов во ђа. Као 
на род ра ди ће по ње го вом на ре ђе њу. Чи ни ће ње го ва де ла. Мо-
ра ће да под не се ње  го ву вла да ви ну. Тај на род ко ји је иза брао 
Вара ву ме сто Хри ста, осе ћа ће Вара ви ну сви ре пост, док год бу-
де би ло вре ме на.

По сма тра ју ћи из би је но Бож је Јаг ње, Је вре ји су ви ка ли: »Крв 
ње го ва на нас и на де цу на шу.« Тај стра шан уз вик уз ди гао се до 
Бож јег пре сто ла. Та пре су да, ко ју су са ми се би из ре кли, би ла 
је за пи са на на Не бу. Та мо ли тва је усли ше на. Крв Бож је га Си-
на ле жа ла је на њи хо вој де ци, на де ци њи хо ве де це, као стал на 
кле тва.

Стра шно се об и сти ни ла у ра зо ре њу Је ру са ли ма. Стра шно се 
ис ка зала у ста њу је вреј ског на рода у то ку хи ља ду и осам сто ти-
на го ди на* – у гра ни одво је ној од чо ко та, у из у мр лој не род ној 
ло зи ко ја тре ба да се ску пи и спа ли. Из зе мље у зе мљу по чи та-
вом све ту, из ве ка у век, мр тви, мр тви у пре сту пи ма и гре си ма!

Та мо ли тва би ће стра шно ис пу ње на у ве ли ки дан су да. Ка-
да Хри стос бу де по но во до шао на Зе мљу, љу ди Га не ће ви де-
ти као за тво ре ни ка окру же ног све ти ном. Та да ће Га ви де ти као 
Ца ра Не ба. Хри стос ће до ћи у сво јој сла ви, у сла ви сво га Оца 
и у сла ви све тих ан ђе ла. Де сет хи ља да пу та де сет хи ља да и хи-

*      Писано почетком двадесетог века
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ља де хи ља да ан ђе ла, див них и по бед нич ких Бож јих си но ва, у 
не над ма шној ле по ти и сла ви пра ти ће Га на ово ме пу ту. Та да ће 
Он се де ти на пре сто лу сво је сла ве, а пред Њим ће би ти оку пље-
ни сви на ро ди. Та да ће Га ви де ти сва ко око, па и они ко ји су 
Га про бо ли. Уме сто тр но вог вен ца, но си ће кру ну сла ве – кру ну 
у кру ни. Уме сто оне ста ре пур пур не цар ске ха љи не, би ће об-
у чен у нај сјај ни је бе ле ха љи не, »као што не мо же бе ли ља убе-
ли ти на зе мљи«. (Мар ко 9,3) На Ње го вој оде ћи и на Њег о вом 
стег ну би ће ис пи са но име: »Цар над ца ре ви ма и Го спо дар над 
го спо да ри ма.« (От кри ве ње 19,16) Ту ће би ти и они ко ји су Га 
исме ја ва ли и уда ра ли. Све ште ни ци и по гла ва ри по но во ће ви-
де ти при зор у суд ској дво ра ни. Пред њи ма ће се по ја ви ти сва ка 
по је дин ост као да је ис пи са на пла ме ним сло ви ма. Та да ће они 
који су тра жи ли: »Крв ње го ва на нас и на де цу на шу«, при ми ти 
од го вор на сво је тра же ње. Та да ће цео свет са зна ти и раз у ме ти. 
Они ће схва ти ти про тив ко га и че га су се бо ри ли – они јад на, 
сла ба и смрт на би ћа. У стра шној ду шев ној пат њи и ужа су по-
ви ка ће пла ни на ма и сте на ма: »Пад ни те на нас, и са криј те нас 
од ли ца Оно га што се ди на пре сто лу, и од гне ва Јаг ње то ва. Јер 
до ђе ве ли ки дан гне ва Ње го ва, и ко мо же оста ти?« (От кри ве ње 
6,16.17)
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Гла ва 78

Ова гла ва за сно ва на је на Ма те ју 27,31–53; 
Мар ку 15,20–38; Лу ки 23,26–46; Јо ва ну 19,16–30.

ГОЛ ГО ТА

»И кад до ђо ше на ме сто ко је се зва ше Ко стур ни ца, он де 
ра за пе ше ње га.«

»Да осве ти на род кр вљу сво јом«, Хри стос, »из ван гра да по-
стра да.« (Је вре ји ма 13,12) Због пре кр ша ја Бож јег за ко на Адам и 
Ева ис те ра ни су из Еде ма. Хри стос, на ша За ме на, тре ба ло је да 
па ти из ван ме ђа Је ру са ли ма. Он је умро из ван град ских ка пи ја, 
на ме сту на ко ме су по гу бљи ва ни зло чин ци и уби це. Сле де ће 
ре чи има ју пун зна чај: »Хри стос је нас ис ку пио од кле тве за кон-
ске по став ши за нас кле тва.« (Га ла ти ма 3,13)

Ве ли ко мно штво пра ти ло је Ису са од суд ни це до Гол го те. 
Вест о Ње го вој пре су ди ра ши ри ла се по це лом Је ру са ли му, и 
љу ди из свих дру штве них сло је ва и по ло жа ја у го ми ла ма су се 
сти ца ли пре ма ме сту рас пе ћа. Све ште ни ци и по гла ва ри оба ве-
за ли су се обе ћањем да не ће зло ста вља ти Хри сто ве след бе ни ке 
ако им Он бу де пре дат, па су се уче ни ци и вер ни из гра да у око-
ли не при дру жи ли мно штву ко је је сле ди ло Спа си те ља.

Ка да је Исус про шао кроз ка пи ју Пи ла то вог дво ра, крст ко ји 
је био при пре мљен за Ва ра ву, по ло жен је на Ње го ва ра ње на и 
кр ва ва пле ћа. Два Ва ра ви на дру га тре ба ло је да бу ду по гу бље на 
за је дно са Ису сом, па су и на њих по ло же ни кр сто ви. За сла бог 
и на па ће ног Спа си те ља овај те рет био је пре те жак. Од пас хал-
не ве че ре са сво јим уче ни ци ма ни је ни шта ни јео ни пио. Био 
је у са мрт ним му ка ма бо ре ћи се са со тон ским си ла ма у Гет си-
ман ском вр ту. Под нео је бол из да је и ви део сво је уче ни ке ка ко 
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Га на пу шта ју и бе же. Био је во ђен Ани, за тим Ка ја фи и он да 
Пи ла ту. Од Пи ла та био је по слан Иро ду, а он да вра ћен Пи ла ту. 
Под но сио је по гр ду за по гр дом, исме ја ва ње за исме ја ва њем; два 
пу та био је ши бан – це ле те но ћи ре ђа ли су се при зо ри та кве 
при ро де, ко ји су до крај њих гра ни ца ис ку ша ва ли чо ве ко ву ду-
шу. Хри стос ни је по пу стио. Ни је из го во рио ни јед ну реч која не 
би би ла на сла ву Бо гу. То ком це ло куп не срам не суд ске лакрдије 
др жао се од луч но и до сто јан стве но. Али ка да је по сле дру гог 
ши ба ња на Ње га по ло жен крст, људ ска при ро да ви ше ни је мо-
гла под не ти. Оне све шћен пао је под те ре том.

Го ми ла која је пра ти ла Спа си те ља ви де ла је Ње го ве сла бе 
и по ср ћу ће ко ра ке, али ни је по ка за ла са у че шће. Ру жи ли су Га 
и гр ди ли за то што ни је мо гао да но си тај те шки крст. По но во 
је те рет ста вљен на Ње га и по но во је пао оне све шћен на тле. 
Ње го ви му чи те љи схва ти ли су да не ће да ље мо ћи да но си свој 
те рет. Би ли су за бри ну ти тра же ћи не ко га ко би по нео по ни-
жа ва ју ће бре ме. Је вре ји ту ни су мо гли по мо ћи, за то што би их 
скр на вље ње спре чи ло да свет ку ју Пас ху. Чак ни из све ти не ко ја 
Га је пра ти ла ни ко ни је же лео да се са гне и по не се крст.

У то вре ме не ки стра нац, Си мон из Ки ри не, вра ћа ју ћи се из 
по ља, су срео је мно штво. Чуо је по ру ге и про стач ке увре де из 
го ми ле; чуо је по на вља ње пре зри вих ре чи: На пра ви те про лаз 
за ца ра Је вреј ског! За стао је чу де ћи се овом при зо ру, и по што 
је из ра зио са жа ље ње, згра би ли су га и ста ви ли крст на ње го ва 
пле ћа.

Си мон је слу шао о Ису су. Ње го ви си но ви по ве р о ва ли су у 
Спа си те ља, али он сам ни је био уче ник. Но ше ње кр ста до Гол-
го те био је бла го слов за Си мо на и он је увек по сле то га био за-
хва лан за ово про ви ђе ње. То га је по ве ло да дра го вољ но иза-
бе ре Хри стов крст и увек ра до сно сто ји под ње го вим те ре том.

Мно ге же не на ла зиле су се у мноштву ко је је пра ти ло Оно га 
ко ји ни је за слу жио су ро ву смрт. Њи хо ва па жња би ла је усред-
сре ђе на на Хри ста. Не ке од њих ви де ле су Га ра ни је. Не ке су до-
во ди ле к Ње му сво је бо ле сни ке и не вољ не. Не ке су и са ме би ле 
из ле че не. Пре при ча ва ле су при зо ре који су се зби ва ли. Чу ди-
ле су се мр жњи мно штва пре ма Ње му за ким су њи хо ва ср ца 
би ла га ну та и го то ва да пре пук ну. Упр кос по на ша њу раз ја ре не 
све ти не и љу ти тих ре чи све ште ни ка и по гла ва ра, ове же не из-

743



645ГОЛ ГО ТА

ра зи ле су сво је са у че шће. Ка да је Хри стос оне све шћен пао под 
кр стом, оне су по че ле ту жно да на ри чу.

Ово је је ди но при ву кло Хри сто ву па жњу. Иа ко на па ћен те-
ре том гре ха све та, ни је био рав но ду шан пре ма из ра зу бо ла. Са 
не жним са у че шћем по гле дао је ове же не. Оне ни су ве ро ва ле у 
Ње га; знао је да Га не опла ку ју као По сла но га од Бо га, већ то 
чи не по кре ну те осе ћа њем људ ске са ми ло сти. Ни је пре зрео њи-
хо во са у че шће, већ је то у Ње го вом ср цу пр о бу ди ло још ду бље 
са жа ље ње пре ма њи ма. »Кће ри је ру са лим ске«, ре као је Он, »не 
пла чи те за Мном, не го пла чи те за со бом и за де цом сво јом.« Од 
са да шњег при зо ра, Хри стос је гле дао у бу дућ ност у вре ме ра зо-
ре ња Је ру са ли ма. У том стра шном при зо ру, мно ге од оних ко је 
са да пла чу за Њим, по ги ну ће за јед но са сво јом де цом.

Од про па сти Је ру са ли ма, Ису со ве ми сли усме ри ле су се јед-
ном још зна чај ни јем су ду. У уни ште њу не по ка ја ног гра да ви део 
је зна ме ње ко нач ног уни ште ња ко је ће до ћи на свет. Ре као је: »Та-
да ће по че ти го во ри ти го ра ма: Пад ни те на нас; и бре го ви ма: по-
криј те нас. Јер кад се ова ко ра ди од си ро ва др ве та, шта ће би ти од 
су ха?« Живим зе ле ним др ве том, Исус је при ка зао Се бе, не ви ног 
От ку пи те ља. Бог је до зво лио да Ње гов гнев због пре сту па пад не 
на Ње го вог љу бље ног Си на. Исус због људ ских гре хо ва тре ба  да 
бу де ра за пет. Ка кве ће та да пат ње мо ра ти да сно си гре шник, ко-
ји и да ље на ста ви да гре ши? Сви не по ка ја ни и не вер ни ис ку си ће 
та кву жа лост и бе ду ка кву је зик не мо же из ра зи ти.

Мно ги из мно штва ко је је пра ти ло Спа си те ља до Гол го те, 
до че ка ли су Га ра до сним хва ло спе ви ма и ма ха њем пал мо вим 
гран чи ца ма, ка да је све ча но уја хао у Је ру са лим. Али са мно гих 
уса на, ко је су тада оду ше вље но кли ца ле Ње му у сла ву, јер су то 
сви чи ни ли, са да се раз ле гао уз вик: »Расп ни Га, расп ни.« Ка да 
је Исус уја хао у Је ру са лим, на де уче ни ка би ле су на вр хун цу. 
Ти ска ли су се око сво га Учи те ља, сма тра ју ћи ве ли ком ча шћу 
по ве за ност са Њим. Са да, у Ње го вом по ни  же њу, из да ле ка су Га 
пра ти ли. Би ли су оп хр ва ни бо лом и скр ше ни у сво јим из не ве-
ре ним на да ма. Ка ко су се об и сти ни ле Ису со ве ре чи: »Сви ће те 
се ви са бла зни ти о Ме не ову ноћ; јер у Пи сму сто ји: Уда ри ћу 
па сти ра и ов це од ста да раз бе ћи ће се.« (Ма теј 26,31)

Када су стигли на гу би ли ште, за ро бље ни ке су ве за ли уз ору ђа 
за му че ње. Два раз бој ни ка су се оти ма ла из ру ку оних ко ји су их 
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по ла га ли на крст; али Исус се ни је опи рао. Ису со ва мај ка осла ња-
ју ћи се на Јо ва на, љу бље ног уче ни ка, сто па ма сво га Си на ишла је 
до Гол го те. Ви де ла Га је ка ко се оне све стио под те жи ном кр ста и 
че зну ла да при др жи Ње го ву ра ње ну гла ву и обри ше то че ло ко је 
се не ка да на сла ња ло на ње не гру ди. Али ни је јој би ло до пу ште но 
ово ту жно пре и мућ ство. За јед но са уче ни ци ма још увек је га ји ла 
на ду да ће Исус по ка за ти сво ју си лу и осло бо ди ти се сво јих не-
при ја те ља. Кло ну ла ср ца се ћа ла се Ње го вих ре чи ко ји ма је пред-
ска зао сва ки од при зо ра ко ји су се са да од и гра ва ли. Гле да ју ћи 
раз бој ни ке ко је су ве зи ва ли за крст, у ду бо ком бо лу пи та ла се: 
Зар ће Онај ко ји је мр тви ма да вао жи вот до пу сти ти да Га ра зап-
ну? Зар ће Бож ји Син до пу сти ти да бу де та ко су ро во уби јен? Да 
ли мо ра да од у ста не од сво је ве ре да је Исус Ме си ја? Мо ра ли да 
бу де оче ви дац Ње го ве сра мо те и бо ла, не ма ју ћи чак ни пред ност 
да Му по слу жи у Ње го вој му ци? Ви де ла је Ње го ве ру ке пру же не 
по кр сту; до не ли су че кић и кли но ве и док су оштри вр хо ви про-
би ја ли не жно те ло, оја ђе ни уче ни ци по ве ли су да ље од овог сви-
ре пог при зо ра ско ро оне све шће ну Исусову мај ку.

Спа си те љу се ни је отео ни је дан уз дах. Ње го во ли це оста ло 
је мир но и при бра но, али Му је че ло би ло оро ше но круп ним 
ка пи ма зно ја. Ни је би ло ми ло сти ве ру ке да обри ше са мрт ни 
зној са Ње го вог ли ца, ни ти ре чи са у че шћа и не по ко ле бљи ве 
ода но сти, ко ја би ста ла уз Ње го во људ ско ср це. Док су вој ни ци 
оба вља ли свој стра шни по сао, Исус се мо лио за сво је не при ја-
те ље: »Оче, опро сти им јер не зна ју шта чи не!« Ње го ве ми сли 
пре ла зи ле су са соп стве них пат њи на грех Ње го вих му чи те ља и 
стра шну осве ту ко ја ће их сти ћи. Ни ка кву кле тву ни је упу тио 
вој ни ци ма ко ји су са Њим гру бо по сту па ли. Ни ка к ву осве ту 
ни је при зи вао на све ште ни ке и по гла ва ре ко ји су се на сла ђи-
ва ли оства ре њем сво је на ме ре. Хри стос их је са жа ље вао због 
њи хо вог не зна ња и кри ви це. Бла го је про шап тао са мо мо ли тву 
да им буде опроштено »јер не зна ју шта чи не«.

Да су зна ли да му че Оно га ко ји је до шао да спа се гре шни 
људ ски род од веч не про па сти, об у зе ла би их гри жа са ве с ти и 
ужас. Ме ђу тим, њи хо во не зна ње ни је укло ни ло њи хо ву кри-
ви цу, јер су има ли пред ност да упо зна ју и при хва те Ису са као 
сво га Спа си те ља. Не ки од њих јед но га да на уви де ће свој грех, 
по ка ја ти се и обра ти ти. Не ки су сво јом око ре ло шћу оне мо гу ћи-
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ли усли ше ње Хри сто ве мо ли тве за њих. Ипак, по ред све га то га, 
Бож ји план је до сти зао сво је ис пу ње ње. Исус је сте као пра во да 
по ста не За ступ ник љу ди пред Бож јим ли цем.

Та Хри сто ва мо ли тва за Ње го ве не при ја те ље об у хва ти ла је 
овај свет. Она при ма сваког гре шни ка који је жи вео или ко ји ће 
жи ве ти од по чет ка све та до кра ја вре ме на. На сви ма њи ма ле-
жи кри ви ца за рас пе ће Бож јег Си на. Сви ма се бес плат но ну ди 
опро ште ње. »Ко год хо ће«, мо же има ти мир са Бо гом и на сле-
ди ти веч ни жи вот.

Кад су Ису са при ко ва ли, сна жни љу ди по ди гли су крст и 
силовито га уса ди ли на ме сто за то ра ни је при пре мље но. То је 
Бож јем Си ну нанело не ис ка за не бо ло ве. Пи лат је та да на крст 
из над Ису со ве гла ве ста вио нат пис на је вреј ском, грч ком и ла-
тин ском. Он је гла сио: »Исус На за ре ћа нин цар Ју деј ски.« Овај 
нат пис раз љу тио је Је вре је. У Пи ла то вој суд ни ци ви ка ли су: 
»Расп ни га!« »Ми не ма мо ца ра осим ће са ра«. (Јо ван 19,15) Из-
ја ви ли су да је из дај ник сва ко ко не ког дру гог при зна је за ца ра. 
Пи лат је на пи сао осе ћа ње ко је су му из ра зи ли. Ни је спо ме нут 
ни ка кав пре ступ, осим да је Исус је вреј ски цар. Нат пис је у ства-
ри био при зна ва ње по да нич ке по кор но сти Је вре ја рим ској си-
ли. Он је про гла ша вао да ће они осу ди ти на смрт сва ко га ко би 
се усу дио да се на зо ве ца рем Изра и ља. Све ште ни ци су се пре-
ва ри ли. Ка да су ко ва ли за ве ру ка ко да уби ју Хри ста, Ка ја фа је 
из ја вио да је до бро да је дан чо век умре да се спа се на род. Са да је 
от кри ве но њи хо во ли це мер ство. Да би уни штили Хри ста би ли 
су спрем ни да жр тву ју чак и оп ста нак сво га на ро да.

Све ште ни ци су уви де ли шта су учи ни ли, па су за мо ли ли 
Пи ла та да про мени нат пис. Ка за ли су: »Не пи ши: цар Ју деј ски, 
не го да сам ре че: ја сам цар Ју деј ски.« Ме ђу тим, Пи лат љут на 
се бе због сво је ра ни је ис по ље не сла бо сти, пот пу но је пре зи рао 
љу бо мор не и пре пре де не све ште ни ке и во ђе. Хлад но је од го во-
рио: »Што пи сах пи сах.«

Јед на си ла ви ша од Пи ла та или Је вре ја упра вља ла је по ста-
вља њем овог нат пи са из над Ису со ве гла ве. По Бож јем про ви-
ђе њу он тре ба да покрене љу де на раз ми шља ње и ис тра жи ва ње 
Све то га пи сма. Ме сто на ко ме је Исус био рас пет би ло је бли зу 
гра да. У то вре ме хи ља де љу ди из свих зе ма ља на ла зи ле су се у 
Је ру са ли му, па је нат пис ко јим је Исус  из На за ре та про гла шен 746
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за Ме си ју при вла чио њи хо ву па жњу. То је би ла жи ва исти на ис-
пи та на ру ком ко ју је Бог во дио.

У Хри сто вим стра да њи ма на кр сту ис пу ни ло се про ро-
чан ство. Ве ко ви ма пре рас пе ћа, Спа си тељ је пред ска зао ка ко 
ће по сту па ти са Њим. Ре као је: »Оп ко ли ше Ме пси мно ги; че-
та зли ко ва ца иде око Ме не, про бо до ше ру ке Мо је и но ге Мо-
је. Мо гао бих из бро ја ти све ко сти сво је. Они гле да ју и од Ме не 
нач и ни ше ствар за гле да ње. Де ле ха љи не Мо је ме ђу со бом, и за 
до ла му Мо ју ба ца ју ждре б.« (Пса лам 22,16–18) Про ро чан ство 
ко је се од но си ло на Ње го ву оде ћу ис пу ни ло се без са ве та или 
упли та ња при ја те ља или не при ја те ља Рас пе то га. Ње го ве ха љи-
не да те су вој ни ци ма ко ји су Га по ло жи ли на крст. Хри стос је 
чуо пре пир ку љу ди, док су из ме ђу се бе де ли ли оде ћу. Ње го ва 
до ла ма би ла је иза тка на без ијед ног ша ва и за то су каза  ли: »Да 
је не де ре мо не го да ба ци мо коц ке за њу ко ме ће до па сти.«

У дру гом про ро чан ству Спа си тељ је из ја вио: »Сра мо та са-
тр ср це Мо је, из не мо гох; че кам хо ће ли се ко ме са жа ли ти, али 
нема ни ко га; хо ће ли Ме ко по те ши ти, али не на ла зим. Да ју Ми 
жуч да је дем, и у же ђи Мо јој по је ме оц том.« (Пса лам 69,20.21) 
Они ма ко ји су уми ра ли на кр сту да ва ли су не ко опој но сред-
ство да би се умр твио осе ћај бо ла. То је по ну ђе но и Ису су, али 
ка да је оку сио, Он је то од био. Ни је же лео да при хва ти ни шта 
што би мо гло да потам ни Ње гов ум. Ње го ва ве ра мо ра и да ље 
чвр сто да се осла ња на Бо га. То је би ла Ње го ва је ди на сна га. По-
мра чи ти Ње го ва чу ла зна чи ло би да ти пред ност со то ни.

Ису со ви не при ја те љи ис ка љи ва ли су свој гнев на Ње му док 
је ви сио на кр сту. Све ште ни ци, по гла ва ри и књи жев ни ци при-
дру жи ли су се све ти ни ру га ју ћи се Спа си те љу ко ји је уми рао. 
При ли ком кр ште ња и пре о бра же ња чуо се глас, ко јим је Бог об-
ја вио да је Хри стос Ње гов Син. По но во, не по сред но пре Хри-
сто ве из да је, Отац је про го во рио по твр ђу ју ћи Ње го во бо жан-
ство. Али са да глас са Не ба је ћу тао. Ни је се чу ло ни јед но све-
до чан ство у Хри сто ву ко рист. Он је сам под но сио зло ста вља ње 
и ру га ње злих љу ди.

»Ако си Син Бож ји«, го во ри ли су они, »си ђи с кр ста«. »Не ка 
по мо же и Се би, ако је Он Хри стос, Иза бра ник Бож ји.« У пу-
сти њи ку ша ња со то на је из ја вио: »Ако си Син Бож ји, ре ци да 
ка ме ње ово хле бо ви по ста ну.« »Ако Си син Бож ји, ско чи до ле« 
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са вр ха Храма. (Ма теј 4,3.6) Со то на са сво јим ан ђе ли ма, у људ-
ском об лич ју био је при су тан по ред кр ста. Со то на је са сво јим 
вој ска ма са ра ђи вао са све шт ени ци ма и по гла ва ри ма. Учи те љи 
на ро да под сти ца ли су не у ку све ти ну да из ри че суд Оно ме ко га 
мно ги од њих ни ка да ни су ви де ли, све док ни су би ли на го во ре-
ни да све до че про тив Ње га. Све ште ни ци, по гла ва ри, фа ри се ји 
и око ре ла све ти на ује ди ни ли су се у со тон ској из бе зу мље но сти. 
Вер ски по гла ва ри сје ди ни ли су се са со то ном и ње го вим ан ђе-
ли ма. Из вр ша ва ли су ње го ве на ло ге.

Исус, ко ји је па тио и уми рао, чуо је сва ку реч ко ју су из го во-
ри ли све ште ни ци: »Дру ги ма по мо же, а Се би не мо же по мо ћи. 
Хри стос цар Изра и љев не ка си ђе сад с кр ста да ви ди мо, па ће-
мо Му ве ро ва ти.« Хри стос је мо гао да си ђе са кр ста. Али за то 
што ни је же лео да се спа се, гре шник је имао на ду у опро ште ње 
пред Бо гом.

Под сме ва ју ћи се Спа си те љу, љу ди ко ји су се сма тра ли ту ма чи-
ма про ро чан ства по на вља ли су баш оне ре чи за ко је је На дах ну ће 
пред ска за ло да ће их овом при ли ком из го во ри ти. Ипак, у свом 
сле пи лу ни су ви де ли да ис пу ња ва ју про ро чан ство. Они ко ји су 
у под сме ху из го ва ра ли ре чи: »Уздао се у Бо га; не ка Му по мо же 
сад, ако Му је по во љи, јер го во ра ше: Ја сам Син Бож ји«, ни су ни 
прет по ста вља ли да ће њи хо во све до чан ство од јек ну ти кроз ве ко-
ве. Ме ђу тим, иа ко под сме шљи во из го во ре не, ове ре чи на ве ле су 
љу де да та ко ис тра жу ју Пи сма као ни ка да ра ни је. Му дри љу ди су 
чу ли, ис тра жи ва ли, раз ми шља ли и мо ли ли се. Би ло је и та квих 
ко ји ни су има ли ми ра, све док упо ре ђу ју ћи тек сто ве Пи сма, ни су 
са гле да ли зна че ње Хри сто ве ми си је. Ни ка да ра ни је ни је се та ко 
ши ро ко рас про стра ни ло зна ње о Ису су као у времену док је ви-
сио на кр сту. У ср ци ма мно гих ко ји су по сма тра ли при зор рас пе-
ћа и чу ли Хри сто ве ре чи, за си ја ла је све тлост исти не.

Ису су у Ње го вој аго ни ји на кр сту, до шао је зра чак уте хе. То 
је би ла мол ба раз бој ни ка ко ји се ка јао. Оба чо ве ка ра за пе та са 
Ису сом у по чет ку су Га ру жи ли, а је дан је у сво јим пат ња ма по-
стао још очај ни ји и пр ко сни ји. Али ње гов друг био је дру га чи ји. 
Овај чо век ни је био око ре ли зли ко вац; на шао се на стран пу ти-
ци за ве ден рђа вим дру штвом; био је ма ње крив од мно гих ко ји 
су ста ја ли крај кр ста и ру жи ли Спа си те ља. Ви део је и чуо Ису са 
и био осве до чен Ње го вим уче њем, али су га све ште ни ци и по-

749



650 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

гла ва ри од вра ти ли од Ње га. Желе ћи да угу ши осве до че ње, то-
нуо је све ду бље и ду бље у грех, док ни је ухва ћен, оп ту жен као 
зло чи нац и осу ђен да умре на кр сту. У суд ни ци и на пу ту пре ма 
Гол го ти, био је у Ису со вој бли зи ни. Чуо је ка ко је Пи лат об ја вио: 
»На Ње му не на ла зим ни ка кве кри ви це.« (Јо ван 19,4) Запазио 
је Ње го во бо жан ско др жа ње и Ње го во ми ло сти во пра шта ње 
сво јим му чи те љи ма. Са кр ста је ви део мно ге ко ји су се гра ди-
ли по бо жни ма, а ру га ли се и исме ва ли Го спо да Ису са. Ви део је 
ка ко пре зри во ма шу гла ва ма. Чуо је ка ко ње гов друг у кри ви ци 
при хва та ре чи осу де: »Ако си Ти Хри стос по мо зи Се би и на ма.« 
Чуо је ка ко мно ги из ме ђу про ла зни ка бра не Ису са. Чуо их је ка-
ко по на вља ју Ње го ве ре чи и го во ре о Ње го вим де ли ма. У ње му 
се по но во по ја ви ло осве до че ње да је ово Хри стос. Окре ћу ћи се 
дру гом зло чин цу ре као је: »Зар се ти не бо јиш Бо га, кад си и сам 
осу ђен та ко?« Зло чин ци на са мр ти ни су ви ше мо ра ли да се бо је 
чо ве ка. Ме ђу тим, јед но га је про жи ма ло осве до че ње да по сто ји 
Бог ко га тре ба да се бо ји, бу дућ ност ко ја га је на те ра ла да дрх ти. 
А са да, ње го ве жи вот на исто ри ја, сва умр ља на гре хом, тек што 
се ни је окон ча ла. »А ми смо још пра вед но осу ђе ни«, уз ди сао је 
он, »јер при ма мо по сво јим делима као што смо за слу жи ли; али 
Он ни ка ква зла ни је учи нио.«

Са да ви ше не ма пи та ња. Не ма сум њи, ни пре ко ра. Ка да је 
осу ђен за свој зло чин, овај пре ступ ник је пао у оча ја ње и безна-
ђе; али са да про бу ди ле су се не о бич не, пле ме ни те ми сли. Се-
ћао се све га што је чуо о Ису су – ка ко је ис це љи вао бо ле сне и 
опра штао гре хе. Слу шао је ре чи оних ко ји су ве ро ва ли у Ису са 
и ко ји су Га пла чу ћи сле ди ли. Ви део је и про чи тао нат пис из-
над Спа си те ље ве гла ве. Чуо је ка ко га про ла зни ци по на вља ју, 
не ки у жа ло сти дрх та вим усна ма, а дру ги у ша ли и под сме ху. 
Све ти Дух ра све тлио је ње гов ра зу м и ма ло-по мало до ка зи су 
се спо ји ли. У Ису су ра ње ном, исме ва ном и ра за пе том ви део је 
Бож је Јаг ње ко је је узе ло гре хе све та. У ње го вом гла су би ла је 
по ме ша на на да са бо лом ка да се ова бес по моћ на, уми ру ћа ду ша 
 пре да ла Спа си те љу ко ји је уми рао. »Опо ме ни ме се«, по ви као 
је, »Го спо де! кад до ђеш у цар ство сво је.«

Од го вор је бр зо сти гао. Глас је био благ и ми ло зву чан, а ре чи 
пу не љу ба ви, са жа ље ња и си ле: За и ста ти, да нас ка жем, би ћеш 
са Мном у ра ју.
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У то ку ду гих ча со ва са мрт них му ка до Ису со вих уши ју до ла-
зи ли су по ру га и исме ја ва ње. Док је ви сио на кр сту до Ње га су још 
увек до пи ра ли гла со ви пу ни по ру га и псов ки. Са че жњом у ср цу 
оче ки вао је не ки из раз ве ре сво јих уче ни ка. Чуо је са мо жа ло сне 
ре чи: »А ми се на да смо да је Он онај ко ји ће из ба ви ти Изра и ља.« 
Ка ко је Спа си тељ био за хва лан за из раз ве ре и љу ба ви овог раз-
бој ни ка ко ји је уми рао! Док су Га се во де ћи Је вре ји од ри ца ли, па 
чак и уче ни ци сум ња ли у Ње го во бо жан ство, јад ни раз бој ник 
на иви ци веч но сти на зи вао је Ису са Го спо дом. Мно ги су би ли 
спрем ни да Га на зо ву Го спо дом, док је чи нио чу да и када је ус тао 
из гро ба, али ни ко, осим раз бој ни ка, ко ји се по ка јао и био спа сен 
у је да на е сти час, ни је Га при зна вао док је ви сио и уми рао на кр сту.

По сма тра чи су чу ли ка да је раз бој ник на звао Ису са Го спо-
дом. Бо ја гла са чо ве ка ко ји се ка јао при ву кла је њи хо ву па жњу. 
Они ко ји су се у под нож ју крста сва ђа ли око Хри сто ве оде ће и 
ко ји су ба ца ли коц ку за Ње гов огр тач, за ста ли су да би чу ли. 
Утих ну ли су њи хо ви љу ти ти гла со ви. За у ста в ље на да ха гле да ли 
су Хри ста и оче кив а ли од го вор са тих уми ру ћих уса на.

Док је из го ва рао ре чи обећа ња, кроз там ни облак ко ји је 
оба вио крст, про би ла се сјај на и не за др жи ва све тлост. Раз бој-
ник ко ји се ка јао, до жи вео је са вр ше ни мир и си гур ност да га је 
Бог при хва тио. У свом по ни же њу Хри стос је био про сла вљен. 
Он ко ји је у очи ма свих из гле дао као да је по бе ђен, био је По-
бед ник. Био је при знат као Онај ко ји је по нео гре хе. Љу ди мо гу 
да му че Ње го во људ ско те ло. Они мо гу да ра не Ње го ве сле по-
оч ни це тр но вим вен цем. Мо гу да Му ски ну ха љи не и да се пре-
пи ру око њих. Али не мо гу Га ли ши ти си ле да  о пра шта гре хе. 
Уми ра њем пру жио је све до чан ство о сво јој бо жан ској при ро ди 
и Оче вој сла ви. Ње го во ухо ни је оте жа ло да не мо же чу ти, ни-
ти је Ње го ва ру ка окра ћа ла да не мо же спа сти. Ње го во цар ско 
пра во је да спа се до по след њег све ко ји кроз Ње га до ла зе Бо гу.

За и ста ти, да нас, ка жем, би ћеш са Мном у Ра ју. Хри стос ни је 
обе ћао да ће то га да на раз бој ник би ти са Њим у Ра ју. Он сам 
то га да на ни је оти шао у Рај. Спа вао је у гро бу и у ју тро вас кр-
се ња ре као: »Јер се још не вра тих к Оцу сво је му.« (Јо ван 20,17) 
Ме ђу тим, на дан рас пе ћа, на дан при вид ног по ра за и та ме, да то 
је обе ћа ње: »Да нас«, док уми ре на кр сту као зло чи нац, Хри стос 
уве ра ва јад ног гре шни ка: Би ћеш са Мном у Ра ју.
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Раз бој ни ци ко ји су рас пе ти са Ису сом по ста вље ни су »с 
јед не и с дру ге стра не, а Исус у сре ди ни«. То је учи ње но пре-
ма упут ству све ште ни ка и по гла ва ра. Хри стов по ло жај из ме-
ђу раз бој ни ка тре ба ло је да по каже да је Он нај ве ћи зло чи нац 
из ме ђу ове тро ји це. Та ко се ис пу ни ло пи смо: »Би мет нут ме ђу 
зло чин це.« (Иса и ја 53,12) Ме ђу тим, пот пу ни сми сао свога де-
ла све ште ни ци ни су ви де ли. Као што је Исус, рас пет са раз бој-
ни ци ма, ста вљен »у сре ди ну«, та ко је и Ње гов крст по ста вљен 
усред све та ко ји ле жи у гре ху. Ре чи опро ште ња упу ће не раз-
бој ни ку ко ји се ка је, за па ли ле су све тлост ко ја ће све тле ти до 
нај у да ље ни јих гра ни ца Зе мље.

Ан ђе ли су са ди вље њем по сма тра ли бес крај ну Ису со ву љу-
бав, ко ји је, под но се ћи нај ве ће са мрт не му ке ума и те ла, ми слио 
са мо на дру ге и уз ди зао ве ру ду ши ко ја се ка је. У свом по ни же њу 
као про рок обра тио се кће ри ма је ру са лим ским; као све ште ник и 
за ступ ник мо лио је Оца да опро сти Ње го вим уби ца ма, као Спа-
си тељ пун љу ба ви, опро стио је гре хе раз бој ни ку ко ји се ка јао.

Док је гле дао мно штво ко је Га је окру жа ва ло, јед на при ли ка 
при ву кла је Ису со ву па жњу. У под нож ју кр ста ста ја ла је Ње го-
ва мај ка ко ју је при др жа вао уче ник Јо ван. Ни је мо гла под не ти 
да бу де уда ље на од сво га Си на и Јо ван, зна ју ћи да се при бли жа-
ва крај, по но во ју је при вео кр сту. У са мрт ном ча су Хри стос се 
се тио сво је мај ке. Гле да ју ћи ње но бо лом из му че но ли це, а он да 
Јо ва на, ре као јој је: »Жено, ето ти си на«, а та да Јо ва ну: »Ето ти 
ма те ре!« Јо ван је раз у мео Хри сто ве ре чи и при хва тио по ве ре ни 
за да так. Од мах је по вео Ма ри ју сво ме до му и од то га ча са не жно 
се ста рао о њој. Ми ло сти ви Спа си тељ пун љу ба ви, усред свих 
сво јих те ле сних бо ло ва и ду шев них пат њи, бри жљи во се ста рао 
о сво јој мај ци! Ни је имао нов ца ко јим би је обез бе дио, али Јо ван 
Га је, као дра го це ност чу вао у ср цу и за то му је пре дао сво ју мај ку 
као скупоцени за лог. Та ко се по бри нуо за оно што јој је нај ви ше 
би ло по треб но – не жно са о се ћа ње чо ве ка ко ји ју је во лео за то 
што је она во ле ла Ису са. При ма ју ћи је као све то за ве шта ње, Јо-
ван је при мио ве ли ки бла го слов. Она га је стал но под се ћа ла на 
во ље ног Учи те ља. Са вр шени при мер Хри сто ве си нов ске љу ба-
ви бли ста не сма ње ним сја јем кроз ма глу ве ко ва. Го то во три де сет 
го ди на Исус је сва ко днев ним тру дом по ма гао у но ше њу те рет а 
до ма. А са да, чак и у сво јим по след њим са мрт ним му ка ма се тио 
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се по тре ба сво је мај ке, уцве ље не удо ви це. Исти дух ви де ће се у 
сва ком уче ни ку на ше га Го спо да. Они ко ји сле де Хри ста, сма тра-
ће да је део њи хо ве ве ре по што ва ње и ста ра ње за ро ди те ље. Из 
ср ца у ко ме се га ји Ње го ва љу бав, отац и мај ка ни ка да не ће пре-
ста ти да при ма ју бри жно ста ра ње и не жно са о се ћа ње.

Го спод сла ве са да уми ре као от куп за људ ски род. По ло жив-
ши свој ску по це ни жи вот, Хри стос ни је до био по др шку по бе-
до но сном ра до шћу. Све је при ти ски ва ла те шка та ма. Ни је Га 
оп те ре ћи вао страх пред смр ћу. Бол и сра мо та кр ста ни су иза-
зва ли Ње го ву не из ре ци ву ду шев ну пат њу. Хри стос је био Кнез 
оних ко ји стра да ју, али Ње го ва пат ња про из и ла зи ла је из све-
сти о опа ко сти гре ха, са зна ња да је чо век сво јом при сном ве-
зом са злом по стао слеп за ње го ву стра хо ту. Хри стос је запазио 
чврстину упо ри шта гре ха у људ ском ср цу и ко ли ко је ма ло оних 
ко ји су вољ ни да се одво је од ње го ве си ле. Знао је да без Бож је 
по мо ћи људ ски род мо ра да поги не и ви део мно штво ка ко ги не 
и по ред из о бил не по мо ћи.

На Христа као на шу за ме ну и јем ство по ложе но је бе за ко ње 
свих нас. Он се убро јио у пре ступ ни ке, да би нас от ку пио од осу де 
за ко на. Кри ви ца сва ког Ада мо вог по том ка оп те ре ћи ва ла је Ње-
го во ср це. Бож ји гнев пре ма гре ху, стра шни из раз Ње го вог не за-
до вољ ства због не прав де, ис пу ња ва ли су ужа сом ду шу Ње го вог 
Си на. Це лог свог жи во та Хри стос је пал ом све ту об ја вљи вао до-
бре ве сти о Оче вој ми ло сти и љу ба ви ко ја пра шта. Че сто је го во-
рио о спа се њу за нај ве ће гре шни ке. Ме ђу тим, са да са стра шним 
те ре том кри ви це ко ји је но сио, ни је мо гао да ви ди ми ло сти во 
Оче во ли це. По вла че ње бо жан ског ли ца од Спа си те ља у овом ча-
су нај ве ће пат ње, про бо ло је Ње го во ср це та квим бо лом ко ји чо-
век ни ка да неће моћи пот пу но да раз у ме. Ње го ва ду шев на пат ња 
би ла је та ко ве ли ка да је је два осе ћао сво је те ле сне бо ло ве.

Со то на је жесто ким ис ку ше њем на ва љи вао на Ису со во ср-
це. Спа си тељ ни је мо гао да ви ди пре ко гро ба. На да Му ни је по-
ка зи ва ла да ће иза ћи из гро ба као по бед ник ни ти го во ри ла о 
то ме да је Отац при хва тио Ње го ву жр тву. Бо јао се да је грех 
та ко од вра тан Бо гу да ће Њи хо во раз два ја ње би ти веч но. Хри-
стос је осе ћао пат њу ко ју ће осе ћа ти гре шник, ка да се ми лост не 
бу де ви ше за у зи ма ла за гре шни људ ски род. Осе ћа ње гре ха ко ји 
је на ву као Очев гнев на Ње га као на чо ве кову за ме ну, за гор ча ло 
је ча шу ко ју је пио и сло ми ло ср це Бож јег Си на.
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За чу ђе ни ан ђе ли би ли су оче ви ци Спа си те ље ве ужа сне аго-
ни је. Не бе ске вој ске за кло ни ле су сво је ли це од стра хо ви тог 
при зо ра. Бе жи вот на при ро да из ра зи ла је сво је са у че шће пре-
ма вре ђа ном и уми ру ћем Твор цу. Сун це је од би ло да гле да овај 
стра шан при зор. Ње го ви сјај ни зра ци оба сја ва ли су Зе мљу у 
под не, а он да од јед ном као да су иш че зли. Пот пу на та ма, као 
мр твач ки по кров, оба ви ла је крст. »Та ма би по свој зе мљи до 
са ха та де ве то га.« Ни је би ло ни ка квог по мра че ња или не ког 
дру гог узро ка овој та ми та ко ду бо кој као у по ноћ кад не ма Ме-
се ца и зве зда. То је би ло нат при род но све до чан ство ко је је дао 
Бог да би утвр дио ве ру пото њих на ра шта ја.

Бож ја при сут ност би ла је са кри ве на у том гу стом мра ку. Од 
мра ка на чи нио је Се би за клон и са крио сво ју сла ву од људ ских 
очи ју. Бог и Ње го ви све ти ан ђе ли би ли су по ред кр ста. Отац је 
био са сво јим Си ном. Ипак, Ње го ва при сут ност ни је би ла от-
кри ве на. Кад би Ње го ва сла ва заблистала из обла ка, уни шти ла 
би сва ког по сма тра ча. У том ча су ужа са, Хри стос ни је мо гао 
би ти уте шен Оче вом при сут но шћу. Сам је га зио у ка ци и ни ког 
од љу ди ни је би ло уз Ње га.

Овим гу стим мра ком Бог је за кло нио по след њу људ ску са-
мрт ну му ку сво га Си на. Сви ко ји су ви де ли Хри сто ве пат ње 
би ли су осведо че ни у Ње го во бо жан ство. Ка да су љу ди јед ном 
ви де ли то ли це, ни ка да га ни су мо гли за бо ра ви ти. Као што је 
Ка и но во ли це но си ло траг зло чи на, та ко је Хри сто во ли це от-
кри ва ло не ви ност, мир но ћу и до бро ту – Бож ји лик. Али Ње го-
ви ту жи о ци ни су се освр та ли на овај не бе ски пе чат. По дру гљи-
во мно штво по сма тра ло је Хри ста у то ку ду гих ча со ва са мрт не 
бор бе. Са да је био ми ло сти во са кри вен Бож јим пла штом.

Из гле да ло је као да се гроб на ти ши на спу сти ла на Гол го-
ту. Не ис ка за ни страх об у зео је мно штво оку пље но око кр ста. 
Ре чи ху ле и ру же ња за мр ле су на усна ма. Љу ди, же не и де ца 
по па да ли су на зе мљу. Оштре му ње по вре ме но би бље сну ле из 
обла ка от кри ва ју ћи крст и рас пе тог Ис ку пи те ља. Све ште ни ци, 
по гла ва ри, књи жев ни ци, крв ни ци и све ти на, сви су ми сли ли 
да је до шао тре ну так осве те. По сле из ве сног вре ме на не ки су 
про ша пу та ли да ће Хри стос си ћи са кр ста. Не ки су пи па ју ћи 
по ку ша ва ли да по тра же пут пре ма гра ду, уда ра ју ћи се у пр са и 
је ца ју ћи од стра ха.
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У де ве ти сат та ма ви ше ни је оба ви ја ла на род, али је још увек 
оста ла око Спа си те ља. То је би ло зна ме ње са мрт них му ка и 
ужа са ко ји је при ти ски вао Ње го во ср це. Ни јед но око ни је се 
мо гло про би ти кроз та му ко ја је оба ви ја ла крст, и ни ко ни је 
мо гао про дре ти кроз још ду бљу та му ко ја је по кри ва ла пат ње 
Хри сто ве ду ше. Оштре муње као да су би ле усме ре не пре ма 
Ње му док је ви сио на кр сту. Та да »по ви ка Исус иза гла са го во-
ре ћи: Елои, Елои, ла ма са вах та ни?« »Бо же мој, Бо же мој, за што 
си ме оста вио?« Ка да се на ду бљи мрак згу снуо око Спа си те ља, 
мно ги су по ви ка ли: Осве та Не ба је на Ње му. Гро мо ви Бож јег 
гне ва сру чи ли су се на Ње га, за то што је твр дио да је Бож ји 
Син. Мно ги ко ји су ве ро ва ли у Ње га чу ли су Ње гов оча јнич ки 
уз вик. На да их је на пу сти ла. Ако је Бог на пу стио Ису са, у шта 
мо гу има ти по ве ре ња Ње го ви след бе ни ци?

Ка да се та ма по ди гла са Хри сто вог по ти ште ног ду ха, по но во 
су ожи ве ле те ле сне пат ње и за то је ре као: »Жедан сам.« Је дан од 
рим ских вој ни ка, по кре нут са у че шћем, док је гле дао су ве усне, 
ста вио је сун ђер на исо по ву тр ску, по то пио га у је дан суд са 
сир ће том и по ну дио Ису су. Све ште ни ци су се ру га ли Ње го вом 
са мрт ним му ка ма. Док је мрак по кри вао Зе мљу, об у зи мао их је 
ужа сан страх; са да ка да је он по пу стио, по вра ти ла се бо ја зан да 
би им Исус мо гао по бе ћи. По гре шно су про ту ма чи ли Ње го ве 
ре чи: »Елои, Елои, ла ма са вах та ни?« Са пре зре њем и подсме-
хом го во ри ли су: »Овај зо ве Или ју.« Од би ли су по след њу при-
ли ку да Му олак ша ју пат ње. »Ста ни те«, ре кли су, »да ви ди мо 
хо ће ли до ћи Или ја да му по мо гне.«

Без гре шни Бож ји Син ви сио је на кр сту. Њего во те ло би ло је 
из мр цва ре но би че ва њем; те ру ке ко је су та ко че сто би ле ис пру-
же не да бла го сло ве, при ко ва не су за пре ча ге од др ве та; те но ге 
та ко не у мор не у слу жби љу ба ви, при би је не су за др во; цар ска 
гла ва ра ње на је кру ном од тр ња; са дрх та вих уса на оти мао се 
уз вик бо ла. Све што је пре тр пео – ка пи кр ви ко је су те кле са 
Ње го ве гла ве, Ње го вих ру ку, Ње го вих но гу, са мрт не му ке ко-
је су ло ми ле Ње го во те ло и не ис ка за ни бол ко ји је ис пу ња вао 
Ње го ву ду шу за то што је Отац са крио сво је ли це – ја сно го во ри 
об ја вљу ју ћи сва ком де те ту људ ске по ро ди це: За те бе је Бож ји 
Син при стао да но си тај те рет кри ви це; због те бе је рас ко пао 
цар ство смр ти и отво рио вра та Ра ја. Он ко ји је ути шао уз бур-
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ка не ва ло ве и хо дао по за пе ну ша ним та ла си ма, ко ји је учи нио 
да ђа во ли дрх ћу, а бо лест бе жи, ко ји је отва рао очи сле пи ма и 
по зи вао умр ле у жи вот – при нео је Се бе као жр тву на кр сту, а 
све то из љу ба ви пре ма те би. Он, ко ји је по нео гре хе, из др жао 
гнев бо жан ске прав де, те бе ра ди учи њен је гре хом.

Утих ну ли по сма тра чи иш че ки ва ли су крај овог ужа сног 
при зо ра. Сун це је по но во за сија ло, али крст је још увек био 
оба ви јен та мом. Све ште ни ци и по гла ва ри по гле да ли су пут Је-
ру са ли ма, и гле, густ облак спу стио се на град и рав ни це Ју де је. 
Сун це Прав де, Све тлост све та, ус кра ти ло је сво је зра ке не ка да 
оми ље ном гра ду Је ру сал и му. Жесто ке му ње Бож јега гне ва би ле 
су упра вље не на осу ђе ни град.

Из не на да, та ма се по ди гла са кр ста и ја сним гла сом, на лик 
на тру бе, ко ји као да је од јек нуо кроз све што је ство ре но, Исус 
је по ви као: »Свр ши се.« »Оче, у ру ке Тво је пре да јем дух свој.« 
Све тлост је окру жи ла крст, а Спа си те ље во ли це као Сун це за-
блистало је сла вом. При кло нио је гла ву на гру ди и умро.

Усред ужа сног мра ка, при вид но на пу штен од Бо га, Хри стос 
је ис пио до дна ча шу људ ског бо ла. У тим ужа сним тре ну ци ма 
осла њао се на до ка зе о Оче вом при хвата њу ко ји су Му до та да 
да ти. По зна вао је ка рак тер сво га Оца; раз у мео је Ње го ву прав-
ду, Ње го ву ми лост и Ње го ву ве ли ку љу бав. Ве ром се  осла њао 
на Оно га ко га је увек са ра до шћу слу шао. А ка да се у пот пу ној 
по кор но сти пре дао Бо гу, по ву кло се осе ћа ње гу бит ка Оче ве на-
кло но сти. Хри стос је ве ром из во је вао по бе ду.

Ни ка да ра ни је Зе мља ни је би ла све док та квог при зо ра. Ска-
ме ње но мно штво уз др жа на да ха по сма тра ло је Спа си те ља. Та-
ма се по но во спу сти ла на Зе мљу и за чу ла се по тму ла тут ња ва, 
као те шка гр мља ви на. Осе тио се сна жан зе мљо трес. Од по тре са 
љу ди су па да ли јед ни преко дру гих. На ста ла је стра шна збр ка и 
за пре па шће ње. Са окол них бр да раз би је не сте не уз стра хо ви ту 
ло мља ву ру ши ле су се у до ли не. Гроб ни це су се отва ра ле и мр-
тви уста ја ли из свих гро бо ва. Из гле да ло је као да ће се цео свет 
раз би ти у ато ме. Све ште ни ци, по гла ва ри, вој ни ци, крв ни ци и 
на род, не  ми од ужа са, ле жа ли су по зе мљи.

Ка да је гла сни уз вик »Свр ши се« си шао са Хри сто вих уса на, 
све ште ни ци су слу жи ли слу жбу у Храму. То је би ло вре ме ве-
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чер ње жр тве. Јаг ње ко је је пред ста вља ло Хри ста до ве де но је да 
бу де за кла но. Об у чен у сво ју сим бо лич ну и ле пу оде ћу све ште-
ник је ста јао са по диг ну тим но жем, као и Аврам ка да се спре мао 
да жр тву је свог си на. На род је па жљи во по сма трао. Али зе мља 
се тре сла и по дрх та ва ла за то што се при бли жа вао сам Го спод. 
Уз звук це па ња не ви дљи ва ру ка раз де ра ла је од вр ха до дна уну-
тра шњу за ве су у Храму, от кри ва ју ћи по гле ду мно штва ме сто 
ко је је не ка да би ло ис пу ње но Бож јом при сут но шћу. На ово ме 
ме сту на ла зи ла се Ше ки на.* Ов де је Бог от кри вао сво ју сла ву из-
над пре сто ла ми ло сти. Ни ко осим пр во све ште ни ка ни ка да ни је 
по ди гао за ве су, ко ја је ово оде ље ње одва ја ла од остат ка Храма. 
Он је ов де ула зио јед ном го ди шње да из вр ши очи шће ње на род-
них гре ха. Али, гле, ова за ве са је раз де ра на на дво је. Нај све ти је 
ме сто зе маљске све ти ње из гу би ло је сво ју све тост.

За вла да ли су страх и збр ка. Све ште ник се при пре мао да за-
ко ље жр тву, али нож је ис пао из ње го ве оне мо ћа ле ру ке и јаг ње 
је по бе гло. Пред сли ка је на шла сво је ис пу ње ње у смр ти Бож јег 
Си на. При не се на је Ве ли ка Жр тва. Пут у Све ти њу над све ти-
ња ма био је отво рен. За све је при пре мљен нов и жи во то дав ни 
пут. Гре шни, оја ђе ни људ ски род ни је ду же мо рао да че ка до-
ла зак пр во све ште ни ка. Од са да ће Спа си тељ оба вља ти слу жбу 
све ште ни ка и за ступ ни ка у Не бу над не бе си ма. Чи ни ло се као 
да је жи ви глас про го во рио вер ни ма: Сада је до шао крај свим 
жр тва ма за грех. Бож ји Син је до шао по сво јој ре чи: »Ево до-
ђох, у по чет ку Књи ге пи са но је за Ме не, да учи ним во љу Тво ју, 
Бо же.« »Кроз сво ју крв уђе јед ном у Све ти њу и нађе веч ни от-
куп.« (Је вре ји ма 10,7; 9,12)

*       Престо Божје славе – Помирилиште
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»СВР ШИ СЕ!«

Хри стос ни је пре дао свој жи вот, док ни је за вр шио по сао ко-
ји је до шао да оба ви и да хом ко ји Га је на пу штао, уз вик нуо 

је: »Свр ши се.« (Јо ван 19,30) Бит ка је из во је ва на. Ње го ва де сни-
ца и све та ру ка до не ла Му је по бе ду. Као По бед ник, Он је по ста-
вио сво ју за ста ву на веч ним ви си на ма. Зар ме ђу ан ђе лима ни је 
би ло ра до сти? Це ло Не бо про сла вља ло је Спа си те ље ву по бе ду. 
Со то на је био по бе ђен и знао је да је ње го во цар ство про па ло.

За ан ђе ле и безгре шне све то ве уз вик »Свр ши се« имао је ду-
бо ко зна че ње. За њих, као и за нас из вр ше но је то ве ли ко де ло 
от ку пље ња. Они са на ма де ле пло до ве Хри сто ве по бе де.

Све до Хри сто ве смр ти ан ђе ли ма и без гре шним све то ви ма 
није ја сно от кри вен со то нин ка рак тер. Пра от пад ник то ли ко се 
за о де нуо пре ва ром да чак ни света би ћа ни су схва ти ла ње го ва 
на че ла. Ни су ја сно са гле да ли при ро ду ње го ве по бу не.

Про тив Бо га по бу ни ло се би ће из ван ред не мо ћи и сла ве. 
Го спод је ка зао о Лу ци фе ру: »Ти си пе чат са вр шен ства, пун си 
му др о сти, и са свим си леп.« (Је зи киљ 28,12) Лу ци фер је био хе-
ру вим за кла њач. Ста јао је у све тло сти Бож је при сут нос ти. Био 
је нај у зви ше ни ји од свих ство ре них би ћа и нај и стак ну ти ји у 
от кри ва њу Бож јих на ме ра све ми ру. По што је са гре шио, ње го ва 
си ла да пре ва ри постала је још ве ћа, а ра зо т кри ва ње ње го вог 
ка рак те ра мно го теже, због уз ви ше ног по ло жа ја ко ји је за у зи-
мао пред Оцем.

Бог је мо гао да уни шти со то ну и ње го ве исто ми шље ни ке 
исто та ко ла ко као што чо век ба ца ка мен чић на зе мљу, али Он 
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то ни је учи нио. По бу ну ни је тре ба ло са вла да ти си лом. При-
ну да по сто ји са мо под со то ни ном вла шћу. Го спод ња на че ла не 
при па да ју ова квом по рет ку. Ње го ва власт по чи ва на до бро ти, 
ми ло сти и љу ба ви, а њи хо во при ме њив ање је сред ство ко је се 
ко ри сти. Бож ја вла да ви на је мо рал на, а исти на и љу бав тре ба 
да бу ду си ла ко ја пре о вла ђу је.

Бож ја на ме ра је би ла да све по ста ви на веч ни те мељ си-
гурнос ти, па је на не бе ским са ве ти ма од лу че но да се со то ни 
мо ра да ти вре ме да раз ви је на че ла ко ја пред ста вљају основ 
ње го вог си сте ма вла да ви не. Твр дио је да су она уз ви ше ни ја од 
Бож јих на че ла. Да би их све мир мо гао са гле да ти, со то ни ним на-
че ли ма да то је вре ме за де ло ва ње.

Со то на је на вео љу де на грех, па је план спа се ња остао де ло-
тво ран. Че ти ри хи ља де го ди на Хри стос је ра дио на чо ве ко вом 
уз ди за њу, а со то на на ње го вом руше њу и уни жа ва њу. Све то 
пра тио је цео све мир.

Ка да је Исус до шао на свет, со тон ска си ла би ла је упе ре на 
про тив Ње га. Од вре ме на ка да се по ја вио као Но во ро ђен че у 
Ви тле је му, узур па тор је ра дио на то ме да про у зро ку је Ње го во 
уни ште ње. Свим си ла ма по ку ша вао је да спре чи Ису са у раз ви-
ја њу са вр ше ног де тињ ства, без гре шне зре ло сти, све те слу жбе 
и жр тве без ма не. Али до жи вео је по раз. Ни је успео да Ису са 
на ве де на грех. Ни је мо гао да Га обес хра бри или да Га одво ји од 
по сла ко ји је до шао да оба ви на Зе мљи. Од пу сти ње до Гол го те, 
ши ба ла Га је бу ра со то ни ног бе са, али уко ли ко је би ва ла не ми-
ло срд ни ја уто ли ко се Бож ји Син чвр шће др жао ру ке сво га Оца 
и хи тао ста зом по пр ска ном кр вљу. Сви со то ни ни на по ри да Га 
са вла да и по бе ди, у ја сни јем све тлу от кри ва ли су Ње гов бес-
пре ко ран ка рак тер.

Це ло Не бо и све то ви ко ји ни су па ли би ли су све до ци ове 
бор бе. Са ве ли ким за ни ма њем пра ти ли су за вр шне при зо ре 
овог су ко ба. По сма тра ли су Спа си те ља ка ко ула зи у Гет си ман-
ски врт. Ње го ву ду шу при ти сну ту ужа сом ве ли ке та ме. Чу ли су 
Ње гов бол ни уз вик: »Оче Мој, ако је мо гу ће да Ме ми мо и ђе ча-
ша ова.« (Ма теј 26,39) Ка да се Отац по ву као из Ње го ве бли зи не, 
ви де ли су Га жа ло сног у гор чи ни бо ла ко ји је пре ва зи ла зио онај 
из по след ње ве ли ке бор бе са смр ћу. Кр ва ви зној из би јао је из 
Ње го вих по ра и ка пао на зе мљу. Са Ње го вих уса на три пу та се 760
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оте ла мо ли тва за осло бо ђе ње. Не бо ни је мо гло ви ше да под не се 
овај при зор и Бож јем Си ну је по слат ве сник уте хе.

Не бо је по сма тра ло из да ју Жртве уби лач кој све ти ни и по-
жу ри ва ње од јед ног до дру гог су да уз исме ја ва ње и на си ље. Чу-
ло је ка да су се Ње го ви про го ни те љи ру га ли Ње го вом ни ском 
по ре клу. Чу ло је од ри ца ње са кле твом и за кли ња њем јед но га од 
Ње го вих нај во ље ни јих уче ни ка. Ви де ло је гнев но сотонино де-
ло и ње го ву моћ над људ ским ср ци ма. Ка квог ли стра шног при-
зо ра! Спа си тељ ухва ћен у по ноћ у Гет си ма ни ји, ву чен ова мо – 
она мо од па ла те до суд ни це, из во ђен два пу та пред све ште ни-
ке, два пу та пред Си не дри он, два пу та пред Пи ла та и је данпут 
пред Иро да, исме ван, ши бан, осу ђен и из ве ден да бу де ра за пет, 
но се ћи те шки те рет кр ста усред на ри ца ња је ру са лим ских кће-
ри и по дру ги ва ња све ти не.

Не бо је са бо лом и ди вље њем по сма тра ло Хри ста ка ко ви си 
на кр сту, крв ка ко те че из Ње го вих из ра на вље них сле по оч ни ца и 
зној обо јен кр вљу ка ко се гра шка на Ње го вом че лу. Из Ње го вих 
ру ку и но гу ка па ла је крв по сте њу из ду бље ном за под нож је кр ста. 
Ши ри ле су се ра не на чи ње не кли но ви ма, јер је те жи на Ње го вог 
те ла са да по чи вала на ру ка ма. Ње го во оте жа но ди са ње би ва ло је 
све убр за ни је, по што је Ње го ва ду ша дрх та ла под те ре том гре-
ха све та. Це ло Не бо би ло је ис пу ње но ди вље њем ка да је Хри стос 
усред стра хо ви те пат ње ис ка зао сво ју мо ли тву: »Оче, опро сти им; 
јер не зна ју шта чи не.« (Лу ка 23,34) Па ипак ту су ста ја ли љу ди, ст-
воре ни по Бож јем об лич ју, ко ји су се удру жи ли да уни ште жив от 
Ње го вог Једи но род ног Си на. Ка кав при зор за све мир!

Упра ви те љи и вла сти та ме би ли су оку пље ни око кр ста, ба ца-
ју ћи па кле ну сен ку не вер ства у ср ца љу ди. Ка да је Го спод ство рио 
ова би ћа да сто је пред Ње го вим пре сто лом, би ла су пре кра сна и 
слав на. Њи хо ва ле по та и све тлост би ле су у скла ду са њи хо вим 
уз ви ше ним по ло жа јем. Би ла су обо га ће на Бож јом му дро шћу и 
опре мље на свим не бе ским оруж јем. Они су би ли слу ге Бо га жи-
во га. Али ко је мо гао да пре по зна ме ђу па лим ан ђе ли ма слав ног 
се ра фи ма, ко ји је не ка да слу жио у не бе ским дво ро ви ма?

Со тон ске си ле ује ди ни ле су се са злим љу ди ма под сти чу ћи 
на род да по ве ру је да је Хри стос нај ве ћи гре шник и да Га за то 
тре ба пре зи ра ти. Они ко ји су исме ја ва ли Хри ста, док је ви сио 
на кр сту, би ли су ис пу ње ни ду хом пр вог ве ли ког бун тов ни ка. 
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Он их је ис пу нио рђа вим и од врат ним ре чи ма. Он је на дах њи-
вао њи хо во ру же ње. Али свим овим ни је по сти гао ни шта.

Да се ије дан грех на шао на Хри сту, да је у би ло ко јој по је-
дин о с ти под ле гао со то ни у же љи да из бег не стра шно му че ње, 
Бож ји и чо ве ков не при ја тељ сла вио би по бе ду. Хри стос је при-
кло нио сво ју гла ву и умро, али чвр сто се др жао сво је ве ре и 
своје по слу шно сти Бо гу. »И чух глас ве ли ки на Не бу ко ји го во-
ри: Сад по ста спа се ни је и си ла и цар ство Бо га на ше га и област 
Хри ста Ње го ва; јер се зба ци опа дач бра ће на ше, ко ји их опа да-
ше пред Бо гом на шим дан и ноћ.« (От кри ве ње 12,10)

Со то на је уви део да је ње го ва лаж раз об ли че на. Ње го ва вла-
да ви на от кри ве на је пред без гре шним ан ђе ли ма и све ми ром. 
От крио је се бе као уби цу. Про лив ши крв Бож јег Си на, из гу био 
је сва ку на кло ност не бе ских би ћа. Од са да је ње го во де ло ва ње 
огра ни че но. Без об зи ра на др жа ње ко је би по ка зао, ви ше ни је 
мо гао са че ки ва ти ан ђе ле док до ла зе из не бе ских дво ро ва и пред 
њи ма оп ту жи ва ти Хри сто ву бра ћу као оне ко ји су об у че ни у ха-
љи не пр ља ве и оск врње не гре хом. Та ко се пре ки ну ла по след ња 
ка ри ка из ра за на кло но сти из ме ђу со то не и не бе ског све та.

Па ипак, со то на та да ни је уни штен. Ни та да ан ђе ли ни су 
схва ти ли шта је све об у хва ће но овом ве ли ком бор бом. На че-
ла ко ја су би ла у пи та њу тре ба ло је мно го пот пу ни је от кри ти. 
Чо ве ка ра ди со то ни но по сто ја ње мо ра ло се про ду жи ти. Чо век, 
као и ан ђе ли, мо ра да уо чи раз ли ку из ме ђу Кне за ви де ла и кне-
за та ме. Он мо ра да иза бе ре ко ме ће слу жи ти.

На по чет ку ове ве ли ке бор бе со то на је из ја вио да се Бож ји за-
кон не мо же др жа ти, да прав да ни је у са гла сно сти са ми ло шћу и 
да ће гре шни ку у слу ча ју да пре кр ши За кон, би ти не мо гу ће да до-
би је опро ште ње. Сва ки грех мо ра да до би је сво ју ка зну, исти цао 
је со то на, па ако Бог опра шта ка зну због гре ха, Он ни је Бог исти-
не и прав де. Док су љу ди кр ши ли Бож ји за кон и кр ши ли Ње го ву 
во љу, со то на се ра до вао. Из ја вљиво је да је до ка за но да се За кон 
не мо же по што ва ти и да се чо ве ку не мо же опро сти ти. Због то га 
што је по сле сво је по бу не прог нан са Не ба, со то на је твр дио да 
људ ски род, за у век мо ра би ти ли шен Бож је на кло но сти. Твр дио 
је да Бог не мо же ука за ти ми лост гре шни ку и би ти пра ве дан.

Иа ко је био гре шник, чо век се на ла зио у дру га чи јем по ло жа-
ју од со то ни ног. Лу ци фер је згре шио на Не бу у све тло сти Бож је 
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сла ве. Ње му је као ни јед ном дру гом ство ре ном би ћу би ло да то 
от кри ве ње Бож је љу ба ви. Раз у ме ва ју ћи Бож ји ка рак тер и по зна-
ва ју ћи Ње го ву до бро ту, со то на се опре де лио да по ђе за сво јом 
се бич ном, не за ви сном во љом. Овај из бор био је ко на чан. Ни је 
по сто ја ло ни шта ви ше што би Бог мо гао да учи ни да га спа се. 
Ме ђу тим, чо век је об ма нут, а ње гов ум по мра чен со тон ским лу-
кав стви ма. Ни је имао мо гућ нос ти да упо зна ви си ну и ду би ну 
Бож је љу ба ви. Је ди но у по зна ва њу Бож је љу ба ви за ње га је би ло 
на де. Бо гу би мо гао да се вра ти по сма тра њем Ње го вог ка рак те ра.

Бож ја љу бав об зна ни ла се љу ди ма пре ко Ису са; али ми лост 
ни је уки ну ла прав ду. За кон от кри ва осо би не Бож јег ка рак те ра 
и ни јед на јо та или ти тла из ње га не мо же да се про ме ни  да би се 
при ла го дио чо ве ку и ње го вом па лом ста њу. Бог ни је про ме нио 
свој За кон, већ је ра ди чо ве ко вог от ку пље ња Се бе жр тво вао у 
Хри сту. »Бог бе ше у Хри сту, и свет по ми ри се со бом.« (2. Ко-
рин ћа ни ма 5,19)

За кон тра жи прав ду – пра ве дан жи вот, са вр шен ка рак тер, 
а ово чо век не мо же да да. Он не мо же да ис пу ни зах те ве Бож-
јег све тог за ко на. Али Хри стос, до шав ши на Зе мљу као чо век, 
жи вео је све тим жи во том и ра звио са вр ше ни ка рак тер. Он ово 
као бес пла тан дар ну ди сви ма ко ји же ле да га при хва те. Ње гов 
жи вот је за ме на за људ ски жи вот. Љу ди та ко Бож јим тр пље њем 
до би ја ју опро ште ње про шлих гре хо ва. Ви ше од то га Хри стос 
ис пу ња ва љу де Бож јим осо би на ма. Он из гра ђу је људ ски ка рак-
тер пре ма узо ру на бо жан ски ка рак тер, ускла ђу ју ћи ду хов ну 
сна гу и ле по ту. Та ко се у оно ме ко ји ве ру је у Хри ста ис пу ња ва 
прав да за ко на. Бог мо же би ти »пра ве дан и да прав да оно га ко ји 
је од ве ре Ису со ве!« (Ри мља ни ма 3,26)

Бож ја љу бав из ра жа ва се у Ње го вој прав ди исто то ли ко ко-
ли ко и у Ње го вој мил ос ти. Прав да је осно ва Ње го вог пре сто-
ла и род Ње го ве љу ба ви. Со то на је же лео да одво ји мил ост од 
исти не и прав де. Желео је да до ка же да је пра вич ност Бож јег 
за ко на не при ја тељ ми ру. Ме ђу тим, Хри стос је по ка зао да су оне 
у Бож јем пла ну не ра здвој но по ве за не и да јед на не мо же по-
сто ја ти без дру ге. »Ми лост и исти на сре шће се, прав да и мир 
по љу би ће се.« (Пса лам 85,10)

Сво јим жи во том и смр ћу, Хри стос је до ка зао да Бож ја прав-
да не уни шта ва Ње го ву мил ост, да се грех мо же опро сти ти, да 
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је За кон пра ви чан и да се у пот пу но сти мо же др жа ти. Та ко су 
би ле од ба че не со тон ске оп ту жбе. Бог је дао чо ве ку не по би тан 
до каз сво је љу ба ви.

По че ла је да се ши ри јед на дру га пре ва ра. Со то на је из ја вио 
да је ми лост уни шти ла прав ду, да је Хри сто ва смрт уки ну ла Очев 
за кон. Да је било мо гу ће про мени ти или уки ну ти За кон, Хри стос 
не би мо рао да умре. Ме ђу тим, уки да ње За ко на зна чи ло би ове-
ко ве чи ти пре ступ, а свет пре пу сти ти со то ни ној вла сти. Хри стос 
је био по диг нут на кр ст са мо за то што је За кон не про мен љив, 
за то што чо век мо же да се спа се са мо по слу шно шћу ње го вим од-
ред ба ма Та сред ства по мо ћу ко јих је Хри стос ус по ста вио За кон, 
со то на је при ка зао као она ко ја га по ни шта ва ју. У тој области во-
ди ће се по след ња ве ли ка бор ба из ме ђу Хри ста и со то не.

Со то на са да ис ти че твр ђе ње да је За кон ко ји је Бог об ја вио 
сво јим гла сом по гре шан, а не ке од ред бе уки ну те. То је пос лед ња 
ве ли ка пр ева ра ко ја ће до ћи на свет. Ни је по треб но да на пад не 
цео За кон, он је пости гао свој циљ ако на ве де љу де да не по шту-
ју јед но на че ло. Јер »ко ји сав За кон одр жи а са гре ши у јед но ме, 
крив је за све«. (Ја ков 2,10) Љу ди пот па да ју под со то ни ну власт 
при ста ју ћи да пре сту пе јед ну за по вест. За ме њи ва њем Бож јег за-
ко на људ ским за ко ном, со то на ће по ку ша ти да за вла да све том. 
Ово де ло пред ска за но је у про ро чан ству. За ве ли ку от пад нич ку 
си лу ко ја је со то нин пред став ник, овако пише: »И го во ри ће ре чи 
на Ви шње га, и по ти ра ће све це Ви шње га, и по ми шља ће да про ме-
ни вре ме на и за ко не; и да ће му се у ру ке.« (Да ни ло 7,25)

Љу ди ће си гур но ус по ста ви ти сво је за ко не да де лу ју на су прот 
Бож јем за ко ну. Они ће при бе га ва ти на си љу над са ве шћу дру гих, и 
у сво јој рев но сти да на мет ну ове за ко не, угње та ва ће сво је бли жње.

Бор ба про тив Бож јег за ко на ко ја је от по че ла на Не бу, на-
ста ви ће се до кра ја вре ме на. Сва ки чо век би ће оку шан. По слу-
шност и не по слу шност су пи та ње о ко ме тре ба да од лу чи цео 
свет. Сви ће би ти по зва ни да иза бе ру из ме ђу Бож јег за ко на и 
људ ских за ко на. Ту ће би ти по ву че на цр та раз два ја ња. По сто ја-
ће са мо две вр сте. Сва ки ка рак тер би ће пот пу но раз ви јен и сви 
ће по ка за ти да ли су се опре де ли ли за по слу шност или по бу ну.

Та да ће до ћи крај. Бог ће од бра ни ти свој За кон и осло бо ди ти 
свој на род. Со то на и сви ко ји су му се при дру жи ли у по бу ни би-
ће уни ште ни. Грех и гре шни ци не ста ће, ко рен и гра не (Ма ла хи-
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ја 4,1) – со то на ко рен, а ње го ви след бе ни ци гра не. Ис пу ни ће се 
ре чи за кне за зла: »Што из јед на чу јеш ср це сво је са ср цем Бож-
јим... За тр ћу те из ме ђу ка ме ња ог ње но га, хе ру ви ме за кла ња чу!... 
Би ћеш стра хо та, и не ће те би ти до ве ка.« За тим, »не ће би ти без-
бо жни ка; по гле да ћеш на ме сто ње го во, а ње га не ма«. »И би ће 
као да их ни је би ло.« (Је зи киљ 28,6–19; Пса лам 37,10; Ав ди ја 16)

То ни је чин Бож је са мо во ље. Они ко ји су од ба ци ли Ње го ву 
ми лост, жа њу оно што су по се ја ли. Бог је Из вор жи во та и ка да 
чо век ода бе ре слу жбу гре ху, одва ја се од Бо га и та ко се сам ли-
ша ва жи во та. Он је уда љен »од жи во та Бож јег«. Хри стос ка же: 
»Сви ко ји мр зе на Ме, љу бе смрт.« (Ефе сци ма 4,18; При че 8,36) 
Бог им за из ве сно вре ме да је жи вот да би мо гли да раз ви ју свој 
ка рак тер и от кри ју сво ја на че ла. Ка да се ово до вр ши, при ми ће 
пло до ве соп стве ног из бо ра. Живо том по бу не со то на и сви ко ји 
се сје ди њу ју с њим, по ста вља ју се бе у та кав не склад са Бо гом, 
да је већ и Ње го ва при сут ност за њих ва тра ко ја са жи же. Сла ва 
Оно га ко ји је љу бав уни шти ће их.

На по чет ку ве ли ке бор бе, ан ђе ли ово ни су раз у ме ли. Да је 
со то ни и ње го вој вој сци пре пу ште но да по жњу пло до ве сво га 
гре ха, они би по ги ну ли, али не бе ским би ћи ма не би из гле да-
ло да је то не из бе жна по сле ди ца гре ха. Сум ња у Бож ју до бро ту 
оста ла би у њи хо вом уму као се ме зла ко је би до не ло свој смр-
то но сни плод гре ха и про клет ства.

Ме ђу тим, то не ће би ти та ко ка да се за вр ши ве ли ка бор ба. 
Та да, бу ду ћи да је до вр шен план спа се ња, Бож ји ка рак тер от-
кри ће се свим ра зум ним би ћи ма. Од ред бе Ње го вог за ко на би ће 
сма тра не са вр ше ним и не пр о мен љи вим. Та да ће грех по ка за-
ти сво ју при ро ду, со то на свој ка рак тер. Та да ће ис ко ре њи ва ње 
гре ха оправ да ти Бож ју љу бав и уз ди ћи Ње го ву част пред свим 
би ћи ма у све ми ру, ко ја са ра до шћу слу ша ју Ње го ву во љу и у 
чи јем ср цу се на ла зи Ње гов за кон.

У та квим при ли ка ма, ан ђе ли су мо гли да се ра ду ју по сма-
тра ју ћи Спа си те љев крст, јер иа ко та да ни су све раз у ме ва ли, 
зна ли су да је уни ште ње гре ха и со то не за у век по ста ло си гур-
но, да је чо ве ко во от ку пље ње би ло обез бе ђе но, а све мир по стао 
веч но без бе дан. Сам Хри стос пот пу но је схва тио ис ход те жр-
тве ко ја је при не та на Гол го ти. Све ово гле дао је пред Со бом, 
ка да је на кр сту уз вик нуо: »Свр ши се.«
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У ЈО СИ ФО ВОМ ГРО БУ

Нај зад је Исус от по чи нуо. Ду гач ки дан сра мо те и му че ња 
за вр шен је. Док су по след њи зра ци за ла зе ћег Сун ца об-

ја вљи ва ли на сту па ње Су бо те, Бож ји Син је мир но по чи вао у 
Јо си фо вом гро бу. До вр ше ног де ла и ру ку скло пље них у ми ру, 
од ма рао се у све тим ча со ви ма су бот ног да на.

У по чет ку, по сле свог де ла ства ра ња, Отац и Син су се од-
ма ра ли у Су бо ту. Ка да се »до вр ши не бо и зе мља и сва вој ска 
њи хо ва« (1. Мој си је ва 2,1), Тво рац и сва не бе ска би ћа ра до ва ли 
су се по сма тра ју ћи слав ни при зор. Та да »пе ва ху за јед но зве зде 
ју тар ње и сви си но ви Бож ји кли ко ва ху«. (О Јо ву 38,7) Са да се 
Исус од ма рао од де ла от ку пље ња, па иа ко је вла да ла жа лост ме-
ђу они ма ко ји су Га во ле ли на Зе мљи, на Не бу је би ла ра дост. 
Слав но је би ло обе ћа ње бу дућ но сти у очи ма не бе ских би ћа. 
Об но вље но ства ра ње, от ку пље ње људ ског ро да, ко ји је по бе-
дио грех и ни ка да ви ше не мо же па сти – то су ви де ли Бог и 
ан ђе ли као плод Хри сто вог до вр ше ног де ла. Са овим при зо ром 
за у век је по ве зан дан Ису со вог од мо ра. Јер Ње го во »де ло је ... 
са вр ше но« и »што год тво ри Бог оно тра је до ве ка«. (5. Мој си је-
ва 32,4; Про по вед ник 3,14) »Кад се све по пра ви, што Бог го во-
ри усти ма сви ју све тих про ро ка сво јих од по стања све та« (Де ла 
3,21), Су бо та ства ра ња, дан ка да је Исус ле жао и од ма рао се у 
Јо си фо вом гро бу, би ће још увек дан од мо ра и ра до сти. Не бо 
и Зе мља сје ди ни ће се у сла вљу »од Су бо те до Су бо те« (Иса и ја 
66,23), а мно штво спа се них у ра до сном обо жа ва њу кла ња ће се 
Бо гу и Јаг ње ту.

769

770



666 ЧЕЖЊА ВЕКОВА

У за вр ш ним до га ђа ји ма да на рас пе ћа, дат је но ви до каз о ис-
пу ње њу про ро чан ства, но во све до чан ство о Хри сто вом бо жан-
ству. Ка да се мрак по ди гао са кр ста и Спа си те љу отео са мрт ни 
уз вик, од мах се за чуо дру ги глас ка ко го во ри: »За и ста Овај бе-
ше Син Бож ји.« (Ма теј 27,54)

Ове ре чи ни су би ле из го во ре не ша па том. Сви су се окре ну-
ли да ви де ода кле оне до ла зе. Ко је то из го во рио? То је био ка-
пе тан, рим ски вој ник. Спа си те ље во бо жан ско стрпље ње и Ње-
го ва из не над на смрт са уз ви ком по бе де на усна ма, оста ви ли су 
ду бок ути сак на овог не зна бо шца. У ра ње ном, сло мље ном те лу, 
ко је је ви си ло на кр сту, ка пе тан је пре по знао лик Бож јег Си на. 
Ни је се мо гао уз др жа ти да не при зна сво ју ве ру. Та ко је по но во 
по твр ђе но да ће наш От ку пи тељ, ви де ти труд сво је ду ше. На 
сам дан Ње го ве смр ти, три чо ве ка, ко ја су се ве о ма раз ли ко ва-
ла је дан од дру го га, из ра зи ла су сво ју ве ру – за по вед ник рим ске 
стра же, онај ко ји је но сио Спа си те љев крст и онај ко ји је уми-
рао на кр сту по ред Ње га.

Док се ве че при бли жа ва ло, над Гол го том је леб де ла нат при-
род на ти ши на. Мно штво се ра зи ла зи ло и мно ги су се вра ти ли у 
Је ру са лим знат но из ме ње ног ду ха од оног ко ји су по ка за ли то га 
ју тра. Мно ги су из ра до зна ло сти, а не из мр жње пре ма Хри сту, 
до шли да по сма тра ју рас пе ће. Још увек су ве ро ва ли оп ту жба ма 
све ште ни ка, а Хри ста гле да ли као зло чин ца. Ру га ли су Му се 
за хва ће ни не при род ним уз бу ђе њем и сје ди ње ни са све ти ном. 
Али ка да се Зе мља за о гр ну ла та мом, за ста ли су оп ту же ни вла-
сти том са ве шћу, осе ћа ју ћи се кри вим за ве ли ко зло. Усред те 
ужа сне та ме ни је се чу ла ни ка ква ша ла или под смех, а ка да се 
по ди гла, у све ча ној ти ши ни по шли су сво јим ку ћа ма. Би ли су 
убе ђе ни да су оп ту жбе све ште ни ка би ле ла жне, да Исус ни је 
био ва ра ли ца, а не ко ли ко сед ми ца ка сни је, ка да је Пе тар про-
по ве дао на дан Пе де се тни це, на ла зи ли су се ме ђу хи ља да ма 
оних ко ји су се обра ти ли Хри сту.

Ме ђу тим, је вреј ске во ђе оста ле су не про ме ње не до га ђа ји-
ма ко ји ма су би ли све до ци. Њи хо ва мр жња пре ма Ису су ни је 
осла би ла. Та ма ко ја је оба ви ла Зе мљу при ли ком рас пе ћа ни је 
би ла гу шћа од оне, ко ја је још увек об у зи ма ла умо ве све ште ни-
ка и по гла ва ра. Ка да се ро дио, зве зда је пре по зна ла Хри ста и 
по ве ла му дра це до ја са ла у ко ји ма је ле жао. Не бе ске вој ске су Га 
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по зна ва ле и пе ва ле Му хва ло спе ве над ви тле јем ским рав ни ца-
ма. Мо ре је зна ло Ње гов глас и по ко ри ло се Ње го вој за по ве сти. 
Бо лест и смрт пре по зна ле су ње го ву власт и вра ти ле Му свој 
плен. Сун це Га је по зна ва ло и ви дев ши Ње го ве са мрт не му ке, 
са кри ло је сво је све тло ли це. Сте ње Га је по зна ва ло и раз ла ма ло 
се на Ње гов у звик. Бе жи вот на при ро да по зна ва ла је Хри ста и 
све до чи ла о Ње го вој бо жан ској при ро ди. Ме ђу тим, све ште ни-
ци и по гла ва ри у Изра и љу ни су по зна ва ли Бож јег Си на.

Ипак, све ште ни ци и по гла ва ри ни су има ли ми ра. Оства ри -
ли су свој циљ ти ме што су уби ли Хри ста, али ни су до жи ве-
ли осе ћа ње по бе де ко је су оче ки ва ли. Чак и у тре нут ку њи хо-
ве очи глед не по бе де, му чи ла их је не из ве сност шта ће се по сле 
ово га до го ди ти. Чу ли су уз вик: »Свр ши се.« »Оче, у ру ке Тво је 
пре да јем дух свој.« (Јо ван 19,30; Лу ка 23,46) Не спо кој ни и за-
бри ну ти ви де ли су ка ко се раз би ја сте ње и осе ти ли сна жан зе-
мљо трес.

Док је био жив, за ви де ли су Хри сту на ути ца ју ко ји је имао у 
на ро ду, за ви де ли су Му чак и у смр ти. Ви ше су се пла ши ли мр-
твог Хри ста, мно го ви ше не го што су се ика да пла ши ли жи вог. 
Пла ши ли су се да су па жњу на ро да пре ви ше усме ри ли на до га-
ђа је, ко ји су пра ти ли Хри сто во рас пе ће. Бо ја ли су се по сле ди ца 
оно га што су учи ни ли то га да на. Ни по ко ју це ну ни су же ле ли 
да Ње го во те ло оста не на кр сту у то ку Су бо те. Су бо та се при-
бли жа ва ла, а те ла ко ја су ви си ла на кр сту по вре ђи ва ла би ње ну 
све тост. Та ко, ко ри сте ћи ово као из го вор, во де ћи Је вре ји зах те-
ва ли су од Пи ла та да се убр за смрт ових жр та ва и да се њи хо ва 
те ла ски ну пре за ла ска Сун ца.

Пи лат ни је био во љан, као ни они, да Ису со во те ло оста не на 
кр сту. По што су до би ли ње го ву са гла сност, вој ни ци су пре би ли 
но ге дво ји ци раз бој ни ка да би убр за ли њи хо ву смрт, али ка ко 
су утвр ди ли, Исус је већ био мр тав. Су ро ви вој ни ци би ли су га-
ну ти оним што су чу ли и ви де ли од Хри ста и за то се уз др жа ли 
од ло мље ња ње го вих удо ва. Та ко се у жр тво ва њу Бож јег Јаг ње-
та ис пу нио Пас хал ни за кон: »Ко сти да јој не пре ло ме, по све му 
за ко ну за Пас ху, не ка је сла ве.« (4. Мој си је ва 9,12)

Све ште ни ци и по гла ва ри су се из не на ди ли, ка да су утвр ди ли 
да је Хри стос мр тав. Уми ра ње на кр сту ду го је тра ја ло; те шко је 
би ло од ре ди ти ка да је жи вот пре стао. Ни ка да се ни је чу ло да чо- 772
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век умре шест са ти по сле ра за пи ња ња. Све ште ни ци су же ле ли да 
бу ду си гур ни да је Исус умро и по њи хо вом са ве ту је дан вој ник 
про бо је ко пљем Хри сто ва ре бра. Из ова ко на чи ње не ра не, по-
те кла су два обил на и раз ли чи та мла за, је дан кр ви, а дру ги во де.

То су за па зи ли сви по сма тра чи и Јо ван вр ло по у зда но опи-
су је овај до га ђај. Он ка же: »Је дан од вој ни ка про бо де му ре бра 
ко пљем; и од мах иза ђе крв и во да. И онај што ви де по све до чи, 
и све до чан ство је ње го во исти ни то; и он зна да исти ну го во ри 
и да ве ру је те. Јер се ово до го ди да се збу де пи смо: Кост Ње го ва 
да се не пре ло ми. И опет дру го пи смо го во ри: По гле да ће Оно га 
ко га про бо до ше.« (Јо ван 19,34–37)

По сле вас кр се ња све ште ни ци и по гла ва ри пре но си ли су 
глас да Хри стос ни је умро на кр сту, да се са мо оне све стио и по-
сле то га ожи вео. Дру га вест твр ди ла је да те ло ко је је по ло же но 
у гроб ни је би ло ствар но те ло од ме са и ко сти ју, већ са мо не што 
на лик на те ло. По сту пак рим ских вој ни ка по би ја ове не и сти не. 
Они ни су сло ми ли Ње го ве но ге, за то што је већ био мр тав. Да 
би удо во љи ли све ште ни ци ма, про бо ли су Му ре бра. Да се жи-
вот већ ни је уга сио ова ра на иза зва ла би тре нут ну смрт.

Ису со ву смрт ни је иза звао ни про бод ко пљем ни му ке на 
кр сту. Тај уз вик из го во рен »иза гла са« (Ма теј 27,50; Лу ка 23,46) 
у тре нут ку смр ти, млаз кр ви и во де ко ји је по те као из Ње го вог 
бо ка, по ка зу је да је умро за то што Му је пре пу кло ср це. Ње го во 
ср це пре пу кло је од ду шев ног бо ла. Убио Га је грех ово га све та.

Хри сто вом смр ћу уга си ле су се на де Ње го вих уче ни ка. У не-
о пи си вом бо лу по сма тра ли су Ње го ве за тво ре не очи, кло ну лу 
гла ву, Ње го ву ко су уле пље ну кр вљу, Ње го ве про бо де не ру ке и 
но ге. До по след њег ча са ни су ве ро ва ли да ће умре ти, и за то су 
је два мо гли по ве ро ва ти да је за и ста мр тав. Оп хр ва ни ту гом, 
ни су се се ћа ли Ње го вих ре чи ко је су пред ска за ле баш овај при-
зор. Ни шта што је го во рио ни је их са да мо гло уте ши ти. Ви де ли 
су са мо крст и Жр тву ка ко кр ва ри на ње му. Бу дућ ност је из-
гле да ла там на и бе з на де жна. Њи хо ва ве ра у Ису са је иш че зла, 
али ни ка да као сад ни су то ли ко во ле ли сво га Го спо да. Ни ка да 
ра ни је ни су то ли ко осе ћа ли Ње го ву вред ност и сво ју по тре бу 
за Ње го вом при сут но шћу.

Чак и у смр ти, Хри сто во те ло би ло је ве о ма дра го це но Ње-
го вим уче ни ци ма. Че зну ли су да Га до сто јан стве но са хра не, али 
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ни су зна ли ка ко то да оства ре. Исус је био осу ђен као по бу ње-
ник про тив рим ске вла сти, а љу ди по гу бље ни због ова квог пре-
кр ша ја би ли су са хра њи ва ни на гро бљу на ро чи то од ре ђе ном за 
та кве зло чин це. Уче ник Јо ван са же на ма из Га ли ле је остао је 
по ред кр ста. Ни су мо гли оста ви ти те ло сво га Го спо да без о се-
ћај ним вој ни ци ма да га са хра не на та ко срам ном гро бљу. Ипак, 
то ни су мо гли спре чи ти. Ни су мо гли до би ти ни ка кво одо бре ње 
од је вреј ских вла сти, а на Пи ла та ни су има ли ни ка кав ути цај.

У овој не при ли ци уче ни ци ма су при те кли у по моћ Јо сиф из 
Ари ма те је и Ни ко дим. Обо ји ца су по зна ва ли Пи ла та и би ли чла-
но ви Си не дри о на. Обо ји ца су би ли бо га ти и ути цај ни љу ди. Они 
су од лу чи ли да Хри сто во те ло тре ба са хра ни ти са по ча сти ма.

Јо сиф је сме ло оти шао Пи ла ту и за мо лио га за Ису со во те-
ло. Пи лат је тек са да пр ви пут чуо да је Исус већ мр тав. До ње-
га су до пр ле про тив реч не ве сти о до га ђа ји ма ко ји су пра ти ли 
рас пе ће, али са зна ње о Хри сто вој смр ти на мер но је са кри ве но 
од ње га. Све ште ни ци и по гла ва ри упо зо ри ли су Пи ла та да би 
Хри сто ви уче ни ци мо гли из ве сти пре ва ру са Ње го вим те лом. 
Чув ши Јо си фов зах тев, по звао је ка пе та на ко ји је био на ду жно-
сти код кр ста и до знао да је Исус за и ста умро. По тру дио се да 
до би је из ве штај од ње га о при зо ри ма на Гол го ти, ко ји је по твр-
дио Јо си фо во све до чанство.

Јо си фо вом зах те ву је удо во ље но. Док је Јо ван че као уз не ми-
рен због са хра не сво га Учи те ља, Јо сиф се вра тио са Пи ла то вим 
на ло гом за Хри сто во те ло; Ни ко дим је сти гао до но се ћи око сто 
ли та ра по ме ша не смир не и ало ја за Ње го во по ма за ње. Нај по-
што ва ни јем у це лом Је ру са ли му не би се мо гло ука за ти ве ће по-
што ва ње у смр ти. Уче ни ци су би ли ве о ма из не на ђе ни ка да су 
ви де ли ове бо га те по гла ва ре ко ји су исто то ли ко би ли за ин те-
ре со ва ни за са хра ну њи хо вог Го спо да, као и они са ми.

Ни Јо сиф ни Ни ко дим ни су отво ре но при хва ти ли Спа си те-
ља док је био жив. Зна ли су да би их та кав ко рак ис кљу чио из 
Си не дри о на, а на да ли су се да ће Га сво јим ути ца јем за шти ти ти 
на ње го вим за се да њи ма. Из гле да ло је да су за изве сно вре ме 
успе ва ли, али лу ка ви све ште ни ци, за па жа ју ћи њи хо ву на кло-
ност пре ма Хри сту, осу је ти ли су њи хо ве пла но ве. У њи хо вој 
од сут но сти Исус је био осу ђен и пре дат да се ра зап не. Са да ка-
да је био мр тав, ни су ви ше са кри ва ли ко ли ко су Му при вр же-
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ни. Док су се уче ни ци бо ја ли да се јав но по ка жу као Ње го ви 
след бе ни ци, Јо сиф и Ни ко дим хра бро су им при ско чи ли у по-
моћ. По моћ ових бо га тих и по што ва них љу ди би ла је у овом 
тре нут ку ве о ма по треб на. Они су за сво га мр твог Учи те ља мо-
гли да учи не оно што је би ло не мо гу ће си ро ма шним уче ни ци-
ма; њи хо во бо гат ство и ути цај шти ти ли су их у ве ли кој ме ри од 
зло бе све ште ни ка и по гла ва ра.

Не жно и са по што ва њем сво јим ру ка ма су ски ну ли Ису со во 
те ло са кр ста. Су зе са у че шћа бр зо су ка па ле из њи хо вих очи ју, 
док су гле да ли Ње го во из ра на вље но и из му че но те ло. Јо сиф је 
имао но ви гроб, укле сан у сте ни. Чу вао га је за се бе, али по што 
је био бли зу Гол го те, са да га је при пре мио за Ису са. Те ло, за јед-
но са ми ри си ма ко је је до нео Ни ко дим, бри жљи во је умо та но 
у ла не ни чар шав и Спа си тељ је пре нет до гро ба. Ту су ова три 
уче ни ка ис пра ви ли по вре ђе не удо ве и са ви ли из ра на вље не ру-
ке на не по мич не гру ди. Жене Га ли леј ке до шле су да ви де да ли 
је све учи ње но што се мо гло учи ни ти за бе жи вот но те ло њи хо-
вог во ље ног Учи те ља. Ви де ле су те шки ка мен ко ји је на ва љен 
на улаз у гроб у ко ји је Спа си тељ по ло жен да по чи ва. Жене су 
би ле по след ње код кр ста и по след ње на Хри сто вом гро бу. Док 
су се спу шта ле ве чер ње сен ке, Ма ри ја Маг да ле на и дру ге Ма ри-
је за др жа ле су се око ме ста по чи ва ња сво га Го спо да, ли ју ћи су зе 
жа ло сти над суд би ном Оно га ко га су во ле ле. »Вра тив ши се... и 
у Су бо ту да кле оста ше на ми ру по за ко ну.« (Лу ка 33,56)

То је би ла Су бо та ко ју ни ка да не ће за бо ра ви ти ожа ло шће ни 
уче ни ци, а исто та ко и све ште ни ци, по гла ва ри, књи жев ни ци и 
на род. При ли ком Сун че вог за ла ска, у сми рај да на при пре ме, тру-
бе су се огла си ле озна ча ва ју ћи да је Су бо та по че ла. Пас ха је свет-
ко ва на она ко ка ко се то ве ко ви ма чи ни ло, док је Он на ко га је она 
ука зи ва ла, ле жао у Јо си фо вом гро бу уби јен ру ка ма зли ко ва ца. 
Пре двор ја Храма у Су бо ту су би ла ис пу ње на вер ни ци ма. Пр во-
све ште ник са Гол го те био је ту, оде вен у сјај не све ште нич ке ха љи-
не. Све ште ни ци са бе лим ка па ма, пот пу но за у зе ти, оба вља ли су 
сво је ду жно сти. Ме ђу тим, не ки од при сут них ни су би ли мир ни, 
пошто је за грех би ла при но ше на крв ју на ца и ја ра ца. Ни су би-
ли све сни да је зна ме ње на шло сво је оства ре ње, да је бес ко нач-
на Жр тва при не та за грехе све та. Ни су зна ли да вр ше ње об ред не 
слу жбе ни је има ло ви ше ни ка кву ва жност. Али, ни ка да ра ни је 
тој слу жби ни су при су ство ва ли са та ко про тив реч ним осе ћа њи-
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ма. Тру бе, му зич ки ин стру мен ти и гла со ви пе ва ча би ли су гла сни 
и ја сни као и обич но. Ме ђу тим, сви су осе ћа ли да се зби ва не-
што не о бич но. Је дан за дру гим рас пи ти ва ли су се о не сва ки да-
шњем до га ђа ју ко ји се од и грао. До та да Све ти ња над све ти ња ма 
не при ко сно ве но је чу ва на од свих ко ји у њу ни су сме ли да уђу. 
Ме ђу тим, са да је би ла отво ре на за све очи. Те шка из ве зе на за ве са, 
на чи ње на од чи стог ла на и бо га то укра ше на зла том, скер ле том и 
пур пу ром би ла је раз др та од вр ха до дна. Ме сто на ко ме се Го спод 
са ста јао са пр во све ште ни ком да об ја ви сво ју сла ву, ме сто ко је је 
би ло све та Бож ја дво ра на за при јем, би ло је от воре но сва ком оку 
– ме сто ко је Го спод ви ше ни је при зна вао. Смрк ну ти све ште ни ци 
слу жи ли су пред ол та ром. От кри ве ност Све ти ње над све ти ња ма 
ис пу ња ва ла их је ужа сом на сту па ју ће не сре ће.

Мно ги умо ви би ли су об у зе ти ми сли ма иза зва ним при зо ри-
ма на Гол го ти. Од рас пе ћа све до вас кр се ња мно ге буд не очи не-
пре кид но су ис тра жи ва ле про рочан ства, не ки да би схва ти ли 
пот пу но зна че ње пра зни ка ко ји су про сла вља ли, не ки да на ђу 
до ка зе да Исус ни је био оно што је твр дио да је сте, а дру ги су 
бол ним ср цем тра га ли за до ка зи ма да је Он за и ста пра ви Ме си-
ја. Иа ко су ис тра жи ва ли са раз ли чи тим ци ље ви ма, сви су би ли 
осве до че ни у исту исти ну – да се пр о ро чан ство ис пу ни ло у до-
га ђа ји ма из не ко ли ко про те клих да на и да је Рас пе ти, От ку пи-
тељ све та. Мно ги ко ји су та да уче ство ва ли у слу жби, ни ка да 
ви ше ни су уче ство ва ли у пас хал ним об ре ди ма. Чак су и мно ги 
све ште ни ци би ли осве до че ни у пра ви Ису сов ка рак тер. Њи хо-
во ис тра жи ва ње про ро чан ства ни је би ло уза луд но, јер су Га по-
сле Ње го вог вас кр се ња при зна ли за Бож јег Си на.

Ка да је ви део Ису са по диг ну тог на кр сту, Ни ко дим се се тио 
Ње го вих ре чи из го во ре них у ноћи на Ма слин ској го ри: »Као 
што Мој си је по ди же зми ју у пу сти њи, та ко тре ба Син Чо веч ји 
да се по диг не. Да ни је дан ко ји Га ве ру је не по ги не, не го да има 
жи вот веч ни.« (Јо ван 3,14.15) Те Су бо те док је Хри стос ле жао 
у гро бу, Ни ко дим је имао при ли ку да раз ми шља. Ја сни ја све-
тлост са да је оба сја ла ње гов ум па му ре чи ко је је Исус из го-
во рио ви ше ни су би ле та јан стве не. Осе ћао је да је мно го из гу-
био што се ни је по ве зао са Спа си те љем у то ку Ње го вог жи во та. 
Са да се при се ћао до га ђа ја са Гол го те. Хри сто ва мо ли тва за оне 
ко ји су Га ра за пи ња ли и Ње гов од го вор на мол бу раз бој ни ка 
ко ји је уми рао, го во ри ли су ср цу овог уче ног са вет ни ка. По-
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но во је по сма трао Спа си те ља у Ње го вој аго ни ји и опет чуо тај 
по сле дњи уз вик »Свр ши се«, из го во рен као уз вик по бед ни ка. 
По но во је по сма трао Зе мљу ка ко се љу ља, за мра че но не бо, раз-
др ту за ве су, раз ло мље не сте не и ње го ва ве ра за у век се утвр-
ди ла. Исти до га ђај ко ји је уни штио на де уче ни ка осве до чио је 
Јо си фа и Ни ко ди ма у Ису со во бо жан ство. Њи хо ва стра хо ва ња 
са вла да ла је хра брост израсла из чвр сте и не по ко ле бљи ве ве ре.

Ни ка да Хри стос ни је то ли ко при ву као па жњу мно штва као 
са да ка да је по ло жен у гроб. Љу ди су по свом оби ча ју до во ди ли 
сво је бо ле сне и не вољ не у пре двор је Храма, рас пи ту ју ћи се: Ко 
нам мо же не што ка за ти о Ису су из На за ре та? Мно ги су до шли 
из да ле ка да на ђу Оно га ко ји је ле чио бо ле сне и вас кр са вао мр-
тве. Са свих стра на чуо се уз вик: Тра жи мо Хри ста Ис це ли те ља! 
Све ште ни ци су овом при ли ком пре гле да ли оне за ко је се ми сли-
ло да по ка зу ју зна ке гу бе. Мно ги су мо ра ли да чу ју да су њи хо-
ви му же ви, же не или де ца про гла ше ни гу ба ви ма и осу ђе ни да 
на пу сте си гу рност сво га до ма и на кло ност сво јих при ја те ља, да 
би из да ле ка опо ми ња ли про ла зни ке бол ним уз ви ком: »Не чист, 
не чист!« При ја тељ ске ру ке Ису са из На за ре та, ко је ни ка да ни су 
од би ја ле да до ди ром ис це љу ју од врат ну гу бу, са да су би ле пре-
кр ште не на Ње го вим гру ди ма. Усне ко је су на такву мол бу од го-
ва ра ле уте шним ре чи ма: »Хо ћу, очи сти се« (Ма теј 8,3), са да су 
би ле не ме. Мно ги су се уза луд обра ћа ли пр во све ште ни ци ма и 
по гла ва ри ма, тражећи са у че шће и олак ша ње. Би ло је очи глед но 
да су од луч но же ле ли да опет има ју жи вог Хри ста у сво јој сре-
ди ни. Упор но и рев но рас пи ти ва ли су се за Ње га. Ни су же ле ли 
да оду. Ме ђу тим, изагнали су их из пре двор ја Храма, а на ка пи је 
по ста ви ли вој ни ке да вра ћа ју мно штво ко је је зах те ва ло да уђе са 
сво јим бо ле снима и они ма ко ји уми ру.

Не вољ ни ци ко ји су до шли да их Спа си тељ из ле чи кло ну ли 
су под те ре том раз о ча ре ња. Ули це су би ле ис пу ње не је ца ји ма. 
Бо ле сни су уми ра ли у не до стат ку ис це љу ју ћег Ису со вог до ди-
ра. Уза луд су тра жи ли са вет ле ка ра; ни ко ни је имао та кву ве-
шти ну као Онај ко ји је ле жао у Јо си фо вом гро бу.

Ту жни уз ви ци стра дал ни ка увер љи во су све до чи ли хи ља-
да ма да је ве ли ка све тлост не ста ла са овог све та. Без Хри ста, 
Зе мља је би ла мрак и та ма. Мно ги чи ји су се гла со ви сто пи ли у 
уз вик: »Расп ни га, расп ни га«, са да су схва ти ли не сре ћу ко ја се 
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сру чи ла на њих, па би да је Он још увек жив, исто та ко рев но 
ви ка ли: Пу сти нам Ису са!

Ка да су љу ди до зна ли да су све ште ни ци по гу би ли Ису са, 
распи ти ва ли су се о Ње го вој смр ти. По је ди но сти о Ње го вом су-
ђе њу др жа не су у нај ду бљој тај но сти, али за вре ме док се на ла зио 
у гро бу, Ње го во име ни је си ла зи ло са хи ља да уса на, а из ве шта ји 
о Ње го вом срам ном су ђе њу и не чо веч но сти све ште ни ка и по-
гла ва ра кру жи ли су сву да. Ра зум ни љу ди по зва ли су ове све ште-
ни ке и по гла ва ре да об ја сне про ро чан ства Ста ро га за ве та о Ме-
си ји, и док су они по ку ша ва ли да уоб ли че не ку лаж, као од го вор, 
по ста ли су сме те ни. Ни су мо гли да об ја сне про ро чан ства ко ја су 
ука зи ва ла на Хри сто ве пат ње и смрт, па су се мно ги од оних ко ји 
су се рас пи ти ва ли, осве до чи ли да су се све ти спи си ис пу ни ли.

Осве та за ко ју су све ште ни ци ми сли ли да ће би ти слат ка, по-
ста ла им је вр ло гор ка. Зна ли су да су се су о чи ли са оштрим на-
род ним не о до бра ва њем; зна ли су да су баш они, ко је су под ста кли 
про тив Ису са, са да би ли ужа сну ти њи хо вим срам ним де лом. Ови 
све ште ни ци по ку ша ва ли су да ве ру ју да је Исус ва ра ли ца, али би-
ло је уза луд. Не ки од њих ста ја ли су крај Ла за ре вог гро ба и ви де ли 
ка ко се мр твац вра ћа у жи вот. Дрх та ли су од стра ха да ће се Хри-
стос сам ди ћи из мр твих и да ће се по но во по ја ви ти пред њи ма. 
Они су Га чу ли ка ко из ја вљу је да има власт да по ло жи свој жи вот 
и да га поно во узме. Се ти ли су се и да је ре као: »Раз ва ли те ову цр-
кву, и за три да на ћу је по диг ну ти.« (Јо ван 2,19) Ју да им је го во рио 
о ре чи ма ко је је Исус упу тио сво јим уче ни ци ма за вре ме по след-
њег пу то ва ња у Је ру са лим: »Ево иде мо у Је ру са лим, и Син Чо ве-
чиј би ће пре дан по гла ва ри ма све ште нич ким и књи жев ни ци ма; и 
осу ди ће Га на смрт; и пре да ће Га не зна бо шци ма да Му се ру га ју и 
да Га би ју и ра зап ну, и тре ћи дан ус та ће.« (Ма теј 20,18.19) Ка да су 
чу ли ове ре чи, под сме ва ли су се и ру га ли. Али са да су се се ти ли да 
су се до овог тренутка ис пу ни ла сва Хри сто ва пред ска за ња. Ре као 
је да ће тре ћег да на уста ти, и ко би мо гао ре ћи да се и ово не ће ис-
пу ни ти. По ку ша ли су да се осло бо де ових ми сли, али ни ка ко ни су 
мо гли. Као и њи хов отац, ђа во, ве ро ва ли су и дрх та ли.

Са да ка да је уз бу ђе ње пре ста ло, Хри стов лик на мет нуо се 
њи хо вим умо ви ма. Гле да ли су Га ка ко сто ји ми ран и до сто-
јан ствен пред сво јим не при ја те љи ма, под но се ћи без ика квог 
гун ђа ња, њи хо ва ру га ња и зло ста вља ња. Сви до га ђа ји са Ње-
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го вог су ђе ња и рас пе ћа по но во су се вра ћа ли са не о до љи вим 
осве до че њем да је Он Бож ји Син. Осе ћа ли су да би се у сва ко 
вре ме мо гао по ја ви ти пред њи ма као Оп ту же ни ко ји је по стао 
Ту жи лац, Осу ђе ни Су ди ја, Уби је ни као онај ко ји тра жи прав ду 
у смр ти сво јих уби ца.

У Су бо ту су има ли ма ло од мо ра. Иа ко ни ка да не би пре сту-
пи ли праг не зна бо жа ца из стра ха од осквр ње ња, ипак су одр-
жа ли са ве то ва ње о Хри сто вом те лу. Смрт и гроб мо ра ју за др-
жа ти Оно га ко га су они рас пе ли. »Су тра дан пак по пет ку са бра-
ше се гла ва ри све ште нич ки и фа ри се ји код Пи ла та, и ре ко ше: 
Го спо да ру, ми се опо ме ну смо да онај ла жа ка за још за жи во та: 
По сле три да на ус та ћу. За то за по ве ди да се утвр ди гроб до тре-
ћег да на да не до ђу ка ко уче ни ци Ње го ви но ћу и да Га не укра ду 
и не ка жу на ро ду: Уста из мр твих; и би ће по след ња пре ва ра го-
ра од пр ве. Ре че им Пи лат: Ево вам стра же, па иди те те утвр ди-
те ка ко зна те.« (Ма теј 27,62–65)

Све ште ни ци су да ли упут ства за обез бе ђе ње гроб ни це. Ве ли-
ки ка мен по ста вљен је ис пред отво ра. Пре ко овог ка ме на по ста-
ви ли су уже при чвр шћу ју ћи кра је ве за сте ну и за пе ча ћу ју ћи их 
рим ским пе ча том. Ка мен се ни је мо гао по ма ћи, а да се не сло ми 
пе чат. Стра жа од сто ти ну вој ни ка, по ста вље на око гро ба ла ко је 
мо гла спре чи ти сва ког не по зва ног да се око ње га ба ви. Све ште-
ни ци су учи ни ли све што су мо гли да би за др жа ли Хри сто во те-
ло та мо где је би ло по ло же но. Он је био та ко си гур но за пе ча ћен у 
свом гро бу, као да у њему тре ба  да оста не за сва вре ме на.

Та ко су се са ве то ва ли и пла ни ра ли сла би љу ди. Ове уби це ни-
су уоп ште схва ти ле бес ко ри сност сво јих на по ра. Али Бог се про-
сла вио њи хо вим де ло ва њем. Упра во ови на по ри, учи ње ни да се 
спре чи Хри сто во вас кр се ње, нај у бе дљи ви ји су до ка зи ко ји га по-
твр ђу ју. Уко ли ко је био ве ћи број вој ни ка по ста вље них око гро-
ба, уто ли ко ће моћ ни је би ти све до чан ство да је Он вас кр снуо. 
Сто ти на ма го ди на пре Хри сто ве смр ти Све ти Дух је об ја вио 
пре ко псал ми сте: »За што се бу не на ро ди и пле ме на по ми шља ју 
за луд не ства ри? Уста ју ца ре ви зе маљ ски, и кне зо ви се ску пља ју 
на Го спо да и на По ма за ни ка Ње го ва... Онај, што жи ви на не бе-
си ма, сме је се, Го спод им се под сме ва.« (Пса лам 2,1–4) Рим ски 
стра жа ри и рим ско оруж је би ли су не моћ ни да Го спо да ра жи во-
та за др же у гро бу. При бли жио се час Ње го вог осло бо ђе ња.
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Гла ва 81

Ова гла ва за сно ва на је на Ма те ју 28,2–4. 11–15. 

»УСТА ДЕ ГО СПОД...«

Ноћ пр вог да на сед ми це по ла ко је про ти ца ла. На сту пио је 
нај мрач ни ји тре ну так ко ји прет хо ди сви та њу. Хри стос је 

још увек био за ро бљеник у свом уском гро бу. Ве ли ки ка мен био 
је на свом ме сту, рим ски пе чат не из ло мљен, рим ски чу ва ри др-
жа ли су сво ју стра жу. Ту су се на ла зи ли и не ви дљи ви стра жа ри. 
Вој ске злих ан ђе ла би ле су оку пље не око овог ме ста. Да је би ло 
мо гу ће, кнез та ме са сво јом от па лом вој ском за у век би са чу вао 
за пе ча ћен гроб ко ји је др жао Бож јег Си на. Ме ђу тим, не бе ска 
вој ска окру жи ла је гроб ни цу. Ан ђе ли »сил ни кре по шћу«, чу ва-
ли су гроб и че ка ли да по здра ве до бро до шли цом Кне за жи во та.

»И гле, зе мља се за тре се вр ло; јер ан ђео Го спод њи си ђе с Не-
ба.« Об у чен у све Бож је оруж је, овај ан ђео иза шао је из не бе-
ских дво ро ва. Сјај ни зра ци Бож је сла ве ишли су пред њим и 
осве тљи ва ли му пут. »А ли це ње го во бе ше као му ња, и оде ло 
ње го во као снег. Од стра ха ње го ва уз дрх та ше се стра жа ри, и 
по ста до ше као мр тви.«

А са да, све ште ни ци и по гла ва ри, где је си ла ва ших стра жа-
ра? Хра бри вој ни ци ко ји се ни су ни ка да пла ши ли људ ске си ле, 
са да су би ли за ро бље ни без ма ча и ко пља. Ли це ко је су са да 
гле да ли ни је ли це не ког смрт ног рат ни ка, већ ли це нај моћ ни-
јег у Го спод њој вој сци. Овај ве сник за у зи ма по ло жај са ко га је 
со то на пао. Он је тај ко ји је об ја вио Хри сто во ро ђе ње на ви-
тле јем ским бре жуљ ци ма. Зе мља по дрх та ва при ли ком ње го вог 
при бли жа ва ња, вој ске та ме бе же и док он од ва љу је ка мен из-
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гле да као да је Не бо си шло на Зе мљу. Вој ни ци га гле да ју ка ко 
укла ња ка мен као не ки ка мен чић и чу ју ка ко дозива: Си не Бож-
ји иза ђи; Отац Те Твој зо ве. Ви де Ису са ка ко из ла зи из гро ба и 
чу ју Ње го ву об ја ву над раз ва ље ним гро бом: »Ја сам Вас кр се ње 
и Жи вот.« Док из ла зи у ве ли чан ству и сла ви, ан ђе о ске вој ске 
ду бо ко се кла ња ју пред От ку пи те љем и по здра вља ју Га до бро-
до шли цом у пе сма ма хва ле.

Је дан зе мљо трес озна чио је час ка да је Хри стос по ло жио свој 
жи вот, а дру ги је по све до чио тре ну так ка да Га је по бед нич ки 
по но во узео. Он ко ји је по бе дио смрт и гроб по бед нич ким ко-
ра ком иза шао је из гро ба усред зе мљо тре са, се ва ња му ња и пу-
ца ња гро мо ва. Ка да бу де пон ово до шао на Зе мљу, Он ће по тре-
сти »не са мо Зе мљу не го и Не бо«. »Сва ће се Зе мља љу ља ти као 
пи јан чо век, и пре ме сти ће се као ко ли ба.« »Са ви ће се не бе са 
као књи га«, »а сти хи је ће се од ва тре рас па сти а зе мља и де ла 
што су на њој из го ре ће«. Али »ће Го спод би ти уто чи ште сво-
ме на ро ду и кре пост си но ви ма Изра и ље вим« . (Је вре ји ма 12,26; 
Иса и ја 24,20; 34,4; 2 Пе тро ва 3,10; Јо и ло 3,16)

При ли ком Ису со ве смр ти вој ни ци су усред да на ви де ли Зе-
мљу оба ви је ну та мом, при ли ком вас кр се ња ви де ли сјај ан ђе ла 
ка ко осве тља ва ноћ и чу ли ка ко не бе ски ста нов ници са ве ли-
ком ра до шћу по бе до но сно пе ва ју: Ти си по бе дио со то ну и си ле 
та ме; Ти си по бе дом над вла дао смрт!

Хри стос је про сла вљен иза шао из гро ба, док су Га по сма тра-
ли римски стра жа ри. Њи хо ве очи би ле су при ко ва не за ли це 
Оно га ко га су не дав но исме ја ва ли и ко ме су се ру га ли. У овом 
про сла вље ном Би ћу по сма тра ли су за ро бље ни ка ко га су ви де-
ли у суд ској дво ра ни, ко ме су ис пле ли тр нов ве нац. То је био 
Онај ко ји је без опи ра ња ста јао пред Пи ла том и Иро дом, Онај 
чи је је те ло би ло из му че но сви ре пим ши ба њем. То је био Онај 
ко ји је при ко ван на крст и пре ма ко ме су све ште ни ци и по гла-
ва ри, пу ни са мо за до вољ ства, од ма хи ва ли гла вом го во ре ћи: 
»Дру ги ма по мо же, а се би не мо же по мо ћи.« (Ма теј 27,42) То је 
био Онај ко ји је по ло жен у Јо си фов но ви гроб. Од лу ком са Не ба 
Су жањ је осло бо ђен. Да су го ре и пла ни не на ва ље не на Ње гов 
гроб, не би мо гле спре чи ти Ње гов из ла зак.

При ли ком по ја ве ан ђе ла и про сла вље ног Спа си те ља, рим ски 
стра жа ри су кло ну ли и оста ли као мр тви. Ка да је не бе ска прат-
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ња иш че зла из њи хо вог по гле да, уста ли су и бр зо, ко ли ко су их 
кле ца ви удо ви мо гли но си ти, по шли пре ма ка пи ји вр та. По ср-
ћу ћи као пи јан ци, по жу ри ли су да ље у град, об ја вљу ју ћи див ну 
но вост они ма ко је су сре та ли. Упу ти ли су се Пи ла ту, али је њи-
хов из ве штај сти гао је вреј ским вла сти ма, па су пр во све ште ни ци 
и по гла ва ри по сла ли да их нај пре до ве ду к њи ма. Ови вој ни ци 
необично су из гле да ли. Др шћу ћи од стра ха, бле да ли ца по све-
до чи ли су о Хри сто вом вас кр се њу. Вој ни ци су све ис прича ли, 
упра во она ко ка о што су ви де ли; ни су има ли вре ме на да ми сле 
или ис при ча ју ишта осим исти не. Са бол ним из ра зом ка за ли су: 
Онај ко ји је рас пет на кр сту био је Бож ји Син. Чу ли смо ан ђе ла 
ко ји Га је про гла сио Ве ли чан ством Не ба, Ца рем сла ве.

Ли ца све ште ни ка би ла су као ли ца мр тва ца. Ка ја фа је по-
ку шао да го во ри. Ње го ве усне су се ми ца ле, али ни су из у сти ле 
ни јед ну реч. Вој ни ци су се спре ма ли да на пу сте већ ни цу, ка да 
их је је дан глас за у ста вио. Ка ја фа је нај зад успео да про го во ри. 
Че кај те, че кај те – ре као је. Не мој те ни ко ме го во ри ти о оно ме 
што сте ви де ли.

Та да је вој ни ци ма ре че но да ши ре ла жан из ве штај. »Ка жи-
те«, го во ри ли су све ште ни ци, »уче ни ци ње го ви до ђо ше но ћу и 
укра до ше га кад смо ми спа ва ли.« Ов де су се све ште ни ци пре-
ва ри ли. Ка ко вој ни ци мо гу ре ћи да су уче ни ци укра ли те ло, док 
су они спа ва ли? Да су спа ва ли, ка ко су мо гли то да зна ју? А ако 
би се до ка за ла кри ви ца кра ђе Хри сто вог те ла, зар не би све ште-
ни ци би ли пр ви ко ји би их осу ди ли? Или ако је стра жа спа ва ла 
крај гро ба, зар не би све ште ни ци би ли пр ви да их оп ту же Пи-
ла ту?

Вој ни ци су се ужа са ва ли по ми сли да на се бе на ву ку оп ту-
жбу да су спа ва ли на ду жно сти. То је био пре кр шај ко ји се ка-
жња вао смр ћу. Хо ће ли ла жно све до чи ти, об ма њу ју ћи на род и 
до во де ћи сво је жи во те у опа сност? Зар ни су буд но др жа ли сво-
ју за мор ну стра жу? Ка ко мо гу да под не су суд и ла жно се за ку ну 
чак и из љу ба ви пре ма нов цу?

Да би ућут ка ли све до чан ство ко га су се бо ја ли, све ште ни-
ци су обе ћа ли стра жа ри ма да ће их за шти ти ти, ис ти чу ћи да 
ни Пи лат, као ни они, не би же ле ли да кру жи та кав из ве штај. 
Римс ки вој ни ци про да ли су за но вац сво је по ште ње Је вре ји ма. 
До шли су пред све ште ни ке до но се ћи нај по тре сни ју вест исти-
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не; оти шли су на то ва ре ни нов цем и са ла жним из ве шта јем на 
усна ма, ко ји су за њих из ми сли ли све ште ни ци.

У ме ђу вре ме ну из ве штај о Хри сто вом вас кр се њу сти гао је 
до Пи ла та. Прем да је Пи лат био од го во ран што је Хри ста пре-
дао на смрт, био је углав ном рав но ду шан. Иа ко је осу дио Спа-
си те ља про тив сво је во ље и са осе ћа њем са жа ље ња, до то га 
тре нут ка ни је осе ћао ствар ну гри жу са ве сти. У стра ху са да се 
за тво рио у сво ју ку ћу, од лу чив ши да ви ше ни ко га не ви ди. Ме-
ђу тим, све ште ни ци су про кр чи ли пут до ње га, ис при ча ли при-
чу ко ју су са ми сми сли ли и упор но га мо ли ли да стра жа ри ма 
опро сти за не ма ри ва ње ду жно сти. Пре не го што је при стао на 
то, лич но је за се бе ис пи тао стра жа ре. Бо је ћи се за с воју си гур-
ност, ни су се усу ђи ва ли да би ло шта са кри ју и Пи лат је од њих 
са знао све што се до го ди ло. Ни је се да ље рас пи ти вао о то ме, 
али ота да ни је имао ви ше ми ра.

Ка да је Исус по ло жен у гроб, со то на је ли ко вао. Усу дио се да 
се на да да Спа си тељ не ће по но во узе ти свој жи вот. Твр дио је да 
по ла же пра во на Го спод ње те ло и по ста вио сво ју стра жу око гро-
ба, же ле ћи да за др жи Хри ста као за ро бље ни ка. Био је ве о ма раз-
љу ћен, ка да су ње го ви ан ђе ли по бе гли пред не бе ским ве сни ком. 
Ка да је ви део Хри ста ка ко из ла зи као По бед ник, знао је да ће 
ње го во цар ство до ћи кра ју и да ће на кра ју и сам мо ра ти да умре.

Ти ме што су уби ли Хри ста, све ште ни ци су учи ни ли се бе со-
то ни ним ору ђем. Са да су би ли пот пу но у ње го вој вла сти. За пле-
те ни у зам ку ни су ви де ли ни ка кво осло бо ђе ње до са мо бор бу 
про тив Хри ста. Ка да су чу ли из ве штај о Ње го вом вас кр се њу, 
по бо ја ли су се гне ва на ро да. Осе ћа ли су да су им жи во ти у опа-
сно сти. Њи хо ва је ди на на да би ла је да до ка жу ка ко је Хри стос 
ва ра ли ца ти ме што ће по ри ца ти да је вас кр сао. Под ми ти ли су 
вој ни ке и обез бе ди ли Пи ла то во ћу та ње. Сву да су ши ри ли сво је 
ла жне из ве шта је. Али би ло је све до ка ко је ни су мо гли ућут ка-
ти. Мно ги су чу ли све до чан ство вој ни ка о Хри сто вом вас кр-
се њу. А не ки од умр лих вас кр сли су са Хри стом и по ја ви ли се 
пред мно ги ма из ја вљу ју ћи да је Он устао. Осо бе ко је су ви де ле 
ове вас кр сле и чу ле њи хо во све до чан ство од не ле су из ве шта је 
све ште ни ци ма. Све ште ни ци и по гла ва ри жи ве ли су у стал ном 
стра ху да се, иду ћи ули ца ма или у сво ме до му, не на ђу ли цем у 
ли це са Хри стом. Осе ћа ли су да за њих не ма ни ка кве си гур но-
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сти. Ре зе и за су ни би ли су сла ба за шти та од Бож јег Си на. Да њу 
и но ћу по ја вљи вао се пред њи хо вим очи ма онај стра шан при зор 
из суд ни це ка да су ви ка ли: »Крв Ње го ва на нас и на де цу на шу.« 
(Ма теј 27,25) Ни ка да из њи хо вог се ћа ња не ће из бле де ти тај при-
зор. Ни ка да ви ше ми ран сан не ће до ћи на њи хо ва уз гла вља.

Ка да се глас моћ но га ан ђе ла зачуо крај Хри сто вог гро ба ка-
ко го во ри: Твој Отац Те зо ве, Спа си тељ је иза шао из гро ба жи-
во том ко ји се на ла зио у Ње му са мо ме. Са да је до ка за на исти ни-
тост Ње го вих ре чи: »Ја ду шу сво ју по ла жем да је опет узмем... 
Власт имам по ложи ти је и власт имам узе ти је опет.« Са да се 
ис пу ни ло про ро чан ство ко је је из ре као све ште ни ци ма и по гла-
ва ри ма: »Раз ва ли те ову цр кву и за три да на ћу је по диг ну ти.« 
(Јо ван 10,17.18; 2,19)

Над раз ва ље ном Јо сифовом гроб ни цом, Хри стос је по бе до-
но сно об зна нио: »Ја сам Вас кр се ње и Жи вот.« Ове ре чи мо гло 
је да изговори са мо Бо жан ство. Сва ство ре на би ћа жи ве Бож-
јом во љом и си лом. Она су за ви сни при ма о ци жи во та од Бо га. 
Од нај у зви ше ни јег се ра фи ма до нај скром ни јег жи вог би ћа, сви 
из но ва при ма ју си лу са Из во ра жи во та. Са мо Онај ко ји је јед но 
са Бо гом мо же ре ћи: Имам власт по ло жи ти свој жи вот и имам 
власт узе ти га опет. У сво јој бо жан ској при ро ди, Хри стос је по-
се до вао си лу којом је могао да сло ми око ве смр ти.

Хри стос је ус тао из мр твих као пр ви на од оних ко ји спа ва ју. 
На Ње га је ука зи вао обр та ни сноп и Ње го во вас кр се ње зби ло 
се тачно оног да на када је пред Го спо да тре ба ло при не ти обр-
та ни сноп. Ви ше од хи ља ду го ди на вр шен је овај сим бо лич ни 
об ред. Са њи ва су при ку пља ни пр ви кла со ви зре ло га жи та и 
ка да је на род од ла зио у Је ру са лим на Пас ху, сноп пр ви на обр-
тао се као за хвал на жр тва пред Го спо дом. Све док ово ни је би ло 
из вр ше но, срп ни је по чи њао да жа ње и жи то ску пља у сно по-
ве. Сноп по све ћен Бо гу пред ста вљао је же тву. Та ко је Хри стос, 
Пр ви на, пред ста вљао ве ли ку ду хов ну же тву ко ја ће бити са-
ку пљена за Бож је цар ство. Ње го во вас кр се ње је сли ка и за лог 
вас кр се ња свих пра вед ни ка ко ји су умр ли. »Јер ако ве ру је мо да 
Исус умре и вас кр се, та ко ће Бог и оне ко ји су умр ли у Ису су 
до ве сти с Њим.« (1. Со лу ња ни ма 4,14)

Ка да је ус тао, Хри стос је из гро ба из вео мно ге за ро бље ни ке. 
Зе мљо трес при ли ком Ње го ве смр ти, отво рио је њи хо ве гро бо-
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ве и ка да је Он устао и они су иза шли са Њим. То су би ли Бож ји 
са рад ни ци ко ји су и по це ну сво га жи во та све до чи ли за исти ну. 
Са да тре ба  да бу ду све до ци за Оно га ко ји их је по ди гао из мр-
твих. За вре ме сво је слу жбе, Исус је ди зао мр тве у жи вот. Он је 
вас кр снуо си на удо ви це из На и на, поглавареву кћер и Ла за ра. 
Али они ни су би ли об у че ни у бе смрт ност. И а ко су вас кр сли, 
би ли су још увек под ло жни смр ти. Ме ђу тим, они ко ји су иза-
шли из гро ба при ли ком Хри сто вог вас кр се ња, уста ли су у веч-
ни жи вот. Они су се ваз не ли са Њим као знак Ње го ве по бе де 
над смр ћу и гро бом. Ови, ре као је Хри стос, ни су ви ше со то ни-
ни за ро бље ни ци; Ја сам их от ку пио. Ја сам их из вео из гро ба 
као пр ви ну Мо је си ле, да бу ду са Мном где сам и Ја, да ни ка да 
ви ше не ви де смрт или ис ку се бол.

Ови су оти шли у град и по ка за ли се мно ги ма об ја вљу ју ћи: 
Хри стос је вас кр сао из мр твих и ми смо вас кр сли са Њим. Та ко 
је ове ко ве че на све та исти на о вас кр се њу. Вас кр сли све ти све-
до чи ли су о исти ни то сти ре чи: »Ожи ве ће мр тви тво ји, и мо је 
ће мр тво те ло уста ти.« Њи хо во вас кр се ње би ло је сли ко ви ти 
при каз ис пу ње ња про ро чан ства: »Про бу ди те се, и пе вај те ко ји 
ста ну је те у пра ху; јер је тво ја ро са на тра ви, и зе мља ће из мет-
ну ти мр тва це.« (Иса и ја 26,19)

Хри стос је за вер ни ка вас кр се ње и жи вот. У на шем Спа си те-
љу је об но вљен жи вот ко ји је из гу бљен услед гре ха; Он у Се би 
има жи вот да ожи ви оно га ко га хо ће. Ње му је по да ре но пра во 
да да бе смрт ност. Живот ко ји је у људ ској при ро ди по ло жио, 
Он по но во узи ма и да је га људ ском ро ду. »Ја до ђох«, ре као је 
Он, »да има ју жи вот у из о би љу.« »А ко ји пи је од во де ко ју ћу му 
Ја да ти не ће ожед не ти до ве ка; не го во да што ћу му Ја да ти би-
ће у ње му из вор во де ко ја те че у жи вот веч ни.« »Ко ји је де Мо је 
те ло и пи је Мо ју крв има жи вот веч ни, и Ја ћу га вас кр сну ти у 
по след њи дан.« (Јо ван 10,10; 4,14; 6,54)

За вер ни ка смрт не зна чи мно го. Хри стос го во ри о њој као 
да има ма лу ва жност. »Ко одр жи реч Мо ју не ће ви де ти смр ти 
до ве ка«, »не ће оку си ти смр ти до ве ка.« За хри шћа ни на смрт је 
са мо сан, тре ну так ти ши не и та ме. Живот је са кри вен са Хри-
стом у Бо гу и »кад се ја ви Хри стос, жи вот ваш, он да ће те се и ви 
с Њи ме ја ви ти у сла ви«. (Јо ван 8,51.52; Ко ло ша ни ма 3,4)
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Глас ко ји је уз вик нуо са кр ста: »Свр ши се«, чуо се ме ђу мр-
тви ма. Он је про дро кроз зи до ве гроб ни ца и по звао усну ле да 
уста ну. Та ко ће би ти ка да се са Не ба бу де за чуо Хри стов глас. 
Тај глас про дре ће у гроб ни це и отво ри ти хум ке и мр тви у Хри-
сту вас кр сну ће. При ли ком Спа си те ље вог вас кр се ња отво ри ло 
се не ко ли ко гро бо ва, али при ли ком Ње го вог дру гог до ла ска 
сви дра го це ни мр тви чу ће Ње гов глас и иза ћи у слав ни бе смрт-
ни жи вот. Иста си ла ко ја је по ди гла Хри ста из мр твих по ди ћи 
ће Ње го ву цр кву и про сла ви ће је са Њим, из над свих го спо дар-
ста ва, из над свих си ла, из над свак ог име на ко је се по ми ње, не 
са мо на ово ме све ту, већ и у све ту ко ји ће до ћи.



Гла ва 82

Ова гла ва за сно ва на је на Ма те ју 28,1. 5–8;
Мар ку 16,1–8; Лу ки 24,1–13; Јо ва ну 20,1–18.

»ШТО ПЛА ЧЕШ?«

Жене ко је су ста ја ле крај Хри сто вог кр ста буд но су стра жи-
ле и че ка ле да Су бо та про ђе. Пр во га да на сед ми це, вр ло 

ра но, кре ну ле су на гроб, но се ћи дра го це не ми ри се да по ма жу 
Спа си те ље во те ло. Ни су по ми шља ле на Ње го во вас кр се ње из 
мр твих. Сун це њи хо вог на да ња за шло је и ноћ се на ста ни ла у 
њи хо вим ср ци ма. Док су од ми ца ле пу тем при ча ле су о Хри сто-
вим де ли ма ми ло ср ђа и Ње го вим ре чи ма уте хе. Ме ђу тим, ни су 
се се ти ле Ње го вих ре чи: »Али ћу вас опет ви де ти.« (Јо ван 16,22)

Не зна ју ћи шта се упра во зби ва, при бли жа ва ле су се вр ту, 
го во ре ћи: »Ко ће нам од ва ли ти ка мен од вра та гроб них?« Зна ле 
су да ни су у ста њу да помере ка мен, а ипак су на стави ле сво јим 
пу тем. И, гле, не бо се из не на да за све тле ло сла вом ко ја ни је до-
ла зи ла од Сун ца ко је се ра ђа ло. Зе мља је по дрх та ва ла. Ви де ле 
су да је ве ли ки ка мен укло њен. Гроб је био пра зан 

Све же не ни су до шле из истог прав ца на гроб. Ма ри ја Маг-
да ле на је пр ва сти гла на ме сто; ви де ћи да је ка мен скло њен, 
по жу ри ла је да ка же уче ни ци ма. У ме ђу вре ме ну при спе ле су 
и дру ге же не. Око гро ба си ја ла је светлост, али у ње му ни је би-
ло Хри сто вог те ла. Док су се же не за др жа ва ле око овог ме ста, 
из не на да су при ме ти ле да ни су са ме. Мла дић об у чен у сјај не 
ха љи не се део је по ред гро ба. То је био ан ђео ко ји је укло нио ка-
мен. Он је узео људ ско об лич је да не би упла шио Ису со ве при-
ја те ље. Ипак, око ње га је још увек си ја ла све тлост не бе ске сла ве 

788

789



683»ШТО ПЛА ЧЕШ?« 

и же не су се упла ши ле. Окре ну ле су се да по бег ну, али ре чи 
ан ђе ла за у ста ви ле су њи хо ве ко ра ке. »Не бој те се ви«, ре као је, 
»јер знам да Ису са рас пе то га тра жи те. Ни је ов де: Јер уста де као 
што је ка зао. Хо ди те да ви ди те ме сто где је ле жао Го спод. Па 
иди те бр же те ка жи те уче ни ци ма Ње го вим да је устао из мр-
твих.« По но во су по гле да ле у гроб и по но во чу ле ту див ну вест. 
Ту се на ла зио је дан дру ги ан ђео у људ ском об ли ку ко ји је ре као: 
»Што тра жи те жи во га ме ђу мр тви ма? Ни је ов де; не го уста де; 
опо ме ни те се ка ко вам ка за кад бе ше још у Га ли ле ји, го во ре ћи 
да Син Чо ве чиј тре ба да се пре да у ру ке љу ди гре шни ка и да се 
ра зап не и тре ћи дан да уста не.«

Он је устао! Он је устао! Жене су стал но пона вља ле ове ре чи. 
Ми ри си за по ма за ње ни су ви ше по треб ни. Спа си тељ је жив, а 
не мр тав. Са да су се се ти ле да је го во ре ћи о сво јој смр ти ре као 
да ће по но во уста ти. Ка ко је ово био ди ван дан за свет! Жене су 
се бр зо уда љи ле од гроб ни це и »са стра хом и ра до сти ве ли ком 
по те ко ше да ја ве уче ни ци ма Ње го вим«.

Ма ри ја није чу ла до бру вест. Оти шла је Пе тру и Јо ва ну са 
жа ло сном ве шћу: »Узе ше Го спо да из гро ба; и не зна мо где га 
мет ну ше.« Уче ни ци су по жу ри ли на гроб и на шли га као што је 
Ма ри ја ре кла. Ви де ли су по кров и убрус, али ни су на шли сво га 
Го спо да. Ипак чак и ов де на ла зи ло се све до чан ство да је устао. 
Мр твач ке ха љи не ни су од ба че не не мар но, већ па жљи во сло же-
не и сва ка на сво ме ме сту. Јо ван »ви де и ве ро ва«. Он још ни је 
раз у мео ре чи из Пи сма да Хри стос мо ра да уста не из мр твих, 
али са да се при се тио Спа си те ље вих ре чи ко ји ма је пред ска зао 
сво је вас кр се ње.

Хри стос је сам, та ко бри жљи во, оста вио ту мр твач ку оде-
ћу. Ка да је сил ни ан ђео си шао на гроб, ње му се при дру жио и 
дру ги ко ји је за јед но са оста ли ма стра жарио над Го спод њим те-
лом. Ка да је ан ђео са Не ба укло нио ка мен, дру ги ан ђео је ушао у 
гроб и раз ре шио за во је са Ису со вог те ла. Ме ђу тим, Спа си те ље-
ва ру ка је са ви ла сва ки од њих и ста ви ла га на од ре ђе но ме сто. 
У очи ма Оно га ко ји упра вља и зве здом и ато мом не ма ни чег 
не ва жног. Ред и са вр шен ство ви де се у свим Њ е го вим де ли ма.

Ма ри ја је сле ди ла Јо вана и Пе тра до гро ба, а ка да су се вра-
ти ли у Је ру са лим, она је оста ла. Док је гле да ла у пра зан гроб, 
жало ст је ис пу ни ла ње но ср це. По гле дав ши уну тра, ви де ла је 
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два ан ђе ла, јед ног крај гла ве, а дру гог крај но гу на ме сту на  ко-
ме је Исус ле жао. »Жено, што пла чеш«, упи та ли су је. За то што 
»узе ше Го спо да«, од го во ри ла је, »и не знам где га мет ну ше.«

Та да се уда љи ла чак и од ан ђе ла, ми сле ћи да мо ра на ћи не-
ко га ко ји би јој мо гао ре ћи шта је учи ње но са Ису со вим те лом. 
Је дан дру ги глас обра тио јој се: »Жено, што пла чеш? Ко га тра-
жиш?« Очи ма за ма гље ним од су за. Ма ри ја је ви де ла лик не ког 
чо ве ка и ми сле ћи да је вр тлар, ка за ла је: »Го спо ди не, ако си га 
ти узео ка жи ми где си га мет нуо, и ја ћу га узе ти.« Ако је гроб-
ни ца овог бо га та ша ису ви ше по ча сно ме сто за Ису сов укоп, 
она са ма ће се по бри ну ти да про на ђе ме сто за Ње га. По сто јао 
је гроб ко ји је Хри стос ис пра знио сво јим гла сом, гроб у ко ме је 
ле жао Ла зар. Зар та мо не би мо гла да про на ђе ме сто за са хра ну 
сво га Го спо да? Осе ћа ла је да би јој у ње ном бо лу бри га за Ње го-
во дра го це но, рас пе то те ло до не ла ве ли ку уте ху.

Ме ђу тим, са да јој се Исус сво јим до бро по зна тим гла сом 
обратио: »Ма ри ја.« Пре по зна ла је да онај ко ји ју је осло вио ни-
је био стра нац и окре нув ши се угле да ла је пред со бом жи вог 
Хри ста. У с војој ра до сти за бо ра ви ла је да је био рас пет. По тр-
чав ши пре ма Ње му, као да је же ле ла да Му об гр ли но ге, ре кла 
је: »Ра ву ни!« Али Хри стос је по ди гао сво ју ру ку, ре кав ши: Не 
за др жа вај Ме; »јер се још не вра тих к Оцу сво је му; не го иди к 
бра ћи Мо јој и ка жи им: В ра ћам се к Оцу сво је му и Оцу ва ше му, 
и Бо гу сво је му и Бо гу ва ше му«. И Ма ри ја је оти шла уче ни ци ма 
са ра до сном ве шћу.

Исус је од био да при ми пошто ва ње свог на ро да, док не до-
би је јем ство да је Отац при хва тио Ње го ву жр тву. Он се ваз нео 
у не бе ске дво ро ве и од са мо га Бо га до био уве ре ње да је Ње го ва 
жр тва по ми ре ња за гре хе љу ди до вољ на, да кроз Ње го ву крв 
сви мо гу до би ти веч ни жи вот! Отац је по твр дио за вет ко ји је 
учи нио са Хри стом, да ће при хва ти ти љу де, ко ји се ка ју и ко ји 
су по слу шни и да ће их во ле ти она ко као што во ли сво га Си на. 
Хри стос тре ба да за вр ши сво је де ло и ис пу ни свој за вет, да учи-
ни »да ће чо век ви ше вре де ти не го зла то чи сто, ви ше не го зла то 
офир ско«. (Иса и ја 13,12) Сва власт на Не бу и на Зе мљи да та је 
Кне зу жи во та, а Он се вра тио сво јим след бе ни ци ма у свет гре ха 
да би им по да рио сво ју си лу и сла ву.

790



685»ШТО ПЛА ЧЕШ?« 

Док је Спа си тељ био у Бож јој при сут но сти, при ма ју ћи да ро-
ве за сво ју Цр кву, уче ни ци су раз ми шља ли о Ње го вом пра зном 
гро бу, ту го ва ли и пла ка ли. Дан ко ји је за це ло Не бо био дан ра-
до сти, за уче ни ке је био дан не из ве сно сти, по мет ње и збу ње но-
сти. Њи хо во не ве ро ва ње све до чан ству же на по ка зу је колико је 
ни ско па ла њи хо ва ве ра. Вести о Хри сто вом вас кр се њу то ли ко су 
се раз ли ко ва ле од оно га што су оче ки ва ли, да у то ни су мо гли да 
ве ру ју. Би ле су ису ви ше до бре да би би ле исти ни те, ми сли ли су 
они. Слу ша ли су то ли ко мно го док три на, и та ко зва них на уч них 
садукејских те о ри ја да је ути сак ко ји су при ми ли о вас кр се њу био 
ма гло вит. Је два да су зна ли шта би мо гло да зна чи вас кр се ње из 
мр твих. Би ли су не спо соб ни да схва те ову ве ли ку исти ну.

»Не го иди те«, ре кли су ан ђе ли же на ма, »ка жи те уче ни ци ма 
Ње го вим и Пе тру да пред ва ма оти де у Га ли ле ју, та мо ће те Га 
ви де ти; као што вам ре че.« Ови ан ђе ли би ли су са Хри стом као 
ан ђе ли чу ва ри у то ку Ње го вог жи во та на Зе мљи. Би ли су све-
до ци Ње го вог су ђе ња и рас пе ћа. Чу ли су Ње го ве ре чи упу ће не 
уче ни ци ма. То се по ка за ло у њи хо вој ве сти уче ни ци ма и то је 
тре ба ло да их осве до чи у ње ну исти ни тост. Та кве ре чи мо гле су 
по те ћи са мо од ве сни ка њи хо вог вас кр слог Го спо да.

»Ка жи те уче ни ци ма ње го вим и Пе тру«, ре кли су ан ђе ли. 
Од Хри сто ве смр ти, Пе тар је био при ти снут гри жом са ве сти. 
Ње го во срам но од ри ца ње и Спа си те љев по глед љу ба ви и бо ла, 
стал но су би ли пред њим. Од свих уче ни ка нај ви ше је па тио. 
Да то му је уве ра ва ње да је ње го во по ка ја ње при хва ће но, а ње-
гов грех опро штен. Био је по ме нут по име ну.

»Ка жи те уче ни ци ма ње го вим и Пе тру да пред ва ма оти де у 
Га ли ле ју, та мо ће те Га ви де ти.« Сви уче ни ци су на пу сти ли Ису-
са и по зив да се по но во су срет ну са Њим об у хва тио је све. Он 
их ни је од ба цио. Ка да им је Ма ри ја Маг да ле на ка за ла да је ви-
де ла Го спо да, по но ви ла је по зив за са ста нак у Га ли ле ји. И тре-
ћи пут им је по сла на ова вест. По сле по ја вљи ва ња пред Оцем, 
Исус се ја вио дру гим же на ма, го во ре ћи: »Здра во! А оне при сту-
пив ши ухва ти ше се за но ге Ње го ве и по кло ни ше Му се. Та да 
ре че им Исус: Не бој те се; иди те те ја ви те бра ћи Мо јој не ка иду 
у Га ли ле ју; и та мо ће Ме ви де ти.«

Хри стов пр ви по сао на Зе мљи, по сле вас кр се ња, био је у 
напору да осве до чи сво је уче ни ке у сво ју не у ма ње ну љу бав и 
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не жно ста ра ње за њих. Да би их уве рио да је Он њи хов жи ви 
Спа си тељ, да је сло мио око ве гро ба и да не при ја тељ – смрт – 
ни је мо гао ду же да Га за др жи; да би им от крио да има исто ср це 
пуно љу ба ви, као кад је био са њи ма као њи хов љу бље ни Учи-
тељ, че сто им се ја вљао. Желео је да их још ви ше стег не све за ма 
љу ба ви. Иди те, ре ци те Мо јој бра ћи, ре као је Он, да се срет ну са 
Мном у Га ли ле ји.

Ка да су чу ли о овом са стан ку, та ко по у зда но за ка за ном, уче-
ни ци су по че ли да раз ми шља ју о Хри сто вим ре чи ма ко ји ма је 
пред ска зивао сво је вас кр се ње. Али још увек ни су се ра до ва ли. 
Ни су мо гли ода гна ти сво је сум ње и збу ње ност. Чак и ка да су 
же не из ја ви ле да су ви де ле Го спо да, уче ни ци ни су хте ли да по-
ве ру ју. Сма тра ли су да су об ма ну те.

Не во ља као да се го ми ла ла јед на за дру гом. Ше стог да на сед-
ми це ви де ли су ка ко је њи хов Учи тељ умро; пр вог да на сле де ће 
сед ми це би ли су ли ше ни Ње го вог те ла и би ли оп ту же ни да су 
га укра ли да би пре вари ли на род. Из гу би ли су на ду да ће ика да 
ис пра ви ти рђа ве ути ске, ко ји су се све ви ше учвр шћи ва ли про-
тив њих. Пла ши ли су се не при ја тељ ства све ште ни ка и гне ва на-
ро да. Че зну ли су за Ису со вим при су ством, ко ји им је по ма гао 
у сва кој не во љи.

Че сто су по на вља ли ре чи: »А ми се на да смо да је Он Онај ко-
ји ће из ба ви ти Изра и ља.« Уса мље ни и ту жна ср ца се ћа ли су се 
Ње го вих ре чи: »Јер кад се ова ко ра ди од си ро ва др ве та, шта ће 
би ти од су ха?« (Лу ка 24,21; 23,31) Са ста ли су се у гор њој со би, 
за тво ри ли и оси гу ра ли вра та, све сни да суд би на њи хо вог љу-
бље ног Учи те ља у сва ко до ба мо же по ста ти и њи хо ва.

А све ово вре ме мо гли су се ра до ва ти са зна њу да је Спа си-
тељ вас кр снуо. Ма ри ја је ста ја ла у вр ту и пла ка ла, док је Исус 
био упра во по ред ње. Очи су јој би ле то ли ко за ма гље не су за ма 
да Га ни је  мо гла пре по зна ти. Ср ца уче ни ка би ла су толи ко пу на 
бо ла да ни они ни су ве ро ва ли ве сти ан ђе ла или ре чи ма са мо га 
Хри ста.

Ко ли ко је да нас мно го оних ко ји још увек по сту па ју она ко 
као што су уче ни ци по сту па ли! Ко ли ко је мно го оних ко ји као 
Ма ри ја очај нич ки уз ви ку ју: »Узе ше Го спо да мо је га... и не знам 
где га мет ну ше!« Ко ли ки ма би мо гле би ти упу ће не Спа си те ље-
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ве ре чи: »Што пла чеш? Кога тра жиш?« Он је поред њих, али 
њи хо ве очи за ма гље не су за ма не рас по зна ју Га. Он им го во ри, 
али они не раз у ме ју.

О, кад би по гну та гла ва мо гла да се по диг не, ка да би очи 
мо гле да се отво ре да Га гледају, ка да би уши мо гле да слу ша-
ју Ње гов глас! »Иди те бр же те ка жи те уче ни ци ма Ње го вим да 
је устао из мр твих.« На ло жи те им да не гле да ју Јо си фов но ви 
гроб, ко ји је био за тво рен ве ли ким ка ме ном и за пе ча ћен рим-
ским пе ча том. Хри стос ни је та мо. Не ка не гле да ју пра зан гроб. 
Не ка не ту гу ју као они ко ји су без на де и по мо ћи. Исус жи ви 
и за то што Он жи ви и ми ће мо жи ве ти. Из за хвал них ср ца, са 
уса на до дир ну тих све том ва тром, не ка од јек не ра до сна пе сма. 
Хри стос је вас кр снуо! Он жи ви да по сре ду је за нас. Ухва ти се 
за ову на ду и она ће др жа ти ду шу као си гу ран, опро бан лен гер. 
Ве руј и ви де ћеш сла ву Бож ју.



Гла ва 83

Ова гла ва за сно ва на је на Лу ки 24,13–33. 

ПУТ У ЕМА УС

Ка сно по сле под не на дан вас кр се ња, два уче ни ка пу то ва ла 
су пу тем пре ма Ема у су, ма лом гра ду, уда ље ном око три на-

ест ки ло ме та ра од Је ру са ли ма. Ови уче ни ци ни су има ли ис так-
ну то ме сто у Хри сто вом де лу, али истин ски су ве ро ва ли у Ње-
га. До шли су у град да про сла ве Пас ху и би ли ве о ма збу ње ни 
до га ђа ји ма ко ји су се не дав но зби ли. Чу ли су ве сти тог ју тра о 
укла ња њу Хри сто вог те ла из гро ба, као и из ве штај же на ко је су 
ви де ле ан ђе ле и сре ле Ису са. Са да су се вра ћа ли сво јим до мо-
ви ма да ра з ми шља ју и да се мо ле. Те ве че ри жа ло сно су ко ра ча-
ли сво јим пу тем, об на вља ју ћи у раз го во ру при зо ре са су ђе ња и 
рас пе ћа. Ни ка да ра ни је ни су би ли та ко ду бо ко раз о ча ра ни. Без 
на де и ве ре, хо да ли су у сен ци кр ста.

На сво ме пу ту ни су да ле ко од ма кли, ка да им се при дру жио 
не ки стра нац, али они то ли ко уто ну ли у сво ју ту гу и раз о ча-
ра ње ни су га бо ље ни за гле да ли. На ста ви ли су свој раз го вор, 
из ра жа ва ју ћи ми сли сво га ср ца. Раз ми шља ли су о по у ка ма ко је 
је Хри стос да вао, ко је они као да ни су би ли спо соб ни да схва те. 
Док су раз го ва ра ли о до га ђа ји ма, ко ји су се зби ли, Исус је че-
знуо да их уте ши. Ви део је њи хо ву ту гу; раз у мео је те опреч не, 
збу њу ју ће за ми сли ко је су у њи хо ве умо ве уво ди ле ми сао: Мо же 
ли тај Чо век, ко ји је до пу стио да Га та ко по ни зе, би ти Хри стос? 
Пла ка ли су, јер ни су мо гли да са вла да ју свој бол. Исус је знао 
да су њи хо ва ср ца љу ба вљу по ве за на са Њим, па је пожелео да 
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обри ше њи хо ве су зе и ис пу ни их ра до шћу и ве се љем. Али нај-
пре мо ра да им да по у ке ко је не ће ни ка да за бо ра ви ти.

»А он им ре че; ка кав је то раз го вор ко ји има те ме ђу со бом 
иду ћи и што сте не ве се ли? И је дан по име ну Кле о па, од го ва-
ра ју ћи ре че му: Зар си ти је дан од цр ква ра у Је ру са ли му ко ји 
ни си чуо шта је у ње му би ло ових да на?« Ис при ча ли су Му о 
свом раз о ча ре њу због свог Учи те ља »ко ји бе ше Про рок, си лан 
у де лу и у ре чи пред Бо гом и пред свим на ро дом«, али »гла ва ри 
све ште нич ки и кне зо ви на ши«, наставили су они, »пре да до ше 
га... те се осу ди на смрт, и ра за пе ше Га«. Са ср цем стег ну тим од 
раз о ча рања и дрх та вим усна ма до да ли су: »А ми се на да смо да 
је Он Онај ко ји ће из ба вити Изра и ља; али сврх све га то га ово је 
да нас тре ћи дан ка ко то би.«

Не о бич но је да се уче ни ци ни су се ти ли Хри сто вих ре чи, и 
схва ти ли да је Он пред ска зао до га ђа је ко ји ће се зби ти! Ни су 
схва ти ли да ће се по след њи део Ње го вог от кри ва ња исто та ко 
ствар но ис пу ни ти као и ње гов пр ви део, да ће тре ћег да на уста-
ти. То је био део ко ји ни су сме ли да за бо ра ве. Све ште ни ци и 
по гла ва ри то ни су за бо ра ви ли. »Су тра дан пак по пет ку са бра-
ше се гла ва ри све ште нич ки и фа ри се ји код Пи ла та, и ре ко ше: 
Го спо да ру, ми се опо ме ну смо да овај ла жа ка за још за жи во та: 
По сле три да на ус та ћу.« (Ма теј 27,62.63) Али уче ни ци се ни су 
се ћа ли ових ре чи.

»И Он им ре че: О без ум ни и спо ро га ср ца за ве ро ва ње све га 
што го во ри ше про ро ци! Ни је ли то тре ба ло да Хри стос пре тр-
пи и да уђе у сла ву сво ју?« Уче ни ци су се пи та ли ко би мо гао да 
бу де овај стра нац, ко ји је ушао у са му њи хо ву ду шу и ко ји го-
во ри са та квом озбиљ но шћу, не жно шћу, са о се ћа њем и са та ко 
пу но на де. Пр ви пут от ка ко је Хри стос из дан, по че ли су да се 
окре пљу ју на дом. Че сто су озбиљ но по гле да ли сво га са пут ни ка 
и по ми сли ли да су Ње го ве ре чи баш оне ре чи ко је би Хри стос 
из го во рио. Би ли су ис пу ње ни ди вље њем и њи хо ва ср ца по че ла 
су да ку ца ју у ра до сном иш че ки ва њу.

По чев ши од Мој си ја, пра во га по чет ка би блиј ске исто ри је, 
Хри стос је из це лог Пи сма из ла гао оно што се од но си ло на Ње-
га. Да им се од мах от крио, њи хо ва ср ца би ла би за до вољ на. У 
пу ни ни сво је ра до сти ни за чим ви ше не би те жи ли. Ме ђу тим, 
би ло је  не оп ход но да схва те све оно што се од но си ло на Ње га 
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у сли ка ма и све до чан стви ма из Ста ро га за ве та. На то ме тре ба 
да бу де за сно ва на њи хо ва ве ра. Хри стос ни је учи нио ни ка кво 
чу до да би их осве до чио, јер је Ње гов пр ви по сао био да об ја сни 
Пи смо. Ње го ву смрт сма тра ли су уни ште њем свих сво јих на да. 
Са да им је из про ро ка по ка зао да је то упра во нај ја чи до каз за 
њи хо ву ве ру.

По у ча ва ју ћи ове уче ни ке, Исус је уздигао ва жност Ста рог 
за ве та као све до чан ства о Ње го вој ми си ји. Мно ги ко ји се бе на-
зи ва ју хри шћа ни ма, да нас од ба цу ју Ста ри за вет, твр де ћи да он 
ви ше не ма ни ка кве вред но сти. Али то ни је Хри сто во уче ње. Он 
је то ли ко це нио ње го ву вред ност да је јед ном при ли ком ре као: 
»Ако не слу ша ју Мој си ја и про ро ка, да ко и из мр т вих уста не 
не ће ве ро ва ти.« (Лу ка 16,31)

Од Ада мо вих да на па све до за вр шних при зо ра ово га вре ме-
на, Хри стов глас го во ри пре ко па три јара ха и про ро ка. Спа си-
тељ је от кри вен у Ста ром исто та ко ја сно као и у Но вом за ве ту. 
Све тлост из про роч ке про шло сти узвишеном ја сно ћом и ле-
по том исти че Хри стов жи вот и уче ње Но вог за ве та. Хри сто ва 
чу да до каз су Ње го вог бо жан ства, али ја чи до каз да је Он От-
ку пи тељ све та на ла зи се у по ре ђењ у про ро чан ства Ста рог са 
исто ри јом Но вог за ве та.

Хри стос је обра зла жу ћи про ро чан ства сво јим уче ни ци ма, 
дао пра во са зна ње о то ме за што је до шао ме ђу љу де. Њихо ва 
иш че ки ва ња Ме си је, ко ји треба да за у зме пре сто и цар ску власт 
у скла ду са же ља ма љу ди, би ла су по гре шна. То се не би ускла-
ди ло са пра вил ним схва та њем Ње го вог спу шта ња са нај ви шег 
на нај ни жи по ло жај ко ји се мо же за у зе ти. Хри стос је же лео да 
пој мо ви Ње го вих уче ни ка у сва кој по је ди но сти бу ду чи сти и 
исти ни ти. Они у пот пу но сти мо ра ју схва ти ти ча шу пат ње ко ја 
Му је би ла до де ље на. По ка зао им је да је стра шан су коб, ко ји 
са да још ни су мо гли раз у ме ти, био ис пу ње ње за ве та учи ње ног 
пре не го што су по ло же ни те ме љи све ту. Хри стос мо ра да умре 
као што мо ра да умре сва ки пре ступ ник За ко на ако на ста ви 
да гре ши. Све ово мо ра да се збу де, али не тре ба да се за вр ши 
по ра зом, већ слав ном, веч ном по бе дом. Исус им је ре као да је 
не оп ход но уло жи ти сва ки на пор да би се свет спа сао од гре ха. 
Ње го ви след бе ни ци мо ра ју да жи ве као што је Он жи вео, да ис-
трај у у на по ри ма и ра де као што је Он ра дио.
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Хри стос је ова ко раз го ва рао са сво јим уче ни ци ма, отва ра ју ћи 
им ум за раз у ме ва ње Пи сма. Уче ни ци су би ли умор ни, али раз го-
вор ни је је ња вао. Са Спа си те ље вих уса на си ла зи ле су ре чи жи во та 
и си гур но сти. Али очи су им још увек би ле за тво ре не. Док им је 
го во рио о ра зо ре њу Је ру са ли ма, по сма тра ли су у су за ма осу ђе ни 
град. Ме ђу тим, још увек ни су ни на га ђа ли ко је овај њи хов са пут-
ник. Ни су ни по ми шља ли да нај ва жни ја лич ност њи хо вог раз го-
во ра ко ра ча упоредо са њима, јер је Хри стос ука зи вао на Се бе као 
на дру гу осо бу. Ми сли ли су да је Он је дан од оних ко ји су при су-
ство ва ли ве ли ком пра зни ку и ко ји се са да вра ћа сво ме до му. Хо-
дао је исто та ко па жљи во као и они пре ко гру бог сте ња, за ста ју ћи 
по вре ме но за јед но са њи ма да се ма ло од мо ри. Та ко су на пре до ва-
ли пла нин ском ста зом, док је Онај, ко ји ће уско ро за у зе ти по ло жај 
са де сне стра не Бо гу, и ко ји је мо гао ре ћи: »Да де Ми се сва ка власт 
на Не бу и на Зе мљи«, хо дао по ред њих (Ма теј 28,18).

Док су та ко пу то ва ли Сун це је по че ло да за ла зи и пре не го 
што су пут ни ци сти гли до сво га ме ста по чин ка, рад ни ци на по-
љи ма већ су на пу шта ли свој по сао. Ка да су уче ни ци хте ли да уђу 
у свој дом, из гле да ло је као да стра нац же ли да на ста ви свој пут. 
Ме ђу тим, уче ни ци су осе ћа ли да их Он при вла чи. Њи хо ве ду ше 
че зну ле су да чу ју још ви ше од Ње га. »Оста ни с на ма«, ре кли су. 
Из гле да ло је као да ни је при хва тио по зив, али на ва љи ва ли су на 
Ње га, упор но Га мо ле ћи: »Јер је дан на гао, и бли зу је ноћ.« Хри-
стос је по пу стио њи хо вом пре кли ња њу »и уђе с њи ма да но ћи«.

Да уче ни ци ни су би ли упор ни у свом по зи ву, не би са зна-
ли да је њи хов са пут ник био вас кр сли Го спод. Хри стос ни када 
ни ко ме не на ме ће сво је дру штво. Он се бави онима ко ји ма је 
по тре бан. Ра до ће ући у нај скром ни ји дом и раз ве се ли ће нај-
по ни зни је ср це. Али ако су љу ди ису ви ше рав но ду шни пре ма 
не бе ском Го сту или Га не тра же да оста не са њи ма, Он ће про-
ду жи ти да ље. Та ко се мно ги су о ча ва ју са ве ли ким гу бит ком. 
Они Хри ста не ће упо зна ти ни шта бо ље не го уче ни ци, док су са 
Њим ишли пу тем.

Ус ко ро је био при пре мљен јед но став ни ве чер њи оброк од 
хле ба. Ста вљен је пред го ста ко ји је за у зео ме сто у про че љу 
сто ла. Ис пру жио је сво је ру ке да бла го сло ви хра ну. Уче ни ци 
су устук ну ли од из не на ђе ња. Њи хов са пут ник пру жа ру ке на 
пот пу но исти на чин као што је то чи нио њи хов Учи тељ. По но-
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во су по гле да ли и гле, на ње го вим ру ка ма за па жа ју тра го ве од 
кли но ва. Обо ји ца су од јед ном уз вик ну ли: То је Го спод Исус! Он 
је вас кр сао из мр твих!

Уста ли су да Му се ба це пред но ге и да Му слу же, али Он је 
иш че зао из њи хо вог по гле да. По гле да ли су ме сто ко је је за у зи-
мао Онај чи је је те ло не дав но по ло же но у гроб и ре кли је дан 
дру го ме: »Не го ра ше ли на ше ср це у на ма кад нам го во ра ше 
пу тем и кад нам ка зи ва ше пи смо?«

Са овом ве ли ком ве сти ко ју је тре ба ло са оп шти ти мо гли су 
да се де и при ча ју. Умо ра и гла ди је не ста ло. Оста вља ју ћи не так-
ну тим свој оброк, пу ни ра до сти од мах су опет кре ну ли пу тем 
ко јим су до шли, жу ре ћи да ра до сне ве сти са оп ште уче ни ци ма 
у гра ду. На не ким де о ни ца ма пут ни је без бе дан, али пе ња ли су 
се уз стр ма ме ста, кли зе ћи пре ко глат ког сте ња. Ни су ви де ли, 
ни су зна ли да има ју за шти ту Оно га ко ји је овим пу тем пу то вао 
са њи ма. Са сво јим пут нич ким шта пом у ру ци, жур но су ишли, 
же ле ћи да иду бр же не го што су мо гли. Из гу би ли су ста зу и по-
но во је на шли. По не кад су тр ча ли, по не кад спо ти ца ли, ишли су 
на пред, са сво јим не ви дљи вим Са пут ни ком ко ји их је пра тио 
це лим пу тем.

Ноћ је мрач на, али оба сја ва ло их је Сун це прав де. Ср ца су 
хте ла да им иско че од ра до сти. Чи ни ло им се као да су у но вом 
све ту. Хри стос је жи ви Спа си тељ. Они за Њим ви ше не ту гу-
ју као за мр твим. Хри стос је устао – стал но су по на вља ли. То 
је вест ко ју су но си ли жа ло сни ма. Мо ра ли су да им ис при ча ју 
ди ван до га ђај са пу та у Ема ус. Мо ра ли су да ис при ча ју ко им се 
ус пут при дру жио. Они су но си ли нај ве ћу вест ко ја је ика да да-
та све ту, ра до сну вест на ко ју се осла ња ју на де људ ске по ро ди це 
за вре ме и за веч ност.
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Гла ва 84

Ова гла ва за сно ва на је на Лу ки 24,33–48; 
Јо ва ну 20,19–29. 

»МИР ВАМ!« 

Сти гав ши до Је ру са ли ма, два уче ни ка про шла су кроз ис точ-
ну ка пи ју, ко ја је за вре ме пра зни ка отво ре на но ћу. Ку ће су 

уто ну ле у мрак и ти ши ну, али пут ни ци су ишли сво јим пу тем 
уза ним ули ца ма осве тље ним све тло шћу из ла зе ћег Ме се ца. По-
шли су у гор њу со бу у ко јој је Исус про вео тре нут ке по след-
ње ве че ри пре сво је смр ти. Зна ли су да ће ов де про на ћи сво ју 
бра ћу. Иа ко је било ка сно зна ли су да уче ни ци не ће за спа ти, 
док по у зда но не до зна ју шта шта се до го ди ло са те лом њи хо вог 
Го спо да. Вра та со бе би ла су чвр сто за кљу ча на. За ку ца ли су да 
их пу сте, али ни је би ло од го во ра. Све је би ло мир но. Та да су 
ка за ли сво ја име на. Вра та су па жљи во от кљу ча на, ушли су, а 
још Је дан, Не ви дљи ви, ушао је са њи ма. За тим су вра та по но во 
за кљу ча на да не би ушле ухо де.

Пут ни ци су за те кли све при сут не из не на ђе не и уз бу ђе не. 
Гла со ви ових у про сто ри ји на гло су се сли ли у за хвал ност и 
сла вље ње, го во ре ћи: »За и ста уста де Го спод, и ја ви се Си мо ну.« 
Та да су два пут ни ка, за ди ха ни од жур бе ко јом су пу то ва ли, ис-
ка за ли за ди вљу ју ћи из ве штај о то ме ка ко им се Исус от крио. 
Упра во, су за вр ши ли кад су не ки ка за ли да не мо гу да по ве ру ју 
у то, јер је ису ви ше до бро да би би ло исти ни то, ка да, гле, јед на 
дру га осо ба ста де пред њих. Сва ко око би ло је при ко ва но за 
Стран ца. Ни ко ни је за ку цао да уђе. Ни су се чу ли ни ка кви ко ра-
ци. Уче ни ци су би ли из не на ђе ни и пи та ли се шта то зна чи. Та да 
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су чу ли глас ко ји је мо гао би ти са мо глас њи хо вог Учи те ља. Ја-
сно и раз го вет но са Ње го вих уса на си шле су ре чи: »Мир вам.«

»А они се упла ши ше, и по пла ше ни бу ду ћи, ми шља ху да ви де 
ду ха. И ре че им: Шта се пла ши те? И за што та кве ми сли ула зе у 
ср ца ва ша? Ви ди те ру ке Мо је и но ге Мо је: Ја сам гла вом; опи-
пај те Ме и ви ди те; јер дух те ла и ко сти ју не ма као што ви ди те 
да Ја имам. И ово ре кав ши по ка за им ру ке и но ге.«

По сма тра ли су ру ке и но ге су ро во по вре ђе не гру бим клин-
ци ма. Пре по зна ли су Ње гов глас ко ји ни је био сли чан ни јед ном 
дру гом ко ји су ика да чу ли. »И док они још не ве ро ва ху од ра до-
сти и чу ђа ху се ре че им: Има те ли ов де што за је ло? И они Му да-
ше ко мад ри бе пе че не, и ме да у са ту. И узев ши из је де пред њи ма.« 
»Он да се уче ни ци об ра до ва ше ви дев ши Го спо да.« Ве ра и ра дост 
за у зе ле су ме сто не вер ству и та ко ду бо ким осе ћа њи ма, ко је ре-
чи не мо гу из ра зи ти, при зна ва ли су сво га вас кр слог Спа си те ља.

При ли ком Ису со вог ро ђе ња ан ђео је об ја вио: Мир на Зе мљи 
и ме ђу љу ди ма до бра во ља. А са да, при ли ком Ње го ве пр ве по-
ја ве ме ђу уче ни ци ма на кон вас кр се ња, Спа си тељ им се обра тио 
бла го сло ве ним ре чи ма: »Мир вам!« Исус је увек спре ман да на-
зо ве мир ду ша ма ко је су оп те ре ће не сум ња ма и стра хо ви ма. Он 
че ка да Му отво ри мо вра та ср ца и ка же мо: Оста ни са на ма. Он 
ка же: »Ево, сто јим  на вра ти ма и ку цам: ако ко чу је глас Мој и 
отво ри вра та, ући ћу к ње му и ве че ра ћу с њи ме, и он са Мном.« 
(От кри ве ње 3,20)

Ису о во вас кр се ње би ло је сли ка ко нач ног вас кр се ња свих 
ко ји су по чи ну ли у Ње му. Лик вас кр слог Спа си те ља, Ње го во 
пон а ша ње, Ње гов го вор, све је би ло по зна то уче ни ци ма. Као 
што је Исус устао из мр твих, та ко ће и они ко ји спа ва ју у Ње му 
по но во уста ти. Ми ће мо зна ти сво је при ја те ље она ко као што су 
уче ни ци по зна ва ли Ису са. Они мо гу би ти из об ли че ни, бо ле сни 
или уна ка же ни у ово зе маљ ском жи во ту, али ус та ће у са вр ше-
ном здра вљу и ле по ти; ипак ће се у про сла вље ном те лу са вр-
ше но са чу ва ти осо бен ост њи хо ве лич но сти. Та да ће мо по зна ти 
као што смо и ми по зна ти (1. Ко рин ћа ни ма 13,12). У ли цу ко је 
ће бли ста ти све тло шћу ко ја зра чи са Ису со вог ли ца, пре по зна-
ће мо цр те ли ца оних ко је во ли мо.

Ка да се срео са сво јим уче ни ци ма, Исус их је  под се тио на 
ре чи ко је им је го во рио пре сво је смр ти, да све што је пи са но о 
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Ње му у Мој си је вом за ко ну и у про ро ци ма и у псал ми ма мо ра 
да се ис пу ни. »Та да им отво ри ум да раз у ме ју Пи смо. И ре че 
им: Та ко је пи са но, и та ко је тре ба ло да Хри стос по стра да и да 
уста не из мр твих тре ћи дан; и да се про по ве да по ка ја ње у име 
Ње го во и опро ште ње гре ха по свим на ро ди ма по чев ши од Је ру-
са ли ма. А ви сте све до ци ово ме.«

Уче ни ци су по че ли да схва тају при ро ду и обим сво га по сла. 
Див не исти не ко је им је Хри стос по ве рио треба да објаве свету. 
До га ђа ји из Ње го вог жи во та, Ње го ва смрт и вас кр се ње, про ро-
чан ства, ко ја су ука зи ва ла на ове до га ђа је, све тост Бож јег за ко-
на, тај на пла на спа се ња, Ису со ва моћ да опра шта гре хе – све му 
ово ме би ли су све до ци па је тре ба ло да то об ја ве све ту. Тре ба ло 
је да об ја ве Је ван ђе ље мира и спа се ња ко је се до би ја по ка ја њем 
и Спа си те ље вом си лом.

»И ово ре кав ши ду ну, и ре че им: При ми те Дух Све ти. Ко-
ји ма опро сти те гре хе, опро сти ће им се; и ко ји ма за др жи те, за-
др жа ће се.« Све ти Дух се ни је још пот пу но по ка зао, јер Хри-
стос још ни је био про сла вљен. Обил ни је дав ање Ду ха усле ди ло 
је тек на кон Хри сто вог ваз не се ња. Све док ово ни су при ми ли 
уче ни ци ни су мо гли да ис пу не на лог да про по ве да ју Јева нђе ље 
све ту. Дух је са да дат са на ро чи том ци љем. Уче ни ци ни су мо гли 
да ис пу ња ва ју по ве ре не ду жно сти у Цр кви, све док их Хри стос 
ни је на дах нуо сво јим Ду хом. По ве рио им је нај све ти је за ве шта-
ње и же лео да уви де чи ње ни цу да се ово де ло без Све то га Ду ха 
не мо же из вр ши ти.

Све ти Дух је дах ду хов ног жи во та у ду ши. Да ва ње Ду ха је да-
вање Хри сто вог жи во та. Он ис пу ња ва при ма о ца Хри сто вим осо-
би на ма. Са мо они ко ји су та ко по у че ни од Бо га, у ко ји ма де лу је 
Све ти Дух и у чи јем жи во ту се ис по ља ва Хри стов жи вот, тре ба да 
сто је као пред став ни ци љу ди и слу же за до бро бит Цр кве.

»Ко ји ма опро сти те гре хе«, ре као је Хри стос, »опро сти ће им 
се, и ко ји ма за др жи те, за др жа ће се.« Хри стос ов де не да је ни-
ка кву сло бо ду ни јед ном чо ве ку да из ри че суд над дру ги ма. У 
Бе се ди на Го ри Он је то за бра нио. То пра во при па да са мо Бо гу. 
Ме ђу тим, ор га ни зо ва ној Цр кви, Он да је одго вор ност за сва ког 
вер ни ка. Пре ма они ма ко ји пад ну у грех Цр ква има ду жност 
да опо ми ње, по у ча ва и ако је мо гу ће об на вља. »По ка рај, за пре-
ти, умо ли«, ка же Го спод, »са сва ким сно ше њем и уче њем.« (2. 
Ти мо ти ју 4,2) По ступај вер но са они ма ко ји гре ше. Опо ми њи 
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сва ку ду шу ко ја је у опа сно сти. Не оста вљај ни ко га да ва ра се-
бе са мо га. На зо ви грех ње го вим пра вим име ном. Об ја ви шта је 
Бог ре као о ла га њу, кр ше њу Су бо те, кра ђи, идо ло по клон ству и 
сва ком дру гом злу. »Они ко ји та кова чи не не ће на сле ди ти цар-
ства Бож је га.« (Га ла ти ма 5,21) Ако упор но оста ну у гре ху, осу ду 
ко ју сте им из не ли из Бож је ре чи, Не бо ће про гла си ти над њим. 
Опре де љу ју ћи се за грех, они се од ри чу Хри ста; Цр ква мо ра да 
по ка же да не одо бра ва њи хо ва де ла или ће и са ма обеш ча сти ти 
сво га Го спо да. Она о гре ху мо ра ка за ти шта Бог го во ри о ње му. 
Она мо ра да по сту пи са њим по Бож јем уп утству и ње но де-
ло ва ње би ће потврђе но на Не бу. Онај ко ји пре зи ре ау то ри тет 
Цр кве, пре зи ре и ау то ри тет са мо га Хри ста.

Ме ђу тим, пос то ји и све тли ја стра на сли ке. »Ко ји ма опро сти те 
гре хе, опро сти ће им се.« Не ка нам ова ми сао увек бу де на уму. У 
ра ду за за блу де ле не ка сва ко око бу де упра вље но на Хри ста. Не ка 
се па сти ри не жно ста ра ју за ста до Го спод ње па ше. Не ка они ма 
ко ји гре ше го во ре о Спа си те ље вој милос ти ко ја пра шта. Не ка бо-
дре гре шни ка да се по ка је и ве ру ју у Оно га ко ји мо же да опро сти. 
Не ка на осно ву Бож је ре чи из ја ве: »Ако при зна је мо гре хе сво је, 
ве ран је и пра ве дан да нам опро сти гре хе на ше и очи сти нас од 
сва ке не прав де.« (1. Јо ва но ва 1,9) Сви ко ји се по ка ју има ју чвр сто 
обе ћа ње: »Опет ће се сми ло ва ти на нас; по га зи ће на ша бе за ко ња; 
ба ци ћеш у ду би не мор ске све гре хе њи хо ве.« (Ми хеј 7,19)

Не ка Цр ква са за хвал ним ср цем при хва ти по ка ја ње гре шни-
ка. Не ка онај ко ји се ка је буде из ве ден из мра ка не вер ства у све-
тлост ве ре и прав де. Не ка се ње го ва дрх та ва ру ка ста ви у ру ку 
Ису со ве љу ба ви. Та кво пра шта ње по твр ђу је Не бо.

Је ди но у овом сми слу Цр ква има власт да опра шта гре шни ку. 
Опра шта ње гре ха мо же се до би ти са мо Хри сто вим за слу га ма. 
Ни јед ном чо ве ку, ни јед ном ску пу љу ди, ни је да та власт да ду шу 
осло бо ди кри ви це. Хри стос је за ду жи вао сво је уче ни ке да про-
по ве да ју опра шта ње од гре ха у Њего во име свим на ро ди ма, али 
они са ми ни су би ли овла шће ни да укло не ни јед ну мр љу гре ха. 
Ису со во име је је ди но »јер не ма дру го га Име на под не бом да но-
га љу ди ма ко јим бисмо се ми мо гли спа си ти«. (Де ла 4,12)

Ка да се Исус пр ви пут са стао са уче ни ци ма у гор њој со би, 
То ма ни је био са њи ма. Он је чуо вест од дру гих и до био мно-
штво до ка за да је Исус устао, али ње го во ср це би ло је ис пу ње но 
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уту че но шћу и не вер ством. Ка да је чуо ка ко уче ни ци го во ре о 
за ди вљу ју ћем ја вља њу вас кр слог Спа си те ља, то га је са мо ба-
ци ло у још ду бље оча ја ње. Ако је Исус за и ста ус тао из мр твих, 
та да ви ше не мо же би ти на де у ствар но зе маљ ско цар ство. А и 
по ми сао да се ње гов Учи тељ ја вио свим уче ни ци ма осим ње му, 
вре ђа ла је ње го ву та шти ну. Од лу чио је да не ве ру је и це ле сед-
ми це му чи ла га је по ти ште ност, ко ја се чи ни ла све мрач ни јом 
на су прот на ди и ве ри ње го ве бра ће.

То ком овог вре ме на стал но је из ја вљи вао: »Док не ви дим на 
ру кама ње го вим ра на од кли на, и не мет нем пр ста сво је га у ра-
не од кли на, и не мет нем ру ке сво је у ре бра ње го ва; не ћу ве ро-
ва ти.« Ни је же лео да гле да очи ма сво је бра ће или по ка же ве ру 
ко ја би за ви си ла од њи хо вог све до чан ства. Усрд но је во лео сво-
га Го спо да, али је до пу стио да љу бо мо ра и не вер ство овла да ју 
ње го вим умом и ср цем.

Из ве стан број уче ни ка од по зна те гор ње со бе на чи ни ли су 
свој при вре ме ни дом и уве че су се сви, осим То ме ту оку пља ли. 
Јед не ве че ри То ма је од лу чио да се са ста не са оста ли ма. И по ред 
свог не вер ства, имао је не од ре ђе ну на ду да су те до бре ве сти 
исти ни те. Док су ве че ра ли, уче ни ци су при ча ли о до ка зи ма, ко-
је им је Хри стос из нео из про ро чан ста ва. »До ђе Исус кад бе ја ху 
вра та за тво ре на, и стаде ме ђу њи ма и ре че: Мир вам.«

Окре нув ши се То ми ка зао је: »Пру жи прст свој амо и ви ди 
ру ку Мо ју; и пру жи ру ку сво ју и мет ни у ре бра Мо ја, и не бу ди 
не ве ран не го ве ран.« Ове ре чи по ка зу ју да је Он по зна вао То-
ми не ми сли и ре чи. Сум њи ча ви уче ник знао је да ни је дан од 
ње го вих дру го ва ни је ви део Ису са сед ми цу да на. Ни су мо гли да 
ис при ча ју Учи те љу о ње го вом не ве ро ва њу. У Оно ме ко ји је ста-
јао пред њим пре по знао је сво га Го спо да. Ни је же лео ни ка кве 
да ље до ка зе. Ср це је хте ло да му иско чи од ра до сти па се ба цио 
пред Ису со ве но ге и уз ви кнуо: »Го спод мој и Бог мој.«

Исус је при хва тио ње го во при зна ње, али је не жно уко рио 
ње го во не ве ро ва ње: »По што Ме ви де ве ро вао си; бла го они ма 
ко ји не ви де ше и ве ро ва ше.« То ми на ве ра би ла би Хри сту мно-
го ми ли ја да је био во љан да по ве ру је све до чан ству сво је бра ће. 
Ка да би са да свет сле дио То мин при мер, ни ко не би ве ро вао у 
спа се ње, јер сви ко ји при ме Хри ста мо ра ју то да учи не на осно-
ву све до чан ства дру гих.
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Мно ги ко ји сум ња ју прав да ју се ис ти чу ћи да би ве ро ва ли, 
ка да би има ли та кав до каз ка кав је То ма имао од сво јих дру го-
ва. Они не схва та ју да има ју мно го ви ше од та квог до ка за. Мно-
ги ко ји као То ма че ка ју да се от кло не сви узро ци сум ње, не ће 
ни ка да оства ри ти сво ју же љу. По сте пе но се учвр шћу ју у не ве-
ро ва њу. Они ко ји се вас пи та ва ју да по сма тра ју мрач ну стра ну, 
да гун ђа ју и да се жа ле не зна ју шта чи не. Они се ју се ме сум ње и 
мо ра ће да жа њу же тву сум ње. У вре ме ка да су ве ра и по ве ре ње 
нај не оп ход ни ји, мно ги ће се на ћи не моћ ни да се на да ју и ве ру ју.

У свом по сту па њу са То мом, Исус је пру жио по у ку сво јим 
след бе ни ци ма. Ње гов при мер по ка зу је ка ко тре ба да по сту па-
мо према они ма чи ја је вера сла ба и ко ји ис ти чу сво је сум ње. 
Исус ни је засуо То му пре ко ри ма, ни ти је сту пио у рас пра ву са 
њим. Сам се от крио ње му ко ји је сум њао. То ма је био ве о ма 
несмотрен у одре ђи ва њу усло ва за сво ју ве ру, али је Исус, сво-
јом ве ли ко ду шном љу ба вљу и об зи ром по ру шио све пре пре-
ке. Не ве ро ва ње се рет ко по бе ђу је пре пир ком. Та да оно пре ла зи 
у са мо од бра ну, на ла зе ћи под ат ке у сво ју ко рист и оправ да ња. 
Али не ка се Исус у сво јој љу ба ви и мило с ти от кри је као рас-
пе ти Спа си тељ, па ће се са мно гих уса на, које су се про ти ви ле, 
чу ти То ми но при зна ње. »Го спод мој и Бог мој«.
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Гла ва 85

Ова гла ва за сно ва на је на 
Јо ва ну 21,1-22. 

ЈОШ ЈЕДНОМ КРАЈ МОРА 

Исус је од ре дио да се са сво јим уче ни ци ма срет не у Га ли ле-
ји и убр зо на кон пас хал не сед ми це, они су та мо усме ри-

ли сво је ко ра ке. Њи хо во од су ство ва ње из Је ру са ли ма за вре ме 
пра зни ка ту ма чи ло би се као не вер ство и је рес, сто га су оста ли 
до ње го вог кра ја; али чим је про шао, ра до сно су се вра ти ли у 
за ви чај да се по Спа си те ље вом упут ству срет ну са Њим.

У дру штву је би ло се дам уче ни ка. Би ли су об у че ни у скром-
ну ри бар ску оде ћу; си ро ма шни у све тов ним до бри ма, би ли су 
бо га ти у по зна ва њу и при ме њи ва њу исти не, што им је у очи ма 
Не ба да ва ло нај ви ши по ло жај као учи те ља. Они ни су би ли уче-
ни ци у про роч ким шко ла ма, али их је три го ди не по у ча вао нај-
ве ћи Вас пи тач за ко га је свет ика да знао. Под Ње го вим поу ка-
ма, по ста ли су пле ме ни ти, раз бо ри ти и уз диг ну ти, ору ђа пре ко 
ко јих су љу ди мо гли би ти до ве де ни у по зна ње исти не.

Хри стос је мно го вре ме на сво је слу жбе про во дио по ред Га-
ли леј ског мо ра. Ка да су се уче ни ци оку пи ли на ме сту на ко ме 
ве ро ват но не ће би ти уз не ми ра ва ни, схва ти ли су да их окру жу ју 
успо ме не на Ису са и Ње го ва моћ на де ла. На овом мо ру, Исус је 
хо дао по огром ним та ла си ма да их спа се, ка да су њи хо ва ср ца 
би ла ис пу ње на стра хом, а же сто ка бу ра хи та ла да их уни шти. 
Ов де је олу ја ути ша на Ње го вом реч ју. Пред очи ма им се пру-
жа ла обала на ко јој је на хра ње но ви ше од де сет хи ља да осо ба 
са не ко ли ко ма лих хле бо ва и ри ба. Не да ле ко је био Ка пер на ум, 
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ме сто не бро је них чу да. Док су уче ни ци гле да ли овај при зор, њи-
хо ви умо ви ис пу ња ва ли су се Спа си те ље вим ре чи ма и де ли ма.

Ве че је би ло при јат но, а Пе тар, ко ји је још увек во лео чам це 
и ри бо лов, пред ло жио је да се  о ти сну на мо ре и ба це мре же. 
Сви су би ли спрем ни да се при дру же овој за ми сли. Не до ста ја-
ла им је хра на и оде ћа, па би им у то ме по мо гао успе шни ноћ ни 
ри бо лов. Оти сну ли су се у свом чам цу, али ни шта ни су уло ви-
ли. Це ле но ћи су те шко ра ди ли, али без успе ха. У то ку тих за-
мор них са ти раз го ва ра ли су о свом од сут ном Го спо ду и се ћа ли 
се див них до га ђа ја из Ње го ве слу жбе поред мо ра, ко ји ма су би-
ли све до ци. Ра с пра вља ли су о сво јој бу дућ но сти и ожа ло сти ли 
се због из гле да ко ји су би ли пред њи ма. 

Све вре ме је дан уса мље ни по сма трач на оба ли пра тио их је 
сво јим по гле дом, док је сам остао не ви дљив. Нај зад је зо ра за-
ру де ла. Ча мац је био ма ло уда љен од оба ле и уче ни ци су на њој 
ви де ли не ког стра на ца ко ји им се обра тио пи та њем: »Де цо, еда 
ли што има те за је ло?« Ка да су од го во ри ли: »Не ма мо«, »а он 
ре че: ба ци те мре жу с де сне стра не ла ђе, и на ћи ће те. Он да ба-
ци ше, и већ не мо га ху из ву ћи од мно штва ри бе.«

Јо ван је пре по знао стран ца и до вик нуо Пе тру: »То је Го-
спод.« Пе тар је био то ли ко ус хи ћен и та ко ра до стан да се у сво-
јој рев но сти ба цио у во ду и ус ко ро је ста јао по ред сво га Учи-
те ља. Дру ги уче ни ци до шли су у свом чам цу, ву ку ћи мре жу са 
ри бом. »Ка да да кле иза ђо ше на зе мљу, ви де ше огањ на ло жен и 
на ње му мет ну ту ри бу и хлеб.«

Би ли су ису ви ше из не на ђе ни да би упи та ли ода кле по ти-
че ва тра и хра на. »Исус им ре че: При не си те од ри бе што сад 
ухва ти сте.« Пе тар је по жу рио до мре же ко ју је ба цио и по мо гао 
сво јој бра ћи да је из ву ку на оба лу. По што су за вр ши ли по сао и 
из вр ши ли при пре му, Исус је по звао уче ни ке да до ђу и обе ду ју. 
Док им је  ло мио и де лио хра ну сва сед мо ри ца су Га пре по зна-
ла и при зна ла. Чу до којим је на об рон ку бре га на хра нио пет 
хи ља да љу ди са да се об но ви ло у њи хо вом уму; али об у зе ло их 
је стра хо по што ва ње, па су у ти ши ни, не тре ми це гле да ли сво га 
вас кр сну лог Спа си те ља.

Живо су се се ћа ли при зо ра крај мо ра ка да их је Исус по звао 
да Га сле де. Се ћа ли су се ка ко су се на Ње го ву за по вест оти сли 
на ду би ну и та да ба ци ли сво ју мре жу, па је улов био то ли ко бо-
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гат да се мре жа чак и це па ла. Та да их је Исус по звао да на пу сте 
сво је ри бар ске чам це и обе ћао да ће их учи ни ти лов ци ма љу ди. 
Опет је учи нио чу до да би овај при зор осве жио у њи хо вом уму 
и про ду био ње го во зна че ње. Ње гов по сту пак био је об но ва на-
ло га уче ни ци ма. По ка зао им је да смрт Учи те ља ни је ума њи ла 
оба ве зу да оба вља ју по сао ко ји им је од ре дио. Иа ко су би ли ли-
ше ни Ње го вог лич ног дру штва и сред става за жи вот од ра ни јег 
за ни ма ња, вас кр сли Спа си тељ  ће још увек бри нути о њи ма. Док 
ра де Ње гов по сао, Он ће за до во ља ва ти њи хо ве по тре бе. Исус 
је имао циљ ка да им је на ло жио да сво ју мре жу ба це са де сне 
стра не ла ђе. Са те стра не Он је ста јао на оба ли. То је би ла стра-
на ве ре. Ако ра де у за јед ни ци са Њим сје ди њу ју ћи сво је људ ске 
на ме ре са Ње го вом бо жан ском си лом успех не мо же из о ста ти.

Хри стос је мо рао да пру жи још јед ну по у ку ко ја се од но си-
ла на ро чи то на Пе тра. То што се Пе тар од ре као сво га Го спо да 
би ло је у срам ној су прот но сти са ње го вим ра ни јим из ја ва ма о 
ода но сти. Осра мо тио је Хри ста и иза звао не по ве ре ње сво је бра-
ће. Сма тра ли су да му не ће би ти до пу ште но да ме ђу њи ма опет 
за у зме ра ни ји по ло жај, а и он сам осе ћао је да је про и грао сво је 
по ве ре ње. Пре не го што ће би ти по зван да по но во пре у зме сво-
ју апо стол ску слу жбу, он ће пред сви ма мо ра ти да до ка же сво је 
по ка ја ње. Без ово га, ње гов грех, иа ко се због ње га по ка јао, мо гао 
би да уни шти ње гов ути цај као Хри сто вог слу ге. Спа си тељ му је 
пру жио при ли ку да по но во стек не по ве ре ње сво је бра ће и ко ли-
ко је год мо гу ће от кло ни сра мо ту ко ју је на нео Је ван ђе љу.

Ова по у ка упу ће на је свим Хри сто вим след бе ни ци ма. Је ван-
ђе ље не пра ви на год бу са гре хом. Ово не мо же да оправ да грех. 
Тај ни гре си у тај но сти тре ба да се ис по ве да ју Бо гу; али за јав ни 
грех зах те ва се јав но при зна ње. Сра мо та због гре ха ко ји је учи нио 
уче ник, пре ба цу је се Хри сту. Он иза зи ва ли ко ва ње со то не и с по-
ти ца ње ко ле бљи вих ду ша. Да ва њем до ка за о по ка ја њу, уче ник, 
ко ли ко то ле жи у ње го вој мо ћи, тре ба да от кло ни ову сра мо ту.

Док су Хри стос и уче ни ци за јед но обедовали поред оба ле, 
Спа си тељ је ука зу ју ћи на ње го ву бра ћу ре као Пе тру: »Си мо не 
Јо нин, љу биш ли ме већ ма не го ови?« Пе тар је јед ном из ја вио: 
»Ако се и сви са бла зне о Те бе, ја се не ћу ни кад са бла зни ти.« 
(Ма теј 26,23) Ме ђу тим, са да је дао вер ни ју оце ну о се би. »Да, Го-
спо де«, ре као је, »Ти знаш да Те љу бим.« Ни је ва тре но уве ра вао 
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да је ње го ва љу бав ве ћа од љу ба ви ње го ве бра ће. Ни је из ра жа-
вао ми шље ње о сво јој ода но сти. Он по зи ва Оно га ко ји мо же да 
чи та све по бу де да  про су ди ње го ву искре ност: »Ти знаш да Те 
љу бим.« Исус му на ла же: »Па си ја гањ це Мо је.«

Опет је Исус ку шао Пе тра, по на вља ју ћи сво је ра ни је ре чи: 
»Си мо не Јо нин, љу биш ли Ме?« Ово га пу та ни је упи тао Пе тра 
да ли Га више во ли од сво је бра ће. Дру ги од го вор је био као и 
пр ви осло бо ђен пре те ра ног уве ра ва ња: »Да, Го спо де, Ти знаш 
да те љу бим.« Исус му је ре као: »Па си ов це Мо је.« Још је дан-
пут Исус по ста вља то бол но пи та ње: »Си мо не Јо нин, љу биш ли 
Ме?« Пе тар се ожа ло стио, по ми шља ју ћи да Исус сум ња у ње го-
ву љу бав. Знао је да ње гов Го спод има раз ло га да му не ве ру је, 
па је са бо лом у ср цу од го во рио: »Го спо де, Ти све знаш, Ти знаш 
да Те љу бим.« Исус му је опет ре као: »Па си ов це Мо је.«

Три пу та се Пе тар јав но од ре као сво га Го спо да и три пу та 
је Исус до био од ње га чвр сто уве ра ва ње о ње го вој љу ба ви и 
при вр жено с ти, упу ћу ју ћи то оштро пи та ње као оштру стре лу 
ње го вом ра ње ном ср цу. Пред оку пље ним уче ни ци ма Исус је 
от крио Пе тро во ду бо ко по ка ја ње и по ка зао ка ко се ко ре ни то 
по ни зио не ка да хва ли са ви уче ник.

Пе тар је по сво јој при ро ди био жу стар и на гао па је со то на 
ис ко ри стио ове осо би не да га обо ри. Не по сред но пре Пе тро-
вог па да Исус је ре као: »Ево вас иште со то на да би вас чи нио 
као пше ни цу. А Ја се мо лих за те бе да тво ја ве ра не пре ста не; 
и ти кад год обра тив ши се утвр ди бра ћу сво ју.« (Лу ка 22,31.32) 
То вре ме са да је до шло и Пе тров пре о бра жај био је оче ви дан. 
Го спод ња не по сред на пи та ња ни су иза зва ла ни је дан жу стар, са-
мо у ве рен од го вор; па је због сво је по ни зно сти и по ка ја ња, Пе-
тар био бо ље не го ика да при пре мљен да де лу је као па стир ста ду.

Пр ви по сао ко ји је Хри стос по ве рио Пе тру, вра ћа ју ћи га у ту 
слу жбу био је да па се ја гањ це. То је био по сао за ко ји је Пе тар имао 
ма ло ис ку ства. Он ће зах те ва ти ве ли ко ста ра ње и не жност, мно го 
стрпље ња и ис трај но сти. Био је по зван да слу жи они ма ко ји су би-
ли мла ди у ве ри, да по у ча ва не у ке, да им отвара Све те спи се и да 
их вас пи та ва да бу ду ко ри сни у Хри сто вој слу жби. До та да Пе тар 
ни је био по де сан да то чи ни па чак и да схва ти ње го ву ва жност. 
Ме ђу тим, са да га је Исус по звао да вр ши овај по сао. Ње го во лич но 
ис ку ство пат ње и по ка ја ња при пре ми ло га је за ово де ло.
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Пре сво га па да, Пе тар је увек не про ми шље но го во рио, пре-
ма тре нут ној по бу ди. Увек је био спре ман да ис пра вља дру ге и 
из ра зи сво је ми шље ње пре не го што је ја сно схва тио се бе или 
оно што тре ба да ка же. Ме ђу тим, обра ће ни Пе тар био је са свим 
друк чи ји. Он је са чу вао свој ра ни ји жар, али Хри сто ва бла го дат 
по де ша ва ла је ње го ву рев ност. Ви ше ни је био си ло вит, са мо-
по у здан и уо бра жен, већ благ, при бран и во љан да учи. Та да је 
мо гао да па се ја гањ це, као и ов це из Хри сто вог ста да.

Спа си те љев на чин по сту па ња са Пе тром са др жао је по у ку 
за ње га и ње го ву бра ћу. Он их је по у ча вао да са пре ступ ни ком 
по сту па ју стрпљи во, са о се ћај но и у љу ба ви ко ја пра шта. Иа ко 
се Пе тар од ре као сво га Го спо да, љу бав са ко јом се Исус од но-
сио пре ма ње му ни ка да се ни је по ко ле ба ла. Упра во та кву љу бав 
тре ба и пот па стир да осе ћа пре ма ов ца ма и ја гањ ци ма, ко ји су 
по ве ре ни ње го вом ста ра њу. Се ћа ју ћи се сво је сла бо сти и па да, 
Пе тар тре ба да са сво јим ста дом по сту па исто та ко не жно као 
што је Хри стос по сту пао са њи м.

Пи та ње ко је је Хри стос по ста вио Пе тру би ло је зна чај но. Ре-
као је: »Љу биш ли Ме« и то спо ме нуо као је ди ни услов за уче-
ње и слу жбу. То је нај о снов ни ји услов. Иа ко је Пе тар мо гао да 
по се ду је све дру го, ипак без Хри сто ве љу ба ви не би мо гао би-
ти вер ни па стир Го спод њем ста ду. Зна ње, дра го вољ ност, ре чи-
тост, за хвал ност и рев ност све ово мо же до бро по мо ћи у ра ду, 
али без Ису со ве љу ба ви у ср цу, рад хри шћан ског про по ве дни ка 
је про ма шај.

Исус је ишао сам са Пе тром, јер је по сто ја ло не што што је 
же лео да са оп шти са мо ње му. Пре сво је смр ти, Исус му је ре као: 
»Ку да Ја идем не мо жеш сад ићи за Мном, али ћеш по сле по ћи за 
Мном.« На ово Пе тар је од го во рио: »Го спо де, за што сад не мо гу 
ићи за То бом? ду шу ћу сво ју по ло жи ти за Те.« (Јо ван 13,36.37) 
Ка да је ово ре  као ни је знао до ка квих ће ви си на и ду би на овај 
пут по ве сти Хри сто ве но ге. Пе тар је пао ка да је до шло ис ку-
ше ње, али је опет до био при ли ку да до ка же сво ју љу бав пре ма 
Хри сту. Да би га оја чао за по след њи ис пит ве ре, Спа си тељ му је 
от крио ње го ву бу дућ ност. Ре као му је да ће по сле ко ри сног жи-
вље ња, ка да го ди не жи во та бу ду ис цр пи ле ње го ву сна гу, за и ста 
сле ди ти сво га Го спо да. Исус је ре као: »Кад си био млад, опа си-
вао си се сам и хо дио си ку да си хтео; а кад оста риш, ши ри ћеш 
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ру ке сво је и дру ги ће те опа са ти и од ве сти ку да не ћеш. А ово 
ре че по ка зу ју ћи ка квом ће смр ти про сла ви ти Бо га.«

Исус је та ко упо знао Пе тра са на чи ном на ко ји ће умре ти; 
пред ска зао је чак и ши ре ње ње го вих ру ку на кр сту. По но во је 
на ло жио свом уче ни ку: »Хај де за Мном.« Пе тар се ни је обес-
хра брио овим от кри ве њем. Осе ћао се вољ ним да пре тр пи би ло 
ко ју смрт за сво га Го спо да.

До та да је Пе тар знао Хри ста по те лу, као што Га мно ги да-
нас зна ју; али ни је тре ба ло да и да ље бу де та ко огра ни чен. Он 
Га ни шта ви ше ни је знао не го што Га је ра ни је знао дру же ћи 
се са Њим као са чо ве ком. Во лео Га је као чо ве ка, као учи те ља 
по сла ног са Не ба; са да Га је во лео као Бо га. Учио је по у ку да 
је Хри стос за Ње га све у све му. Сада је био при пре мљен  да са 
сво јим Го спо дом уче ству је у Ње го вој слу жби жр тве. Ка да је на 
кра ју до ве ден до кр ста на свој зах тев, рас пет је гла вом на до ле. 
Сма трао је су ви ше ве ли ком ча шћу да на исти на чин стра да као 
и ње гов Учи тељ.

Ре чи »хај де за Мном« за Пе тра су би ле пу не по у ке. По у ка 
се од но си ла не са мо за ње го ву смрт, већ и на сва ки ко рак у ње-
го вом жи во ту. До та да је Пе тар био склон да ра ди не за ви сно. 
По ку ша вао је да пра ви пла но ве за Бож је де ло, уме сто да че ка 
и сле ди Бож ји план. Ме ђу тим, ни је до био ни шта ти ме што је 
жу рио ис пред Го спо да. Исус му је на ло жио: »Хај де за Мном.« 
Не мој тр ча ти ис пред Ме не. Та да не ћеш мо ра ти сам да се су ко-
биш са со то ни ном вој ском. До зво ли Ми да идем ис пред те бе и 
не при ја тељ те не ће по бе ди ти.

Док је Пе тар ишао по ред Ису са, ви део је Јо ва на ка ко их сле-
ди. Об у зе ла га је же ља да до зна ње го ву бу дућ ност и »ре че Ису-
су: Го спо де, шта ће овај? Исус му ре че: Ако хо ћу да он оста не 
док Ја не до ђем, што је те би до то га? Ти хај де за Мном.« Пе тар 
је тре ба ло да има на уму да ће му ње гов Го спод от кри ти све што 
би за ње га би ло нај бо ље да зна. Сва ко има ду жност да сле ди 
Хри ста и да не бри не о по слу ко ји је од ре ђен дру ги ма. Го во ре-
ћи о Јо ва ну »ако хо ћу да он оста не док Ја не до ђем«, Исус ни је 
дао ни ка кво чвр сто обе ћа ње да ће овај уче ник жи ве ти све до 
Го спод њег дру гог до ла ска. Он је са мо по твр дио сво ју вр хов ну 
власт и ка да би Он ствар но же лео да бу де та ко, то уоп ште не би 
ути ца ло на  Пе тров рад. Бу дућ ност и Јо ва на и Пе тра, би ла је у 
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ру ка ма њи хо вог Го спо да. По слу шност у хо да њу за Њим би ла је 
дужност ко ју је имао сва ко од њих.

Ко ли ко је да нас слич них Пе тру! Они се за ни ма ју за по сло ве 
дру гих и жељ ни су да упо зна ју њи хо ву ду жност, док су са ми у 
опа сно сти да за не ма ре сво ју. Наш по сао је да гле да мо на Хри ста 
и да Га сле ди мо. Ми ће мо ви де ти по гре шке у жи во ту дру гих и 
ма не њи хо вог ка рак те ра. Људ ски род је под ло жан сла бо сти ма. 
Али у Хри сту ће мо на ћи са вр шен ство. По сма тра ју ћи Ње га би-
ће мо пре о бра же ни.

Јо ван је до жи вео ду бо ку ста рост. Био је све док ра зо ре ња Је-
ру са ли ма и уни ште ња ве ле леп ног Храма – зна ме ња ко нач ног 
уни ште ња света. До сво јих по зних да на Јо ван је сле дио сво га 
Го спо да. Су шти на ње го вог све до чан ства Цр ква ма би ла је: »Љу-
ба зни, да љу би мо је дан дру го га«, »ко ји сто ји у љу ба ви, у Бо гу 
сто ји и Бог у ње му сто ји.« (1. Јо ва но ва 4,7.16)

Пе тар је вра ћен у апо стол ство, али част и власт ко ју је при-
мио од Хри ста ни је му да ла пра во го спо да ре ња над сво јом 
бра ћом. Хри стос је то објаснио ка да је од го во рио на Пе тро во 
пи та ње: »Шта ће овај?« Ре као му је: »Шта је те би до то га? Ти 
хај де за Мном.« Пе тру ни је ука за на част да бу де гла ва Цр кви. 
На кло ност ко ју је Хри стос по ка зао пре ма Пе тру опра шта ју ћи 
му од ри ца ње и по ве рив ши му да па се ста до, и ње го ва лич на 
вер ност у ходању за Хр ис том, за до би ли су по ве ре ње њ е го ве 
бра ће. Имао је ве ли ки ути цај у Цр кви. Ме ђу тим, по у ку ко ју му 
је Хри стос пру жио крај Га ли леј ског мо ра, Пе тар је по нео за цео 
жи вот. Пи шу ћи цр ква ма во ђен Све тим Ду хом ре као је:

»Ста ре ши не ко је су ме ђу ва ма мо лим ко ји сам и сам ста ре-
ши на и све док Хри сто ва стра да ња, и имам део у сла ви ко ја ће 
се ја ви ти: Па си те ста до Бож је, ко је вам је пре да то, и над гле дај те 
га, не си лом, не го дра го вољ но, и по Бо гу, ни ти за не правед не 
до бит ке, не го из до бра ср ца; ни ти као да вла да те на ро дом; не го 
би вај те углед ста ду; и кад се ја ви по гла вар па стир ски, при ми-
ће те ве нац сла ве ко ји не ће уве ну ти.« (1. Пе тро ва 5,1–4)
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Гла ва 86

Ова гла ва за сно ва на је на Ма те ју 28,16–20.

»ИДИ ТЕ И НА У ЧИ ТЕ 
СВЕ НА РО ДЕ...«

Сто је ћи уда љен са мо је дан ко рак од свог не бе ског пре сто ла, 
Хри стос је дао на лог сво ји м у че ни ци ма: »Да де ми се сва ка 

власт на Не бу и на Зе мљи.« »Иди те да кле и на у чи те све на ро де.« 
»Иди те по све му све ту и про по ве дај те Је ван ђе ље сва ко ме ство-
ре њу.« (Мар ко 16,15) Ове ре чи че сто су по на вља не да би уче ни-
ци мо гли да схва те њи хов зна чај. Не бе ска све тлост тре ба да за-
си ја ја сним и ја ким  зра ци ма над свим ста нов ни ци ма Зе мље – над 
уз ви ше ни ма и по ни же ним а, над бо га ти ма и си ро ма шни ма. Уче-
ни ци треба да са ра ђу ју са сво јим От ку пи те љем у де лу спа са ва ња 
све та.

На лог је дат два на е сто ри ци ка да се Хри стос са стао са њи ма у 
гор њој со би, али га са да тре ба пре не ти јед ном ве ћем бро ју. Сви 
вер ни ци ко ји су мо гли би ти по зва ни са ста ли су се на јед ном 
бр ду у Га ли ле ји. Сам Хри стос пре сво је смр ти од ре дио је вре ме 
и ме сто овог са стан ка. Ан ђео на гро бу под се тио је уче ни ке на 
Ње го во обе ћа ње да ће се са ста ти са њи ма у Га ли ле ји. Обе ћа ње 
је по но вље но вер ни ци ма, ко ји су се са ку пи ли у Је ру са ли му у 
току пас ха лне сед ми це, а пре ко њих до спе ло је до мно гих уса-
мље них по је ди на ца, ко ји су опла ки ва ли смрт сво га Го спо да. Са 
ве ли ким за ни ма њем сви су се уна пред ра до ва ли овом раз го во-
ру. За о би ла зним пу те ви ма, да не би иза зва ли сум њу не по вер-
љи вих Је вре ја, сти за ли су из свих пра ва ца на ме сто са стан ка. 
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До шли су за чу ђе на ср ца, рев но сно ра зго ва ра ју ћи о но во сти ма 
ко је су о Хри сту до пр ле до њих.

У од ре ђе но вре ме око пет сто ти на вер ни ка, са ку пи ло се у 
ма лим гру па ма на ко си једнога бр да, са же љом да до зна ју све 
што се мо гло до зна ти од оних који су ви де ли Хри ста на кон Ње-
го вог вас кр се ња. Уче ни ци су ишли од гру пе до гру пе при ча ју ћи 
све што су ви де ли и чу ли о Ису су, обра зла жу ћи из Пи сма све 
оно што им је Он об ја шња вао. То ма је по но во при чао исто ри ју 
сво га не ве ро ва ња и го во рио им ка ко су укло ње не ње го ве сум-
ње. Из не на да, Исус је стао изме ђу њих. Ни ко ни је мо гао да ка же 
ода кле је и ка ко до шао. Мно ги ко ји су би ли при сут ни ни ка да Га 
ра ни је ни су ви де ли, али гледали су ожиљ ке од рас пе ћа на Ње-
го вим ру ка ма и но га ма; Ње го во ли це би ло је као Бож је ли це и 
ка да су Га ви де ли, по кло ни ли су Му се са ду бо ким по што ва њем.

Али не ки су сум ња ли. Та ко ће увек би ти. Има та квих ко ји 
сма тра ју да је те шко пока за ти ве ру и по ста вља ју се на стра ну 
сум ње. Они мно го гу бе због свог не вер ства.

То је био је ди ни раз го вор ко ји је Исус имао са мно гим вер-
ни ци ма на кон сво га вас кр се ња. До шао је и ре као им го во ре ћи: 
»Да де Ми се сва ка власт на Не бу и на Зе мљи.« Уче ни ци су Му 
се по кло ни ли пре него што је про го во рио, али Ње го ве ре чи, 
си ла зе ћи са уса на, ко је су у вре ме смр ти би ле за тво ре не, про же-
ле су их на ро чи том си лом. Он је са да био вас кр сли Спа си тељ. 
Мно ги ме ђу њи ма ви де ли су Га ка ко по ка зу је сво ју си лу ле че-
ћи бо ле сне и по ко ра ва ју ћи со то ни на ору ђа. Ве ро ва ли су да има 
си лу да ус по ста ви сво је цар ство у Је ру са ли му, си лу да сло ми 
сва ки от пор, моћ над си ла ма при ро де. Он је уми рио разбе сне ле 
та ла се; хо дао по за пе ну ша ним ва ло ви ма; по ди зао мр тве у жи-
вот. Са да је из ја вио да Му је да та »сва ка власт«. Ње го ве ре чи 
уз ди за ле су ми сли Ње го вих слу ша ла ца из над зе маљ ског и про-
ла зног ка оно ме што је не бе ско и веч но. Би ли су уз диг ну ти до 
нај ви шег по и ма ња Ње го вог до сто јан ства и сла ве.

Хри сто ве ре чи из го во ре не на об рон ку пла ни не про гла си ле 
су Ње го ву жр тву за чо ве ка пот пу ном и са вр ше ном. Усло ви по-
ми рења би ли су ис пу ње ни; де ло за ко је је до шао на овај свет 
из вр ше но. Био је на пу ту пре ма Бож јем пре сто лу, да Га сла ве 
ан ђе ли, по гла вар ства и си ле. За по чео је сво је по сред нич ко де-
ло. Оде нут без гра нич ним ау то ри те том, дао је свој на лог уче-
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ни ци ма: »Иди те да кле и на у чи те све на ро де«, »кр сте ћи их ва 
име Оца и Си на и Све то га Ду ха, уче ћи их да све др же што сам 
вам за по ве дио; и ево Ја сам с ва ма у све да не до свр шет ка ве ка.« 
(Мат еј 28,19.20)

Је вреј ски на род по стао је чу вар све те исти не, али фа ри сеј-
ска на у ка на чи ни ла га је нај и скљу чи ви јим и вер ски нај за не се-
ни јим на ро дом у људ ском ро ду. Све што се од но си ло на све-
ште ни ке и по гла ва ре – њи хо ва оде ћа, оби ча ји, об ре ди, пре да ња 
– учи ни ло их је не по доб ни ма да бу ду све тлост све ту. Је вреј ски 
на род гле дао је на се бе као да чи ни цео свет. Ме ђу тим, Хри стос 
је на ло жио сво јим уче ни ци ма да об ја ве ве ру и слу жбу Бо гу, ко-
ја не ће има ти у се би ни шта што је ве за но за дру штве не сло је ве 
или зе мљу, ве ру ко ју ће усвојити сви на ро ди, сва пле ме на, сви 
дру штве ни сло је ви.

Пре не го што је оста вио сво је уче ни ке, Хри стос је ја сно при-
ка зао при ро ду сво га цар ства. Под се тио их је на оно што им је 
ра ни је го во рио о ње му. Из ја вио је да Ње го ва на ме ра ни је би ла 
да на ово ме све ту ус по ста ви зе маљ ско, већ ду хов но цар ство. 
Он не тре ба  да вла да као зе маљ ски цар на Да ви до вом пре сто лу. 
Опет им је отво рио Све те спи се, ука зу ју ћи да је све оно кроз 
шта је про шао, би ло од ре ђе но на не бе ском са ве ту из ме ђу Оца 
и Ње га. Све су то про ре кли љу ди на дах ну ти Све тим Ду хом. Ре-
као је: Ви ди те да се зби ло што сам вам от крио да ће Ме од ба ци-
ти као Ме си ју. Об и сти ни ло се све што сам ре као о по ни же њу, 
ко је сам мо рао пре тр пе ти и смр ти ко јом ћу умре ти. Тре ћег да на 
по но во сам устао. Ис тра жуј те Пи сма мно го мар љи ви је па ће те 
уви де ти да се у све му ис пу ни ло оно што су про ро чан ства от-
кри ва ла о Ме ни.

Хри стос је на ло жио сво јим уче ни ци ма да по чев ши од Је ру-
са ли ма, из вр ше по сао ко ји им је пре пу стио. Је ру са лим је био 
по зор ни ца на ко јој се догодило Ње го во за ди вљу ју ће по ни же ње 
за људ ски род. Ту је Он па тио, био од ба чен и осу ђен. Ју де ја је 
би ла ње гов род ни крај. Ту је, об у чен у људ ску при ро ду, Исус 
хо дао ме ђу љу ди ма, а ма ло је би ло оних ко ји су при ме ћи ва ли 
ко ли ко је Не бо би ло бли зу Зе мљи, док је Исус био ме ђу њи ма. 
Де ло апо сто ла мо ра ло је да от поч не у Је ру са ли му.

С об зи ром на све што је Хри стос у ње му пре тр пео и по сао 
ко ји је из вр шио, а ко ји ни је био це њен, уче ни ци су мо гли да 

820



709»ИДИ ТЕ И НА У ЧИ ТЕ СВЕ НА РО ДЕ...« 

тра же по ље ко је ви ше обе ћа ва; али они то ни су тра жи ли. Исто 
зе мљи ште на ко ме је Он по се јао се ме исти не, тре ба ло је да об-
ра ђу ју, а то ће се ме из ник ну ти и до не ти обил ну же тву. У сво ме 
ра ду уче ни ци ће се су сретати са про гон стви ма по кре ну тим љу-
бо мо ром и мр жњом Је вре ја, али то је под но сио и њи хов Учи-
тељ, па ни они не тре ба да беже од то га. Ми лост се пр во мо ра 
по ну ди ти Спа си те ље вим уби ца ма.

У Је ру са ли му је би ло мно го оних ко ји су тај но по ве ро ва ли 
у Ису са и мно го оних ко је су за ве ли све ште ни ци и по гла ва-
ри. Ови ма је та ко ђе тре ба ло про по ве да ти Је ван ђе ље. Тре ба ја-
сно из не ти див ну исти ну да се са мо кроз Хри ста мо же до би ти 
опро ште ње гре ха. За то што је цео Је ру са лим био по кре нут уз-
бу дљи вим до га ђа ји ма из не ко ли ко про шлих сед ми ца, про по ве-
да ње Је ван ђе ља учи ни ће нај ду бљи ути сак.

Ме ђу тим, де ло не тре ба да се ту за у ста ви. Оно тре ба да се 
про ши ри до нај у да ље ни јих гра ни ца Зе мље. Хри стос је ре као 
сво јим уче ни ци ма: Ви сте би ли све до ци Мог са мо пре гор ног 
жи во та за овај свет. Ви сте све до ци Мог на пор ног ра да за Изра-
иљ. Иа ко ни су же ле ли да до ђу к Ме ни да би има ли жи вот, иа-
ко су све ште ни ци и по гла ва ри учи ни ли са Мном оно што су 
хте ли, иа ко су Ме од ба ци ли као што је Пи смо про ре кло, још 
увек има ју при ли ку да при хва те Бож јег Си на. Ви де ли сте да бе-
з у слов но при мам све ко ји су, при зна ју ћи сво је гре хе до шли к 
Ме ни. Оно га ко ји до ђе к Ме ни не ћу из aгна ти на по ље. Сви ко ји 
же ле мо гу се по ми ри ти са Бо гом и до би ти веч ни жи вот. Ва ма, 
сво јим уче ни ци ма, по ве ра вам ову вест ми ло сти. Она тре ба да 
стигне пр во Из р аи љу, а за тим свим пле ме ни ма, је зи ци ма, на-
ро ди ма. Она тре ба да се из не се Је вре ји ма и не зна бо шци ма. Сви 
ко ји ве ру ју тре ба да бу ду оку пље ни у јед ној Цр кви.

Да ром Све то га Ду ха уче ни ци ће при ми ти из ван ред ну си лу. 
Њи хо во све до чан ство тре ба ло је да бу де по твр ђе но зна ци ма и 
чу ди ма. Чу да ће чи ни ти не са мо апо сто ли, већ и они ко ји при-
хва те њи хо ву вест. Исус је ре као: »Име ном Мо јим из го ни ће 
ђа во ле; го во ри ће но вим је зи ци ма; узи ма ће зми је у ру ке, ако и 
смрт но што по пи ју, не ће им на у ди ти; на бо ле сни ке ме та ће ру ке, 
и оздра вља ће.« (Мар ко 16,17.18)

Тро ва ње се у то вре ме че сто при ме њи ва ло. Не са ве сни љу-
ди ни су окле ва ли да на овај на чин укло не оне ко ји су ста ја ли 
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на пу ту њи хо вом вла сто љу бљу. Исус је знао да ће ти ме би ти 
угро жен жи вот Ње го вих уче ни ка. Мно ги ће сма тра ти да Бо гу 
чи не слу жбу ако уби јajу Ње го ве све до ке. Он им је за то обе ћао 
за шти ту од ове опа сно сти.

Уче ни ци ће има ти исту си лу ко ју је и Исус имао да ле че 
»сва ку бо лест и сва ку не моћ по љу ди ма«. Ле че њем бо ле сти те ла 
у Ње го во име, све до чи ће о Ње го вој си ли да ле чи ду шу (Ма теј 
4,23; 9,6). Са да им је обе ћан је дан но ви дар. Тре ба  да про по ве да-
ју ме ђу дру гим на ро ди ма, па ће при ми ти си лу да го во ре др у гим 
је зицима. Апо сто ли и њи хо ви по моћ ни ци би ли су не о бра зо ва-
ни љу ди, али из ли ва њем Ду ха на дан Пе де сет ни це њи хов го вор, 
би ло ма тер њи или стра ни, по стао је чист, јед но ста ван и пра ви-
лан ка ко у из ра зу та ко и у из го во ру.

Хри стос је та ко сво јим уче ни ци ма дао на лог. Он је из вр шио 
пот пу ну при пре му за на ста вља ње де ла и лич но пре у зео од го-
вор ност за ње гов успех. Све до тле док слу ша ју Ње го ву реч и 
ра де по ве за ни са Њим, они не мо гу до жи ве ти не у спех. Иди те 
сви ма на ро ди ма, на ло жио им је. Иди те до нај у да ље ни јих кра-
је ва Зе мље, али знај те да ћу та мо би ти са ва ма. Ра ди те у ве ри и 
по ве ре њу, јер вас ни ка да не ћу на пу сти ти.

Спа си те љев на лог об у хва та све вер ни ке. Он до кра ја вре ме-
на об у хва та све ко ји ве ру ју у Хри ста. Суд бо но сна је гре шка ми-
сли ти да де ло спа са ва ња ду ша за ви си са мо од ру ко по ло же ног 
про по вед ни ка. Је ван ђе ље је по ве ре но сви ма ко ји до би ју на дах-
ну ће са Не ба. Сви ко ји при ма ју Хри стов жи вот од ре ђе ни су да 
ра де на спа са ва њу сво јих бли жњих. Цр ква је осно ва на за ова-
кав рад и сви ко ји пре у зи ма ју на се бе све ти за вет, оба ве зу ју се 
да по ста ну Хри сто ви са рад ни ци.

»И Дух и Не ве ста го во ре: До ђи. И ко ји чу је не ка го во ри: До-
ђи.« (От кри ве ње 22,17) Сва ко ко чу је, тре ба да по на вља овај 
по зив. Ка кав год да је чо ве ков по зив у жи во ту, ње гов пр ви по-
сао тре ба да бу де за до би ја ње ду ша за Хри ста. Он мо жда не ће 
би ти спо со бан да го во ри на скупо ви ма, али мо же да ра ди за 
по је дин це. Њи ма мо же да пре но си по у ке ко је је при мио од свог 
Го спо да. Про по ведничка слу жба не са сто ји се са мо од про по-
ве да ња. Про по в еднич ку слу жбу вр ше они ко ји олак ша ва ју пат-
ње бо ле сних и не вољ них, по ма жу  оја ђе ни ма, го во ре ре чи уте хе 
по тиш те ни ма и ма ло вер ни ма. Близу и да ле ко на ла зе се ду ше 
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оп те ре ће не осе ћа њем кри ви це. Људ ски род не по ни жа ва ју не-
во ље, му ко тр пан рад и си ро ма штво. По ни жа ва га кри ви ца и 
чи ње ње зла. То до но си не мир и не за до вољ ство. Хри стос же ли 
да Ње го ве слу ге слу же ду ша ма ко је су обо ле ле од гре ха.

Уче ни ци су би ли по зва ни да от поч ну сво је де ло та мо где су 
се на ла зи ли. Ни су сме ли да ми мо и ђу нај твр ђе по ље као и оно 
ко је је нај ма ње обе ћа ва ло. Исто та ко и сва ки од Хри сто вих рад-
ни ка тре ба да от поч не ра д та мо где се на ла зи. У на шим соп стве-
ним по ро ди ца ма мо жда се на ла зе ду ше ко је жу де за са о се ћа њем, 
уми ру ћи од гла ди у не до стат ку хле ба жи во та. Мо жда по сто је 
де ца ко ју тре ба вас пи та ва ти за Хри ста. По сто је не зна бо шци 
поред са мих на ших вра та. Оба вљај мо вер но по сао ко ји нам је 
нај бли жи. За тим не ка се на ши на по ри про ши ре све до тле, до кле 
нас во ди Бож ја ру ка. По сао мно гих мо же из гле да ти огра ни чен 
окол но сти ма; али без об зи ра где се оба вља, ако се оба вља са ве-
ром и мар љи во шћу, осе ти ће се до нај у да ље ни јих до мо ва све та. 
Хри сто во де ло на Зе мљи, из гле да ло је као да је би ло огра ни че-
но на јед но уско под руч је, али мно штво из свих зе ма ља чу ло је 
Ње го ву вест. Бог че сто упо тре бља ва нај јед нос тав ни ја сред ства 
да по стиг не нај ве ће ре зул та те. Ње гов план је да сва ки део Ње-
го вог по сла за ви си од сва ког дру гог де ла, као то чак у точ ку ко ји 
склад но де лу је. Нај по ни зни ји рад ник по кре нут Све тим Ду хом, 
до так ну ће не ви дљи ве стру не чи ји ће треп та ји од је ки ва ти до 
кра је ва зе маљ ских и сли ти се у пе сму кроз веч на вре ме на.

Међутим на лог: »Иди те о све му све ту« не сме да се из гу би из 
ви да. По зва ни смо да по диг не мо свој по глед пре ма пре де ли ма 
с дру ге стра не. Хри стос је по ру шио зид раз два ја ња, пред ра су ду 
о по дво је но сти ме ђу на ро ди ма и по у чио о љу ба ви пре ма це лој 
људ ској по ро ди ци. Он по ди же љу де из уског кру га, ко ји од ре-
ђу је њи хо ва се бич ност; Он уки да све ме ђе и ве штач ке раз ли ке у 
дру штву. Он не пра ви ни ка кве раз ли ке из ме ђу су се да и стра на-
ца, при ја те ља и не при ја те ља. Он нас учи да сва ку не вољ ну ду шу 
сма тра мо сво јим бра том, а свет сво јим по љем ра да.

Ка да је Спа си тељ ре као: »Иди те... на у чи те све на ро де«, та ко-
ђе је ре као: »А зна ци они ма ко ји ве ру ју би ће ови: Име ном Мо-
јим из го ни ће ђа во ле; го во ри ће но вим је зи ци ма; узи ма ће зми је у 
ру ке, ако и смрт но што по пи ју, не ће им на у ди ти; на бо ле сни ке 
ме та ће ру ке и оздра вља ће.« Обе ћа ње је би ло исто та ко да ле ко-
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се жно као и на лог. Не да ју се сви да ро ви сва ком вер ни ку. Дух 
раз де љу је »по сво јој вла сти сва ко ме ка ко хо ће«. (1. Ко рин ћа ни-
ма 12,11) Али да ро ви Ду ха обе ћа ни су сва ком вер ни ку пре ма 
ње го вој по тре би у Го спод њем де лу. Обе ћа ње је исто та ко чвр-
сто и по у зда но да нас, као што је би ло у вре ме апо сто ла. »Зна ци  
они ма ко ји ве ру ју би ће  ови.« То је пред ност Бож је де це и ве ра 
тре ба да се учвр сти у све му оно ме што је мо гу ће при ми ти ве ром.

»На бо ле сни ке ме та ће ру ке, и оздра вља ће.« Овај свет је про-
стра на бол ни ца, али Хри стос је до шао да ле чи бо ле сне, да об ја-
ви осло бо ђе ње со то ни ним ро бо ви ма. У Ње му је би ло здра вља 
и сна ге. Он је да вао свој жи вот бо ле сни ма, не вољ ни ма, они ма 
ко ји ма су вла да ли зли ду хо ви. Ни је вра тио ни јед ног ко ји је до-
шао да при ми Ње го ву ис це љу ју ћу си лу. Знао је да су они ко ји су 
Га мо ли ли за по моћ са ми на се бе на ву кли бо лест; па ипак ни је 
од био да их ис це ли. А ка да је чу до твор на моћ ушла у ове јад не 
ду ше, оне су пос та ле свесне гре ха и мно ге су би ле из ле че не од 
сво је ду хов не, као и од те ле сних бо ле сти. Је ван ђе ље још увек по-
се ду је исту си лу, па за што да нас ни смо све до ци истих ре зул та та? 

Хри стос осе ћа јад сва ког не вољ ни ка. Хри стос осе ћа про-
клет ство, ка да зли ду хо ви раз ди ру не ко људ ско те ло. Он осе-
ћа са мрт не му ке, ка да гро зни ца ис цр пљу је жи вот ну сна гу. Он 
је и да нас, као када је био лич но на Зе мљи, исто та ко спре ман 
да ис це ли бо ле сног. Хри сто ве слу ге су Ње го ви пред став ни ци, 
ка на ли за Ње го во де ло. Он же ли да пре ко њих упо тре би сво ју 
ис це љу ју ћу си лу.

У Спа си те ље вом на чи ну ис це љи ва ња на ла зи ла се по у ка за 
Ње го ве уче ни ке. Јед ном при ли ком на ма зао је ка лом очи сле-
пом чо ве ку и на ло жио му: »Иди умиј се у ба њи Си ло ам ској... 
Оти де да кле и уми се, и до ђе гле да ју ћи.« (Јо ван 9,7) Из ле че ње је 
мо гло да се из вр ши са мо си лом Ве ли ког Ис це ли те ља, али Хри-
стос је, ипак, ко ри стио јед но став на сред ства из при ро де. Иа ко 
ни је пру жао по др шку ле че њу ле ко ви ма, одо брио је упо тре бу 
јед но став них и при род них ле ко ва.

Мно гим бо ле сни ци ма, који су до би ли ис це ље ње, Хри стос је 
ре као: »Ви ше не гре ши, да ти не бу де го ре.« (Јо ван 5,14) На тај на-
чин пру жио је по у ку да је бо лест по сле ди ца кр ше ња Бож јег за ко-
на, ка ко при род ног та ко и ду хов ног. Да су љу ди жи ве ли у скла ду 
са Ство ри те ље вим пла ном, ве ли ке невоље у све ту не би по сто ја ле.
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Хри стос је био Во ђа и Учи тељ ста ром Изра и љу и Он га је 
по у ча вао да је здра вље на гра да за по слу шност Бож јим за ко ни-
ма. Ве ли ки Ле кар ко ји је ис це лио бо ле сне у Па ле сти ни, го во-
рио је сво ме на ро ду из сту ба од обла ка, истичући шта мо ра да 
чи ни и шта Бог же ли да учи ни за њих. »Ако до бро уза слу шаш 
глас Госпо да Бо га сво је га, и учи ниш што је пра во у очи ма Ње-
го вим, и ако при гнеш ухо к за по ве сти ма Ње го вим и уш чу ваш 
све уред бе Ње го ве, ни јед не бо ле сти ко ју сам пу стио на Ми сир 
не ћу пу сти ти на те бе; јер сам Ја Го спод, Ле кар твој.« (2. Мој си-
је ва 15,26) Хри стос је дао Изра и љу де таљ на упут ства за ње го в 
сва ко днев ни жи во т и све ча но им је обе ћао: »И укло ни ће од те-
бе Го спод сва ку бо лест.« (5. Мој си је ва 7,15) Ка да су ис пу ни ли 
усло ве, обе ћа ње им је по твр ђе но: »И не бе ше су ста ла у пле ме-
ни ма њ ихо вим.« (Пса лам 105,37)

Ове по у ке од но се се и на нас. По сто је усло ви ко је тре ба да 
ис пу не сви ко ји же ле да са чу ва ју здра вље. Сви тре ба да упо-
зна ју те усло ве. Го спод ни је за до во љан не по зна ва њем Њег о вих 
за ко на, би ло при род них или ду хов них. У за јед ни ци са Бо гом 
тре ба да ра ди мо на об но ви здра вља те ла, као и ду ше.

Ми тре ба да по у ча ва мо дру ге ка ко да са чу ва ју или по вра те 
здра вље. За бо ле сне тре ба да упо тре бља ва мо ле ко ве ко је је Бог 
обез бе дио у при ро ди, и ми тре ба да их упра ви мо Оно ме ко ји Је-
ди ни мо же да из ле чи. Наш по сао је да из на руч ја сво је ве ре пре-
да мо бо ле сне и ко ји па те Хри сту. Ми тре ба да их по у чи мо да 
ве ру ју Ве ли ком Ис це ли те љу. Тре ба да се осло ни мо на Ње го ва 
обе ћа ња и мо ли мо за ис по ља ва ње Ње го ве си ле. Об но ва је пра-
ва су шти на Је ван ђе ља и Спа си тељ же ли да бо ле сни ма, безна де-
жни ма и не срећ ни ма на ло жи мо да се др же Ње го ве си ле.

У це ло куп ном Хри сто вом де лу ис це љива ња от кри ла се си-
ла љу ба ви и са мо ако ве ром су де лу је мо у тој љу ба ви, би ће мо 
ору ђа у Ње го вом де лу. Ако за не ма ри мо да се бо жан ском ве зом 
по ве же мо са Хри стом, стру ја жи во то дав не си ле не мо же обил-
ним то ко ви ма те ћи од нас ка све ту. Би ло је ме ста у ко ји ма и сам 
Спа си тељ, због њи хо вог не вер ства, ни је мо гао да учи ни многа 
и сил на де ла. Та ко и да нас не вер ство одва ја Цр кву од ње ног бо-
жан ског По моћ ни ка. Она се сла бо др жи веч не ствар но сти. Бог 
је раз о ча ран и ли шен сво је сла ве, због ње ног не до стат ка ве ре.
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Са мо ако оба вља Хри сто во де ло, Цр ква има обе ћа ње о Ње-
го вој при сут но сти. Иди те и на у чи те све на ро де, ре као је Он »и 
ево Ја сам с ва ма у све да не до свр шет ка ве ка«. Је дан од пр вих 
усло ва за при ма ње Ње го ве си ле је узи ма ње Ње го вог јар ма. Жи-
вот Цр кве за ви си од ње не вер но сти у ис пу ња ва њу Го спод њег 
на ло га. За по ста вља ње овог по сла зна чи пре пу сти ти се ду хов ној 
сла бо сти и про па да њу. Та мо где не ма ак тив ног ра да за дру ге, 
љу бав иш че за ва, а ве ра там ни.

Хри стос же ли да Ње го ви про по вед ници бу ду вас пи та чи Цр-
кве у де лу Је ван ђе ља. Они тре ба да по у ча ва ју љу де ка ко да тра-
же и спа су из гу бље не. Али да ли је то по сао ко ји они ра де? О, 
ко ли ко, је ма ло оних ко ји се тру де да рас плам са ју искру жи во та 
у Цр кви ко ја је го то ва да умре! За ко ли ко се цр кава, као за бо-
ле сне ја гањ це, ста ра ју они ко ји би тре ба ло да тра же из гу бље не 
ов це! А све вре ме ми ли о ни и ми ли о ни ги ну без Хри ста.

Бо жан ска љу бав по кре ну ла се до сво јих не до ку чи вих ду би на 
ради љу ди, и ан ђе ли се чу де по сма тра ју ћи по вр шну за хвал ност 
оних ко ји при ма ју та ко ве ли ку љу бав. Ан ђе ли се чу де чо ве ко-
вом сла бом по што ва њу Бож је љу ба ви. Не бо не го ду је због не-
мар но сти ко ја се ис по ља ва пре ма ду ша ма љу ди. Да ли же ли мо 
да са зна мо ка ко Хри стос гледа на то? Ка ко би се осе ћао отац 
или мај ка ка да би сазна ли да су њи хо во де те, из гу бље но на мра-
зу и сне гу, ми мо и шли и оста ви ли да умре они ко ји су мо гли да 
га спа су? Зар не би би ли ду бо ко ожа ло шће ни, ве о ма гневни? 
Зар не би оп ту жи ва ли те уби це гне вом та ко вре лим као што су 
њи хо ве су зе, сил ним као што је њи хо ва љу бав? Пат ње сва ког 
чо ве ка пат ње су Бож јег де те та и они ко ји не пру жа ју ру ку по мо-
ћницу свом бли жњем ко ји ги не, иза зи ва ју Ње гов пра ве дан гнев. 
То је Јаг ње тов гнев. Они ма ко ји твр де да има ју за јед ни цу са Хри-
стом, а ипак су рав но ду шни пре ма по тре ба ма сво јих бли жњих, 
Он ће из ја ви ти на ве ли ки суд ни дан: »Не по зна јем вас от ку да 
сте; от сту пи те од Ме не сви ко ји не прав ду чи ни те.« (Лу ка 13,27)

У на ло гу ко ји је дао уче ни ци ма, Хри стос ни је са мо опи сао 
де ло ко је ће они оба вља ти, не го им је пре дао и вест ко ју ће про-
по ве да ти. »Учи те љу де«, ре као је, »да све др же што сам вам за-
по ве дио.« (Ма теј 28,20) Уче ни ци су до би ли за да так да уче љу де 
оно ме што је Он лич но го во рио и учио. У то ме је са др жа но и све 
оно што је ре као пре ко старозаветних про ро ка и учи те ља. Људ-
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ска на у ка је ис кљу че на. Ов де не ма места пре да њи ма, људ ским 
те о ри ја ма и за кључ ци ма или цр кве ном за ко но дав ству. У овом 
на ло гу ни је са држан ни је дан од за ко на ко ји су из да ле цр кве не 
вла сти. Хри сто ве слу ге не тре ба да про по ве да ју ни шта од ово га. 
»За кон и про ро ци«, у ко ји ма су за пи са ни Ње го ва Реч и Ње го ва 
де ла, чи не ри зни цу из ко је Ње го ви уче ни ци тре ба да цр пу на у ку 
ко ју ће да ти све ту. Хри сто во име је њ ихо ва ло зи нка, њи хов знак 
рас по зна ва ња, њи хо ва ве за је дин ства, овла шће ње за њи хов на-
чин де ло ва ња и из вор њи хо вог успе ха. Ни шта што не но си Ње-
гов нат пис не мо же бити при зна то у Ње го вом цар ству.

Је ван ђе ље не тре ба из но си ти као не ку бе жи вот ну те о ри ју, 
већ као жи ву си лу ко ја ме ња жи вот. Бог же ли да они ко ји при-
ма ју Ње го ву ми лост бу ду све до ци ње не мо ћи. Он ра до при хва та 
оне чи ји Га је жи вот нај ви ше вре ђао; ка да се по ка ју, да је им бо-
жан ског Ду ха, по ста вља их на нај по вер љи ви је по ло жа је и ша ље 
их не вер ни ма да об ја ве Ње го ву без гра нич ну ми лост. Он же ли 
да Ње го ве слу ге пру же све до чан ство о чи ње ни ци да Њег о вом 
ми ло шћу љу ди мо гу да по се ду ју ка рак тер сли чан Хри сто вом и 
да се ра ду ју чвр стом обе ћа њу Ње го ве ве ли ке љу ба ви. Он жели 
да пру жи мо све до чан ство о чи ње ни ци да не мо же би ти за до во-
љан, све док људ ском ро ду не бу ду вра ће не све те пред но сти као 
Ње го вих си но ва и кће ри.

У Хри сту се на ла зи неж ност па сти ра, љу бав ро ди те ља и не-
у по ре ди ва благодат Спа си те ља пу ног са у че шћа. Сво је бла го-
сло ве да је под нај при хва тљи ви јим усло ви ма. Ни је за до во љан 
да са мо об ја ви ове бла го сло ве; Он их из но си на нај при влач ни-
ји на чин да би про бу дио же љу да их по се ду је мо. Та ко Ње го-
ве слу ге тре ба да из но се бо гат ство сла ве тог не ис ка за ног Да ра. 
Хри сто ва див на љу бав омек ша ће и пот чи ни ти ср ца, док са мо 
по на вља ње уче ња не мо же ни шта да по стиг не. »Те ши те, те ши те 
на род Мој, го во ри Бог ваш.« »Си о не, ко ји ја вљаш до бре гла се; 
по диг ни, сил ни глас свој, Је ру са ли ме, ко ји ја вљаш до бре гла се; 
по диг ни не бој се. Ка жи гра до ви ма Ју ди ним: ево Бо га ва ше га... 
као Па стир па шће ста до сво је; у на ру чје сво је са бра ће ја гањ це, 
и у не дри ма ће их но си ти.« (Иса и ја 40,1.9–11)

Го во ри те на ро ду о Оно ме ко ји је »За став ник из ме ђу де сет ти-
су ћа« и Оно ме ко ји је »сав љу бак«. (Пе сма над пе сма ма 5,10.16) 
Са ме ре чи не мо гу то да из ра зе. Не ка се то од ра зи у ка рак те ру 
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и ис по љи у жи во ту. Хри стос же ли да се Ње гов лик од сли ка у 
сва ком уче ни ку. Сва ко га је Бог пред о дре дио да бу де јед нак »об-
лич ју Си на Ње го ва«. (Ри мља ни ма 8, 29) У сва ко ме од њих тре ба 
да се све ту ја сно по ка же Хри сто ва љу бав ко ја ду го тр пи, Ње го ва 
све тост, кро тост, ми лост и исти на.

Пр ви уче ни ци кре ну ли су да про по ве да ју Реч. От кри ва ли су 
Хри ста у свом жи во ту. А и Го спод је ра дио са њи ма »и реч по-
твр ђи ва зна ци ма ко ји су се по том по ка зи ва ли«. (Мар ко 16,20) 
Ови уче ни ци при пре ма ли су се за свој рад. Пре да на Пе де сет-
ни це са ста ли су се и от кло ни ли све не спо ра зу ме. Би ли су јед-
но ду шни. Ве ро ва ли су у Хри сто во обе ћа ње да ће им да ти бла-
го слов, па су се мо ли ли у ве ри. Ни су тра жи ли бла го слов са мо 
за се бе; њих је при ти ски вао те рет спа са ва ња ду ша. Је ван ђе ље је 
тре ба ло однети у нај у да ље ни је кра је ве Зе мље и за то су тра жи-
ли дар си ле ко ји је Хри стос обе ћао. Та да се из лио Све ти Дух и 
хи ља де су обра ће не у јед ном да ну.

Та ко исто мо же да бу де и да нас. Уме сто људ ских раз ми шља-
ња, не ка се про по ве да Божја реч. Не ка хри шћа ни од ба це сво је 
раз ми ри це и не ка се пре да ју Бо гу за спа са ва ње из гу бље них. Не-
ка у ве ри тра же бла го слов и он ће до ћи. Из ли ва ње Ду ха у апо-
стол ско вре ме би ло је »дажд ра ни« и сла ван је био успех. Али 
»дажд по зни« би ће мно го обил ни ји (Јо и ло 2,23).

Сви ко ји по све те ду шу, те ло и дух Бо гу, не пре кид но ће до-
би ја ти но ве да ро ве те ле сне и ум не си ле. Не ис црп ни небески из-
вори сто је им на рас по ла га њу. Хри стос им да је дах сво га ду ха, 
жи вот сво га жи во та. Све ти Дух да је сво је нај бо ље сна ге да ра-
де у ср цу и уму. Бож ја благодат про ши ру је и умно жа ва њи хо ве 
спо соб но сти и све са вр шен ство бо жан ске при ро де при дру жу је 
им се у де лу спа са ва ња ду ша. Са рад њом са Хри стом са вр ше ни 
су у Ње му и оспо со бље ни да у сво јој људ ској сла бо сти чи не де-
ла Све мо гу ће га.

Спа си тељ тежи да от кри је сво ју благодат све ту и про жме 
га сво јим ка рак те ром. Он је Ње го во от ку пље но вла сни штво 
и же ли да љу де учи ни сло бод ни ма, чи сти ма и све ти ма. Иа ко 
со то на ра ди да спре чи ову на ме ру, ипак кр вљу про ли ве ном за 
свет биће из во је ване мно ге по бе де ко је ће до не ти сла ву Бо гу и 
Јаг ње ту. Хри стос не ће би ти за до во љан све док по бе да не бу де 
би ла пот пу на и не ви ди »труд ду ше сво је и на си ти ће се«. (Иса и-
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ја 53,11) Сви на ро ди на Зе мљи тре ба да чу ју Је ван ђе ље о Ње го-
вој благодати. Сви не ће при ми ти Ње го ву благодат, али »се ме ће 
њи хо во слу жи ти ње му. Ка зи ва ће се за Го спо да ро ду по то њем«. 
(Пса лам 22, 30) »А цар ство и власт и ве ли чан ство цар ско под 
свим не бом да ће се на ро ду све та ца Ви шње га«, јер »ће Зе мља 
би ти пу на по зна ња Го спод ње га као мо ре во де што је пу но«. »И 
бо ја ће се име на Го спод ње га са за пада и сла ве Ње го ве са ис то ка 
сун ча но га.« (Да ни ло 7,27; Иса и ја 11,9; 59,19)

»Ка ко су кра сне на го ра ма но ге оно га који но си до бре гла се, 
ко ји огла шу ју спа се ње, го во ри Си о ну: Бог твој ца ру је... кли куј-
те и пе вај те, раз ва ли не... јер Го спод уте ши на род свој... За га ли 
Го спод све ту ми ши цу сво ју пред свим на ро ди ма, да ви де сви 
кра је ви зе маљ ски спа се ње Бо га на ше га.« (Иса и ја 52,7–10)
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Гла ва 87

Ова гла ва за сно ва на је на Лу ки 24,50–53; Де ли ма 1,9–12.

»К ОЦУ СВО ЈЕ МУ И 
ОЦУ ВА ШЕ МУ...«

До шло је вре ме да се Хри стос уз не се до Оче вог пре сто ла. 
Као бо жан ски По бед ник, спре мао се за повратак у не бе-

ске дво ро ве са зна ци ма сво је по бе де. Пре сво је смр ти из ја вио 
је сво ме Оцу: »По сао свр ших ко ји си ми дао да ра дим.« (Јо ван 
17,4) На кон сво га вас кр се ња за из ве сно вре ме остао је на Зе-
мљи да би се Ње го ви уче ни ци мо гли упо зна ти са Њим у Ње-
го вом вас кр слом и про сла вље ном те лу. Са да је био спре ман за 
ра ста нак. До ка зао је ве ро до стој ност чи ње ни це да је Он жи ви 
Спа си тељ. Ње го ви уче ни ци не ма ју ви ше по тре бе да Га до во де у 
ве зу са гро бом. Они мо гу да ми сле о Ње му као о Про сла вље ном 
пред це лим све ми ром.

Као ме сто свога ваз не се ња, Исус је иза брао ме сто ко је је че-
сто би ло осве ће но Ње го вим при су ством док је пре би вао ме ђу 
љу ди ма. Ти ме ни је тре ба ло да бу де по ча ство ва но бр до Си он, 
ме сто Да ви до вог гра да, ни ти бр до Мо ри ја, на ко ме се на ла зио 
Храм. Ту су Хри ста исме ја ва ли и од ба ци ли. Ов де су се та ла си 
ми ло сти, вра ћа ју ћи се у мно го ја чој пли ми љуб а ви, од би ја ли 
од ср ца ко ја су би ла твр да као сте на. Ода тле је Исус, умо ран и 
те шка ср ца, оти шао да ље да тра жи од мор на Ма слин ској го ри. 
Све та Ше ки на одва ја ју ћи се од пр вог Храма, ста ја ла је на ис-
точ ном бр ду као да је окле ва ла да на пу сти иза бра ни град; та ко 
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је и Хри стос ста јао на Ма слин ској го ри са че жњом у ср цу и по-
сма трао Је ру са лим. Шу мар ци и ра се ли не на овом бр ду би ли су 
по све ће ни Ње го вим мо ли тва ма и су за ма. Ње го ве па ди не од је-
ки ва ле су по бе до но сним уз ви ци ма мно штва ко је Га је про гла си-
ло ца рем. На Ње г о вим ко сим па ди на ма на шао је дом код Ла за ра 
у Ви та ни ји. У Гет си ман ском вр ту, у ње го вом под нож ју сам се 
мо лио и па тио. Са овог бр да тре ба ло је да се уз не се на Не бо. 
Ње гов врх до та ћи ће Ње го ва но га ка да се бу де по но во вра тио. 
Не као Чо век бо ла, већ као сла ван и по бед нич ки Цар ста ја ће на 
Ма слин ској го ри, док ће се је вреј ски уз ви ци – Али лу ја, ме ша ти 
са не зна бо жач ким – Оса на, и гла со ви спа се них као моћ не вој ске 
сли ти се у по кли чу: Кру ни ши те Га, Го спо да ра над го спо да ри ма!

Са да је Исус са је да на ест уче ни ка кре нуо пре ма бр ду. Док 
су про ла зи ли кроз је ру са лим ску ка пи ју мно ги за чу ђе ни по гле-
ди по сма тра ли су ма ло дру штво, пред во ђе но Оним ко га су пре 
не ко ли ко не де ља по гла ва ри осу ди ли и рас пе ли. Уче ни ци ни су 
зна ли да је то био њи хов по след њи су срет са Учи те љем. Исус је 
про во дио вре ме у раз го во ру са њи ма, по на вља ју ћи сво је ра ни је 
упут ство. Ка да су се при бли жи ли Гет си ма ни ји, за у ста вио се да 
би се мо гли се ти ти по у ка ко је им је дао у но ћи сво је са мрт не 
бор бе. По но во је по гле дао чо кот и ло зу по мо ћу ко јих је та да 
при ка зао је дин ство сво је Цр кве са Со бом и сво јим Оцем; опет 
је по но вио исти не ко је им је та да из но сио. Сву да око Ње га на-
ла зи ли су се до ка зи ко ји су под се ћа ли на Ње го ву љу бав којој 
није узвраћено. Чак су Га и уче ни ци, ко ји су би ли та ко дра ги 
Ње го вом ср цу, у тре нут ку Ње го вог по ни же ња, осра мо ти ли и 
на пу сти ли.

Хри стос је бо ра вио на овом све ту три де сет и три го ди не. Он 
је пре тр пео ње го во пре зи ра ње, вре ђа ње и под сме ва ње; био је 
од ба чен и ра за пет. Са да, ка да се спре мао да се уз не се на свој 
пре сто сла ве – раз ма тра ју ћи не за хвал ност на ро да ко га је до шао 
да спа се – да ли ће по ву ћи од њих сво је са о се ћа ње и љу бав?  Хо-
ће ли се Ње го ва љу бав усред сре ди ти на  о но цар ство у ко ме Га 
це не и у ко ме без гре шни ан ђе ли че ка ју да из вр ше Ње гов на лог? 
Не, Ње го во обе ћа ње они ма ко је во ли и ко је оставља на Зе мљи 
гла си: »Ја сам с ва ма у све да не до свр шет ка ве ка.« (Ма теј 28,20)

Када су сти гли на Ма слин ску го ру, Исус је по шао пу тем пре-
ко ње ног вр ха пре ма Ви та ни ји. Ов де је за стао, а уче ни ци су се 
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оку пи ли око Ње га. Зра ци све тло сти као да су  си ја ли са Ње го-
вог ли ца, док их је са љу ба вљу по сма трао. Ни је их осу ђи вао за 
њи хо ве гре шке и про ма ша је, већ су ре чи нај ду бље не жно сти 
би ле по след ње ко је су са уса на њи хо вог Го спо да по те кле до њи-
хо вих уши ју. Са ру ка ма ис пру же ним да благо слове и као да их 
уве ра ва у сво ју за штит нич ку бри гу по ла ко се уз ди зао из ме ђу 
њих, при ву чен пре ма не бу си лом ја чом од би ло ко је зе маљ ске 
при влач не си ле. Док се уз ди зао, уче ни ци су об у зе ти стра хо по-
што ва њем, гле да ли на пре жу ћи очи да ухва те по след њи при зор 
Го спо да ко ји се уз но си. Облак сла ве Га је за кло нио од њи хо вог 
по гле да, а до њих су до пи ра ле ре чи, док су Га при хва та ла ан ђе о-
ска ко ла по пут обла ка: »Ево Ја сам с ва ма у све да не до свр шет ка 
ве ка.« Исто вре ме но до њих је стигла нај у мил ни ја и нај ра до сни-
ја му зи ка ан ђе о ског хо ра.

Док су уче ни ци још увек за чу ђе но гле да ли го ре, обра ти ли су 
им се гла со ви ко ји су зву ча ли као нај ра ско шни ја му зи ка. Окре-
ну ли су се и ви де ли два ан ђе ла у људ ском об ли ку ко ји су им 
про го во ри ли: »Љу ди Га ли леј ци, шта сто ји те и гле да те на не бо? 
Овај Исус ко ји се од вас узе на Не бо та ко ће до ћи као што ви де-
сте да од ла зи на Не бо.«

Ови ан ђе ли при па да ли су дру штву ко је је у сјај ном обла ку 
че ка ло да ис пра ти Ису са до Ње го вог не бе ског до ма. Нај у зви-
ше ни ја у ан ђе о ском мноштву, би ла су ова два ан ђе ла, ко ји су 
до шли на гроб при ли ком Хри сто вог вас кр се ња и би ли са Њим 
то ком це ло куп ног Ње го вог жи во та на Зе мљи. Са жар ком же-
љом це ло Не бо оче ки ва ло је крај Ње го вог за др жа ва ња на све-
ту уни же ном про клет ством гре ха. При спе ло је вре ме да све мир 
са да при ми сво га Ца ра. Зар ова два ан ђе ла ни су че зну ла да се 
при дру же мно штву ко је је до бро до шли цом по здра вља ло Ису-
са? Али у сво ме са о се ћа њу и љу ба ви пре ма они ма ко је је Он 
оста вио, са че ка ли су да им пру же уте ху. »Ни су ли сви слу жбе-
ни ду хо ви ко ји су по сла ни на слу жбу они ма ко ји ће на сле ди ти 
спа се ње?« (Је вре ји ма 1,14)

Хри стос се ваз нео на Не бо у људ ском об ли ку. Уче ни ци су ви-
де ли облак ко ји Га је при хва тио. Исти Исус ко ји је хо дао, го во рио 
и мо лио се са њи ма, ко ји је ло мио хлеб са њи ма, ко ји је био са 
њи ма у њи хо вим чам ци ма на је зе ру и ко ји се тог истог да на му-
чио са њи ма, пе њу ћи се све до Ма слин ске го ре – тај исти Исус је 
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са да оти шао да де ли пре сто сво га Оца. Ан ђе ли су их уве ра ва ли 
да ће исти Онај ко га су ви де ли да иде на Не бо, до ћи по но во исто 
тако ка ко се ваз нео. Он ће до ћи »с обла ци ма и угле да ће Га сва ко 
око«. »Јер ће сам Го спод са за по ве шћу, с гла сом Аран ђе ло вим, и 
с тру бом Бож јом си ћи с не ба; и мр тви у Хри сту вас кр сну ће нај-
пре.« »А кад до ђе Син Чо ве чиј у сла ви сво јој и сви све ти ан ђе ли 
с Њи ме, он да ће се сти на пре сто лу сла ве сво је.« (От кри ве ње 1,7; 
1. Со лу ња ни ма 4,16; Ма теј 23,31) Та ко ће се ис пу ни ти и Го спод ње 
обе ћа ње ко је је дао сво јим уче ни ци ма: »И кад оти дем и при пра-
вим вам ме сто, опет ћу до ћи, и узе ћу вас к Се би да и ви бу де те 
где сам ја.« (Јо ван 14,3) Уче ни ци су ствар но мо гли да се ра ду ју у 
на ди да ће се њи хов Го спод по но во вра ти ти.

Ка да су се уче ни ци вра ти ли у Је ру са лим, љу ди су их по сма-
тра ли са чу ђе њем. На кон Хри сто вог су ђе ња и рас пе ћа, сма тра ло 
се да ће они из гле да ти уту че ни и по сра мље ни. Њи хо ви не при ја-
те љи су оче ки ва ли да ће на њи хо вом ли цу ви де ти из раз жа ло сти 
и по ра за. Уме сто то га ви де ла се ра дост и по бе да. Њи хо ва ли ца 
би ла су оза ре на сре ћом, ко ја ни је би ла зе маљ ског по ре кла. Ни су 
ту го ва ли над не о ства ре ним на да ма, већ су би ли ис пу ње ни сла-
вље њем и за хва љи ва њем Бо гу. Радосно су при ча ли о ве ли чан-
стве ном до га ђа ју, о Хри сто вом вас кр се њу и Њег о вом вазне се њу 
на Не бо, а њи хо во све до чан ство мно ги су при хва ти ли.

Уче ни ци ни су ви ше неповерљиво гле да ли у бу дућ ност. Зна-
ли су да је Исус на не бе си ма и да је Ње го ва на кло ност упра-
вље на њи ма. Зна ли су да имају при ја те ља код Бож јег пре сто ла 
и жар ко же ле ли да сво ја иска ња Оцу из не су у Ису со во име. У 
све ча ном стра хо по што ва њу по кло ни ли су се у мо ли тви, по-
на ва ља ју ћи чвр сто обе ћа ње: »Што год уз и ште те у Оца у име 
Мо је, да ће вам. До сли је не иска сте ни шта у име Мо је; ишти те 
и при ми ће те, да ра дост ва ша бу де ис пу ње на.« (Јо ван 16,23.24) 
Пру жа ли су ру ку ве ре све ви ше и више са чвр стим уве ре њем: 
»Хри стос Исус ко ји умре, па још и вас кр се, ко ји је с де сне стра-
не Бо гу и мо ли се за нас.« (Ри мља ни ма 8,34) Пе де сет ни ца им је 
до не ла пу ни ну ра до сти у по ја ви Уте ши те ља, упра во она ко ка ко 
је Хри стос обе ћао.

Це ло Не бо у не бе ским дво ро ви ма че ка ло је да по здра ви 
Спа си те ља до бро до шли цом. Док се уз но сио, ишао је на пред, а 
за њим мно штво за ро бље ни ка осло бо ђе них при ли ком Ње го вог 
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вас кр се ња. Не бе ска вој ска пра ти ла је ра до сну по вор ку кли ца-
њем, уз ви ци ма сла ве и не бе ским пе сма ма.

Ка да су се при бли жили Бож јем гра ду, ан ђе ли из прат ње упу-
ти ли су по зив:

»Вра та, уз ви си те вр хо ве сво је,
Уз ви си те се вра та веч на!
Иде цар сла ве.«
Ра до сно је од го во ри ла стра жа ко ја је че ка ла:

»Ко је тај Цар сла ве?«
Ово су го во ри ли не за то што ни су зна ли ко је Он, већ за то 

што су же ле ли да чу ју од го вор уз ви ше не хва ле:

»Го спод кре пак и си лан,
Го спод си лан у бо ју.
Вра та, уз ви си те вр хо ве сво је,
Уз ви си те се вра та веч на!
Иде Цар сла ве.«
По но во се чуо по зив: »Ко је тај Цар сла ве?« Ан ђе ли се ни ка-

да не ума ра ју слу ша ју ћи прослављање Ње го вог име на. Ан ђе ли 
из прат ње од го во ри ли су:

»Го спод над вој ска ма;
Он је Цар сла ве.« (Пса лам 24,7–10)
Та да су се ши ром отво ри ла вра та Бож је га гра да и ан ђе о ско 

мно штво про шло је кроз ка пи је пра ће но то но ви ма ве ли чан-
стве не му зи ке.

Ту је пре сто а око ње га ду га обе ћа ња. Ту су хе ру ви ми и се-
ра фи ми. За по вед ни ци не бе ске вој ске, Бож ји си но ви, пред став-
ни ци без гре шних све то ва сви су на оку пу. Не бе ски са вет пред 
ко јим је Лу ци фер оп ту жио Бо га и Ње го вог Си на, пред став ни-
ци оних без гре шних ца рста ва  над ко ји ма је со то на ми слио да 
за сну је сво ју вла да ви ну – сви се на ла зе ов де да до бро до шли цом 
по здра ве От ку пи те ља. Они су жељ ни да про сла ве Ње го ву по-
бе ду и уз диг ну Га као сво га Ца ра.
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Али за др жао их је ма ха њем ру ке. Још не, Он са да не мо же 
при ми ти ве нац сла ве и цар ске ха љи не. Он из ла зи пред свог 
Оца. По ка зу је сво ју ра ње ну гла ву, про бо де на ре бра, ра ње не но-
ге; по ди же сво је ру ке на ко ји ма се на ла зе ожиљ ци од кли но-
ва. Он по ка зу је до ка зе сво је по бе де. Пред ста вља Бо гу обр та ни 
сноп, оне ко ји су вас кр сли са њим као пред став ни ци ве ли ког 
мно штва, ко је ће иза ћи из гро бо ва при ли ком Ње го вог дру гог 
до ла ска. При ла зи Оцу ко ји се ра ду је ка да се не ки гре шник по-
ка је; ко ји се за јед ног ра дује са пе ва њем. Пре не го што су по ста-
вље ни те ме љи Зе мљи, Отац и Син сје ди ни ли су се у за ве ту да 
от ку пе чо ве ка, ако га со то на бу де по бе дио. Сте гли су сво је ру ке 
у све ча ном за ве ту да ће Хри стос по ста ти Ја мац за људ ски род. 
Хри стос је ис пу нио ово све ча но обе ћа ње. Ка да је на кр сту уз-
вик нуо: »Свр ши се«, обра тио се Оцу. Спо ра зум је у пот пу но сти 
из вр шен. Са да је из ја вио: Оче, свр ше но је. Ис пу нио сам Тво ју 
во љу, о Мој Бо же. Из вр шио сам де ло от ку пље ња. Ако је Тво ја 
прав да за до во ље на »хо ћу да и они ко је си Ми дао бу ду са Мном 
где сам Ја«. (Јо ван 19,30; 17,24)

За чуо се Бож ји глас који је објавио да је прав да за до во ље-
на. Со то на је по бе ђен. Хри сто ви след бе ни ци ко ји су се му чи ли 
и бо ри ли на Зе мљи при хва ће ни су у »Љу ба зно ме«. (Ефе сци ма 
1,6) Пред не бе ским ан ђе ли ма и пред став ни ци ма без гре шних 
све то ва, про гла ше ни су оправ да ни ма. Та мо где је Он, би ће и 
Ње гова цр ква. »Ми лост и исти на сре шће се, прав да и мир по-
љу би ће се.« (Пса лам 85,10) Оче ве ру ке оба ви ле су се око Си на 
и реч је иза шла: »И да Му се по кло не сви ан ђе ли Бож ји.« (Је-
вре ји ма 1,6)

Са не ис ка за ном ра до шћу кне зо ви, и по гла ва ри, и си ле при-
зна ли су вр хов ну власт Кне за жи во та. Не бе ске вој ске па ле су 
ни чи це пред Њим, док су ра до сни уз ви ци ис пу ња ва ли све не-
бе ске дво ро ве: »До стој но је Јаг ње за кла но да  при ми си лу и бо-
гат ство и пре му дрост и ја чи ну и част и сла ву и бла го слов.« (От-
кри ве ње 5,12)

По бед нич ке пе сме при дру жи ле су се му зи ци са ан ђе о ских 
хар фи, све док ни је из гле да ло да је Не бо испуњено ра до шћу и 
хва лом. Љу бав је по бе ди ла. Из гу бље ни је на ђен. Не бо од зва ња 
од гла со ва у уз ви ше ним песма ма ко је об ја вљу ју: »Оно ме што 
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се ди на пре сто лу, и Јаг ње ту бла го слов и част и сла ва и др жа ва 
ва век ве ка. (От кри ве ње 5,13)

Од овог при зо ра не бе ске ра до сти, на ма на Зе мљи вра ћа ју се 
као од јек див не ре чи са мо га Хри ста: »Вра ћам се к Оцу сво је му 
и Оцу ва ше му, и Бо гу сво је му и Бо гу ва ше му.« (Јо ван 20,17) Не-
бе ска по ро ди ца и зе маљ ска по ро ди ца постале су јед но. За нас 
се наш Го спод ваз нео и за нас жи ви. »За то и мо же ва век спа сти 
оне ко ји кроза Њ до ла зе к Бо гу, кад сваг да жи ви да се мо же мо-
ли ти за њих.« (Јев ре ји ма 7,25)
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7,1.9  . . . . . . . . . . . . . .233

Nemija

8,9  . . . . . . . . . . . . . . . .216

O Jovu

11,8  . . . . . . . . . . . . . . .412

14,4  . . . . . . . . . . . . . . .172

28,28  . . . . . . . . . . . . . . .89

(У Попису библијских навода и Индексу важе оригиналне странице.)
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31,32  . . . . . . . . . . . . . .500

38,7  . . . . . . . . . . .281,769

Psalmi

2,1–4  . . . . . . . . . . . . . .778

2,12  . . . . . . . . . . . . . . .414

17,4  . . . . . . . . . . . . . . .123

18,35  . . . . . . . . . . . . . .437

19,7  . . . . . . . . . . .308,505

22,16–18  . . . . . . . . . . .746

22,30  . . . . . . . . . . . . . .828

23,1  . . . . . . . . . . . . . . .477

24,7–10  . . . . . . . . . . . .833

25,14  . . . . . . . . . . . . . .412

33,9  . . . . . . . . . . . . . . .270

37,10  . . . . . . . . . . . . . .763

37,19  . . . . . . . . . . . . . .122

40,7.8  . . . . . . . . . . . . .410

40,8  . . . . . . . . . . . . . . . .24

176,209,329

46,10  . . . . . . . . . . . . . .363

48,2  . . . . . . . . . . . . . . .576

50,10–12  . . . . . . . . . . .434

50,14.15  . . . . . . . . . . .129

51,10  . . . . . . . . . . . . . .174

51,17  . . . . . . . . . . . . . .280

62,7  . . . . . . . . . . . . . . .413

65,6  . . . . . . . . . . . . . . . .20

69,9  . . . . . . . . . . . . . . .158

69,20.21  . . . . . . . . . . .746

72,8  . . . . . . . . . . . . . . .458

77,20  . . . . . . . . . . . . . .480

85,10  . . . . . . . . . .762,834

91,6  . . . . . . . . . . . . . . .348

92,4.5  . . . . . . . . . . . . .282

95,5  . . . . . . . . . . . . . . . .20

100,2–4  . . . . . . . . . . . .288

103,3  . . . . . . . . . . . . . .270

105,37  . . . . . . . . . . . . .824

106,1  . . . . . . . . . . . . . .448

107,29.30  . . . . . . . . . .337

109,5  . . . . . . . . . . . . . .265

111,4  . . . . . . . . . . . . . .281

111,9  . . . . . . . . . . . . . .613

112,4  . . . . . . . . . . . . . . .47

116,12–14  . . . . . . . . . .348

117  . . . . . . . . . . . . . . .672

118,26  . . . . . . . . . . . . .592

119,1–3.9.11  . . . . . . . . .89

119,11  . . . . . . . . . . . . .123

119,14–16  . . . . . . . . . . .89

119,99.100  . . . . . . . . .398

119,165  . . . . . . . . . . . .305

122,2  . . . . . . . . . . . . . .449

122,2–7  . . . . . . . . . . . . .76

138,6  . . . . . . . . . . . . . .301

147,3.4  . . . . . . . . . . . .329

Pri~e

3,1–4  . . . . . . . . . . . . . . .89

8,36  . . . . . . . . . . . . . . .764

11,25  . . . . . . . . . . . . . .142

14,12  . . . . . . . . . . . . . .738

18,10  . . . . . . . . . . . . . .131

20,1  . . . . . . . . . . .149,222

22,2  . . . . . . . . . . . . . . .403

24,11.12  . . . . . . . . . . .641

Propovednik

3,14  . . . . . . . . . . . . . . .769

9,5.6  . . . . . . . . . . . . . .558

12,14  . . . . . . . . . . . . . .398

Pesma nad pesmama

5,10.16  . . . . . . . . . . . .827

Isaija

1,5.6  . . . . . . . . . . . . . .266

1,10–12.16.17  . . . . . . .590

1,25  . . . . . . . . . . . . . . .107

4,4  . . . . . . . . . . . . . . . .107

5,4  . . . . . . . . . . . . . . . .596

6,5  . . . . . . . . . . . . . . . .246

7,14  . . . . . . . . . . . . . . .578

8,13–15  . . . . . . . . . . . .598

9,2–6  . . . . . . . . . . . . . . .56

9,6  . . . . . . . . . .25,363,578

11,1–5  . . . . . . . . . . . . . .56

11,4  . . . . . . . . . . . . . . .103

11,9  . . . . . . . . . . . . . . .828

12,2.3  . . . . . . . . . . . . .449

13,12  . . . . . . . . . .287,790

14,12.14  . . . . . . . . . . .435

14,13.14  . . . . . . . . . . . .22

24,20  . . . . . . . . . . . . . .780

24,23  . . . . . . . . . . . . . .458

26,3  . . . . . . . . . . . . . . .331

26,19  . . . . . . . . . . . . . .786

27,5  . . . . . . . . . . . . . . .259

28,16  . . . . . . . . . .413,598

28,21  . . . . . . . . . . . . . .582

32,2  . . . . . . . . . . . . . . .103

32,17  . . . . . . . . . . . . . .337

33,16  . . . . . . . . . . . . . .122

34,4  . . . . . . . . . . . . . . .780

35,1  . . . . . . . . . . . . . . .305

40,1–5  . . . . . . . . . . . . .135

40,1.9–11  . . . . . . . . . .826

40,5  . . . . . . . . . . . . . . .103

40,9–11  . . . . . . . . . . . .476

40,18–29  . . . . . . . . . . .283

41,10  . . . . . . . . . . . . . .283

42,1  . . . . . . . . . . . . . . . .74

42,2–4  . . . . . . . . . . . . .261

42,3  . . . . . . . . . . . . . . .489

42,4  . . . . . . . . . . . . . . . .34

42,4.21  . . . . . . . . . . . .206

43,1  . . . . . . . . . . . . . . .479

43,1–3  . . . . . . . . . . . . .382

43,1.4  . . . . . . . . . . . . .327

43,12  . . . . . . . . . . . . . .347

44,3  . . . . . . . . . . . . . . . .47

45,22  . . . . . . . . . . . . . .283

48,18  . . . . . . . . . . . . . .331

49,4.5.7–10  . . . . . . . . .679

49,6  . . . . . . . . . . . .63,465

49,16  . . . . . . . . . . . . . .479

49,24.25  . . . . . . . . . . .259

50,4  . . . . . . . . . . . . . . .254

50,7–10  . . . . . . . . . . . .123

52,7–10  . . . . . . . . . . . .828

52,14  . . . . . . . . . .118,690

53,2  . . . . . . . . . . . . . . . .27

53,3  . . . . . . . . . . . . . . .600

53,3.4  . . . . . . . . . . . . .471

53,4–6  . . . . . . . . . . . . .484

53,5  . . . . . . . . . . . . . . . .25

53,6  . . . . . . . . . . . . . . .329

53,6.7  . . . . . . . . . . . . .113

53,7  . . . . . . . . . . .136,706

53,11  . . . . . . . . . . . . . .828

53,12  . . . . . . . . . . . . . .751

54,10  . . . . . . . . . . . . . .483

54,13  . . . . . . . . . . . . . .387



727ПО ПИС БИ БЛИЈ СКИХ НА ВО ДА 

55,3.4  . . . . . . . . . . . . .471

55,13  . . . . . . . . . . . . . .305

56,6.7  . . . . . . . . . . . . .288

56,7  . . . . . . . . . . . . . . . .27

56,12  . . . . . . . . . . . . . .635

57,15  . . . . . . . . . .180,300

57,18  . . . . . . . . . . . . . .301

57,20.21  . . . . . . . . . . .336

58,4–6.10  . . . . . . . . . .278

58,7–10  . . . . . . . . . . . .369

58,8  . . . . . . . . . . . . . . .350

58,13.14  . . . . . . . . . . .289

59,14.15  . . . . . . . . . . .222

59,19  . . . . . . . . . . . . . .828

60,3  . . . . . . . . . . . . . . . .34

61,1.2  . . . . . . . . . . .34,217

61,2  . . . . . . . . . . . . . . .240

61,3  . . . . . . . . . . . . . . .301

62,4  . . . . . . . . . . . . . . .103

62,4.5  . . . . . . . . . . . . .151

64,6  . . . . . . . . . . . . . . .174

65,8  . . . . . . . . . . . . . . .149

66,1.2  . . . . . . . . . . . . .437

66,23  . . . . . . . . . .283,770

Jeremija

3,12.13  . . . . . . . . . . . .300

6,16  . . . . . . . . . . . . . . .331

6,19  . . . . . . . . . . . . . . .588

13,20.21  . . . . . . . . . . .641

15,16  . . . . . . . . . . . . . .386

17,5  . . . . . . . . . . . . . . .414

23,6  . . . . . . . . . . . . . . .578

29,11  . . . . . . . . . . . . . . .57

31,3  . . . . . . . . . . . . . . .480

31,13  . . . . . . . . . . . . . .301

31,33–37  . . . . . . . . . . .106

Jezekiq

4,6  . . . . . . . . . . . . . . . .233

12,22  . . . . . . . . . . . . . . .31

20,12  . . . . . . . . . . . . . .288

20,20  . . . . . . . . . . . . . .283

28,6–19  . . . . . . . . . . . .763

28,12  . . . . . . . . . . . . . .758

33,11  . . . . . . . . . . . . . .582

33,15.16  . . . . . . . . . . .556

34,4  . . . . . . . . . . . . . . .478

34,16.23.25.28  . . . . . .477

34,26  . . . . . . . . . . . . . .141

34,31  . . . . . . . . . . . . . .479

36,26  . . . . . . . . . . . . . .407

36,26.27  . . . . . . . . . . .174

Danilo

2,44  . . . . . . . . . . . . . . . .34

4,17  . . . . . . . . . . . . . . .130

7,25  . . . . . . . . . . . . . . .763

7,27  . . . . . . . . . . . . . . .828

9,24.25.27  . . . . . . . . . .233

10,8  . . . . . . . . . . . . . . .246

10,21  . . . . . . . . . . . . . . .99

12,4.10  . . . . . . . . . . . .234

Osija

6,3  . . . . . . . . . . . . . . . .261

11,4  . . . . . . . . . . . . . . .480

12,5  . . . . . . . . . . . . . . .579

13,9  . . . . . . . . . . .583,588

Joilo

2,23  . . . . . . . . . . . . . . .827

3,16  . . . . . . . . . . . . . . .780

Amos

3,7  . . . . . . . . . . . . . . . .234

Avdija

16  . . . . . . . . . . . . . . . .763

Mihej

5,2  . . . . . . . . . . . . .44,470

5,7  . . . . . . . . . . . . . . . . .27

6,6.7  . . . . . . . . . . . . . .469

7,18  . . . . . . . . . . .241,582

7,19  . . . . . . . . . . .162,806

Avakum

3,17.18  . . . . . . . . . . . .122

Sofonija

3,17  . . . . . . . . . . . . . . .151

Zaharija

6,12.13  . . . . . . . . . . . .166

9,9  . . . . . . . . . . . .569,592

9,16.17  . . . . . . . . . . . . .26

12,10  . . . . . . . . . . . . . .580

13,7  . . . . . . . . . . .483,686

Malahija

3,1–3  . . . . . . . . . . . . . .161

4,1  . . . . . . . . . . . . . . . .763

4,2  . . . . . . . . . . . . .22,261

Matej

2  . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

2,18  . . . . . . . . . . . . . . . .32

3,1–12  . . . . . . . . . . . . . .97

3,2  . . . . . . . . . . . . . . . .506

3,3  . . . . . . . . . . . . . . . .224

3,11  . . . . . . . . . . . . . . .107

3,12  . . . . . . . . . . . . . . .392

3,13–17  . . . . . . . . . . . .109

3,17  . . . . . . . . . . .119,579

4,1–11  . . . . . . . . . . . . .114

4,3.6  . . . . . . . . . . . . . .746

4,4  . . . . . . . . . . . .390,677

4,5–11  . . . . . . . . . . . . .124

4,18–22  . . . . . . . . . . . .244

4,23  . . . . . . . . . . . . . . .821

5  . . . . . . . . . . . . . . . . .298

5,13  . . . . . . . . . . . . . . .439

5,18  . . . . . . . . . . . . . . .283

5,44  . . . . . . . . . . . . . . .265

5,45  . . . . . . . . . . . . . . .649

6  . . . . . . . . . . . . . . . . .298

6,33  . . . . . . . . . . . . . . .121

7  . . . . . . . . . . . . . . . . .298

7,12  . . . . . . . . . . . . . . .640

7,24.25  . . . . . . . . . . . .314

7,29  . . . . . . . . . . . . . . .253

8,2.3  . . . . . . . . . . . . . .266

8,2–4  . . . . . . . . . . . . . .262

8,3  . . . . . . . . . . . .263,776

8,5–13  . . . . . . . . . . . . .315

8,10  . . . . . . . . . . . . . . . .64

8,11  . . . . . . . . . . . . . . .622

8,19.20  . . . . . . . . . . . .294

8,20  . . . . . . . . . . . . . . .383

8,23–34  . . . . . . . . . . . .333
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9,1.32.34  . . . . . . . . . . .262

9,6  . . . . . . . . . . . . . . . .821

9,9–17  . . . . . . . . . . . . .272

9,18–26  . . . . . . . . . . . .342

9,34  . . . . . . . . . . . . . . .321

9,38  . . . . . . . . . . . . . . .361

10  . . . . . . . . . . . . . . . .349

10,8  . . . . . . . . . . . . . . .504

10,17.18  . . . . . . . . . . .354

10,23  . . . . . . . . . . . . . .541

10,32  . . . . . . . . . . . . . .707

11,1–11  . . . . . . . . . . . .214

11,14  . . . . . . . . . . . . . .135

11,28  . . . . . . . . . . . . . .289

11,28–30  . . . . . . . . . . .328

12,5–7  . . . . . . . . . . . . .285

12,10–12  . . . . . . . . . . .286

12,21  . . . . . . . . . . . . . .489

12,22–50  . . . . . . . . . . .321

12,40.41  . . . . . . . . . . .406

14,1–11  . . . . . . . . . . . .214

14,1.2.12.13  . . . . . . . .359

14,2  . . . . . . . . . . . . . . .729

14,13–21  . . . . . . . . . . .364

14,22–33  . . . . . . . . . . .377

14,30  . . . . . . . . . . . . . .673

15,1–20  . . . . . . . . . . . .395

15,19  . . . . . . . . . . . . . .172

15,21–28  . . . . . . . . . . .399

15,22  . . . . . . . . . .399,608

15,29–39  . . . . . . . . . . .404

16,1–12  . . . . . . . . . . . .404

16,13–28  . . . . . . . . . . .410

17,1–8  . . . . . . . . . . . . .419

17,9–21  . . . . . . . . . . . .426

17,22–27  . . . . . . . . . . .432

18,1–20  . . . . . . . . . . . .432

18,7  . . . . . . . . . . . . . . .438

19,13–15  . . . . . . . . . . .511

19,16–22  . . . . . . . . . . .518

20,18.19  . . . . . . . . . . .777

20,20–28  . . . . . . . . . . .547

20,22  . . . . . . . . . . . . . .689

20,26  . . . . . . . . . . . . . .650

20,28  . . . . . . . . . . . . . .642

21,1–11  . . . . . . . . . . . .569

21,12–16  . . . . . . . . . . .589

21,23–46  . . . . . . . . . . .589

21,9  . . . . . . . . . . . . . . .609

21,17–19  . . . . . . . . . . .580

22,15–46  . . . . . . . . . . .601

23  . . . . . . . . . . . . . . . .610

23,8.10  . . . . . . . . . . . .414

23,23  . . . . . . . . . . . . . . .88

23,38  . . . . . . . . . . . . . .627

23,39  . . . . . . . . . . . . . .580

24  . . . . . . . . . . . . . . . .627

24,15  . . . . . . . . . . . . . .234

24,32.33  . . . . . . . . . . .632

25,23  . . . . . . . . . . . . . .523

25,31  . . . . . . . . . . . . . .832

25,31–46  . . . . . . . . . . .637

26,6–13  . . . . . . . . . . . .557

26,20–29  . . . . . . . . . . .652

26,29  . . . . . . . . . . . . . .149

26,31  . . . . . . . . . .673,743

26,32  . . . . . . . . . . . . . .674

26,33  . . . . . . . . . . . . . .811

26,36–56  . . . . . . . . . . .685

26,39  . . . . . . . . . . . . . .759

26,41  . . . . . . . . . . . . . .713

26,48  . . . . . . . . . .695,721

26,57–75  . . . . . . . . . . .698

27,1  . . . . . . . . . . . . . . .698

27,2.11–31  . . . . . . . . .723

27,4  . . . . . . . . . . . . . . .722

27,22  . . . . . . . . . . . . . .622

27,25  . . . . . . . . . . . . . .785

27,31–53  . . . . . . . . . . .741

27,42  . . . . . . . . . . . . . .780

27,50  . . . . . . . . . . . . . .772

27,54  . . . . . . . . . . . . . .770

27,62.63  . . . . . . . . . . .796

27,62–65  . . . . . . . . . . .778

28,1.5–8  . . . . . . . . . . .788

28,2–4.11–15  . . . . . . .779

28,16–20  . . . . . . . . . . .818

28,19.20  . . . . . . . . . . .819

28,18  . . . . . . . .25,319,800

28,20  . . . . . . .166.224,830

Marko

1,1–8  . . . . . . . . . . . . . . .97

1,9–11  . . . . . . . . . . . . .109

1,12.13  . . . . . . . . .114,124

1,14.15  . . . . . . . . . . . .231

1,16–20  . . . . . . . . . . . .244

1,24  . . . . . . . . . . .467,579

1,27  . . . . . . . . . . . . . . .256

1,35  . . . . . . . . . . . . . . .362

1,40–45  . . . . . . . . . . . .262

2,1–12  . . . . . . . . . . . . .262

2,7  . . . . . . . . . . . . . . . .269

2,14–22  . . . . . . . . . . . .272

2,27.28  . . . . . . . . . . . .285

3,4.5  . . . . . . . . . . . . . .286

3,8  . . . . . . . . . . . . . . . .298

3,13–19  . . . . . . . . . . . .290

3,20–35  . . . . . . . . . . . .321

4,28  . . . . . . . . . . . . . . .367

4,35–41  . . . . . . . . . . . .333

4,40  . . . . . . . . . . . . . . .335

5,1–20  . . . . . . . . . . . . .333

5,21–43  . . . . . . . . . . . .342

5,39  . . . . . . . . . . . . . . .534

6,7–11  . . . . . . . . . . . . .349

6,16  . . . . . . . . . . . . . . .729

6,17–28  . . . . . . . . . . . .214

6,25  . . . . . . . . . . . . . . .221

6,30–32  . . . . . . . . . . . .359

6,32–44  . . . . . . . . . . . .364

6,45–52  . . . . . . . . . . . .377

6,55  . . . . . . . . . . . . . . .384

7,1–23  . . . . . . . . . . . . .395

7,24–36  . . . . . . . . . . . .399

7,31–37  . . . . . . . . . . . .404

8,1–21  . . . . . . . . . . . . .404

8,27–38  . . . . . . . . . . . .410

8,38  . . . . . . . . . . . . . . .422

9,2–8  . . . . . . . . . . . . . .419

9,3  . . . . . . . . . . . . . . . .739

9,9–29  . . . . . . . . . . . . .426

9,30–50  . . . . . . . . . . . .432

9,43–45  . . . . . . . . . . . .438

10,1  . . . . . . . . . . . . . . .488

10,13–16  . . . . . . . . . . .511

10,17–22  . . . . . . . . . . .518

10,24.26  . . . . . . . . . . .555

10,32–45  . . . . . . . . . . .547

11,1–10  . . . . . . . . . . . .569

11,11–14  . . . . . . . . . . .580

11,20.21  . . . . . . . . . . .580

11,15–19  . . . . . . . . . . .589

11,27–33  . . . . . . . . . . .589

12,1–12  . . . . . . . . . . . .589

12.13–40  . . . . . . . . . . .601

12,41–44  . . . . . . . . . . .610

13  . . . . . . . . . . . . . . . .627

13.13  . . . . . . . . . . . . . .355
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14,3–11  . . . . . . . . . . . .557

14,17–25  . . . . . . . . . . .652

14,27.29  . . . . . . . . . . .688

14,29–31  . . . . . . . . . . .673

14,30  . . . . . . . . . . . . . .712

14,32–50  . . . . . . . . . . .685

14,38  . . . . . . . . . . . . . .126

14,53–72  . . . . . . . . . . .698

15,1  . . . . . . . . . . . . . . .698

15,1–20  . . . . . . . . . . . .723

15,20–38  . . . . . . . . . . .741

16,1–8  . . . . . . . . . . . . .788

16,15  . . . . . . . . . .369,818

16,17.18  . . . . . . . . . . .821

16,20  . . . . . . . . . . . . . .827

Luka

1,5–23.57–80 97

1,15  . . . . . . . . . . . . . . .219

1,32,33  . . . . . . . . . . . . .82

1,38  . . . . . . . . . . . . . . . .98

1,53  . . . . . . . . . . . . . . .268

2,1–20  . . . . . . . . . . . . . .43

2,14  . . . . . . . . . . . . . . .308

2,21–38  . . . . . . . . . . . . .50

2,32  . . . . . . . . . . . . . . .465

2,35  . . . . . . . . . . . . . . .145

2,39.40  . . . . . . . . . . . . .68

2,41–51  . . . . . . . . . . . . .75

2,49  . . . . . . . . . . .146,486

2,52  . . . . . . . . . . . . . . . .68

3,1–18  . . . . . . . . . . . . . .97

3,13  . . . . . . . . . . . . . . .553

3,21.22  . . . . . . . . . . . .109

4,1–13  . . . . . . . . . . . . .114

4,5–13  . . . . . . . . . . . . .124

4,16.17  . . . . . . . . . . . .236

4,16–30  . . . . . . . . . . . .236

4,18  . . . . . . . . . . .428,500

4,18.19  . . . . . . . . . . . .358

4,20–22  . . . . . . . . . . . .237

4,23–27  . . . . . . . . . . . .238

4,32  . . . . . . . .253,355,453

5,1–11  . . . . . . . . . . . . .244

5,12–28  . . . . . . . . . . . .262

5,15.16  . . . . . . . . . . . .362

5,27–39  . . . . . . . . . . . .272

6,3.4  . . . . . . . . . . . . . .285

6,12  . . . . . . . . . . . . . . .362

6,12–16  . . . . . . . . . . . .290

6,17–19  . . . . . . . . . . . .298

6,35  . . . . . . . . . . . . . . .311

6,38  . . . . . . . . . . .249,371

7,1–17  . . . . . . . . . . . . .315

7,19–28  . . . . . . . . . . . .214

7,23  . . . . . . . . . . . . . . .217

7,30  . . . . . . . . . . . . . . .595

7,36–50  . . . . . . . . . . . .557

8,22–39  . . . . . . . . . . . .333

8,40–56  . . . . . . . . . . . .342

8,46  . . . . . . . . . . . . . . .287

9,1–6  . . . . . . . . . . . . . .349

9,7–10  . . . . . . . . . . . . .359

9,10–17  . . . . . . . . . . . .364

9,18–27  . . . . . . . . . . . .410

9,28–36  . . . . . . . . . . . .419

9,37–45  . . . . . . . . . . . .426

9,46–48  . . . . . . . . . . . .432

9,51–56  . . . . . . . . . . . .485

9,56  . . . . . . . . . . . . . . .582

10,1  . . . . . . . . . . . . . . .488

10,1–24  . . . . . . . . . . . .485

10,3  . . . . . . . . . . . . . . .353

10,5  . . . . . . . . . . . . . . .351

10,25–37  . . . . . . . . . . .497

10,30–32  . . . . . . . . . . .499

10,36  . . . . . . . . . . . . . .503

10,38–42  . . . . . . . . . . .524

11,9  . . . . . . . . . . . . . . .495

12,1  . . . . . . . . . . . . . . .408

12,32–34  . . . . . . . . . . .496

12,37  . . . . . . . . . . . . . .634

12,42  . . . . . . . . . . . . . .634

13,27  . . . . . . . . . . . . . .825

13,35  . . . . . . . . . . . . . .242

14,24  . . . . . . . . . . . . . .495

15,24.32  . . . . . . . . . . .496

16,17  . . . . . . . . . . . . . .308

16,31  . . . . . . . . . .407,799

17,20–22  . . . . . . . . . . .506

18,7.8  . . . . . . . . . . . . .495

18,11.13  . . . . . . . . . . .495

18,15–17  . . . . . . . . . . .511

18,18–23  . . . . . . . . . . .518

18,27  . . . . . . . . . . . . . .555

18,31–34  . . . . . . . . . . .547

19,1–10  . . . . . . . . . . . .552

19,29–44  . . . . . . . . . . .569

19,45–48  . . . . . . . . . . .589

20,1–19  . . . . . . . . . . . .589

20,20–47  . . . . . . . . . . .601

20,22–25  . . . . . . . . . . .725

20,45–47  . . . . . . . . . . .610

21,1–4  . . . . . . . . . . . . .610

21,5–38  . . . . . . . . . . . .627

21,31.34.46  . . . . . . . . .234

22,7–18.24  . . . . . . . . .642

22,14–23  . . . . . . . . . . .652

22,31.32  . . . . . . . .713,812

22,35  . . . . . . . . . . . . . .273

22,39–53  . . . . . . . . . . .685

22,54–71  . . . . . . . . . . .698

23,1–25  . . . . . . . . . . . .723

23,26–46  . . . . . . . . . . .741

23,31  . . . . . . . . . . . . . .794

23,34  . . . . . . . . . . . . . .760

23,46  . . . . . . . . . .771,772

23,56  . . . . . . . . . . . . . .774

24,1–12  . . . . . . . . . . . .788

24,13–33  . . . . . . . . . . .795

24,21  . . . . . . . . . . . . . .794

24,27  . . . . . . . . . . . . . .234

24,33–48  . . . . . . . . . . .802

24,50–53  . . . . . . . . . . .829

Jovan

1,1–3  . . . . . . . . . . . . . .281

1,3  . . . . . . . . . . . . . . . .288

1,4  . . . . . . . . . . . .570,465

1,4.5.9  . . . . . . . . . . . . .464

1,5  . . . . . . . . . . . . .80,470

1,9  . . . . . . . . . . . . . . . .317

1,11  . . . . . . . . . . . . . . . .27

1,12.13  . . . . . . . . . . . .509

1,12.18  . . . . . . . . . . . .464

1,14  . . . . .24,139,387,507

1,16  . . . . . . . . . . . . . . .250

1,19–51  . . . . . . . . . . . .132

1,27  . . . . . . . . . . . . . . .136

1,27.29  . . . . . . . . . . . .216

1,29  . . . .176,180,385,439,

477,579,594,622,651

1,29–34  . . . . . . . . . . . .137

1,45  . . . . . . . . . . .145,292

1,46  . . . . . . . . . . . . . . . .71

1,50  . . . . . . . . . . . . . . .148

2,1–11  . . . . . . . . . . . . .144

2,4  . . . . . . . . . . . . . . . .486
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2,12–22  . . . . . . . . . . . .154

2,16  . . . . . . . . . . . . . . .591

2,19  . . . . . . . . . . .777,785

2,19.21  . . . . . . . . . . . .705

3,1–17  . . . . . . . . . . . . .167

3,3  . . . . . . . . . . . .168,189

3,4  . . . . . . . . . . . . . . . .389

3,14  . . . . . . . . . . . . . . .485

3,14.15  . . . . .415,660,775

3,16  . . . . . . . . . .22,25,493

3,17  . . . . . . . . . . . . . . .211

3,22–36  . . . . . . . . . . . .178

3,29  . . . . . . . . . . . . . . .277

3,33  . . . . . . . . . . . . . . .181

3,36  . . . . . . . . . . . . . . .396

4,1–42  . . . . . . . . . . . . .183

4,14  . . . . . . . . . . .454,787

4,34  . . . . . . . . . . . . . . .190

4,34–54  . . . . . . . . . . . .196

4,48  . . . . . . . . . . . . . . .315

5  . . . . . . . . . . . . . . . . .201

5,14  . . . . . . . . . . . . . . .824

5,18  . . . . . . . . . . . . . . .207

5,24  . . . . . . . . . . . . . . .211

5,28.29  . . . . . . . . . . . .211

5,30  . . . . . . . .180,336,675

5,39  . . . . . . . . . . . . . . .211

6,1–13  . . . . . . . . . . . . .364

6,5.7  . . . . . . . . . . . . . .293

6,14–21  . . . . . . . . . . . .377

6,22–71  . . . . . . . . . . . .383

6,30  . . . . . . . . . . . . . . .626

6,33  . . . . . . . . . . . . . . .386

6,37  . . . . . . . . . . . . . . .429

6,38  . . . . . . . . . . . . . . .330

6,45  . . . . . . . . . . . . . . .412

6,51  . . . . . . . . . . . . . . . .25

6,53  . . . . . . . . . . . . . . .719

6,53–55  . . . . . . . . . . . .660

6,54  . . . . . . . . . . . . . . .787

6,54.56.57  . . . . . . . . . .661

6,57  . . . . . . . . . . . . . . . .21

6,70  . . . . . . . . . . .673,720

7,1–15,37–39  . . . . . . .447

7,6  . . . . . . . . . . . . . . . .485

7,15  . . . . . . . . . . . . . . . .70

7,16.17  . . . . . . . . . . . .455

7,16–36  . . . . . . . . . . . .455

7,40–53  . . . . . . . . . . . .455

7,17  . . . . . . . . . . .258,459

7,18  . . . . . . . . . . . .21,456

7,51  . . . . . . . . . . . . . . .699

8,1–11  . . . . . . . . . . . . .455

8,12–59  . . . . . . . . . . . .463

8,25  . . . . . . . . . . . . . . .465

8,28  . . . . . . . . . . . . . . . .21

8,29  . . . . . . . . . . . . . . .685

8,32  . . . . . . . . . . . . . . .258

8,44.45  . . . . . . . . . . . .467

8,46  . . . . . . . . . . . . . . .287

8,50  . . . . . . . . . . . . . . . .21

8,51.52  . . . . . . . . . . . .787

9  . . . . . . . . . . . . . . . . .463

9,4  . . . . . . . . . . . . . . . . .73

9,7  . . . . . . . . . . . . . . . .824

10,1–30  . . . . . . . . . . . .476

10,10  . . . . . . . . . .270,787

10,11  . . . . . . . . . . . . . . .25

10,14.15  . . . . . . . . . . .483

10,16  . . . . . . . . . . . . . .483

10,17.18  . . . . . . . . . . .785

10,33  . . . . . . . . . . . . . .470

10,41  . . . . . . . . . . . . . .219

11,1–44  . . . . . . . . . . . .524

11,47–54  . . . . . . . . . . .537

11,55–57  . . . . . . . . . . .557

12,1–11  . . . . . . . . . . . .557

12,8  . . . . . . . . . . . . . . .640

12,12–19  . . . . . . . . . . .569

12,20–43  . . . . . . . . . . .621

12,28  . . . . . . . . . . . . . .409

12,31  . . . . . . . . . . . . . .679

12,48  . . . . . . . . . . . . . .626

13,1–17  . . . . . . . . . . . .642

13,11  . . . . . . . . . . . . . .653

13,11.18  . . . . . . . . . . .655

13,18–30  . . . . . . . . . . .652

13,27  . . . . . . . . . . . . . .717

13,31–38  . . . . . . . . . . .662

13,34  . . . . . . . . . . . . . .504

13,36.37  . . . . . . . . . . .815

14  . . . . . . . . . . . . . . . .662

14,3  . . . . . . . . . . . . . . .832

14,5–8  . . . . . . . . . . . . .293

14,6  . . . . . . . . . . . . . . . .25

14,16–18  . . . . . . . . . . .669

14,17  . . . . . . . . . . . . . .494

14,27  . . . . . . . . . . . . . .659

14,30  . . . . . . . . . .123,679

15  . . . . . . . . . . . . . . . .662

15,10  . . . . . . . . . . . . . .287

15,12  . . . . . . . . . . . . . .641

15,17  . . . . . . . . . . . . . .504

16  . . . . . . . . . . . . . . . .662

16,11  . . . . . . . . . . . . . .679

16,12  . . . . . . . . . . . . . .507

16,19.20  . . . . . . . . . . .277

16,22  . . . . . . . . . . . . . .788

16,23.24  . . . . . . . . . . .833

16,24  . . . . . . . . . . . . . .667

16,32  . . . . . . . . . . . . . .697

16,33  . . . . . . . . . . . . . .123

17  . . . . . . . . . . . . . . . .662

17,4  . . . . . . . . . . . . . . .829

17,24  . . . . . . . . . . . . . .834

18,1–12  . . . . . . . . . . . .685

18,13–27  . . . . . . . . . . .698

18,28–40  . . . . . . . . . . .723

18,36  . . . . . . . . . . . . . .509

19,1–16  . . . . . . . . . . . .723

19,4  . . . . . . . . . . . . . . .749

19,15  . . . . . . . . . . . . . .475

19,16–30  . . . . . . . . . . .741

19,30  . . . . . . . . . .490,709,

758,771,834

19,34–37  . . . . . . . . . . .772

20,1–18  . . . . . . . . . . . .788

20,17  . . . . . . . . . .751,835

20,19–29  . . . . . . . . . . .802

20,31  . . . . . . . . . . . . . .403

21,1–22  . . . . . . . . . . . .809

Dela

1,9–12  . . . . . . . . . . . . .829

3,21  . . . . . . . . . . . . . . .769

3,22  . . . . . . . . . . . . .34,52

4,12  . . . . . . . . . . .175,806

4,13  . . . . . . . . . . . . . . .354

4,32–34  . . . . . . . . . . . .551

5,28  . . . . . . . . . . . . . . .672

5,31  . . . . . . . . . . . . . . .175

5,41  . . . . . . . . . . . . . . .508

6,7  . . . . . . . . . . . . . . . .266

6,10,15  . . . . . . . . . . . .354

8,4  . . . . . . . . . . . . . . . .233

10,43  . . . . . . . . . . . . . .211

17,26.27  . . . . . . . . . . .403

17,27  . . . . . . . . . . . . . . .69

17,31  . . . . . . . . . . . . . .633
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Rimqanima

1,4  . . . . . . . . . . . . . . . .600

1,20  . . . . . . . . . . . . . . .281

3,26  . . . . . . . . . . . . . . .762

5,1  . . . . . . . . . . . . . . . .337

7,12  . . . . . . . . . . . . . . .309

7,24  . . . . . . . . . . . . . . .203

8,2  . . . . . . . . . . . .210,466

8,3  . . . . . . . . .116,175,312

8,7  . . . . . . . . . . . . . . . .172

8,11  . . . . . . . . . . . . . . .320

8,29  . . . . . . . . . . .341,827

8,33.34  . . . . . . . . . . . .568

8,34  . . . . . . . . . . . . . . .833

10,6–9  . . . . . . . . . . . . .184

10,11–13  . . . . . . . . . . .403

10,12  . . . . . . . . . . . . . .249

10,20.21  . . . . . . . . . . .458

11,33  . . . . . . . . . . . . . . .48

12,1  . . . . . . . . . . . . . . .439

14,5.12  . . . . . . . . . . . .550

14,19  . . . . . . . . . . . . . .356

15,1  . . . . . . . . . . . . . . .440

16,25  . . . . . . . . . . . . . . .22

1. Korin}anima

1,4  . . . . . . . . . . . . . . . .510

2,2  . . . . . . . . . . . . . . . .510

2,9.10  . . . . . . . . . . . . .412

2,14  . . . . . . . . . . .392,509

3,11  . . . . . . . . . . . . . . .413

3,16.17  . . . . . . . . . . . .161

3,22.23  . . . . . . . . . . . .288

5,11  . . . . . . . . . . . . . . .656

6,11  . . . . . . . . . . . . . . .510

9,19  . . . . . . . . . . . . . . .550

10,11  . . . . . . . . . . . . . .106

10,13  . . . . . . . . . . . . . .129

10,33  . . . . . . . . . . . . . .550

11,3  . . . . . . . . . . . . . . .414

11,26  . . . . . . . . . .149,659

11,23–26  . . . . . . . . . . .652

11,27–29  . . . . . . . . . . .656

11,31  . . . . . . . . . . . . . .314

12,11  . . . . . . . . . . . . . .823

13,4.5  . . . . . . . . . . . . .549

13,12  . . . . . . . . . . . . . .804

15,45  . . . . . . . . . . . . . .270

16,51–53  . . . . . . . . . . .422

15,52  . . . . . . . . . . . . . .632

2. Korin}anima

3,18  . . . . . . . . . . . . . . . .83

4,6  . . . . . . . . . . . .282,464

4,7  . . . . . . . . . . . . . . . .297

4,15  . . . . . . . . . . .288,550

4,18  . . . . . . . . . . .412,662

5,19  . . . . . . . . . . . . . . .762

5,20  . . . . . . . . . . .441,510

6,16  . . . . . . . . . . .162,311

8,9  . . . . . . . . . . . . . . . . .88

9,6–11  . . . . . . . . . . . . .371

10,5  . . . . . . . . . . . . . . .135

12,10  . . . . . . . . . . . . . .493

13,5  . . . . . . . . . . . . . . .314

Galatima

1,4  . . . . . . . . . . . . . . . .266

2,20  . . . . . . . . . . .391,510

3,7  . . . . . . . . . . . . . . . .556

3,13  . . . . . . . . . . . . . . .741

3,28  . . . . . . . . . . . . . . .403

4,4,5  . . . . . . . . . . . . . . .31

5,13  . . . . . . . . . . . . . . .651

5,21  . . . . . . . . . . . . . . .806

6,1  . . . . . . . . . . . .440,504

6,14  . . . . . . . . . . . . . . .661

Efescima

1,6  . . . . . . . . . . . .113,834

1,19  . . . . . . . . . . . . . . .200

1,22.23  . . . . . . . . . . . .414

2,1  . . . . . . . . . . . .203,209

2,7  . . . . . . . . . . . . .26,249

2,21.22  . . . . . . . . . . . .162

2,22  . . . . . . . . . . . . . . .209

3,6  . . . . . . . . . . . . . . . .402

3,10.11  . . . . . . . . . . . . .26

3,16.20  . . . . . . . . . . . .200

3,18.19  . . . . . . . . . . . .670

3,20  . . . . . . . . . . .249,421

4,11–13  . . . . . . . . . . . .362

4,18  . . . . . . . . . . . . . . .764

5,2  . . . . . . . . . . . . . . . .563

5,14  . . . . . . . . . . . . . . .320

6,12  . . . . . . . . . . .352,508

Filibqanima

1,20.21  . . . . . . . . . . . .549

1,29  . . . . . . . . . . . . . . .225

2,6.7  . . . . . . . . . . . . . . .22

2,7.8  . . . . . . . . . . . . . .436

2,8  . . . . . . . . . . . . . . . . .25

2,13  . . . . . . . . . . . . . . .672

3,10  . . . . . . . . . . . . . . .210

3,21  . . . . . . . . . . . . . . . .23

Kolo{anima

1,13  . . . . . . . . . . . . . . .320

1,23  . . . . . . . . . . . . . . .633

2,3  . . . . . . . . . . . . . . . .465

2,9.10  . . . . . . . . . . . . .181

2,15  . . . . . . . . . . . . . . .165

3,3  . . . . . . . . . . . . . . . .224

3,4  . . . . . . . . . . . . . . . .787

1. Soluwanima

4,14  . . . . . . . . . . . . . . .786

4,16  . . . . . . . . . . . . . . .832

4,16.17  . . . . . . . . . . . .320

5,3  . . . . . . . . . . . . . . . .635

5,4–6  . . . . . . . . . . . . . .235

2. Soluwanima

2.8  . . . . . . . . . . . . . . . .108

2.14  . . . . . . . . . . . . . . .341

1. Timotiju

3.16  . . . . . . . . . . . . . . . .24

4,1  . . . . . . . . . . . . . . . .257

5,10  . . . . . . . . . . . . . . .564

2. Timotiju

1,7  . . . . . . . . . . . . . . . .341

4,2  . . . . . . . . . . . . . . . .805

4,6–8  . . . . . . . . . . . . . .549

4,16.17  . . . . . . . . . . . .355

Titu

3,5  . . . . . . . . . . . . . . . .317

Jevrejima

1,3  . . . . . . . . . . . . . . . . .55

1,6  . . . . . . . . . . . . . . . .834
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1,9  . . . . . . . . . . . .180,734

1,14  . . . . . . . . . . . . . . .832

2,11  . . . . . . . . . . . . . . . .25

2,14.15  . . . . . . . . . . . .320

2,17  . . . . . . . . . . . . . . . .24

2,14–16  . . . . . . . . . . . .166

4,15  . . . . . . . . . . . . . . . .24

5,2  . . . . . . . . . . . .297,499

7,24  . . . . . . . . . . . . . .5,25

7,25  . . . . . . . . . . .166,835

7,26  . . . . . . . . . . . . . . . .25

8,2  . . . . . . . . . . . . . . . .166

8,5  . . . . . . . . . . . . . . . .209

9,8–12  . . . . . . . . . . . . .166

9,12  . . . . . . . . . . . . . . .757

9,28  . . . . . . . . . . . . . . .422

10,5–7  . . . . . . . . . . . . . .23

10,7  . . . . . . . . . . . . . . .757

10,21  . . . . . . . . . . . . . . .55

11,6  . . . . . . . . . . . . . . .126

11,8  . . . . . . . . . . . . . . . .60

12,2  . . . . . . . . . . . . . . .523

12,24  . . . . . . . . . . . . . .166

12,26  . . . . . . . . . . . . . .780

12,29  . . . . . . . . . . . . . .107

13,12  . . . . . . . . . . . . . .741

Jakov

1,5  . . . . . . . . . . . .313,363

2,10  . . . . . . . . . . . . . . .763

2,12  . . . . . . . . . . . . . . .466

4,7.8  . . . . . . . . . . . . . .131

5,20  . . . . . . . . . . . . . . .440

1. Petrova

1,11  . . . . . . . . . . . . . . .234

1,19  . . . . . . . . . . . .50,653

2,3–5  . . . . . . . . . . . . . .413

2,3–8  . . . . . . . . . . . . . .599

2,21  . . . . . . . . . . . . . . .209

3,9  . . . . . . . . . . . . . . . .265

4,12.13  . . . . . . . . . . . .416

5,1–4  . . . . . . . . . . . . . .817

2. Petrova

1,4  . . . . . . . . . . . . . . . .123

1,16  . . . . . . . . . . . . . . .425

1,19  . . . . . . . . . . . . . . .464

2,9  . . . . . . . . . . . . . . . .528

3,4  . . . . . . . . . . . . . . . .635

3,10  . . . . . . . . . . . . . . .780

3,12  . . . . . . . . . . . . . . .633

1. Jovanova

1,1–3  . . . . . . . . . . . . . .340

1,2  . . . . . . . . . . . . . . . .250

1,9  . . . . . . . . . . . .266,806

2,3  . . . . . . . . . . . . . . . .396

2,3.6  . . . . . . . . . . . . . .409

2,6  . . . . . . . . . . . . . . . .504

3,2  . . . . . . . . . . . . . . . .113

3,8  . . . . . . . . . . . . . . . .270

3,11.16  . . . . . . . . . . . .551

3,22  . . . . . . . . . . . . . . .668

4,7  . . . . . . . . . . . .139,638

4,7.16  . . . . . . . . . . . . .816

4,12.20  . . . . . . . . . . . .505

5,11.12  . . . . . . . . . . . .388

5,12  . . . . . . . . . . . . . . .530

5,14.15  . . . . . . . . . . . .266

Juda

9  . . . . . . . . . . . . . . . . .421

24  . . . . . . . . . . . . . . . .632

Otkrivewe

1,1  . . . . . . . . . . . . . . . . .99

1,3  . . . . . . . . . . . . . . . .234

1,7  . . . . . . . . . . . . . . . .832

1,18  . . . . . . . .320,484,669

2,4.5  . . . . . . . . . . . . . .280

3,3  . . . . . . . . . . . . . . . .635

3,7.8  . . . . . . . . . . . . . .113

3,12.21  . . . . . . . . . . . .549

3,17.18  . . . . . . . . . . . .280

3,20  . . . . . . . .161,489,804

5,5  . . . . . . . . . . . . . . . .243

5,12  . . . . . . . . . . .131,834

5,13  . . . . . . . . . . . . . . .835

6,16.17  . . . . . . . . . . . .740

7,15  . . . . . . . . . . . . . . .302

7,15–17  . . . . . . . . . . . .332

12,10  . . . . . . . . . . . . . .761

12,17  . . . . . . . . . . . . . .398

13,11–17  . . . . . . . . . . .122

14,6.14  . . . . . . . . . . . .633

15,3.4  . . . . . . . . . . . . . .58

16,15  . . . . . . . . . . . . . .635

19,6  . . . . . . . . . . . . . . . .48

19,6.7.9  . . . . . . . . . . . .151

19,16  . . . . . . . . . . . . . .739

22,9  . . . . . . . . . . . . . . . .99

22,17  . . . . . . . . . .454,822



AVRAM Bo`ji ciq u pozivawu 27

video unapred Hrista 112, 113, 468, 469

wegova vera i Isakovo ro|ewe 98

wegovo prirodno potomstvo razlikuje se od wegove duhovne veze 106, 107,

466, 467

otkriveno mu je ropstvo u Egiptu 32

ADAM i Eva sastaju se sa Hristom pre i posle izgnanstva iz Raja 290

molio se na poqima i gajevima 290

wegovo isku{ewe upore|eno sa Hristovim 116–118

o~ekivao Mesiju 31

ANA svedok za Hrista 55

ANA, prvosve{tenik, su|ewe Hristu pred wim 698–703

utvr|ivawe dve Hristove krivice 699

AN\ELI blagodat krsta za wih 20,26,626,758,761,764

vode one koji tra`e istinu 71,141,224

donose svaki blagoslov 142,143

za{titili Lota, Jelisija, Hrista 240

kraj Hristovog groba 779–781, 788–790

Lucifer ih je prevario 22,758,759

mudraci 60

wihova mo} 700

wihova slu`ba Isusu 67,71,81,112,131,240,528,693,694

wihova slu`ba Jovanu Krstitequ 224

wihova slu`ba onima koji su u isku{ewu 440, 639

wihovo zanimawe za otkupqewe 19,37,759,760,764

wihova samopo`rtvovanost 21

wihovo saose}awe u Hristovim samrtnim mukama i smrti 693,700–715,

753,756,759,760

oni i pastiri 47

osvedo~avaju o grehu 104,300

osloba|aju od zlih duhova 259

pali, ranija wihova slava 760

prate Isusa do Bo`jeg grada 833

prisutni na Gospodwoj ve~eri 656

raduju se Hristovoj pobedi 769

sara|uju sa qudima u propovedawu Jevan|eqa 297,442

sa roditeqima u pou~avawu wihove dece 517

{tite sve Hristove sledbenike 240,348,356,473

te{e u~enike posle Hristovog vaznesewa 831,832

ИНДЕКС
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ulaze u na{e domove sa siroma{nima 639

u slu`bi nevoqnima 500

hodaju sa qudima u svakodnevnom `ivotu 48

Hristovo ro|ewe – bdiju nad Wim 43,44

{aqu vest u~enicima i Petru 793

APOSTOLI Hristovi predstavnici 349,352,354,357,358

da svedo~e pred sudovima 354,355

drugi ulov posle ponovqenog naloga apostolima 810,811

za{to su neobrazovani qudi izabrani za apostole 249,250

(vidi: Vaspitawe)

za{to su poslani samo Jevrejima 351

na brdu vaznesewa 830

nakon vaznesewa 506–508,832

na putu prema Golgoti 743

wihov rad kao Hristovih pomo}nika 349,350

wihova vera u Hrista 393,411

wihova nada, zbuwenost, razo~arewe zbog sudbine Jovana Krstiteqa

245,246,526

wihova nesposobnost shvatawa i vrednovawa Hristovog karaktera

506–508,565

wihovo dru`ewe sa Isusom 151,152,292,299,349,350,359–361,809

wihovo posredovawe prilikom hrawewa pet hiqada qudi 369

wihovo pou~avawe 352–358

wihovo razo~arawe zbog Hristovog odbijawa da Ga u~ine carem 377-380

opasnost od duhovne oholosti 360,493

povratak sa misionarskog puta 359,360

pod gorom blagoslova 299

poziv ~etvorici kraj Galilejskog jezera 249

posle Wegove smrti 772

prepirka oko toga ko }e biti najve}i 432,435–437,549,550,643,646,719

priprema za prvo misionarsko putovawe 349–351

rad od ku}e do ku}e 351

razli~itost wihovog karaktera 296

razo~arawe kad je odlo`io odlazak Lazaru 526

razo~arawe prilikom izdaje 696,697

razo~arawe prilikom opomene o Wegovom stradawu 411,415,417,418,547,548

rukopolo`ewe dvanaestorice 290,291,293,296

sedmorica na Galilejskom jezeru 809,811

trojica prilikom preobra`ewa 418–425

uputstva u gorwoj sobi i na putu ka Golgoti 662–680,804,805

APOSTOLSKO nasle|e 467

ARHELAJEV karakter 66

Б

BACAWE MRE@E desno od ~amca – zna~ewe 811

BA[TOVAN pouka u vaspitawu dece 515,516

BESEDA na gori, ciq 298,299

BIBLIJA kako je prou~avati 390,391

BLA@ENSTVA 299–306

BLI@WI ko je moj bli`wi? 498,500,503

BOG vladavina i provi|ewe 356

Wegova briga za nas 313,357 (vidi: Qubav)
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BOGATI zanemaruju siroma{ne 639,640

BOGATI MLADI] pita za uslove ve~nog `ivota 518–520

Hristov odgovor vre|a Judu 719

BOGOHUQEWE govoriti protiv Hrama 155,156

optu`ba protiv Hrista 205,208,269,470,708,709

protiv rabinskih zakona 205

BOGOSLU@EWE pravo – {ta je 189

BO@JA RE^ dokaz Wegovog bo`anstva 198

duh i `ivot 390

`ivo seme 192

kako je prou~avati i usvojiti 139,140,390

kapetanovo obja{wewe 316

korist od usvajawa 390,391

wena sila u vaskrsavawu udovi~inog sina 318

odbrana od zlih duhova 257,258

od we ~ovek treba da `ivi 121,122

rezultat odbacivawa 587,588

svi da prou~avaju za sebe 141,390,458,459

sila kojom je Hristos pobedio 123,124

temeq vere i izgradwe karaktera 126,314

Hristova re~ – duh i `ivot 390

Hristos podsticao qude da je prou~avaju 154

BO@JI GLAS prilikom Hristovog kr{tewa 112,116

kroz Hrista Jevrejima kao glas nekog stranca 213

objavquje da smo prihva}eni kroz Hrista 113

prilikom preobra`ewa 425

u Hramu 624

BOLESNI i jadni oplakuju Hristovu smrt 775–777

BOLEST Jevreji smatrali kaznom zbog greha 267,470,471

Hristova nepromewena mo} da le~i 270,823

uzrok i izle~ewe 270,824,825

BORBA izme|u Hrista i sotone, po~etak 22

ponovqena u srcima qudi 117

posledwi sukob 122,762–764

rezultati 25,26,57,58,625,758,761,764

Hristovi sledbenici u~estvuju u woj 352

u ovom svetu 114–116

u toku Hristovog `ivota 115–117,257,758–761

BORBA I RAZDOR sotonin ciq 396

Hristos poku{ao da izbegne 181,253,434,498

u~io u~enike da izbegavaju 350

BRA]A hri{}anima, gre{nicima a i svetima 638

BURA isku{ewa 336

strasti 336,337

Hristos ide po burnom moru 381

Hristos je uti{ava na moru 334,335

В

VAVILON jevrejsko ropstvo u wemu 28, 29

VAZNESEWE HRISTOVO kao zastupnik Wegove crkve 663,790,834

na dan vaskrsewa 790
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nakon ~etrdeset dana 829

slava Ga je pratila 833

VALAMOVO PRORO^ANSTVO o Isusu poznato mudracima 59,60

VARAVA biraju}i wega Jevreji izabrali sotonu 739

la`ni mesija 733

suprotnost u odnosu na Hrista 735

VASKRSEWE duhovno i doslovno Hristovom silom

209–211,318–320,387,388,530,632,786,787

mnogi vaskrsli prilikom Hristovog 785,786

Mojsije i Ilija na Gori preobra`ewa predstavqaju one koji }e prvi

vaskrsnuti 421,422

prepoznavawe prijateqa tom prilikom 804

prihvatawem Hristovog `ivota ovde 388

Hristos pou~ava sadukeje o wemu 605, 606

VASKRSEWE LAZAREVO zaloga vaskrsewa pravednih 530

krunski dokaz Hristove bo`anske prirode 537

VASKRSEWE HRISTOVO dojavqeno sve{tenicima i Pilatu 781,782

na Dan prino{ewa snopova 785,786

Wegovom silom 785

predstavqa vaskrsewe pravednika 804

VASPITAWE va`nost ranog vaspitawa 100–103

Gospodwa uputstva 69

daje `ivotnu silu 250

Isusa kao deteta 69–72, 75–78,84,89,90,453

Jovana Krstiteqa 100–103

kada je blagoslov 249

me|u Jevrejima posle ropstva 29

pravo »vi{e« 465,478

u~enika od strane Hrista 151,152,249,294,295,349, (vidi: Priroda)

U Hristovo vreme 69,84

crkve u delu Jevan|eqa 826 (vidi: Sveti Duh)

VELIKI U^ITEQI sva wihova svetlost od Hrista 464,465

VELI^INA istinska 219,225,436,437,550,649,650

Jovana Krstiteqa 100,219,220

VENAC @RTVE 223

VERA vi{e nego intelektualni pristanak 347

daje silu 347

dodir vere razlikuje se od slu~ajnog dodira 347

donosi izle~ewe du{i i telu 202,268–270

kqu~ znawa 139

weno ku{awe 409

odri~e se nezavisnosti 317,336

oslawa se na Hristovo bo`anstvo 123,176

po~iva na Bo`jim obe}awima 126,200

put ka Nebu 385

razlikuje se od pretpostavke 126

sve je mogu}e wome 428

Hristos `iveo wom kao na{ primer 336,389

Hristos pobedio verom, tako i mi 122,123,679,680,756

VERA – primeri

gubavca 263

kapetana 315,316
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mudraca 60,61

nakon {to je nahranio pet hiqada qudi 368–370

nemo}nog ~oveka 202,203

oduzetog 268–270

oca opsednutog de~aka 428

Petrova, prilikom hodawa po moru 382

plemi}a, neophodna za izle~ewe sina 198,200

pouka vere Zariji prilikom ro|ewa Jovanovog 98,99

razbojnika na krstu 749,750

Sirofeni~anke 400–403

upore|ena sa goru{i~inim zrnom 430,431

Hristova, uti{ava buru 335,336

od dr`awa Zakona 172,279

VERSKA PRIPADNOST nedovoqna za spasewe 309,310

VINO i voda, simboli 148

na gozbi i Gospodwoj ve~eri neprevrelo 149,653

na svadbi 148

novo u nove mehove, pri~a 278–280

VITAVARA Jovan Krstiteq u 132

VITANIJA Hristove posete 524,525,529,557

VITEZDA zamu}ivawe vode u bawi 201

Hristovo ~udo isceqewa 202,203

VITLEJEM Josif i Marija u wemu 44–48

poseta mudraca 63

VITLEJEMSKA ZVEZDA an|eli 60

VITSAIDA poseta Hrista i u~enika 361,364

Sa Kapernaumom i Horazinom odbacuje Hrista 489

VODA `ivota, Hristos Izvor 187,454

Hristos hoda po woj 381

VOQA Bo`ja, zakon `ivota 329

osloba|awe voqe prilikom obra}ewa 466

sredstvo telesnog isceqewa i obra}ewa 202,203

u slu`bi Bogu 668

u shvatawu istine 455,456

VRAPCI Bo`je starawe za wih 313,356,357

VREDNO]A Hristov primer 72,73

Г

GAVRILO javqa se Zariji 98

Danilu i u~eniku Jovanu 99,234

po rangu do Hrista 99

GALILEJA dom Isusov u detiwstvu 66

kako je prihvatila Hrista 196

Wegovo posledwe putovawe iz we 485

odvratila se od Isusa 393

protivqewe u woj 360,361

sredi{te Wegovog rada 231,232

strah apostola 486

susret na bregu 674,793,818,819

GALILEJSKO JEZERO Isus u~i kraj wega 244,245,333,342,811–816

povratak u~enika na wegovu obalu nakon Hristovog vaskrsewa 809
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stanovni{tvo isto~ne obale 333,334

uti{avawe bure 334,335

Hristos ide po wemu 381

GARIZIM brdo, samarjanski hram i bogoslu`ewe u wemu 188

GERGESA dokaz Hristove otkupiteqske mo}i 341

izle~eni opsednuti, prvi misionari u woj 340

izle~ewe opsednutih 337,338

rezultat wihovog rada 340,404

Hristos izагнан из we 339

GETSIMANIJA Wegove du{evne patwe u woj 685–694

Hristovo pribe`i{te za molitvu 674,685,686

Petrova molitva i pokajawe u woj 713

GLAS an|eli ~eznu da koristimo svoj glas za Hrista 297

GLEDAWE NA HRISTA mewa 439

GNEV opravdani 310,619,620

GNEV JAGWETOV usled zanemarivawa du{a koje ginu 825

GOLGOTA zna~aj, izvan jerusalimske kapije 741

GOWEWE apostola, prore~eno 354

Jevreja za vreme vavilonskog ropstva 28

ne izbegavati kompromisom 355,356

ne treba se bez potrebe izlagati gowewu 355,451,541

priprema za carstvo 354,355,678–680

Hrista u detiwstvu 86,88

hri{}ana pre razorewa Jerusalima 629

u velikim nevoqama 630,631

uzroci i posledice 305,306,354,357

u posledwem sukobu 122,628–630,763

GORWA SOBA mesto sastanka Hrista i u~enika 642,802,806,807

GOSPODWA VE^ERA blagoslovi od primawa 656–661

gre{ka iskqu~ivawa sa we 655,656

zalog zaveta otkupqewa 656,659

GOSTOPRIMSTVO siroma{nima i koji pate 358,638,639

Hristovim slugama 351,352,357

GRA\ANSKE I VERSKE OBAVEZE wihove granice 602

GREH za wega nema opravdawa 311

opasnost od gajewa 439

ropstvo 466

spre~ava shvatawe istine 302,455

GROBOVI MRTVIH rasipno ukra{avawe, idolopoklonstvo 618

GR^KI JEZIK vladao je u vreme prvog Hristovog dolaska 32,33

GRCI pose}uju Isusa 621–625

GUBA i oduzetost upore|ene sa fanatizmom i neverstvom 271

priroda i posledice 262,263

GUBAVAC delovawe ~uda na sve{tenike 266

izdvajawe 262

o~i{}ewe – slika duhovnog o~i{}ewa 263,266

GUBAVCI nezahvalnost devetorice 347,348

wihova `alost posle Hristove smrti 775,776

GUN\AWE u~enika zbog nevoqa koje su sami izazvali 380

sumwe i neverstvo 807,808
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Д

DAVAWE zakon prirode 20,21

milostiwe 107,312,519,523

prava pobuda 312

radost Boga i an|ela 21

uslov za primawe 369,370

DANAK neki slojevi oslobo|eni 433

Rimqanima, Hristos je potvrdio davawe 601,602,725

tra`en od Hrista 432,433

Hristov razlog za pla}awe 434

ciq Jevreja prilikom tra`ewa 432,433

DANILO da se razumeju wegova proro~anstva 234

wegovo proro~anstvo o Mesiji 31,34,99,233,234

u ropstvu otkrio znawe o Bogu neznabo{cima 27

DAR Isusu od mudraca 63,564

Marije iz Vitanije 559,560

predstavqa Bo`ji dar nama 565,566

DAR QUBAVI mio Isusu 564,565

mrtvima, davati dok su `ivi 560

siroma{nih ne treba odbiti 615,616

udovi~ine dve lepte 614,616

ugodan Bogu 615

DAROVI DUHA obe}awe o wima 821,823–825

DEKAPOLIS izle~eni propovedaju Hrista u 339,340

hrani mno{tvo 404,405

Hristos primqen u 340,341,404,405

DELA ispit karaktera i osnova za nagradu 106,107,314,466,467,637,641

milosr|a, o~ekuju se od Bo`je dece 350,351,504,640,641

ne mogu dati spasewe 280,314

Hristovi u~enici u~ini}e ve}a od Wega 664,667

DEMONI kod krsta 746,760

u qudskom obliku prilikom Hristovog su|ewa 733

DESETAK 397,616,617

DETE Hristovi u~enici da budu kao ono 437

DECA (Vidi: Vaspitawe, Priroda)

dovedena Isusu 511,517

Wegova ne`nost prema krivima 517

wihovi darovi mili Isusu 564

wihovo slavqewe ukoravaju fariseji 592

sa Hristom u Hramu 529

Hristov primer 68,71–74,80–82,89,90

DOBROVOQNA SLU@BA jedino prihvatqiva Bogu 487

DOBRO^INSTVO Hristov `ivot – na~elo Zakona 190,191,311

DRVO poznaje se po rodovima 107,314

DRVODEQA Isus 72; prezren 237,238

DRUGI HRISTOV DOLAZAK znaci 631–633

kod vaznesewa 831,832

kome je lupe` i zamka 635,636

mo`emo ga ubrzati 633,634

na{a uteha 320,632

wegova slava 739
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obe}awe u~enicima 417,663

proro~anstva o wemu da se shvate 234,235

ta~no vreme nije otkriveno 632

~ekati ga 634

u svadbi i Gospodwoj ve~eri 149,151,659,660

DRU[TVENE RAZLIKE mrske Bogu 403

nemaju mesta me|u u~enicima 437 (vidi: Iskqu~ivost)

Hristov rad da ih ukloni 402

DRU[TVENI ODNOSI 83,152,153

uticaj 152,193,194,274

Hristov primer 89,91,150,151,183,184,193,194,274,276

DUGA oko Bo`jeg prestola 493

DUHOVI (DAN) obra}ewe na ovaj dan rezultat Hristovog rada

192,266,274,359,360,620,770,775

priprema apostola 827,833

DUHOVNA GORDOST apostoli u opasnosti 360

DUHOVNO SLEPILO fariseja 475

DU[EVNE MUKE Hristove – pobeda nad wima 624,625,693,756

wihov uzrok 575–578, 624,686–690,752–756

E

EMAUS vra}awe u Jerusalim 801,802

Hristovo pou~avawe na putu 795–800

Ж

@BUN koji gori – simbol utelovqewa 23

@EQA ZA JELOM povod za prvo veliko ku{awe 117

rezultat popu{tawa 100,117,118,22

Hristos ju je pobedio 118,122,123,149

Hristos nije obezbedio nikakvu luksuznu hranu 366,367

@ENA izle~ena od te~ewa krvi 343,344

@ENE iz Galileje na grobu 774,788–790

iz Jerusalima oplakuju Hrista 742,743

@IVA VODA Hristos je daje 184,187,453,454

@ITO pouka o samopo`rtvovanosti 623,624

prikazuje Hristovu smrt i vaskrsewe 622,623

u~enici ga trgaju u Subotu 284

@RTVA predmet razmi{qawa 83,661

Hristova za nas 129,131,686–688,690,693,752–755,759–761

za Hrista od strane Mateja i prva ~etiri apostola 273

kako je nagra|ena Petrova 249

ku{awe za sve Hristove sledbenike 273

Marije iz Vitanije 564,565

@RTVE zajednica izme|u Boga i ~oveka 115

Jevreji su sami uni{tili wihovu delotvornost 165

qudske, zabrawene 469

Marije i Josifa prilikom Hristovog posve}ewa 50

neznabo`aca, izopa~ewe pravih 28

ovna umesto Isaka 112,469

pogre{no predstavqene od strane sotone 29,30,115

pogre{no shva}ene od Jevreja 113,155,157
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prodaja u dvori{tu Hrama 154,155,589

same po sebi bez vrednosti 286

simbol Bo`je qubavi u Hristu 29,113

ciq jevrejskih 286,469

@RTVENI SISTEM proro~anstvo Jevan|eqa 165,211,212

З

ZABLUDELI Juda kao primer 655,656

sa`aqewe i ohrabrewe 504,505,517

tako|e i Petar 815

Hristovo milosr|e prema wima 568

Hristovo pravilo za postupawe sa wima 440,441,805,806

ZAVESA razderana u Hramu 165,233,709,756

ZAVET OTKUPQEWA potvr|en prilikom Hristovog vaznesewa 790,833,834

ZAJEDNICA sa Hristom u patwama, najve}a ~ast 225

ZAKLETVA u sudnici Hristov odgovor 706,707

ZAKON (DEKALOG) bo`anska celina 498,606,607

da bude blagoslov 288

za{to je objavqen sa Sinaja 308

izazva}e progonstvo 122,763

izopa~en predawem 29 (vidi: Predawe)

ispit, karaktera 106,763

qubavi 668

isto na~elo kao Jevan|eqe 308,608

kako se izvr{ava 311,497–505,606–608

qubav, ne sebi~nost 24,29,30

nepromewiv 308,762,763

neta~no predstavqen od strane sotone 24,29,30,117,761,762

obrazac za izgradwu karaktera 208,209

prestupqen u mislima ili pogledu 310

poslu{nost wemu, rod vere 126

potvr|en Wegovom smr}u 307,763

u dovo|ewu qudi Hristu 308

uslov za ve~ni `ivot 497,518

Hristos ga je dr`ao i opravdao 24,84–86,89,209,307–309,762

Hristos wegov davalac 307

ZAKON prirodni, u~i duhovnom 516

ZAKONI ZDRAVQA zahtevano da ih Izraiq po{tuje 824

Jovan Krstiteq 100,101

svi hri{}ani treba da ih po{tuju 824

uslovi telesnog ozdravqewa 824,825

Hristos ih je po{tovao 50,72

ZAKONI PRIRODNI Bo`ji zakon 824

ZAKONIK najve}a zapovest 606–608

pita Isusa o uslovima ve~nog `ivota 497

ZAKHEJ dokaz pokajawa 554,555

otpo~iwe obnovu 553–555

susret sa Isusom 553

carinik, ube|en u~ewem Jovana Krstiteqa 553

ZARIJA wegovo neverovawe 98

upore|en sa Avramom i Marijom 98

u Hramu, susret sa an|elom 97-99
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ZARIJA prorok, wegovo ubistvo 619

ZAHVALNOST blagoslov u iskazivawu 347,348

ugodna Isusu 564,565,567

ZAHVATAWE VODE ceremonija prilikom praznika Senica 448,449

ZDRAVQE dobija se kroz pomirewe sa Bogom 270

Hristovo 50

ZELENO I SUVO DRVO predstavqa Hrista i nepokajanog gre{nika 743

ZEMQOTRES prilikom Hristovog vaskrsewa i Drugog dolaska 780

prilikom Hristove smrti 756

ZLI DUHOVI Bo`ja re~ na{a odbrana od wih 257

isterani, opet se vra}aju 323

ZNAK »proroka« Jone 406

delovawe Svetog Duha 409

ZNAK HRISTOVOG BO@ANSTVA ve}i od ~uda 120,407,462

krotost prilikom vre|awa i mu~ewa 726,734,735

na krstu 746,749

Wegova re~ stalno prisutna 198

od sve{tenika i stare{ina prilikom ~i{}ewa Hrama 164

pravi 164,165,217,238,406,407

prilikom kr{tewa 110,112,136

prilikom preobra`ewa 420,421,425

Samarjani nisu tra`ili 192

sotona je zahtevao 119

tra`ili rabini, fariseji i sadukeji 192,385,405,406

tra`io plemi} u Kani 197,198,200,315

u Hramu 624,625

~itawe misli 164,456,653,655

ZNACI da prate one koji veruju 821,823–825

Drugog dolaska 631–633

razorewa Jerusalima 630

И

IZGUBQENO DETE prikazuje zanemarivawe du{a 825

IZGUBQENA OVCA ovaj svet 693

IZDAJA osuda rabinskih zakona 205

protiv rimskih vlasti, optu`ba protiv Hrista 772

Izlazak u predskazano vreme 31,32

ILIJA Jevreji ga o~ekivali kao Hristovog prete~u 135

na Gori preobra`ewa 421,422

poslat kod udovice u Sareptu 238

u pustiwi, molitva 310

IMENA zapisana na Nebu 493

IROD PRVI i mudraci 61–64

IROD ANTIPA gri`a savesti i strah 223,360

naveden od Irodijade da baci u zatvor i pogubi Jovana Krstiteqa 214,220–222

osvedo~en propovedawem Jovana Krstiteqa 214

prilikom su|ewa Hristu 729–731

posledwa opomena milosti wemu 731

po{tovawe proroka 200

IRODIJADA mr`wa prema Jovanu Krstitequ 214

smi{qa osvetu 220,221
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IRODOVCI ujediwuju se sa farisejima protiv Hrista 601

ISKQU^IVOST ishod 35–37,150

Jevreja 29,33,86,400,498,500,819,820

milostivi Samarjanin 503

prilikom Gospodwe ve~ere 656

primer Jovana Krstiteqa 102

Hristos se suprotstavqa 86,150,151,193,243,273,274,306,402,

498–503,820,822,823

ISKQU^EWE – 472

ISKRENOST svrha slu`be Bogu 312,313,330

ISKU[EWE blagoslov 126,224,225,301–306

Ilija u pustiwi primer 301

kada je najte`e, Bo`ja pomo} je najbli`a 528

ISKU[EWE POJEDINACA kako se zavr{ava 321,322,324,587

ISTINA weno razumevawe zavisi od odbacivawa greha 302,455,456,494

opasnost od omalova`avawa 490

osloba|a 466

pome{ana sa zabludom doprinosi slu`bi sotoni 287

ISUS vidi: Hristos

ISCEQEWE molitva za isceqewe i kori{}ewe lekova 824

obe}awe 821,823–825

telesno, predstavqa duhovno 203,266,267,270,344,347,821

Hristos je provodio mnogo vremena iscequju}i 350

ciq 366

J

JAIR vaskrsewe k}eri 342,343

JAKOV video Boga 107

lestvice, Hristos 311,312

JEVAN\ELISTI rade}i dva po dva (vidi: Radnici za Hrista) 350

u radu od ku}e do ku}e 351

JEVAN\EOSKA VEST nema mesta za tradicije, qudske teorije, crkveno

zakonodavstvo 826

JEVAN\EOSKA SILA preporo|ewa 826

JEVAN\EOSKI NALOG dat apostolima 291,349–358

dat svim hri{}anima 822,823

obnovqen nakon Hristovog vaskrsewa 805,810,811,818,822

JEVAN\EOSKI POZIV mora da se uputi svima pre Hristovog drugog dola-

ska 633,821,822

celom qudskom rodu 194,328,329,403

JEVREJI Bo`ja namera da ih uzvisi 28

izabrani da budu svetlono{e 27,188,189

iskvarenost sve{tenstva 30

nezadovoqstvo pod Rimqanima 30,62,63,104,310

odbacili Hrista:

zbog odbijawa da Ga u~ine carem 391

zbog poniznosti i stradawa 137,138,237,238,241,470,471

zbog ~istote 243

po{to je govorio istinu 467,468

po{to je tvrdio da je jedno sa Bogom 207,208,457,469,470

po{to su Bo`ju re~ zamenili rabinskim u~ewem 489,737,738
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odbacivawem Hrista krivi za krv proroka 618,619

otpad 28,193

predstavqeni nerodnom smokvom 581–584

ropstvo 28,29

spasewe uzdawem u svoja dela 29,36,113,155,278–280,362

tvrdwa da poti~u od Avrama 106,466,467

uzvik »Krv Wegova na nas!« 739,740

Formalizam, fanatizam, ~ulnost 29,30,35,36,100

Hristov dolazak objavqen 231,351

~uvari prave vere 188,189

JEDEWE HLEBA slika koju su koristili rabini 386

Hristos isto koristio 386–391

JEDEWE HRISTOVOG TELA prihvatawe Hrista verom 389,660

JEDNOSTAVNOST pru`ena pouka o woj u prvom ~udu 144

Hristovo detiwstvo 74

u ~udu sa hlebovima 366,367

JEDINSTVO kako se posti`e 296

crkve dokaz jedinstva sa Hristom 678

JEZICI dar, na dobro u~enika 821

JERIHON 132

opis Hristove posete 552

put izme|u wega i Jerusalima 499

JERUSALIM (Vidi: Judeja)

nakon vaznesewa rad apostola treba da otpo~ne u wemu 820,821

wegova slava da je prihvatio Hrista 597

pobedonosni ulazak 569–575

Hristov pla~ nad wim 575–578,580,587

uni{tewe (vidi: Uni{tewe)

JOV wegov `ivot pouka 471

JOVAN (apostol) – i Jakov zabrawuju ~oveku da izgoni |avole 437,438

karakter 139,292,295,296,645

najmla|i me|u apostolima 292

na posledwoj Pashi i u vrtu 644,645,654,688,689

pokorava se Hristovoj sili oblikovawa 250,295,296

prilikom Hristovog su|ewa, na krstu, na grobu, 710,711,752,772–774,789

sedi pored Hrista u Wegovom carstvu, `eqa 548,549

sledi Isusa 138,139

tra`i da ogaw padne na Samarjane 487

JOVAN KRSTITEQ ba~en u tamnicu 214

veli~ina 100,218–220

vest utehe 216–218

za{to je dopu{tena smrt 223,224

izaslanicima Sinedriona 133–136

izbledela omiqenost 178

karawe prevrtqivaca 105,106

nedovoqan za postavqawe crkvenog temeqa 181

wegova vera u Mesiju 103,136,137, 215–217,220

wegova nedoumica o Isusu 215,216

potrebne osobine 100,101

pohlepnost i ~ulnost wegovog vremena 100

po~etak wegove slu`be 104,105

predstavqa one koji objavquju Hristov drugi dolazak 101
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proro~anstvo o wegovom ro|ewu 97–100

samoodricawe i neustra{ivost 101–103,108,180,215,218,223,224

svedok za Hrista 112–136,137,179,180,219,220,224

smrt 222,360

susret sa Hristom 109–111

upore|en sa Enohom 225

sa Ilijom 104,135,217–225

uticaj wegovog rada 105,108,109,132,178,223,224

JONA znak kao i Hristos 406

JOSIF I MARIJA vreme Josifove smrti 145

na Pashu i natrag 75–82

putovawe u Vitlejem 44

rabini ih pozivaju protiv Isusa 86,90 (vidi: Marija)

u Egiptu 64

ciq vo|ewa Isusa na Pashu 75,78

JUDA za{to je prihva}en za apostola 293,294,717

ispovedawe i smrt 721,722

kritikovawe apostola 717,718

Hrista 718–720

na gozbi kod Simona 559–563,720

na posledwoj Pashi, prawe nogu i Gospodwa ve~era

644–649,653,655,717,718,720

odbija prekor 298,717,720

pojava i karakter 294–295,559

pokreta~ plana da se Hristos u~ini carem 718

prekretnica u `ivotu 719

prodaja Hrista za cenu roba 716

razo~arewe prilikom Jovanove smrti 718

rano iskustvo u vezi sa Hristom 716,717

uticaj na u~enike 719

JUDEJA mesto Hristovog prvog pojavqivawa i slu`be 60,61,63,64,231

odvratila se od Hrista 164,181,213,232

K

KAJAFA vi{e kriv od Pilata i Iroda 736,737

zna~ewe  cepawa sve{teni~ke ode}e 708,709

karakter 539,540,703

pred Pilatom tra`i osudu za Hrista 726,739

prezrivo odbacuje Judinu ispovest 722

savet da jedan umre za celi narod 539,540

savetuje da se Hristos ubije 539–541

sadukej 703,708

strah posle raspe}a 771

vaskrsewa 781

uveren u Hristovo bo`anstvo 704,705

Hristos doveden pred wega 703

KAZNA odrubqivawem glave 204,698

KAMENISAWE Jevreji poku{ali da kameni{u Hrista 470

svedoci prvi bacaju 461

KANA Hristos je dva puta pose}uje 144,196

KAPERNAUM za{to Hristos nije ostao u wemu 260,261

izle~ewe du{evno poreme}enog u sinagogi 255,256
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isceqewe mno{tva 259,260

kasnije posete 267,316,342,383,384,432

propoved o Hlebu `ivota 384–390

sredi{te Hristovog rada u Galileji 252,253,259

Horazin i Vitsaida, pla~ nad wima 489

Hristos odba~en u 383,391–393,489

KAPETAN kraj krsta 770

KAPETAN IZ KAPERNAUMA – 315,316

KARAKTER dela dokaz karaktera 107,309,310

na{ odre|uje uticaj na druge 306

rezultat `ivota 312

upropa{}en grehom, Hristos obnavqa 37,38

KARAKTER – izgra|ivawe – Hristovo uzor 208,209

KARAWE verno, potvr|eno na Nebu 805,806

greha i Bo`ja qubav 104

Juda odbacuje 195,720

krivca 441

Hristovo prihvataju u~enici 296

Hristos kara bez gneva 352,353,619,620

KARIKA – u lancu spu{tenom da spase svet,

svaki hri{}anin 417

KARMILSKA GORA apostoli gledaju na wu sa `eqom da vatra spali

Samarjane 487

KVASAC simbol greha 407,408

uticaj onih koji odbacuju Bo`ji zakon 408,409

u opasnosti da ga gajimo 408

farisejskog licemerstva i sebi~nosti 408,409

KEDRON – potok u vreme Praznika senica odatle zahvatali vodu 448,449

KLETVA Kapernaum, Horazin, Vitsaida 489

izre~ena farisejima 614–620

KQU^EVI nebeskog carstva – zna~ewe 414

nisu dati Petru 414

KWIGA BO@JEG PROVI\EWA – 313

KOLIBE na Praznik senica 290,291,448

KORVAN – 396,397

KRITIKOVAWE – bo`anske nauke – opasnost od toga 323

zatvara vrata znawa 139,587,588

kako se Hristos odnosio prema tome 455

pogre{aka drugih 441

sebe osu|uje 468

KROTOST donosi odmor 330,331

zaloga veze sa Hristom 301

Hristov dokaz bo`anstva 734

Hristovih svedoka svedo~anstvo za Wega 353,354

KRST za{tita od otpada 26,490,625

qubav i sebi~nost otkrivene wime 57

nauka i pesma svemira 20

sramota wegova 416,417

KRST izvan jerusalimskih kapija – zna~aj 741

izme|u dva razbojnika 751

Wegove patwe na wemu 746,749,752–756
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Hristos pada pod wim 741,742

Hristos prikovan na wemu 743,744

KR[TEWE bez Hrista bezvredno 181

Jovanovo 104

Jovanovo sa Neba ili od qudi? Hristovo pitawe sve{tenicima i 

rabinima 593

rasprava izme|u Hristovih i Jovanovih u~enika 178

Svetim Duhom i ogwem 107

sotona svedok 116

Hristovo 111,112

KU[AWE da poka`e bo`ansku mo} 119,700

da se zavoli svetovna mo} 129,130,416

izlagawe opasnosti popu{tawem 101,102,114,126,711,712

kako se odupreti 24,102,121–123,126,130,131,362,363,428,429,490,493

qubavi prema razmetawu koje vodi uobra`enosti 117,125,700

mogu}nost popu{tawa 49,88,117,131,362,363

nagove{taj nepoverewa 118,119,124

na krstu 753

na posledwem putovawu iz Galileje 486

obra}awe apetitu 117,118

sli~na ~ovekova isku{ewa  121,122,126,130,415,416

u vreme najve}e slabosti 120

u Getsimaniji 686,687,690

upore|eno

sa Adamovim i Evinim 117,118

sa Mojsijevim i Ilijinim 120

u pustiwi 114

Hristovo u detiwstvu 71,116,759

ciq Bo`ji 72,126,129

KU[AWE BOGA Izraiqev greh 125,126

Л

LA@NE VERE poti~u iz samouzvi{ewa i pretvaraju se u surovost i 

poni`ewe 286,287,478

LA@NI U^ITEQI `eqa za samouzvi{ewem 212,213

razbojnici i pqa~ka{i 478

tra`e sopstvenu platu 456

LAZAR vaskrsewe 535,536

zavera Jevreja da ga ubiju 558

za{to je Hristos odugovla~io da ga poseti u bolesti 527–529,534

wegova ku}a – Hristov dom 326,524,525

prati Hrista prilikom pobedonosnog ulaska u Jerusalim 572

saradwa sa Bogom 535,536

LIK BO@JI I HRISTOV treba da se obnovi u qudskom rodu 37,38,827

LI^NA ODGOVORNOST u hri{}anskom radu 370

LI^NI NAPOR blagoslov za radnika 141,142,640,641

izraz li~nog iskustva 142,340

kod apostola u radu od ku}e do ku}e 351

u hri{}anskom radu 141,152,638,640,822,825

LICE na wemu se vidi lepota karaktera 312,612

Hristovo, Wegova lepota  137,138,145,254,294,704,705,724,735,753
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LUCIFER za{to ne podle`e otkupqewu 761,762

i udru`eni an|eli, wihova slava na Nebu 758,760

pobuna otpo~ela sebi~no{}u 22,435 (vidi: sotona)

razlika u odnosu na Hrista 22,25,436

Љ

QIQANI – 313

QUBAV Bo`ja u darovawu Isusa 37,49,57,58

na~elo Bo`je vladavine 19–22,353,469,759

neuzvra}ena, bol zbog toga 393,688,752

podsticati iskazivawe 327,515,516,827

prema Bogu ispoqena u qubavi prema bli`wem 505

sila koja privla~i Wegove sledbenike 480

u isceqivawu 92,825

u nauci 91,205,254

u patwama na krstu 755

uslov i dokaz slu`be i apostolstva 285,286,487,678,815

Hristova, prema Jerusalimu 576,620

nama 327

M

MAJKA i Hristova bra}a  – ko su? 325

MAJKE wihov napor u obra}awu dece 512,515

Hristos wihov Pomaga~ 511,512

MANA pouka vere 121

simbol Hrista 386,388

Hristos wen davalac 386

MARIJA doma}i `ivot, te{ko}e, 86,89,90,321

duhovna veza sa Hristom 147

Isusova majka, weno siroma{tvo 44,50,52

nerazumevawe Wegovog zadatka 56,82,90,147

Wegov prvi zemaqski u~iteq 70

Wegova posledwa briga za wu 751,752

wena vera u Hristovo ro|ewe 98

wene nade na svadbenoj sve~anosti 145

saznawe o Jovanovoj misiji, o Hristovom kr{tewu i odlasku u pustiwu 144

u~esnik u Wegovim patwama 56,90,145,744

MARIJA I MARTA iz Vitanije potrebne su wihove odlike 525

Marija, pad i ustajawe 566–568

na Spasiteqevom grobu 788,790,793

poklon Isusu 559,560,564,565

MASLINSKA GORA mesto vaznesewa i Drugog dolaska 729,830

u~io je na woj 168,628

Hristovo pribe`i{te za molitvu 674

MATEJ vidi: Poglavqe 69, str. 627–636

MATEJ, Levije

gozba za Isusa 273,274,342

poziv 272,273

uticaj na carinike 273

MESIJA nepoznavawe proro~anstava o 44,52–56

Wegov karakter kako je otkriven u proro~anstvima 237
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Wegovo odbacivawe 618–620,737,739,745 (vidi: Jevreji, tako|e 

Sve{tenici i Rabini)

Wegovo o~ekivawe

me|u Jevrejima 27,34

me|u neznabo{cima 33

me|u Samarjanima 192,193

od strane Jovana Krstiteqa 103,136,137

u doba patrijarha 31

Wegovo progla{ewe 47,61,64,65,104,105,112,136–138,231–233

za svetlost svetu 55,463–465

prilikom ulaska u Jerusalim 569–572

u o~i{}ewu Hrama 161,590

u sinagogi u Nazaretu 237

pogre{na tuma~ewa od strane sve{tenika i rabina

29,30,79,80,82,138,154,193,212,235–238,242,243,385,457,458

potreba za Mesijom u sukobu sa iskvareno{}u sveta 34–36

proro~anstva o Wemu

31–34,55,56,59,60,103,135,136,161,166,189,190,192,193,205,206,

231–235,236,245,261,489,569,579,580,597,598,600,609,678,679

ujediweni narodi, opadawe vere u neznabo{tvu, priprema za Mesiju 32

u~enici ponavqaju proro~anstva prilikom pobedonosnog ulaska 578,579

MILENIJUM pre Hristovog dolaska, pogre{ka 633

MILOST Bo`ja dosledna pravda 761,762

vreme milosti, wegovo ograni~ewe 587

MIR STVARNI kako se sti~e 302,305,330,331,335–337

ne stavqewem istine na kocku 355,356

MIR HRISTOV izgovoren buri 335

na{im srcima 336,337

Wegovo posledwe zave{tawe 672

opsednutim zlim duhovima iz Gergese 337,338

prvi pozdrav apostolima posle vaskrsewa 803

u buri 335,336

MISAO posledica ne~istote 302

re~i deluju na wu 323

Hristos nije podlegao isku{ewu ni u mislima 123

MISIONARI za Hrista, izle~eni opsednuti zlim duhovima 339,340

svi mogu postati 194,195,341,822,826

MLADO@EWA Hristos upore|en sa wim 179,180,276,277

MOJSIJE da su ga Jevreji verovali, prihvatili bi Hrista 213

Jovana Krstiteqa smatrali da je on 135

Mojsije i Ilija, sli~nost sa Hristom u karakteru i iskustvu 120,422,425

smrt, vaskrsewe, prisustvo na Gori preobra`ewa 421,423

»taj prorok« 135

MOLITVA velika potreba za wom 668

verom primamo 200

za isterivawe zlih duhova 351,430

za ozdravqewe bolesnih 824

za savet i silu 668

za Svetog Duha prilikom prou~avawa Biblije 140,141,390

za svoje ubice 744,745

za{to kasni odgovor na wu 198,200

Ilijina u pustiwi 301
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molitva i stra`ewe, rezultati zanemarivawa 672,688,689,696,697,713,714

nakon odbijawa da Ga u~ine carem 378,379

na putu u Getsimaniju 680

Natanailova 139–141

neizgovorena, usli{ava se 258

prava, izgovorena Svetim Duhom 189

pre vaskrsewa Lazara 535,536

pre nego {to je rekao u~enicima o svojim stradawima 411

pre preobra`ewa 419,420

pre rukopolo`ewa 419,420

pre rukopolo`ewa apostola 291

prilikom Wegovog kr{tewa 111,112

razbojnika koji se kajao 749,750

u vrtu 687–693

u Hristovo ime zna~i poslu{nost 668

u~enika nakon vaznesewa 832,833

Hristov primer 362,363

Hristos iznosi na{e kao svoje 667

MO] kontrole savesti – suproti se na~elu Bo`je vladavine 22,352,353,466,759

MRTVI jevrejski obi~aj naricawa i sahrane 318,342,343,529

pokloni – dati ih dok su qudi `ivi 560

MUDRACI nisu idolopoklonici 59,61

poznavawe Mesije – iz jevrejskih svetih spisa i neposrednim 

otkrivawem 59,60

iz predawa 59,60

polo`aj, obrazovawe, bogatstvo 59

poseta Jerusalimu 61–65

Vitlejemu 63,64

MUZIKA me|u Jevrejima 76,448,449,463 (vidi: Pevawe)

N

NAGRADA za slu`bu Bogu 312

Wegovih sledbenika 624

Hristove `rtve 624,680

NAZARET Isusov dom 66,68

karakter wegovih stanovnika 71

neverstvo wegovih stanovnika 196,237,238

poku{aj da ubiju Isusa 240

Hristova posledwa poseta 241

Hristos u sinagogi 74,236

NAIN vaskrsewe udovi~inog sina 318

NAKNADA dokaz pokajawa 556

NASLE\E Isus i zakon o nasle|u 48,117

NATANAILO karakter i poziv upu}en wemu 139,140,293

NATPIS – na krstu 745

NATPRIRODNA SILA svemogu}a pomo} protiv natprirodnih 

neprijateqa 352

u obra}ewu 323,324

NATPRIRODNE SILE prilikom obra}ewa 323

NATPRIRODNI NEPRIJATEQI 352
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NAUKA greh postao nauka u vreme Hristovog prvog dolaska 37

i pesma ve~nosti – krst 19,20

spasewa, poznata samo iskustvom 494,495

NAU^NO ZNAWE Hristos stekao iz prirode 70

NEBO neprekidno pribli`avawe Bogu 331

NEVERSTVO neki uzroci, kritizerstvo 257,258

nesposobnost da se shvate bo`anske tajne 605

posledice 241,242

NEVOQE kako su ih poimali Jevreji 267,268,470,471

NEZNABO[CI znawe i o~ekivawe Prvog Hristovog dolaska 33

zastupani prilikom posete Grka Isusu 622–624

za{to Jevan|eqe nije prvo propovedano wima 351

nadahnuti u~iteqi me|u wima 33,35

neki spaseni svetlo{}u iz prirode i Svetoga Duha 638

wihovo obra}ewe zahvaquju}i ropstvu Jevreja 28

sakupqawe 317,318

Hristova napomena u sinagogi u Nazaretu 238,240

Hristovo postupawe sa wima 402,404,411

NEMAN za{to je imao prednost nad gubavima iz Izraiqa 238,239

NEME @IVOTIWE Bo`je starawe za wih 313,356,357,500

Hristov primer sa wima 74

NEUMERENOST izazvala ubistvo Jovana Krstiteqa 221,222

o{amu}uje zakonodavce i sudije 222

posledice u vreme Jovana Krstiteqa 100

NIKODIM brani Hrista pred Sinedrionom 167,168,176,460

vera utvr|ena Hristovim raspe}em 775

i Josif iz Arimateje iskqu~eni iz kasnijih saveta 538,539,699

karakter i polo`aj 167,171

no}na poseta Hristu 168–176

wegovo farisejstvo 171

saop{tava Jovanu svoju prvu posetu Isusu 177

svedok Hristovih ~uda 168

slu`ba prilikom Hristove sahrane 773–774

slu{alac Jovana Krstiteqa 171

~ini Crkvi posle Hristovog vaznesewa 176,177

NOVA ZAPOVEST 677

NOVORO\EWE bitna priprema za slu`bu Bogu 171,189

delovawe Sv. Duha prilikom novoro|ewa upore|eno sa vetrom 172,173

izraz primewivan na jevrejske prozelite 171

kako se vr{i 175,176

pouka podignute zmije 174,175

rezultati 172,173,176,189

samoodricawe, wegov uslov 280

Stari zavet u~i o wemu 174

uslov za ulazak u nebesko carstvo 168,171

NOJE wegovo vreme predstavqa vreme pred Drugi Hristov dolazak 633

O

OBE]AWE od Boga u svakoj zapovesti 311,369

OBLAK an|ela prihvatio Hrista prilikom vaznesewa 830,831

slave prilikom preobra`ewa 425

stub, u pustiwi, Hristos 447
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ODE]A apostola prilikom prve misije 351

razlika izme|u rabinske i Jovana Krstiteqa 219

Hristova 197,610

Hristova i prvosve{tenikova 594

ODMOR potreba za telesnim i umnim 359,361,362

putem veze sa Bogom 362,363

u Bo`jem starawu 313

u~enika, nije u tra`ewu zadovoqstva 361

Hristos }e ga dati 328,329

ODRICATI SE HRISTA 357

ODUZETI wegovo delovawe na narod i fariseji 270

wegovo izle~ewe pokazuje Hristovu mo} da opra{ta grehe 267,269,270

ODUZETI U VITEZDI 201,203

ODU[EVQEWE naroda za Hrista 232

OPRAVDAWE DELIMA na~elo neznabo{tva i palog judaizma 36,279,280,385

plodovi 37

OPRA[TAWE pravo 805,806

OPSEDNUTI DE^AK nemogu}nost u~enika da ga izle~e 427–430

Hristos ga izle~io 427–430

OPSEDNUTI ZLIM DUHOVIMA dvojica iz Gergese 337,338

izle~en u Kapernaumu 255,256

OSVETA praviti razliku izme|u we i pravednog gneva 310,352,353,619,620

OSKVRWEWE iznutra 397

OSU\IVAWE sotonina metoda 275,353

OSU\IVAWE DRUGIH 314,805

OTKUPQEWE za an|ele 20,26,625,758–761,764

zavet otkupqewa potvr|en Hristovim vaznesewem 790,834

za{to za ~oveka, a ne za Lucifera 761,762

nauka i pesma o ve~nosti 20

nije naknadna misao 22,147,410,834

opravdava Bo`ji zakon 24,25,761–763

pouka otkupqewa u otkupqewu jevrejskog roba 327

prevazilazi uni{tewe koje je greh u~inio 25,565,566

prikazano u Marijinom daru 565,566

u izle~ewu opsednutog zlim duhovima 430

ukqu~uje Zemqu 26,490

cena, vide}e se u ve~nosti 131

ciq i rezultat za ~oveka 22–26,622,623,625,761

»OCI« ne umesto Bo`je re~i 398

u~ewa otaca prihva}ena od Jevreja umesto Hristovog 489

П

»PASI JAGAWCE MOJE« 811,812

PASTIR Hristos dobri Pastir 476–484

PASTIRI vitlejemski 47,48

sa Istoka i stado 478–480

PASHA zna~aj 51,52,77,82

Jevreji izgubili iz vida 77,82,389,723

praznik, poreklo i svetkovawe 51,75–77,154,652,653

PASHA ve~era Gospodwa 652,653

na posledwoj 642,652

Wegov nedolazak 364,395
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rasprava me|u u~enicima 643,644

Hristova prva poseta 75,78

PEVAWE Isusovo u mladosti 73

kod Jevreja 69,76,448,449,571

prilikom posledwe Pashe 672 (vidi: Pesma)

PEREJA Jovanova slu`ba u woj 214

Hristova slu`ba u woj 488,495

PESMA an|ela prilikom Hristovog ro|ewa 47,48

o stvarala~koj mo}i 282

pri bogoslu`ewu 288

prilikom vaskrsewa i vaznesewa 780,831,833,834

prilikom stvarawa 281

ptica, Bo`ji glas 281,282

ulazi u na{ dom sa siroma{nima 639

Hristos wen Tvorac 20

PESMA U VE^NOSTI krst 20

spaseni 131

PETAR dolazi Hristu 139

duhovno poznanstvo sa Hristom 815,816

karakter 139,382,673,812,815

na grobu 789

naro~iti poziv da se susretne sa Hristom u Galileji 793

nije bio voqan da vidi krst u Hristovom radu 415,416

nije temeq i glava Crkve 412,413,817

predskazana wegova smrt 815

preobra`aj karaktera 812

prilikom Hristovog su|ewa 710,713

trostruka proba 811,812

uverenost u poniznost 246

u Getsimaniji 686,688,689,696,697

u ulovu otkriveno Hristovo bo`anstvo 246,810,811

Hristova opomena o odricawu 673

Hristove re~i »Idi od Mene, sotono« nisu upu}ene wemu 416

Hristovo kori{}ewe ~amca isplatilo se 249

hodawe po moru 381

PILAT gri`a savesti posle Hristovog vaskrsewa 782

neodlu~nost, sebi~nost 731,732,735,735–738

wegov karakter kao sudije 724,725

opomena wegove `ene 724,732

osvedo~ewe prilikom su|ewa Hristu 726,727,738

smrt 738

utisak iz susreta sa Hristom i poznavawe po kazivawu 724,726

PISMA (Stari zavet) – vera u wih uni{tena rabinskim u~ewem

253,257,258,458,489

za{to su ih Jevreji pogre{no tuma~ili 212,213,242,243 (vidi: Proro~anstvo)

kako su ih gledali Samarjani 192,193

na gr~kom {iroko rasprostrawena 33

Wihovo poznavawe i oslawawe na wih 70,84–92,120,123,287,453

Wegovo u~ewe zasnovano na wima

154,174,211,212,232–234,237,253,284,285,307,397,406,468,494,497,518,547,592,

597,605–607,609

obja{wewe Pisma u~enicima 139,349,494,632,796,799,820
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otkrivaju Hrista 211,212,799

pogre{nim tuma~ewem sejawe neverstva i vera uni{tena 242,257,258

sumwa stvorena Judinim kori{}ewem 719

u~enici razumeju Pisma 494

PISMA kao »po~eonik me|u o~ima«, »znak na ruci« 612

PLEMENITOST Jovana Krstiteqa, najuzvi{enije vrste 219

PLEMI] i wegov dom postali u~enici 200

svedok o Hristu 253

Hristos izle~io sina 197–199

Hristos tra`i veru 198,200

POBEDA Hristova 410,490,622,625,679,827,828

POBEDONOSNI ulazak u Jerusalim 569–579

predmet razgovora 571

predslika Hristovog drugog dolaska 580

u~enici ponavqaju proro~anstvo o Hristu 578,579

PODESNOST razlog za Hristovu osudu na smrt 539,540

POZIV apostola kraj Galilejskog mora 246,249

POZNAVAWE ISTINE zavisi od odbacivawa greha 455,456,494,495

POKAJAWE odlagawe, greh protiv Svetog Duha 324

poziv Jovana Krstiteqa 104,105

pravo 300

rodovi 300,301,555,556

POKORNOST apostolska 519–523

uslov odupirawa isku{ewu 389

u Hristu, mir 330,331

POMIREWE sa bra}om 310,311,440,442

POMO] za sve koji tra`e 313

PONIZNOST pre po~asti 436

prilikom sagledavawa bo`anske svetlosti 246

rod Svetog Duha 135

Hristova, uzrok odbacivawa 138,242,243

POPULARNOST nije merilo istine 242,459

POPU[TAWE u na~elima 355

PORODICA veze, ne uzdr`ati se od rada za Boga 147

dokaz o srodstvu 638

qubav i qubaznost 515

nebeska i zemaqska, jedna u Hristu 25,26,327,493,833,834

odnosi 327

prvo poqe hri{}anskog rada 822

Hristos kao ~lan zemaqske 638

hri{}anska, Hristova {kola 515

POROK posve}en kao religija 37

POSAO I VERA Hristov primer 73

hri{}anin treba da predstavqa Hrista 556

POSVE]EWE BOGU sticawe telesne i umne mo}i pomo}u wega 250,251,827

POSLU[NOST Bogu za na{e dobro u ovom `ivotu 121,122,307,308

mora do}i iz srca 668

prema Bogu

24,84–86,89,90,111,117,121,123,125,147,190,191,208,329,330,624,690,693

Hristov primer, prema roditeqima 72,82,90
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POST i molitva za isceqewe 430

ne za u~enike dok je Hristos bio sa wima 276,277

pravi 278,280,312

fariseja i Jovanovih u~enika 276–280

Hristov, u pustiwi 114

PO^EONIK 612

PRAVDA `ivot ne teorija 309,310

za sve 302

plod qubavi, ispoqena u milosti 762

uskla|enost sa Bo`jom voqom 310

Hristova, uslov za Nebo 300

PRAZNIK SENICA 447,448

zavera rabina 455,457,459

Wegovo u~ewe na taj dan 452–458

svetkovawe 290,291,448,449,463

Hristovo putovawe 450–452,485

PRAZNICI kod Jevreja, obi~aji 613,644

sveti 75–77,447

Hristov nedolazak (vidi: Pasha i Praznik senica) 450

PRAWE ceremonijalno, u~enici optu`eni da zanemaruju 396

PRAWE NOGU delovawe na Judu 645

Na Petra i wegovu sabra}u 645,646

primer i obred 649–651

slika duhovnog o~i{}ewa 646,649

Hristos u~enicima 644–646

PRAWE RUKU obred 396

PRA[TAWE GREHA povezano sa Bo`jom pravdom 37,761,762

Hristova mo} da opra{ta pokazana u isceqewu oduzetog 268,270

PRVENCI dar majke 50

Levijevo pleme zamena za prvence 51

otkupqewe 51

posve}eni sve{teni~koj slu`bi 51

spasewe izraiqskih u Egiptu 51,52,76,77

PRVI RODOVI `rtva posle Pashe 77

simboli 785,786,834

PRVOSVE[TENIK jevrejski, naimenovan od Rimqana 30

wegova ode}a predstavqa Hristov karakter 709

prqava sredstva za dobijawe zvawa 30

suprotnost izme|u wega i Hrista 594,704,705 (vidi: Ana, tako|e Kajafa)

PREDAWE ne mo`e se spojiti sa ve{}u Jevan|eqa 278,279

obi~aji, zahtevi, uzdizani iznad Bo`jeg zakona 395

obo`avawe predawa u na{e vreme 398

Hristos ga odbacio 84–86,90,206,276,282,284,286,395–398,540

u~enici oslobo|eni wegove mo}i 349

PREQUBA osuda 460

rabini neovla{}eno ~inili 461

PRETPOSTAVKA krivotvorewe vere 126

PREOBRA@EWE predskazano 417

prikaz carstva slave 421,422

put do mesta preobra`ewa 418

u~enicima zabraweno da govore o wemu 426

Hristos i u~enici silaze sa brda 419
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»PRE^ASNI« oslovqavawe 613

PRIZNAVAWE HRISTA 357 (vidi: Svedo~anstvo za Hrista)

PRIZNAWE greha, javno i tajno 811

Petrovo o Hristovoj bo`anskoj prirodi 393,411,412

PRIRODA druge ilustracije iz we

27,97,103,105–107,111,112,142,262,266,300,305,306,314,336,353,390–392,298,468

znaci Drugog Hristovog dolaska 631,632

znaci Prvog Hristovog dolaska 60

koristi od boravka u woj 291,360,361

wena svetlost u neznabo`a~kim zemqama dovela du{e Bogu 638

wu su prou~avali mudraci i Jovan Krstiteq 59,101–103

primewuje se na Hrista 27,50,56,68,74,77,103,112,125,253,264,365,388,389,689

poznavala Hrista, a sve{tenici i rabini nisu 753,770,771

ponavqa Hristove pri~e 291

pouka, o Bo`jem starawu za Wegova dela 311,313,356

delovawu milosti 191,192

nepromenqivost Bo`jeg zakona 308

Wegovoj ~udotvornoj sili 367

Wegovom neprekidnom delovawu, pouka o svetkovawu Subote 207

o na~inu Hristovog prvog dolaska u qudskoj prirodi 261

pouka, o radu i pouzdanosti Wegovog provi|ewa 31

samopo`rtvovawu 20,21,622,623

pouke za roditeqe i decu iz we 515,516

simbol utelovqewa uzet iz prirode 23

Subota ukazuje na wu 281–283,288,289

Hristova qubav prema woj 70,90,290,291,419

Hristos ju je koristio u svom u~ewu 

168–175,184,187,190–192,206,207,218,244,245,254,290,291,308,311,314,333,356,

357,386–388,406–408,412,413,430,431,437–440,453,454,463–465,475,476–484,

495,496,525.

581–584,596–599,622,623,675–677,743,811–815

Hristos se sretao sa patrijarsima u woj 290

PRISTAV 523

PRI^E izgoweni zli duh opet se vra}a 323

iskazane delima prirode 291

nove zakrpe na staru ode}u, novo vino u stare mehove 278,279

o vinogradu i zlim vinogradarima 596,597

o dva du`nika 566

o dva sina 595

o kasnijoj slu`bi 495,496

o odba~enom kamenu 597

seja~ 333

»Razvalite ovu crkvu« 164

PROPOVEDNICI JEVAN\EQA du`nost da vaspitavaju Crkvu da 

postane radnik za Hrista 825

PRORO^ANSTVO va`nost razumevawa 634–636

za{to su Jevreji pogre{no shvatili 30,56,65,212,242

znali su ga Simeun, Ana, Marija, mudraci 55,56,59,60

ispuweno izlaskom Izraiqa iz Misira 31,32

Jovan Krstiteq ga je prou~avao 103,136,137

koristi od shvatawa 82,83,242,630

mnogi shvataju posle raspe}a 749,775
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na krstu 485,745,746,749,771,772,777,778

obja{weno od an|ela Gavrila 98,234

o Drugom dolasku 234,235,630–633

pastiri vitlejemski su ga znali 47

prvim Hristovim dolaskom ispuweno 32 (vidi: Mesija – 

Proro~anstvo o Wemu)

prou~avao sotona 115

razorewem Jerusalima, ispuweno 627–630

sam Hristos obja{wava 79,80,154,231–235,237,242,628,796,799

PUBLICITET za{to ga se Hristos klonio 260,261,264,265,485

Р

RABINSKI ZAKONI osuda zna~i bogohuqewe i izdaju 205

posledice u~ewa 29,30,36,84,88

RADNICI ZA HRISTA biti uvek miran 353

du`nost da nose Jevan|eqe svetu 821,823

javno ispovedati na~ela 355,357

nagrada 312,623,624

ne an|eli, ve} qudi 296,297

ne tra`iti savet od nevernih 354

niko ne sme da se obeshrabri 437,438

osobine 249–251,279,362,363,370

oholi – odba~eni 436

pridobiti decu za Isusa 517

primawe blagoslova – kako ga daju 369,370

po~eti tamo gde se nalaze 822

propovednici treba da u~e vernike da to budu 825

prou~avati Bo`ju re~ i tra`iti wen savet 354,355

saradnici Bo`ji, u~enici Hristovi 297

saradnici sa an|elima 297

sva sila i milost Neba 250,442,664,667,671,672,679,680,827

svedo~iti za Hrista na sudovima 354

svi mogu postati 250,251,340,341,430,438,822,823

slu`iti bolesnima i siroma{nima 350,351,822

spona izme|u Hrista i qudi 296,297,369

u dodiru sa Bogom, u dodiru sa qudima 493

{to sli~niji detetu to uspe{niji 436

RADOZNALOST Hristos ne odobrava 384,471,730

RADOST u vezi sa Bogom 493

hri{}anska du`nost 152,153,300,517

RADOST HRISTOVA 190,191,410,749–751

mi treba da je delimo 624

RAZBOJNIK zaveden od sve{tenika i poglavara 749

koji se kaje, wegova vera 749,751

wegova vera, radost za Hrista 749,751

obe}awe dato wemu 751

ranije saznawe o Hristu 749

Hristov opro{taj, dokaz Wegovog bo`anstva 751

RAZGOVOR dece 512,515

natprirodan 323,324,407

postepen 172
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preobra`aj putem razgovora 439 (vidi: Novoro|ewe)

slobodna voqa u wemu 466

RAZGOVOR 83,323,380,493

RAZMI[QAWE i molitva, Hristov primer 89,90,114,118,260

korist 82,83,126,362,363,661

o Hristovom `ivotu 83

RAZUM mo} da se pravi razlika izme|u dobra i zla 458

RASPE]E samog sebe 417

uticaj, na apostole 772

posmatra~e 754,756,770

REVNOST ZA BO@JU SLAVU usa|ena Svetim Duhom 409

RED Hristov primer 789

REFORMATORI odvajawe od postoje}e crkve, isto u na{e vreme 232

RE^I prazne i r|ave uti~u na misli i karakter 323

RIBARI za{to su izabrani za apostole 249,250,809

RIBE ~udesni ulov 245,246,810,811

RIMSKA STRA@A prilikom Hristovog vaskrsewa 780,781

RIMSKI OFICIRI I VOJNICI saose}aju sa Hristom

581,714,715,735,754,771

RODITEQI Hristov primer za wih 72,80,82,515,751,752

RODOQUBI Jevreji su se smatrali time zato {to su ubili Hrista 541

RUKA i noga – koja sabla`wava da se odse~e 438,439

RUKOPIS HRISTOV u prirodi 20,21,70

С

SAVEST nijedan ~ovek ne sme da upravqa tu|om 550

sotona vr{i pritisak 487 (vidi: Sila)

SAVET apostoli tra`ili od Hrista 349,350,359

nevernih ne treba tra`iti 354

osloniti se na Bo`ji, a ne qudski 668

SAVET NA NEBU 758,759

sotone i otpalih an|ela 116,205,206

SAVET FARISEJA i izle~eni slepi ~ovek 471–474

kuje zaveru o smrti Isusovoj i Lazarevoj 558 (vidi: Sinedrion)

SAVR[ENSTVO Bog u nama vidi Hrista 357,664,667

Zakona 307–309

kako posti}i 123,311,312

karaktera – Hristos merilo 311

SADUKEJI nauka, ~lanovi, stav 209,537,538,603–605

na Hristovom su|ewu 705

pitaju Hrista o vaskrsewu 605,606

u neprijateqstvu sa farisejima, ujediweni sa wima protiv Isusa

405,406,537,538,603

SALOMA Irodijadina k}er, na Irodovoj gozbi 221

SAMARJANI vera i istorija 188,189

verovawe u Mesiju 192,193

neprijateqstvo sa Jevrejima 183,188

rad apostola me|u wima, nakon Hristovog vaznesewa 193,488

u~enici slati wima 487,488

Hristov primer u li~noj slu`bi 193
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SAMARJANIN milostivi, pri~a – stvarni doga|aj 499

predstavqa Hristovu misiju 503,504

SAMARJANKA misionarka za Hrista 190,191,195

mudrost i takt u Hristovom postupawu sa wom 183–190

traga~ za istinom 190

SAMARJANSKI GRADOVI sedamdesetorica poslati wima 488

SAMARJANSKO SELO nisu ugostili Hrista 487

SAMODOVOQNOST 493

SAMOODRICAWE uslov,

za primawe Svetog Duha 180

Hrista 280,300

rada sa Hristom 416,417 (vidi: Pokornost)

SAMOPO@RTVOVAWE Bog izvor 20,57

an|ela 21

Jovana Krstiteqa 178–180,223

najve}a ~ast 225

na~elo uvek zahteva 273

wegov venac 223

prikazano u prirodi 20,21

sotona se bori protiv wega 223,224

uslov prila`ewa Hristu 549

Hristova radost u tome 410

Hristovo 19–26,57,129,439

Hristovo, sotona ne mo`e da shvati 115,116

SAMOPO@RTVOVNA QUBAV zakon `ivota 20

SAMOSAVLA\IVAWE najve}i dokaz plemenitosti karaktera 301

sti~e se u detiwstvu 100,101

SAMOUZVI[EWE dovelo sotonu do pada 22,435,436

i nebesko carstvo 437

onesposobqava qude za Hristovo delo 436

sve la`ne religije poti~u od wega 286

SARADWA ~oveka sa Bogom 296,297

pouka iz Lazarevog vaskrsewa 535,536

sa Hristom – sila koja se prima iz we 827

SAREPTA udovica, za{to je naro~ito povla{}ena 238

SAHRANA ISUSOVA 772–774

SVADBA Hristos je po{tovao ven~awe 151

SVADBENA SVE^ANOST spasenih sa Spasiteqem 151

Hristova rodbina 144

ciq Wegovog prisustva 144,150,151

SVAKODNEVNI @IVOT ve`ba za uzvi{enije du`nosti 382

SVEDO^ANSTVO za Hrista blagoslov za nas 348

Jovana Krstiteqa 219

li~no iskustvo 141,142,339,340,347,348,357,363

svi treba da postanu 347,357

SVET – na{ bi}e po{tovan vi{e od svih ostalih svetova 26

izgubqena ovca 693

sredi{te interesovawa celog Neba 356

uxbenik za svemir 19

SVETA VE^ERA otvorena 656

SVETI DUH ogaw koji sa`i`e 107,108

po~etak ve~nog `ivota 388
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sredstvo preporo|ewa 107,172,671

upore|en sa vetrom 172,173

Ute{iteq, Duh istine 670,671

Hristov najve}i dar sledbenicima 668,669

Hristov predstavnik 352,669

SVETI DUH javqawe,

Zariji 100

Isusovoj majci 69

Jovanu Krstitequ 102

mudracima 61

Natanailu 139,140

Nikodimu 173

Pilatu i Irodu 726,731

savetu koji je skovao zaveru o Hristovoj smrti 540

Samarjanki 190

sedamdesetorici 494

Simeunu i Ani 55

u~enicima pre Hristovog vaznesewa 805

SVETI DUH brani svaku skru{enu du{u 490,493

daje darove obe}ane u Jevan|equ 821,823

daje zdrav um 341

koristi nas 672

Wegov rad – nadahwuje pravo bogoslu`ewe 189

preobra`ava karakter 172,173,176,189,671

Wegovo izlivawe zahteva pripremu 827,832,833

otkriva duboke Bo`je istine 412

o`ivqava sve sposobnosti 250,251,478

osposobqava u~enike za du`nosti u crkvi 805

otkriva Hrista u Wegovim sledbenicima 671

podse}a na istinu 355,670

poma`e svima koji tra`e Isusa 302,671,672

poma`e u~enicima u sukobu sa sotoninim silama i onda kada odgovaraju za

svoju veru 354

sara|uje u propovedawu Re~i 671,672

sva sila prima se preko Wega 827

spre~en neverstvom i neaktivno{}u Crkve 825

uzdi`e i oplemewuje 341

SVETI DUH greh protiv Wega 322,323

opomena za nas 587,589

prezirawe poziva na pokajawe 323,324

rezultat zapostavqawa 223,324,490

rezultat odbacivawa od strane jevrejskog naroda 241,584,587

SVETIWA jevrejska,

simbol Hrista 23,24

slika nebeske Svetiwe 166

SVETLOST OD BOGA bitna za radnike za Boga 279

blagoslovi obra}awa pa`we na wu 238,239

rezultati odbijawa 322,489,584–588,736,737

svetlost i tama, qudi slobodno mogu da biraju 458

uslov za primawe 190

SVETLOST slika Bo`je prisutnosti 464
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»SVETLOST SVETA« Hristos 463,475

u~enici 306

SVETOVNA POLITIKA pravedna na~ela, ne zajedni{tvo 313

svetovna ambicija i obi~aji – ropski jaram 330

SVE[TENICI I LEVITI treba da predstavqaju Bo`ju milost 499

SVE[TENICI I RABINI verske vo|e ponavqaju sada wihove gre{ke

56,213,232,242,258

zavera protiv Hrista 164,165,167,205,213,455,457,460,470,538–541,558

zape~a}uju grob 778

karakter

29,30,155–157,212,213,218,242,243,249,267,269,275,276,279,280,286,406,499,500,776

kod rimskih oficira 580,581

kraj krsta, eho sotoninog podrugivawa 746

qubomorni, na Jovana Krstiteqa 181

na mudrace 62,63

na Hrista 181,204,205,231,232,771

na gozbi kod Mateja 274,275

wihov strah i osvedo~enost posle Hristove smrti 771,775,777,778

wihovo mi{qewe odvra}alo narod od Hrista 458,489,610-612

wihovo u~ewe suprotno Hristovom 204,205,243,253,258

odbacili Hrista 63,80,85,138,212,213,232

optu`uju Hrista 204

osu|uju Hrista, sami sebe osudili 468

o~i{}eni gubavac i oduzeti 265,266,268,271

posle vaskrsewa 781,782,785

posledice koje su do`iveli odbacivawem Hrista 242,618,619,737–740

prava suprotnost, Jovanu Krstitequ 218

Hristu 594,610,705

pred Pilatom i Irodom 724–730,736–738

razlozi za odbacivawe 242,243,540

sotona, za~etnik 206

ube|eni u Hristovo bo`anstvo 80,162,322,453,456,459,704,705,735

upore|eni sa glumcima u pozori{nom komadu 36

u svom posledwem javnom u~ewu i ~udima 537,601–609,610–620,696,697

Hristos ih je opomenuo

li~no kao dete 78–80

preko mudraca 64,65

preko Nikodima 176,177

SVIWE uni{tene u Gergesi 338–340

SVIWSKO MESO za{to je zabraweno kao hrana 617

»SVR[I SE« re~i upu}ene Ocu 490,755,756,758,764,834

uticaj na kapetana pored krsta 770

SEBI^NOST vodi licemerstvu 408,409

zamewuje Bo`ji zakon predawem 409

izgoni Hristovu qubav 239,440

je smrt 417

spre~ava znawe o Bogu 302

SEDAMDESET NEDEQA iz Danila 9,24,232–235

SEDAMDESET U^ENIKA 490

SEME pouka o Jevan|equ 191,192,367,623

SETVA I @ETVA simbol evan|eoskog rada 191,192

SIMEUN svedok za Hrista 55,465
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SIMON IZ VITANIJE 557

kritikovawe Hrista, farisejstvo prema Mariji 566–568

wegova gozba u ~ast Hristu 557,558

Hristova ne`nost u postupawu sa wim 567,568

SIMON IZ KIRINE nosi Hristov krst 742

SINAGOGA bogoslu`ewe 29,236,237

Hristos se pridru`uje 74,236,237

SINAJ svetlost pri davawu Zakona upore|ena sa onom u Hramu 156

SINEDRION zaverama protiv Hrista suprotstavqa se Nikodimu 167,168,460

ispitivawe rada Jovana Krstiteqa 132–137

kr{i sopstveni zakon prilikom su|ewa Hristu 699,710

ube|en u Hristovo bo`anstvo 539

u Nikodimovom odsustvu planira Hristovu smrt 538–541

Hristos doveden pred wega 204,210,211,703–708,714,715

~lanovi, slu`ba, svojstvo i vlast 133,698

SIROMA[NI wihova beda, vernici kraj Hrama 155–157

sam Hristos uporedio se sa wima 637–640

slu`e}i wima, slu`imo an|elima 639

tla~eni u Judeji 30

Hristov nalog: »Dajte im da jedu« 369

SIROMA[NI DUHOM 299–302

SIROFENI^ANKA za{to ju je Hristos odbio 400

SLEPI I NEMI izle~ewe 321

pred farisejima 471–474

slepi prosjak 470,471,824

Hristos se otkrio wima 474,475

SLOBODA samo u Hristu 466,478

SLU@BA blagoslov 329

dobrobit za radnike 640,641,650,651

dokaz veze sa Hristom 439,440,550,551,637,638,642,644–651

zakon – `ivota 20,21,312

Hristovog carstva 550,551

izle~ewe opsednutog de~aka, pouka 430

wen uticaj na bolesne i jadne 350,822,823

poreklo u Bogu 649,650

rezultat Hristove, vidqiv nakon Wegove smrti 163,165,176,192,266

Hristov primer 503–505,640,649–651 (vidi: Samopo`rtvovawe)

Crkva osnovana za slu`bu 640,822

SMOKVA nerodna, prokletstvo 581–584

pri~a o woj 584

SMRT neznawe Jevreja 32

samo san 527,557,787

Hristos osloba|a od prirodne i duhovne 320

SMRT HRISTOVA zavera jevrejskih poglavara 164,167,208,456,457,470,472

zato {to je tvrdio da je Bog 207,208,469,670

nakon Lazarevog vaskrsewa 538–541,558

SMRT HRISTOVA ispunila Jerusalim tugom 775,776

nastupila usled slomqenog srca 772

prikazana zrnom p{enice 623

~ovekov `ivot kroz wu 388,389

u vreme ve~erwe `rtve `rtveno jagwe pobeglo 756,757



763ИНДЕКС

SNOP obrtani Hristos; tako|e i vaskrsli prilikom Wegovog vaskrsewa

785,786,834

SO dodavana `rtvenim prinosima 439

»SO ZEMQI« 306,439

SOTONA vlada qudima preko neznabo{tva i judaizma 35,36

da obeshrabri, pobedi i uni{ti Isusa 116,257,416,734,746,758–761

da spre~i Wegovo vaskrsewe 779,782

da uni{ti Bo`ji zakon (vidi: Zakon) u posledwe vreme 257,258,763

deluje tako da izazove nesuglasice 274,275

zlo~in, ludilo, smrt 341

izaziva smrt Jovana Krstiteqa 224

ku{a sve qude 116

radi da krivo predstavi Boga 22,37,57,115,356,758,759

sveti se Hristu izazivawem pomora `ivotiwa 356,357

sumwu, obeshrabrewe izaziva 356

u Kapernaumu 255,256

u sinagogi u Nazaretu 238–240

SOTONA postojawe – za{to je dopu{teno 759–761

izgled i umna mo} 129,219

kao an|eo svetlosti 118,119,124

mr`wa prema Hristu 49,224,356

navodi Pisma 124

ne mo`e naterati na greh 125,224

pad sa Neba i kona~no uni{tewe 490,763

poznavawe proro~anstava i `rtava koje su ukazivale na Hrista 115

prekinuo raniji pristup an|elima, nakon Hristove smrti 761

savetovawe sa otpalim an|elima 116,205,206

tvrdi da pola`e pravo na ovaj svet 114,129

u qudskom obliku 733,746

Hristovo ukoravawe

u pustiwi 130

u ]esariji Filipovoj 415,416

Hristos na{a odbrana 131,323,324,341,490,493

hri{}ani pri~aju previ{e o wemu 493

SPASEWE verom 385

SPIRITIZAM I TEOZOFIJA 258

SPOMENICI mrtvima 618

STRA@EWE I MOLITVA gubitak za u~enike usled zanemarivawa

420,425,713,714

za Hristov drugi dolazak 634

STENA Hristovo u~ewe 314

STRAH rezultat neverstva 336

SUBOTA Bo`je delo i delo prirode 207

ve~na obaveza 283

Gospodar 211,285,288

Wegov dokaz o Davidu i sve{tenicima 285

Wegova namera prilikom isceqewa 206

objavqena na Sinaju 283

ograni~ewa jevrejska 204,283–286

opravdana zakonom o obrezawu 456

pravo svetkovawe 207,281,285,288,289
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prizori u Subotu nakon raspe}a 774–778

svetkovana prilikom stvarawa 281

svetkovali je u~enici u vreme razorewa Jerusalima 630

svetkovalo ju je jevrejsko robqe 28

svetkovawe izdvaja Jevreje 283

svetkova}e je spaseni 769

svrha 281,286,288,289

Hristos i u~enici optu`eni za kr{ewe 204,284,286,471–474

Hristos je na~inio 281,288

Hristos je po{tovao 207,284,287

Hristos se odmarao prilikom stvarawa, a i u Josifovom grobu 769

SUVA RUKA isceqewe 286

SUD Bo`ja pravda opravdana 58

ispitivawe na sudu 637,638

osuda zbog zanemarivawa istine 450

Hristovo delo na sudu 210

~ovek izri~e sebi 57,58,468

SUDSKI POSTUPAK HRISTU da se utvrdi krivica 699,714

zahtev da se razapne 733,734,738

zbuwenost Pilata 726–728

krivica poricana od Pilata, prihva}ena od Jevreja 738,739

(vidi: Pilat)

la`no svedo~anstvo 725

nedoumica sve{tenika 724,725

odvo|ewe Irodu 728

oslobo|ewe Varave 733,735,736

pred Anom 698–703

pred Irodom 728,729

tra`i ~udo 729,730 (vidi: Irod Antipa)

pred Kajafom i Sinedrionom, no}u 703–709

pred Pilatom, prisustvovao i Sinedrion 723

protivre~na svedo~anstva svedoka 705,706 (vidi: Kajafa)

razlog za ubrzawe 703

suprotnost izme|u Optu`enog i tu`iteqa 726

ujutru 714

Hristos dva puta bi~evan 733,734,738

SUMWA donosi tamu 380

opasnost od izra`avawa 323

SUMWI^AVI Hristov primer postupawa sa wima 808

T

TAMA OKO KRSTA obavijala Hristovu samrtnu borbu 753,754

simbol tame koja je obavijala narod 755

simbol tame koja je obavijala Wegovu du{u 754

skrivala Bo`je prisustvo 753

TVR\AVA obra}ena du{a je Hristova tvr|ava 323,324

TEOKRATIJA Jevreji je odbacuju odbacivawem Hrista 738

TIR I SIDON Hristos u wihovoj okolini 399

TOMA Hristovo postupawe sa wegovim neverstvom 806–808

TROVAWE obe}awe za{tite protiv wega 821
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TUGOVAWE istinsko, ne melanholija 300

u~enika, nakon Hristovog vaskrsewa 793,794

TU@IOCI revnost, da bi sakrili svoju krivicu 460,462

Ћ

]ESARIJA FILIPOVA pou~avawe u~enika 411–417

Hristovi razlozi za posetu 411,418

У

UBISTVO – mr`wa 310

UGAONI KAMEN Solomunovog hrama, simbol Hrista 597–600

ULOV drugo ~udo, obnova naloga u~enicima 810,811

UMERENOST iz Hristovog odbijawa napitka na krstu 746

pouka, od Jovana Krstiteqa 100,101

iz ~uda sa hlebovima i ribama 366,367

UNI[TEWE zlih, ne sudijskom mo}i 107,108,763,764

znaci 630–633

Jerusalima predskazano 577,620

predstavqa uni{tewe sveta 743 (vidi: Drugi Hristov dolazak)

predstavqeno kona~no uni{tewe Jevreja 580

uni{tewe Jerusalima i kraj sveta, proro~anstva se prepli}u 628

UTELOVQEWE simboli wegovi 23

ciq 23,312,363

UTICAJ zavisi od onoga {to jesmo 142,306

UHODE prate Hrista 213,265,268,284–286,307,395,455,601

U^ENICI da ~ine ve}a dela od Hrista 664 (vidi: Apostoli)

dvojica na putu u Emaus 795

nakon razgovora o hlebu `ivota 391,392

nakon Hristovog vaskrsewa 790–794

nalog na brdu u Galileji 818–822

wihove nade prilikom sve~anog ulaska 570,743

wihovo neverstvo kada je nahraweno pet hiqada qudi 292,293,365,404,405

wihovo shvatawe Hrista Duhom Svetim 494

pogre{no mi{qewe o Mesiji 799

prva petorica slede Hrista 138–140

rabinsko pogre{no shvatawe Mesije 412

svi isku{ani 273,391

sedamdesetorica sa Hristom kada su otposlata dvanaestorica 488

uticaj, Jude na wih 559,719,720

fariseja 408,409

Hristov primer i u~ewe protiv predawa 349

UXBENIK na{ svet za svemir 19

Ф

FARISEJI bezdu{nost prema nesre}nima i odba~enima 267,406

voleli su hvalisawe na gozbama, molitvama u oslovqavawu,no{ewu 

oznaka, itd. 261,612–614

gajili la`nu pravednost 309

gajili mr`wu prema Rimu 405

dok su po{tovali mrtve proroke, dotle su odbacivali Hrista 618,619
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zakoni u vezi sa ne~istom hranom 617

izopa~ili sistem desetka 617

ku{ali su Hrista u vezi sa davawem poreza cezaru 601,602

mnogi idu wihovim stopama 280,587,588,613

najve}a zapovest 606–608

na~inili od bogoslu`ewa ropski jaram 204,612

nisu verovali svojim optu`bama protiv Hrista 322

odbacili istinu zbog formalizma i predawa 279,280

pqa~kali udovice 614

pokazali zavist prema Hristu prilikom sve~anog ulaska 572,580

ponositi na poreklo od Avrama 105,106,466,467

pravovernost koja je razapela Hrista 309

samo`ivost, licemerje 408,409

tra`ili od Hrista znak 405,406

ujedinili se sa Irodovcima protiv Hrista 601

Hristos ih je u}utkao 608,609 (vidi: Sadukeji)

FENIKIJA ciq Hristove posete 399,400,402,403

FIZI^KI RAD 72

FILIP kolebqiva vera 140,292,293,663

postao u~iteq po bo`anskom nalogu 293

u~enik Jovana Krstiteqa 292

Hristos ga je pozvao, a on zove Natanaila 139,140

Х

»HAJDE ZA MNOM« nalog Petru 815,816

HLEB zna~ewe 386–391

jedewe, slika koju su koristili rabini 386

hleb `ivota primqen da bi se dao 369,370

Hristos je pravi 386

HLEBOVI I RIBE duhovna pouka 366–370,386

ostatke su qudi poneli svojim domovima 368

umno`ava se u Hristovim rukama 369,370,371

~udo 365,404,405

HRAM Bo`je svedo~anstvo Hristu u wemu 624,625

bolesni i nevoqni isterani iz wega posle Hristove smrti 775,776

veli~anstvenost 575,576,627

deca slave Hrista u wemu 592

zavesa se razderala na dvoje i `rtvena `ivotiwa pobegla prilikom

Hristove smrti 756,774

zavr{etak Hristovog u~ewa u wemu 610,619,620

zid razdvajawa izme|u Jevreja i neznabo`aca 193

zidawe i slu`ba u wemu uni{tena od strane Jevreja 165

izle~ewe u wemu 162,163,592

Wegov kona~an odlazak iz Hrama 626

optu`ba protiv Hrista prilikom su|ewa 706

poseta Grka Hristu u Hramu 621,622,625

predvorje, mewa~nica i sto~na pijaca 154,155,589

predskazano wegovo uni{tewe 577,627

predstavqa o~i{}ewe srca 161

»Razorite ga i Ja }u ga opet podignuti« dvostruko zna~ewe 164,165

rasveta za vreme Praznika senica 463
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svetlost 576

upore|en sa Sinajskim brdom 156

»Usta}u«, kako se ispunilo 165,166

Hristos ga ~isti 157–161,590,591

HRAM SAMARJANA 188

HRAWEWE PET HIQADA brigovo|stvo Hristovo 365,366

narodno i{~ekivawe ovim se rasplamsalo 377

otkrilo silu koja je pokrenula prirodnu `etvu 367

pouke

o zavisnosti od Boga 368–371

jednostavnosti 366,367

{tedwi, telesnoj i duhovnoj 368

slu`ba siroma{nima 369

u li~noj odgovornosti 370

u propovedawu Jevan|eqa – daju}i primamo 369,370

u slu`bi 369,370

HRISTOS VELIKI LEKAR 162,163,216,217,232,241,259,260,350,359,365 

(vidi: ^uda)

du{e 203,266,267,270,274,275,823,824

kori{}ewe lekova 824

mo} i voqnost da le~i nepromewena 270,823

nakon Wegove smrti tra`ili Ga bolesni i patnici 775,776

posvetio vi{e vremena le~ewu nego u~ewu 350

uputstva starom Izraiqu o zakonima zdravqa 824

HRISTOS VELIKI U^ITEQ autoritet u vladawu narodom 378

beseda, na Gori 298–314

nakon Svete ve~ere 662–680

na Praznik senica 452–458

o Hlebu `ivota 384–391

pre oda{iqawa apostola 349–358

govorio je istinu u qubavi 254,352,353,515,576–578,620

govorio nekolicini kao i mno`ini 194

izbegavao razmirice 181,253

interesovawe za majke i decu 511,512

karakteristike

151,152,183,184,187–189,

253–255,274,291,299,305,400,402,452–454,465,466,476,524,826

narodu kroz sva vremena 245

ne samo u~enicima 298

nije napadao zablude, ve} iznosio istinu 299,455

nije u~io novu nauku 279,390

Pisma kao novo otkrivewe 253,279

poru{io klasne razlike 403 (vidi: Iskqu~ivost)

pou~avawe u~enika 151,152,249–251,298,299,359–361

primer O~ev 515

proro~anstva, Wegova tema 232,233,796,799

razgovor nakon izle~ewa u Vitezdi 201–213

rezultati u~ewa pokazali se posle Wegove smrti 193,194,266,274,359,360

re~i Pilatu 727

u mladosti 73,74,78–80,90,91

u kasnijoj slu`bi 138,139,149–152,

168–177,184,189,193–195,204,205,365,463–465
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u sinagogi u Nazaretu 237–239

uticaj da privu~e narod 194,204,232,298,299,359,364

uticaj na rimske oficire 581

uticaj posledwih re~i u Hramu 620

uticaj u~ewa na slu`benike Hrama poslatih da Ga uhapse 459

u~enici treba da u~e ono {to je On u~io 826

u~ewe 139,142

HRISTOS jedno sa Bogom 19,23,24,111,207,208,210,311,465,483,663,664

bo`anska i qudska priroda sjediwena u Wemu, a tako i u nama 123,296,442

bo`anska priroda zasijala kroz qudsku 130,158,162,421,459,590,707,731

jedno sa ~ovekom 25,26,41,312,325,327,329,336,363

Wegova bo`anska sila nije ispoqena u korist li~nog opravdawa

119,120,700,703,729,734

HRISTOS, karakter bezgre{an `ivot 123,467,468,727,732,735

vera i hrabrost pred prividnim neuspehom 330,678

dobrovoqna @rtva 23,483

dru{tvena qubaznost 150,151,274

zavisnost od Boga 123,335,336,363,368

zavisnost od Bo`je re~i kao sile za pobedu 123

zanimawe za svoje u~enike 138,291,327,360,379,381,394,689,695,795,830,833,834

izbegavao, isticawe 43,74,261

rasprave 181,253,434,498

imao je ciq u svakom delu 147,206,393,394,451,486,572

lik, dr`awe, izgled

137,138,145,197,210,237,254,277,594,704,705,724,735,736,738,753,832

milost prema Judi 295,563,645,655,695,696,722

mir – iz vere u Boga 335,336,679,756

iz sklada sa Bogom 330

neumorna marqivost 72,260

nije pravio nikakve planove za Sebe 208

nije srqao nepotrebno u opasnost 355,451,541

patio zbog poruge i sramnog postupawa 624,700

podnosio samo}u i nerazumevawe 89,92,111,326,422,425,564,565

poslu{nost Bo`joj voqi i Zakonu

24,84,85,89,90,117,123,125,146,147,190,329,330,486,624,690,693,734,735

predznawe 78,147,157,410,490,534,577,622,623

prikazan u `rtvi 20–23,57,622,632

samilost 327

saose}awe

74,87,91,144,150,151,189,193,254,274,318,319,364,479–483,533,743,830

upore|en – sa zmijom podignutom u pustiwi 174,175,415,485

Jakovqevim lestvima 311

prvosve{tenikom 25

ro|akom koji iskupquje jevrejskog du`nika 327

u siroma{tvu i poniznosti 23,25,43,49,50,52,68,72,74,86–88,137,237,242,243

cenio qubav i qubaznost 364,365

~eznuo za saose}awem u patwama 687,688

HRISTOVE titule, zvawa, imena

Bezgre{ni 111,123,462,467,468,724

Bog silni 25,588

Bo`anski U~iteq, najve}i Vaspita~ 138,194,245,250,273,291,292,667,809

Bo`ansko bi}e 430
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Bri`an i Nosilac bremena 68,72,80,550

Vaskrsli Spasiteq 819

Vaskrsewe 530

Vaskrsewe i @ivot 530,785,786

Veli~anstvo neba 52,158,277

Vesnik zavetni 34,161

Vo|a Izraiqa 52,121,386,447,500

Vojskovo|a Gospodwe vojske 352

Voqeni Neba 27

Voqeni Oca 115

Vrata tora 477

Vrednost koju nam daruje Bog 667

Galilejac 458,610

Galilejski rabin 455,470,552

Gospodar `ivota i slave 650,707,752,778

Gospodar pravde 578

Gospodar Subote 211,285,288

Graditeq mira 111

Davidov Sin 44,608

Davidova grana 578

Dar Bo`ji 175

Darodavac mane 386

Dete iz Vitlejema 52

Dete iz Nazareta 71

Divni Ute{iteq 363,578

Dobri pastir 62,476–480,641,680

Emanuilo 19,578

@enik 179,277

@iva stena 413

@ivi Spasiteq 793,801

@rtva 25,58

Zaklon od bure 103

Zamena i Sigurnost 50,753

Zapovednik an|ela 112,131,244,575

Zapovednik Neba 116

Zastupnik i Sudija 210

Izraiqev Izbaviteq, Otkupiteq sveta 56

Iskupiteq sveta 33,34,112

Istina 34

Isceliteq 259,263,270,402,592,776,163,474

Jagwe Bo`je 44,112,136,439,571,579,612,652,706,734,739,750

Jedinorodni Sin 25,52,469,483

Ja sam 24,25,52,469

Knez `ivota 428,454,579

Knez mira 111,578

Knez Neba 277,355

Knez patwi 752

Knez svetlosti 114,761

Koren i rod Davidov i sjajna zvezda Danica 52

Li~ni Spasiteq 327,389,556

Qubqeni O~ev 115

Nada otaca 27,31,184
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Nazare}anin 249

Na{ ve~ni Otac 483,578

Na{a Zamena i Sigurnost 50,753

Nebeski Dar 489

Nebeski Car 739

Obe}ani 60,241

Obli~je Bo`je 19

Obo`avani od an|ela 458

Odba~eni kamen, kamen spoticawa, siguran temeq 598–600

Onaj koji ispituje srca 567

Onaj koji nosi grehe 568,623,753,755

Onaj koji nosi na{e breme 329

Onaj koji posve}uje 288

Oslobodilac 33,47,341,377

Patnik sa Golgote 440

Pobednik 758,829

Pobednik groba 530

Pomazanik 111,112,233,237,539,734

Pomo}nik 163,483

Poslani od Boga 145,168,385,475

Posrednik 25

Po{tovani Neba 244

Prava `rtva 157

Pravedni Car sveta 129

Pravi ~okot 675

Prvina 786

Prvoro|eni Neba 51

Prvosve{tenik 25,52,166,680,734,757

Prijateq gre{nika 393

Prorok 52,196,377,752

Put, Istina i @ivot 24,298,663

Svetac Izraiqev 722

Svetlost `ivota 56

Svetlost qudima 92

Svetlost neznabo{cima 55

Svetlost sveta 463–465,475

Sve{tenik 25,752

Seme `enino 578

Sen velike stene u zemqi sasu{enoj 103

Sin ^ove~iji, na{ Brat 24,25,52,638

Slava Izraiqeva 55

Slu`i u pravoj Svetiwi 166

Sluga svima 651

Slu`i u crkvi 166

Smerni i Ponizni 20,80,112,295,330,706,710,731,734

Spasiteq sveta 402

Stariji brat 329

Stena vere 412–414

Sudija cele Zemqe 210,285,637,708

Sunce pravde 22,48,464,677,680,756,801

Tvorac 20,70,74,270,281,288,291,753

Temeq jevrejske vlasti 52,111
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Tuma~ 34,154

Uzvi{eni 436

Uteha Izraiqeva 55

U~iteq 145,554,646,650

U~iteq i Gospod, U~iteq i Prijateq 662

U~iteq iz Galileje 177

Hleb `ivi 388

Hristos Bo`ji 163

Car koji vlada u pravdi 103

Car slave 43,52,614,641

^e`wa svih naroda 52,187

^ovek bola 147,439

[ibqika iz Jesejevog korena 103

[ilo – koji daje mir 52,578

HRISTOS u detiwstvu i porodi~nom `ivotu – zdravqe 50,72

kao zanatlija 72,82

lepota karaktera 68,72,74,80,85

nepo{tovawe rabinskih zakona i predawa 78,84–87,90 (vidi: Pisma,

Sve{tenici i Rabini)

nisu Ga razumevala – bra}a 87,88,111,325,326,449–451,486

Wegova misija, shvatawe 78,82

Wegovo ro|ewe 44

wihovo neverovawe u pozivu da prisustvuje Prazniku senica 450

obrezawe i posve}ewe 50,52

omalova`avaju}e aluzije na Wegovo ro|ewe 88,387,467,715,760

poku{aj bra}e da Ga sputaju i gospodare Wime 86,87,90,321

postepeni razvoj 68,70

po~etak odbacivawa od strane sve{tenika i rabina 63,80

roditeqima poslu{an 82,86,90,147

sa majkom 69,80–83,90,91,144–148,744,751,752

sa mladim drugovima 89

slu`ba 68,72–74,80,83,87,91,92

starija Wegova bra}a 87

u rabinskoj {koli 78–80

HRISTOS u svojoj slu`bi

verom Pobednik 687,697,756,758

da bude proslavqen u svojoj crkvi 680

`rtvovao sve za nas 49,117

`udi za priznawem Wegove qubavi 191

zna nas pojedina~no 479

isku{ao la`ne u~enike 391–394

li~nim poznanstvom, na{a odbrana protiv sotone 324

neshva}en, od svetovnih mudraca 494

potpuno od u~enika 506–508,565

Wegov dolazak upore|en sa zorom 261

Wegovo carsko pravo i mo} da opra{ta grehe 751

obnavqa Bo`ji lik u ~oveku 37,38

odba~en od jevrejskog naroda 138,162,181,212,213,232,541

odbio da postane car 377,378,383

omilio Bogu svojom `rtvom za nas 483

opomenuo i te{io prve u~enike 415,432–435,662–674

otvara nam Nebo 113,142,143
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otkriva Boga qudima i an|elima 19–26,57,261,311,312,387,625,758–764

otkrio Boga da mi mo`emo otkriti Wega 664

otkriva sva srca 57,58

otkrio slavu na brdu, izle~io opsednutog u dolini – pouka 429,430

plodovi Wegove pobede – spaseni narod na novoj Zemqi 26,769,827,828

(vidi: Sud, Smrt, Sahrana, Vaskrsewe)

poziva sve da do|u k Wemu 151,194,328,329,403,568

razo~arao narodno i{~ekivawe 299,377,378,383

sa nama na svakom mestu svojim Duhom 669,670

sjediwuje Boga sa ~ovekom 116,143,311,312,442

spasao druge, ne mo`e spasti Sebe 749

umro bi i za jednu du{u 480

Hristova {kola 330

porodica 515

HRI[]ANIN karika u lancu spasavawa sveta 417

Ц

CARINICI otvoreniji za istinu od fariseja 275 (vidi: Matej i Zakhej)

ubira~i poreza – karakter i dru{tveni polo`aj 272

CARSTVO milosti i slave

Bo`je, bez spoqa{weg sjaja 506,508,509

ovoga sveta – sotona ponudio Hristu u obliku kakav su Jevreji `eleli 130

proro~anstvo i objavqivawe 234

slave predstavqeno u Hristovom preobra`ewu 421,422

Hristovo - Wegov zakon, slu`ba drugima 549–551 (vidi: Mesija i Jevreji)

CRKVA da otkriva Hristovu slavu 26,680

wena odgovornost prema zabludelim ~lanovima 440,441,805,806

su{tinske odlike radnika u woj 805 (vidi: Radnici za Hrista)

Hristos je wen temeq i glava 414

Ч

^OKOT Izraiq 675

Hristos pravi 675–677

^UDA HRISTOVA vaznesewe 790,830,831 (vidi: Hristos veliki Lekar)

vaskrsewe mladi}a iz Naina 318

gluvonemi 404,471

gubavac 262,263

delovawe, na Nikodima 168

narod 163,164,208,232,270,271,318,319,338,339,377,378

na sve{tenike i rabine 164,265,266,270,271,322,537–540

deset gubavaca 347,348

druga ~uda – pretvarawe vode u vino 144,145,148

`ena bolesna od te~ewa krvi 343,344

isterivawe |avola iz opsednutog u Kapernaumu 255,256

isterivawe skvrniteqa iz Hrama 157,158,590,591

izle~ewe plemi}evog sina 198,199

Jairova k}er 342,343

kapetanov sluga 315,316

karawe fariseja 243,406

k}erka Sirofeni~anke 399–402
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Lazar 535,536

qudi iz Gergese 337,338

nala`ewe novaca za crkveni porez 434

nemo}ni ~ovek 201,202

ne radi zadovoqavawa neverstva i oholosti 407

nije ih ~inio radi Sebe 119,120

nisu najve}i dokaz Hristove misije 261,406,799 (vidi: Znak)

Wegovo vaskrsewe 780,785

obe}awe ~uda u evan|eoskom nalogu 821,823,825

oduzeti 267–269,271

opsednuti de~ak 427–429

opsednuti slepi i nemi 321

otkrivala su silu koja je delovala u prirodi 367

otkrivawe pro{losti Samarjanki 192

Petrova ta{ta i mno{tvo 259,260

pobo`an `ivot – najboqi od svega 407

pomo}u an|ela 143

preobra`ewe 421

sila apostola na delu 350,360,490

slepi prosjak 470,824

suva ruka 286

ulov ribe 245,246,810

uti{avawe bure 334,335

uho prvosve{tenikovog sluge 696

hodawe po moru i pristajawe la|e uz obalu 381,382

hrana za pet hiqada qudi 365

hrana za ~etiri hiqade qudi 404,405

Hristos optu`en da radi sotoninom silom 321,322,456

Ш

[ATOR OD SASTANKA I HRAM – podizani prema nebeskoj slici,

predstavqaju Hrista i u~enike 208,209
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