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Ма ло је књи га ко је су до сти гле про да ју ко ја се 
бро ји ми ли о ни ма при ме ра ка, или ко је су да ле 
та ко ве ли ки до при нос уз ди за њу људ ског ро да, 

као што је учи ни ла књи га – Пут Хри сту. Ова књи жи ца 
која је штам па на у без број из да ња и на ви ше од 160 је-
зи ка, на дах њу је сто ти не хи ља да љу ди у це лом све ту, чак 
и оне ко ји пре би ва ју у нај у да ље ни јим де ло ви ма Зе мље. 
Од по ја ве пр вог из да ња 1892. го ди не, од из да ва ча је зах-
те ва но да штам па ју из да ње за из да њем да би удо во љи ли 
нео д ло жним и упор ним зах те ви ма чи та ла ца.

Елен Вајт (1827–1915), аутор ове књи ге, би ла је вер-
ски бе сед ник и пи сац, до бро по зна та на три кон ти нен та. 
Од 1885. до 1887. го ди не по све ти ла се ра ду у ве ли ким 
европ ским зе мља ма, у ко ји ма се че сто обра ћа ла ве ли-
ком мно штву слу ша ла ца и у ко ји ма је на ста ви ла свој 
спи са тељ ски рад. По сле то га, вр ло ак тив но про ве ла је 
де вет го ди на у Аустра ли ји и Но вом Зе лан ду. Из ње ног 
пе ра на ста ло је че тр де сет и пет де ла, раз ли чи тог оби-
ма, из обла сти те о ло ги је, вас пи та ња, жи во та у до му и 
прак тич ног хри шћан ства. Не ка од њих пре ма ши ла су 
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Божја
и ми ли он при ме ра ка. Пут Хри сту је ме ђу њи ма нај по-
пу лар ни је и нај чи та ни је де ло.

На слов књи ге го во ри о ње ном за дат ку. Књи га ука-
зу је чи та о цу на Ису са Хри ста као Је ди ног ко ји мо же да 
за до во љи по тре бе ду ше. Она усме ра ва сто пе сум њи-
ча вих и ко ле бљи вих на пут ми ра. Сва ко га ко ји че зне за 
пра вед но шћу и са вр шен ством ка рак те ра, ова књи га, 
ко рак по ко рак, во ди пу тем хри шћан ског жи вље ња, до 
ис ку ства по мо ћу ко га мо же да упо зна пу ни ну бла го сло-
ва ко ја се на ла зи у пот пу ном пре да њу са мо га се бе. Она 
му от кри ва тај ну по бе де, док му от кри ва јед но став ност 
спа са ва ју ће бла го да ти и си лу ве ли ког При ја те ља људ-
ског ро да, ко ји све одр жа ва.

Искре на је же ља из да ва ча да се ова не бе ска ви зи ја 
по но ви у жи во ту мно гих, док бу ду чи та ли ово узвише-
но ка зи ва ње о на чи ну жи во та.
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Божја
љубав

При ро да   и от кри ве ње под јед на ко све до че о Бож-
јој љу ба ви. Наш не бе ски Отац је Вре ло жи во та, 
му дро сти и ра до сти. По гле дај те чу де сна и див-

на де ла у при ро ди. Раз ми сли те о њи хо вој неупоредивој 
при ла го дљи во сти, по тре ба ма и сре ћи, не са мо чо ве ко-
вој, већ и свих оста лих би ћа. Све ис ка зу је Твор че ву 
љу бав – сун че ва све тлост и ки ша, ко ји уве се ља ва ју и 
осве жа ва ју Зе мљу, бре жуљ ци, мо ра и до ли не. Бог је тај 
ко ји удо во ља ва сва ко днев ним по тре ба ма свих сво јих 
ство ре ња. Псал ми ста то из ра жа ва див ним ре чи ма:

»Очи су свих к Те би упра вље не, 
И Ти им да јеш хра ну на вре ме; 

Отва раш ру ку сво ју,  
И си тиш све жи во по же љи.« 

(Пса лам 145,15.16)
Бог је ство рио чо ве ка са вр ше но све тим и срећ ним, 

а Зе мља, у вре ме ка да је бес пре кор на иза шла из Ство-
ри те ље вих ру ку, ни је но си ла ни ка кав траг про па да ња 
или сен ку про клет ства. Пре кр шај Бож јег за ко на, За ко-
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на љу ба ви, до нео је жа лост и смрт. Ипак, чак и усред 
пат ње, ко ја је по сле ди ца гре ха, от кри ва се Бож ја љу бав. 
За пи са но је да је Бог про клео Зе мљу због чо ве ка (1. 
Мој си је ва 3,17). Тр ње и чкаљ, те шко ће и ис ку ше ња, ко-
је човеков жи вот чи не жи во том му ко трп ног ра да и 
бри ге, од ре ђе ни су за ње го во до бро, као део вас пи та ња 
по треб ног у Бож јем пла ну, ко јим би га уз ди гао из про-
па сти и по ни же ња ко је је до нео грех. Свет, иако пао у 
грех, не ис ка зу је са мо жа лост и бе ду. У са мој при ро ди 
по сто је по ру ке на де и уте хе. Чкаљ је по сут цве то ви ма, 
а тр ње је по кри ве но ру жа ма.

»Бог је љу бав«, ис пи са но је на сва ком ра спу клом 
пу пољ ку, на сва кој вла ти тра ве. Љуп ке пти це ко је ис пу-
ња ва ју ва здух ра до сним пе сма ма, цве то ви не жних бо ја, 
ко ји у свом са вр шен ству ши ре свој ми рис, по но си то 
шум ско др ве ће са сво јим зе ле ни лом и бо га тим кро-
шња ма – сви све до че о неж ној, очин ској бри зи на ше га 
Бо га и Ње го вој же љи да усре ћи сво ју де цу.

Бож ја реч от кри ва Ње гов ка рак тер. Он је лич но об-
ја вио сво ју бес крај ну љу ба в и ми лост. Ка да је Мој си је 
за мо лио: »По ка жи ми сла ву сво ју«, Го спод је од го во рио: 
»Учи ни ћу да про ђе све до бро Мо је ис пред те бе.« (2. Мој-
си је ва 33,18.19) То је сла ва. Го спод је про шао по ред Мој-
си ја и об 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) Он је »спор на гнев и оби лан ми ло-
ср ђем«, »јер му је ми ла ми лост«. (Јо на 4,2; Ми хеј 7,18)

Бог је не бро је ним зна ме њи ма на Не бу и Зе мљи по-
ве зао на ша ср ца са Со бом. Он је же лео да нам се от кри-
је пре ко де ла у при ро ди и нај ду бљих и нај не жни јих 
зе маљ ских ве за, ко је по зна ју људ ска ср ца. Па ипак, ма-
кар не са вр ше но, ово пред ста вља Ње го ву љу бав. Иако 
сви ови до ка зи по сто је, не при ја тељ до бра за сле пио је 
умо ве љу ди, та ко да су у стра ху гле да ли Бо га, сма тра ју-
ћи Га стро гим и не ми ло сти вим. Со то на је на вео љу де да 
за ми шља ју Бо га као би ће ко ме је нај ва жни ја од ли ка 
стро га прав да – не ко га ко ји је стро ги су ди ја, окру тан, 
по ве ри лац пун зах те ва. Он је пред ста вљао Твор ца као 
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би ће ко је буд но мо три да от кри је гре шке и за блу де љу-
ди, да би мо гао да их по хо ди сво јим су до ви ма. Исус је 
до шао да жи ви ме ђу љу ди ма за то што је би ло по треб но 
укло ни ти ову мрач ну сен ку от кри ва њем бес ко нач не 
Бож је љу ба ви све ту.

Бож ји Син си шао је са Не ба да об ја ви Оца. »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 1,18) »Ни ти Оца ко зна до 
Син и ако ко ме Син хо ће ка за ти.« (Ма теј 11,27) Ка да је 
је дан од уче ни ка упи тао: »По ка жи нам оца«; Исус је од-
го во рио: »То ли ко сам вре ме на с ва ма и ни си Ме по знао, 
Фи ли пе? ко ји ви де Ме не, ви де Оца; па ка ко ти го во риш: 
по ка жи нам Оца?« (Јо ван 14,8.9)

Исус је, опи су ју ћи свој зе маљ ски за да так, ре као: Го-
спод »Ме по ма за да ја вим Је ван ђе ље си ро ма шни 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) То је био Ње-
гов рад, по сао. Он је при ли ком сво јих оби ла за ка чи нио 
до бро и ис це љи вао све ко је је со то на над вла дао. По сто-
ја ла су мно га се ла у ко ји ма се ни из јед не ку ће ни је чу ло 
уз ди са ње бо ле сних, јер је Он про ла зе ћи кроз њих ис це-
љивао све њи хо ве бо ле сни ке. Ње гов рад до ка зи вао је 
Ње го во бо жан ско по ма за ње. Љу бав, ми лост и са жа ље-
ње от кри ва ли су се у сва ком де лу Ње  го вог жи во та; 
Ње го во ср це осе ћа ло је не жно са жа ље ње пре ма си но-
ви ма људ ским. Да би мо гао да удо во љи чо ве ко вим по-
тре ба ма, узео је људ ску при ро ду. Нај си ро ма шни ји и 
нај скром ни ји ни су се ус те за ли да Му при ђу. При вла чио 
је чак и ма лу де цу. Она су во ле ла да Му се пе њу на ко-
ле на и не тре ми це гле да ју то за ми шље но ли це, бла го од 
љу ба ви.

Исус ни је скри вао ни јед ну реч исти не, али увек ју 
је с љу ба вљу из но сио. У сво јим од но си ма са љу ди ма, 
по ка зи вао је уз ви ше но, ис тан ча но раз у ме ва ње и озбиљ-
ну, љу ба зну па жњу. Ни кад ни је био груб, ни ка да не по-
треб но ни је из го во рио оштру реч, ни ка да ни је за дао 
бол осе тљи вој ду ши. Ни ка да ни је пре ко ре вао људ ску 
сла бост. Го во рио је исти ну, али са љу ба вљу. Осу ђи вао 
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је ли це мер ство, не вер ство и грех, али ка да је из ри цао 
оштре уко ре у Ње го вом гла су осе ћа ле су се су зе. Пла као 
је над Је ру са ли мом, гра дом ко ји је во лео, а ко ји је од био 
да при ми Ње га, Пут, Исти ну и Жи вот. Од ба ци ли су 
Ње га, Спа си те ља, али Он их је по сма трао са са жа љи вом 
не жно шћу. Ње го в жи вот био је жи вот са мо о дри ца ња 
и бри жног ста ра ња за дру ге. У Ње го вим очи ма сва ка 
ду ша би ла је дра го це на. Иако је у свом по на ша њу увек 
ис ка зи вао бо жан ско до сто јан ство, Он је сва ком чла ну 
Бож је по ро ди це ука зи вао нај не жни је по што ва ње. У 
свим љу ди ма гле дао је гре шне ду ше ко је у складу са 
својим за дат ком, тре ба да спа се. 

То је Хри стов ка рак тер ко ји је от кри вен у Ње го вом 
жи во ту. То је Божи ји ка рак тер. По то ци бо жан ског са жа-
ље ња из Оче вог ср ца ја сно су се по ка зи ва ли у Хри сту, и 
из ли ва ли на си но ве људ ске. Исус, не жни са жа љи ви Спа-
си тељ, био је Бог ко ји се »ја ви у те лу«. (1. Ти мо ти ју 3,16)

Исус је жи вео, па тио и умро да би нас спа сао. По стао 
је »чо век бо ла« да би смо ми мо гли по ста ти су де о ни ци 
у веч ној ра до сти. Бог је свом љу бље ном Си ну, пу ном 
бла го да ти и исти не, до пу стио да до ђе из све та нео пи-
си ве сла ве на свет по ква рен и уни штен гре хом, по мра-
чен сен ком смр ти и про клет ства. До зво лио Му је да 
на пу сти на руч је Ње го ве љу ба ви, обо жа ва ње ан ђе ла, и 
пре тр пи сра мо ту, увре де, по ни же ња, мр жњу и смрт. 
»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.« (Иса и ја 53,5) По сма трај те Га у 
пу сти њи, у Гет си ма ни ји, на кр сту! Пре чи сти Бож ји Син 
узео је на Се бе те рет гре ха. Он ко ји је био јед но са Бо гом, 
осе ћао је у сво јој ду ши ужа сну одво је ност ко ју је грех 
у чи нио из ме ђу Бо га и чо ве ка. То је са Ње го вих уса на 
из ма ми ло бол ни уз вик: »Бо же Мој, Бо же Мој! За што си 
Ме оста вио?« (Ма теј 27,46) Те рет гре ха, осе ћа ње ње го вог 
стра хо ви тог, гро зног зло чи на, ње го вог одва ја ња ду ше 
од Бо га – сло ми ли су ср це Бож јег Си на.

Ме ђу тим, ова ве ли ка жр тва ни је под не се на због то-
га да у Оче вом ср цу ус по ста ви љу бав пре ма чо ве ку, не 
да Га учи ни вољ ним да спа се. Не, не! »Јер Бо гу та ко оми-
ле свет да је и Си на сво је га Је ди но род но га дао.« (Јо ван 
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3,16) Отац нас љу би, не због ве ли ке жр тве по ми ре ња, 
већ за то што нас је во лео, по ста рао се за жр тву по ми-
ре ња. Хри стос је био По сред ник пре ко ко га је из лио 
сво ју бес крај ну љу бав на свет ко ји је пао у грех. »Јер Бог 
бе ше у Хри сту, и свет по ми ри са со бом.« (2. Ко рин ћа-
ни ма 5,19) Бог је па тио са сво јим Си ном. У ду бо кој 
ду шев ној пат њи у Гет си ма ни ји, у смр ти на Гол го ти, ср-
це бес ко нач не Љу ба ви пла ти ло је це ну на ше га спа се ња.

Исус је ре као: »За то Ме Отац љу би, јер Ја ду шу сво ју 
по ла жем да је опет узмем.« (Јо ван 10,17) То зна чи: »Мој 
Отац вас је то ли ко во лео, да Ме не још ви ше во ли, јер 
сам дао свој жи вот да вас спа сем. По што сам по стао 
ва ша За ме на и Је мац, ти ме што сам пре дао свој жи вот, 
што сам пре у зео ва ше оба ве зе, ва ше пре сту пе, оми лео 
сам свом Оцу; јер Мо јом жр твом, Бог мо же да бу де пра-
ве дан и да оправ да оно га ко ји ве ру је у Ме не.«

Ни ко осим Бож јег Си на ни је мо гао да оства ри на ше 
спа се ње; са мо Онај ко ји је био у Оче вом на руч ју мо же 
да Га об ја ви. Је ди но Онај ко ји по зна је ви си ну и ду би ну 
Бож је љу ба ви, мо гао је да је об ја ви. Ни шта ма ње већ 
са мо бес ко нач на жр тва ко ју је при нео Хри стос уме сто 
гре шног чо ве ка ни је мо гло да из ра зи Оче ву љу бав пре-
ма из гу бље ном људ ском ро ду.

»Јер Бо гу та ко оми ле свет да је и Си на сво је га Је ди но-
род но га дао.« Он Га је дао не са мо да жи ви ме ђу љу ди ма, 
да но си њи хо ве гре хе и умре као њи хо ва жр тва. Он Га је 
по кло нио гре шном људ ском ро ду. Хри стос је мо гао да 
се по и сто ве ти са ин те ре си ма и по тре ба ма чо ве чан ства. 
Он ко ји је био јед но са Бо гом, не ра  ски ди вим ве за ма 
по ве зао се са си но ви ма људ ским. Исус »не сти ди се на-
зва ти их бра ћом« (Је вре ји ма 2,11); Он је на ша Жр тва, 
Бра ни тељ, наш Брат ко ји пред Оче вим пре сто лом но си 
на ше људ ско об лич је и у веч ним вре ме ни ма би ће јед но 
са ро дом ко ји је ис ку пио – Син Чо ве чи ји. А све то за то, 
да би чо век био по диг нут из про па сти и по ни же ња ко је 
је ство рио грех, да би мо гао да од сја ју је Бож јом љу ба вљу 
и има уде ла у ра до сти и све то сти.

Це на ко ја је пла ће на за на ше спа се ње, бес ко нач на 
жр тва на шег не бе ског Оца ко ји је дао сво га Си на да 
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умре за нас, тре ба да по кре не уз ви ше на схва та ња о то-
ме шта мо же мо да по ста не мо у Хри сту. Док је на дах ну-
ти апо стол Јо ван по сма трао ви си ну, ду би ну и ши ри ну 
Оче ве љу ба ви пре ма ро ду ко ји ги не, ис пу њен обо жа ва-
њем и стра хо по што ва њем, не на ла зе ћи по де сан је зич ки 
из раз ко јим би ис ка зао ве ли чи ну и не жност ове љу ба ви, 
по звао је свет да је по сма тра. »Ви ди те ка кву нам је љу бав 
дао Отац, да се де ца Бож ја на зо ве мо.« (1. Јо ва но ва 3,1) 
Ко ли ка се вред ност овим при да је чо ве ку! Си но ви људ-
ски пре сту пом су по ста ли со то ни ни по да ни ци. Ве ром 
у Хри сто ву жр тву по ми ре ња Ада мо ви си но ви мо гу да 
по ста ну Бож ји си но ви. Хри стос је уз ди гао чо ве чан ство, 
узи ма ју ћи на се бе људ ску при ро ду. Гре шни љу ди до спе-
ли су та мо где по ве за но шћу са Хри стом, мо гу да по ста-
ну до стој ни име на »Бож ји си но ви«. 

Та ква љу бав ни са чиме се не мо же по ре ди ти. Де ца 
не бе ског Ца ра! Дра го це но обе ћа ње! Те ма за нај ду бље 
раз ми шља ње! Не у по ре ди ва Бож ја љу бав усме ре на све-
ту ко ји Га ни је во лео! Ова ми сао има моћ да по ко ри 
ду шу и до ве де ум у по кор ност Бож јој во љи. Што ви ше 
у све тло сти кр ста про у ча ва мо Бож ји ка рак тер, то све 
бо ље уоча ва мо ми лост, не жност и пра шта ње за јед но 
са пра вич но шћу, и ја сни је и све ја сни је пре по зна је мо 
без број не до ка зе бес крај не љу ба ви и не жне са ми ло сти 
ко ја пре ва зи ла зи материнску дир љи ву са о се ћај ност 
пре ма за блу де лом де те ту.
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Чо век  је на са мом по чет ку био об да рен пле ме ни-
тим спо соб но сти ма и до бро урав но те же ним 
умом. Ње го во би ће би ло је са вр ше но и у скла ду 

са Бо гом. Ми сли су му би ле чи сте, ци ље ви све ти. Ме ђу-
тим, не по слу шност је изо  па чи ла ње го ве спо соб но сти, 
а се бич ност за у зе ла ме сто љу ба ви. Ње го ва при ро да је 
због пре сту па по ста ла то ли ко осла бље на, да му је по-
ста ло не мо гу ће, да се соп стве ном сна гом оду   пре си ли 
зла. Он је по стао со то нин роб и да се Бог ни је на по се бан 
на чин уме шао, веч но би остао та кав. Ку шач је по ста вио 
циљ да ис пу ња ва њем Зе мље не сре ћом и пу сто ши осу-
је ти Бож ји план ства ра ња чо ве ка. Та да би мо гао да ука-
зу је на зло као на ре зул тат Бож јег де ла ства ра ња чо ве ка.

Чо век је у свом ста њу не ви но сти одр жа вао ра до сну 
ве зу са Њим у ко ме »је све бла го пре му дро сти и ра зу ма 
са кри ве но«. (Ко ло ша ни ма 2,3) Ме ђу тим, по сле па да у 
грех, ви ше ни је мо гао да до жи ви ра дост у све то сти, и 
за то је по ку шао да се са кри је од Бож јег при су ства. Ста-
ње нео б но вље ног ср ца још увек је та кво. Оно ни је у 
скла ду са Бо гом, и не на ла зи ни ка кву ра дост у за јед ни-
ци са Њим. Гре шник не мо же би ти сре ћан у Бож јој 
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при сут но сти; он се кло ни дру же ња са све тим би ћи ма. 
Кад би му би ло до зво ље но да уђе у Не бо, за ње га то не 
би пре ста вља ло ни ка кву ра дост. Дух не се бич не љу ба ви 
ко ја та мо вла да – сва ко ср це ко је уз вра ћа ср цу Бес крај-
не љу ба ви – не би та кло стру не ње го ве ду ше. Ње го ве 
ми сли, ње го ве по тре бе, ње го ве по бу де би ле би стра не 
без гре шним ста нов ни ци ма. То би би ла но та не скла да у 
не бе ској ме ло ди ји. Не бо би за ње га би ло ме сто му че ња; 
он би че знуо да се са кри је од Оно га ко ји је све тлост и 
сре ди ште не бе ске ра до сти. Од Бо га не по ти че ни ка ква 
са мо вољ на од лу ка ко ја ис кљу чу је зле са Не ба; они се 
сво јом не до стој но шћу са ми ис кљу чу ју из не бе ског дру-
штва. Бож ја сла ва за њих би ла би огањ ко ји про жди ре. 
Они би се об ра до ва ли уни ште њу, са мо да бу ду са кри-
ве ни од ли ца Оно га ко ји је умро да их спа се.

На ма је не мо гу ће да са ми из бег не мо по нор гре ха у 
ко ји смо упа ли. Ми не мо же мо да из ме ни мо сво ја зла ср-
ца. »Ко ће чи сто из ва ди ти из не чи ста? Ни ко.« »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 Бо жи је му ни ти мо же.« (О Јо ву 14,4; Ри мља ни ма 
8,7) Обра зо ва ње, кул ту ра, ве жба ње во ље, људ ски на пор 
де лу ју у сво јој обла сти, али ов де оста ју бес по моћ ни. Они 
мо гу да из гра де спо ља шни об лик исправ ног по на ша ња, 
али не мо гу да из ме не ср це, не мо гу да про чи сте вре ла 
жи во та. У складу са тим мо ра да по сто ји си ла ко ја де лу-
је из ну тра, но ви жи вот од о зго, да би љу ди мо гли да се 
про ме не од гре ха ка све то сти. Та си ла је Хри стос. Са мо 
Ње го ва бла го дат мо же да ожи ви бе жи вот не спо соб но-
сти ду ше и при ву че је Бо гу, све то сти.

Спа си тељ је ре као: »Ако се ко на но во не ро ди«, ако 
не до би је но во ср це, но ве же ље, но ве на ме ре, по бу де 
ко је во де но вом жи во ту, »не мо же ви де ти цар ства Бо-
жи је га«. (Јо ван 3,3) Ми сао о по тре би раз ви ја ња до бра, 
ко је по сто ји у чо ве ко вој при ро ди, пре ста вља суд бо но-
сну об ма ну. »Те ле сни чо век не раз у ме шта је од Ду ха 
Бо жи 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.« »Не чу ди се што ти ре кох; 
ва ља вам се на но во ро ди ти.« (1. Ко рин ћа ни ма 2,14; Јо-
ван 3,7) О Хри сту сто ји на пи са но: »У Њој бе ше жи вот, 
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и жи вот бе ше ви де ло љу ди ма«, је ди но име, »под не бом 
да но љу ди ма ко јим би смо се мо гли спа сти«. (Јо ван 1,4; 
Де ла 4,12)

Ни је до вољ но осе ти ти Бож ју бла го на кло ност, схва-
ти ти до бру во љу и очин ску не жност Ње го вог ка рак-
те ра. Ни је до вољ но рас по зна ти му дрост и пра вед ност 
Ње го вог за ко на и схва ти ти да је за сно ван на веч ном 
на че лу љу ба ви. Апо стол Па вле је све то за па зио ка да 
је уз вик нуо: »Хва лим за кон да је до бар.« »Та ко је да кле 
за кон свет и за по вест све та и пра вед на и до бра.« Ме ђу-
тим, у гор чи ни свог ду шев ног бо ла и оча ја ња до да је: »Ја 
сам те ле сан, про дан под грех.« (Ри мља ни ма 7,16.12.14) 
Он је че знуо за чи сто том, пра вед но шћу, ко ју је сам био 
не мо ћан да по стиг не, и за то је уз вик нуо: »Ја не сре ћан 
чо век! Ко ће ме из ба ви ти од те ла смр ти ове?« (Ри мља-
ни ма 7,24) Та кав уз вик уз ди зао се из ср ца оп те ре ће них 
бри га ма у свим зе мља ма и свим ве ко ви ма. За све њих 
по сто ји са мо је дан од го вор: »Гле, Јаг ње Бо жи је ко је узе 
на се гре хе све та.« (Јо ван 1,29)

По сто је мно ги сли ко ви ти при ка зи по мо ћу ко јих је 
Бож ји Дух же лео да опи ше ову исти ну, и об ја сни је ду-
ша ма ко је че зну за осло бо ђе њем од те ре та кри ви це. 
Ка да је Ја ков по сле свог гре хом ис пу ње ном по ступ ку 
пре ма Иса ву, по бе гао из до ма сво га оца, био је при ти-
снут осе ћа њем кри ви це. Уса мљен и од ба чен, одво јен од 
све га што је жи вот чи ни ло при влач ним, јед на ми сао, 
ко ја је ви ше од свих дру гих при ти скива ла ње го ву ду шу, 
би ла је страх да га је овај грех одво јио од Бо га, да је на-
пу штен од Не ба. У сво јој жа ло сти ле гао је на го лу зе мљу 
да се од мо ри, окру жен уса мље ним бре жуљ ци ма, а у ви-
си ни сјај ним зве зда ним не бом. Док је спа вао све тлост 
је про же ла ње гов сан; са рав ног тла на ко ме је ле жао, 
ду ге осен че не ле стве као да су во ди ле на ви ше, до пра вих 
вра та у Не бо, по њи ма су се пе ња ли и си ла зи ли Бож ји 
ан ђе ли, а из ви си на ис пу ње них сла вом чуо се Бож ји глас 
ко ји је до но сио по ру ку уте хе и на де. Та ко је Ја ков упо-
знао Оно га ко ји је удо во љио по тре би и че жњи ње го ве 
ду ше за Спа си те љем. Са ра до шћу и за хвал но шћу са да 
је ви део от кри ве ни пут ко јим он, гре шник, по но во мо-
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же да ус по ста ви за јед ни цу са Бо гом. Та јан стве не ле стве 
из ње го вог сна пре ста вља ју Ису са, је ди ног По сред ни ка 
из ме ђу Бо га и чо ве ка.

У свом раз го во ру са На та на и лом, Хри стос се по звао 
на исти сли ко ви ти при каз, ка да је ре као да ће »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«. (Јо ван 1,51) Па дом у грех, чо век се 
оту ђио од Бо га; Зе мља се одво ји ла од Не ба. Пре ко про-
ва ли је ко ја је ле жа ла из ме ђу, ни је би ло мо гу ће ус по ста-
ви ти ни ка кав од нос. Ме ђу тим, Хри сто вим по сред ством, 
Зе мља је по но во по ве за на са Не бом. Хри стос је сво јим 
за слу га ма пре мо стио про ва ли ју ко ју је грех на чи нио, 
та ко да ан ђе ли ко ји слу же, мо гу да одр жа ва ју ве зу са 
чо ве ком. Хри стос по ве зу је па лог чо ве ка, сла бог и бес-
по моћ ног, са Из во ром бес ко нач не си ле.

Чо ве ко ви сно ви о на прет ку, ипак, су уза луд ни, уза-
луд ни су сви ње го ви на по ри за уз ди за ње чо ве чан ства, 
ако је за не ма рен је ди ни Из вор на де и по мо ћи за па ли 
људ ски род. »Сва ки до бар дар и сва ки по клон са вр ше-
ни« (Ја ков 1,17), од Бо га је. Пра во са вр шен ство ка рак-
те ра не мо же по сто ја ти без Бо га. Хри стос је је ди ни Пут 
до Бо га. Он ка же: »Ја сам Пут и Исти на и Жи вот; ни ко 
не ће до ћи к Оцу до кро за Ме.« (Јо ван 14,6)

Бож је ср це, у љу ба ви ја чој од смр ти, че зне за сво јом 
зе маљ ском де цом. Да ру ју ћи нам сво га Си на, у том јед-
ном Да ру, да ро вао нам је це ло Не бо. Спа си те љев жи вот, 
смрт и по сред ни штво, слу жба ан ђе ла, за ла га ње Ду ха, 
Отац ко ји де лу је над сви ма и пре ко свих, не пре ста но 
за ни ма ње не бе ских би ћа – све је укљу че но у чо ве ко во 
ис ку пље ње.

Ду бо ко раз ми шљај мо о за ди вљу ју ћој Жр тви ко ја је 
при не се на за нас! По ку шај мо да про ник не мо у вред-
ност на по ра и сна ге ко је Не бо ула же да нас по вра ти у 
Очев дом. Ни ка да не би мо гле би ти по кре ну те сна жни је 
по бу де и од луч ни ји на пор; из ван ред на на гра да за ва-
ља но оба вљен рад, ра дост Не ба, дру же ње са ан ђе ли ма, 
за јед ни штво са Бо гом и Ње го вим Си ном, и Њи хо ва љу-
бав, уз ди за ње и про ши ри ва ње свих на ших спо соб но сти 
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кроз веч на вре ме на – зар ово ни су моћ ни под сти ца ји 
и охра бре ња ко ја нас по кре ћу да ср цем пу ним љу ба ви 
слу жи мо на шем Твор цу и Ис ку пи те љу? 

Са дру ге стра не, Бож ји су до ви из ре че ни про тив гре-
ха, не из бе жна ка зна, по ни же ње на шег ка рак те ра  и 
ко нач но уни ште ње, при ка за ни су у Бож јој ре чи као 
опо ме на да не слу жи мо со то ни.

Зар не ће мо по што ва ти Бож ју бла го дат? Шта је Он 
више мо гао да учи ни? Из гра ди мо пра ви од нос са Оним 
ко ји нас во ли не из мер ном љу ба вљу. Ис ко ри сти мо сред-
ства ко ја су нам по ну ђе на да би смо мо гли би ти пре о-
бра же ни у Ње го во об лич је и об но ви ти за јед ни цу са ан-
ђе ли ма ко ји слу же, склад и за јед ни цу са Оцем и Си ном.
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Ка ко ће чо век би ти прав пред Бо гом? Ка ко ће гре-
шник по ста ти пра ве дан? Са мо у Ису су мо же мо 
раз ви ти склад са Бо гом, са све то шћу; али ка ко 

мо же мо да до ђе мо Хри сту? Мно ги по ста вља ју исто пи-
та ње ко је је по ста ви ло мно штво оку пље но на Дан ду-
хо ва, ка да је осве до че но о по сто ја њу гре ха, уз вик ну ло: 
»Шта ће мо чи ни ти?« Пр ва реч у Пе тро вом од го во ру 
гла си ла је: »По кај те се!« (Де ла 2,37.38) Јед ном дру гом 
при ли ком, не ду го за тим, ре као је: »По кај те се, да кле, и 
обра ти те се да се очи сти те од гре ха сво јих.« (Де ла 3,19)

По ка ја ње зна чи жа лост због гре ха и од вра ћа ње од 
ње га. Ми се не ће мо од ре ћи гре ха, ако не са гле да мо ње го-
ву по роч ност; све док у свом ср цу не пре зре мо грех, не ће 
на сту пи ти ника ква ствар на про ме на у на шем жи во ту.

По сто је мно ги ко ји не успе ва ју да схва те пра ву при-
ро ду по ка ја ња. Мно ги су жа ло сни због учи ње ног гре ха, 
па чак по ку ша ва ју да из вр ше не ко спо ља шње по пра-
вља ње, јер се бо је да ће њи хо ва зло де ла на ву ћи пат ње 
на њих. Ме ђу тим, то ни је по ка ја ње у би блиј ском сми слу. 
Они жа ле због пат њи, а не због гре ха. Та ква је би ла Иса-
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во ва жа лост, ка да је уви део да је за у век из гу био пр ве-
на штво. Ва лам је, пре пла шен од ан ђе ла ко ји је са ису ка-
ним ма чем ста јао на пу ту, при знао свој грех, стра ху ју ћи 
да не из гу би жи вот; али то ни је би ло пра во по ка ја ње 
због гре ха, ни је наступила ни ка ква про ме на ци ља, ни-
ка кво гну ша ње на грех. Ју да Иска ри от ски, по што је 
из дао свог Го спо да, уз вик нуо је: »Ја са гре ших што из да-
дох крв пра ву.« (Ма теј 27,4) 

Ово при зна ње оте ло се из ње го ве гре шне ду ше 
при ти сну те стра хо ви тим осе ћа њем пре ко ра и стра вич-
ним иш че ки ва њем осу де. По сле ди це ко је је тре ба ло да 
до жи ви, ис пу ња ва ле су га ужа сом, али у ње го вој ду ши 
ни је се по ка за ла ни ка ква ду бо ка жа лост ко ја раз ди ре 
ср це, због то га што је из дао без гре шног Бож јег Си на 
и од ре као се Све ца Изра и ље ва. Фа ра он, ко га су по че ле 
да су сти жу Бож је ка зне, при знао је свој грех у же љи да 
из бег не но ве ка зне, али чим су зла пре ста ла на ста вио је 
да по ка зу је свој пр ко сни став пре ма Не бу. Сви они жа-
ли ли су због по сле ди ца гре ха, а не због учи ње ног гре ха. 

Ме ђу тим, ка да се ср це по ко ри ути ца ју Бож јег Ду ха, 
та да се са вест бу ди, а гре шник успе ва да ра за зна не-
што од ду би не и све то сти Бож јег уз ви ше ног За ко на, 
ко ји је те мељ Ње го ве вла да ви не на Не бу и Зе мљи. 
»Ви де ло исти ни то ко је оба сја ва сва ког чо ве ка ко ји 
до ла зи на свет« (Јо ван 1,9), осве тља ва тај не дво ра не 
ду ша, а што је у та ми са кри ве но, би ће об ја вље но. 
Свест о кри ви ци ути че на ум и ср це. Гре шник је 
све стан Ја хве о ве пра вед но сти и стра ху је да се у свом 
гре ху и не чи сто ти по ја ви пред Оним ко ји ис пи ту је 
ср це, Он уви ђа Бож ју љу бав, ле по ту све то сти, ра дост 
чи сто те; че зне за очи шће њем и ус по ста вља њем за-
јед ни це са Не бом.

Да ви до ва мо ли тва по сле са гре ше ња ко је је до жи-
вео, от кри ва при ро ду истин ске жа ло сти због учи-
ње ног гре ха. Ње го во по ка ја ње би ло је искре но и ду-
 бо ко. Ни ка кав на пор да при кри је свој грех; ни ка ква 
же ља да из бег не осу ду ко ја му је пре ти ла ни су на-
дах ну ли ње го ву мо ли тву. Да вид је са гле дао гро зо ту 
сво га пре сту па: ви део је обе све ће ност сво је ду ше; 
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гну шао се сво га гре ха. Он се ни је мо лио са мо за 
опро ште ње гре ха, већ за чи сто ту ср ца. Он је че знуо 
за ра до шћу ко ја про ис ти че из све то сти – за об но-
вом скла да и за јед ни це са Бо гом. Ово је био го вор 
ње го ве ду ше:

»Бла го оно ме, ко је му је опро ште на кри ви ца,
Ко је му је грех по кри вен.

Бла го чо ве ку, ко је му Го спод
Не при ма гре ха

И у чи јем ду ху не ма лу кав ства.«  
(Пса лам 32,1.2)

»Сми луј се на ме, Бо же, по ми ло сти сво јој, 
И по ве ли кој до бро ти сво јој

Очи сти бе за ко ње мо је…
Јер ја знам пре сту пе сво је,

И грех је мој јед на ко пре да мном …
Умиј ме, и би ћу бе љи од сне га …

Учи ни ми, Бо же, чи сто ср це,
И дух прав по но ви у ме ни.

Не мој ме од врг ну ти од ли ца сво је га,
И Све то га Ду ха сво је га не мој узе ти од ме не.

Вра ти ми ра дост спа се ња сво је га
И дух вла да лач ки не ка ме пот кре пи …

Из ба ви ме од кр ви, Бо же, 
Бо же, Спа си те љу мој,

И је зик ће мој гла си ти прав ду Тво ју.«  
(Пса лам 51,1–14)

Ова кво по ка ја ње пре ва зи ла зи до ма шај на ше ли-
ч не мо ћи у на по ру да то из ве де мо; то је мо гу ће при-
ми ти је ди но од Хри ста ко ји се ваз нео у ви си не и дао 
да ро ве љу ди ма. 

Ов де је упра во ис так ну то уверење у ко ме мно ги 
мо гу да по гре ше, и за то не при ма ју по моћ ко ју Хри-
стос же ли да им да. Сма тра ју да ако се нај пре не по-
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ка ју не мо гу до ћи Хри сту, и да је то по ка ја ње при-
пре ма за опро ште ње њи хо вих гре хо ва. Тач но је да 
по ка ја ње прет хо ди опро ште њу гре хо ва; јер са мо 
сло мље но и скру ше но ср це осе ћа по тре бу за Спа-
си те љем. Ме ђу тим, да ли гре шник мо ра да са че ка 
да се по ка је, пре не го што до ђе Ису су? Да ли по ка ја-
ње тре ба да бу де пре пре ка ко ја сто ји из ме ђу гре-
шни ка и Спа си те ља?

Би бли ја не учи да гре шник, пре не го што се ода-
зо ве Хри сто вом по зи ву, мо ра да се по ка је: »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) Од Хри ста про из ла-
зи си ла ко ја во ди до истин ског по ка ја ња. Пе тар је 
ову су шти ну об ја снио у сво јој тврд њи из ра же ној 
пред Је вре ји ма ка да је ре као: »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) Ми 
се не мо же мо по ка ја ти без Хри сто вог Ду ха, ко ји ће 
про бу ди ти са вест, као што без Хри ста не мо же мо 
до би ти ни опро штај.

Хри стос је вре ло сва ке здра ве же ље. Он Је ди ни 
мо же да уса ди у ср це не при ја тељ ство пре ма гре ху. 
Сва ка те жња за исти ном и чи сто том и свест о лич-
ној гре шно сти, пред ста вља ју до каз да Ње гов Дух 
де лу је на на ша ср ца.

Исус је ре као: »И кад Ја бу дем по диг нут од зе мље, 
све ћу при ву ћи к се би.« (Јо ван 12,32) Хри стос мо ра 
да се от кри је гре шни ку као Спа си тељ ко ји је умро за 
гре хе све та; и док на гол гот ском кр сту гле да мо Бож-
је Јаг ње, тај на от ку пље ња по чи ње да се от кри ва на-
шем уму, а до бро та Бож ја во ди нас на по ка ја ње. 
Хри стос је ис по љио не схва тљи ву љу бав сво јом смр-
ћу за гре шни ке, па ка да гре шник уви ди ову љу бав, 
она му омек ша ср це, ути че на ње гов ум и скру ше но-
шћу на дах њу је ње го ву ду шу.

Тач но је да се љу ди, пре не го што по ста ну све сни 
да су при ву че ни Хри сту, по кат кад сти де сво јих гре-
шних пу те ва и на пу шта ју не ке сво је гре шне на ви ке. 
Ипак, Хри сто ва си ла их по кре ће кад год чи не на пор 
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да се по пра ве, из ис кре не же ље да чи не оно што је 
пра во. Ути цај ко га ни су све сни, де лу је на ду шу, и 
ожи вља ва са вест, а спо ља шњи жи вот се по пра вља. 
Ка да их Хри стос при ву че да по гле да ју Ње гов крст, 
да гле да ју Ње га, ко га су њи хо ви гре си при ко ва ли, 
за по вест по ста је ја сна њи хо вој са ве сти. От кри ва 
им се гре шност њи хо вог жи во та и уко ре ње ни грех 
у ду ши. Они по чи њу да схва та ју не што од Хри сто-
ве пра вед но сти и уз ви ку ју: »Шта је грех да зах те ва 
то ли ко ве ли ку жр тву за от ку пље ње својих жр та ва? 
Зар је би ла по треб на сва ова љу бав, све те пат ње, све 
то по ни же ње, да не по ги не мо, не го да има мо веч ни 
жи вот?«

Гре шник мо же да се од у пре овој љу ба ви, мо же да 
од би је да бу де при ву чен Хри сту, али ако се не од у-
пре, би ће при ву чен Хри сту; упо зна ва ње пла на спа-
се ња од ве шће га до под нож ја кр ста да се ту по ка је 
због гре хо ва ко ји су про у зро ко ва ли пат ње Бож јег 
љу бље ног Си на.

Исти бо жан ски ум ко ји де лу је у при ро ди, го во ри 
људ ским ср ци ма и ства ра не из ре ци ву жуд њу за 
оним што не ма ју. Де ла овог све та не мо гу за до во-
љи ти ову њи хо ву че жњу. Бож ји Дух пре кли ње их да 
те же за оним што је ди но мо же да ти мир и од мор – 
за Хри сто вом бла го да ћу, ра до шћу и све то сти. Наш 
Спа си тељ не пре кид но де лу је ви дљи вим и не ви-
дљи вим ути ца јем на умо ве љу ди, одва ја ју ћи их од 
гре шних за до вољ ста ва ко ја не за до во ља ва ју, и при-
вла че ћи их бес крај ним бла го сло ви ма ко ји у Ње му 
мо гу по ста ти њи хо ви. Свим овим ду ша ма, ко је уза-
луд че зну да пи ју из ис про ва љи ва них из во ра у овом 
све ту, упу ће на је ова бо жан ска по ру ка: »Ко је же дан 
не ка до ђе, и ко хо ће не ка узме во ду жи во та за ба да-
ва.« (От кри ве ње 22,17)

Ви, ко ји у свом ср цу че зне те за не чим бо љим од 
оно га што вам свет да је, пре по зна ј те ову че жњу као 
Бож ји глас упу ћен ва шој ду ши. Мо ли те Га да вам 
по да ри по ка ја ње, да вам от кри је Хри ста у Ње го-
вој бес крај ној љу ба ви и Ње го вој са вр ше ној чи сто-

28



23

ти. При ме ром из Спа си те ље вог жи во та са вр ше но 
су при ка за на на че ла Бож јег за ко на – на че ла љу ба-
ви пре ма Бо гу и чо ве ку. Чо ве ко љу бље и не се бич на 
љу бав пред ста вља ли су жи вот Ње го ве ду ше. Ка да 
по сма тра мо Спа си те ља, и док све тлост са Ње га па-
да на нас, тек он да мо же мо да уви ди мо гре шност 
соп стве ног ср ца.

Мо же мо, као што је чи нио Ни ко дим, да ла ска мо 
се би, да је наш жи вот пра ве дан, а наш мо рал ни лик 
ис пра ван, и по ми сли мо да као оби чан гре шник не-
ма мо по тре бу да сво је ср це по ни зи мо пред Бо гом, 
али ка да Хри сто ва све тлост оба сја на шу ду шу, утвр-
 ди ће мо ко ли ко смо не чи сти, пре по зна ће мо се бич-
ност по бу де, не при ја тељ ство пре ма Бо гу, ко ји су 
упр ља ли сва ко жи вот но де ло. Та да ће мо схва ти ти 
да је на ша правда као не чи ста ха љи на и да је ди но 
Хри сто ва крв мо же да нас очи сти од пр љав шти не 
гре ха и пре ма Ње го вом об лич ју об но ви на ше ср це.

Са мо зрак Бож је сла ве, са мо зра чак Хри сто ве чи-
сто те, кад про дре у ду шу, чи ни да се бол но пре по-
зна сва ка мр ља пр љав шти не, да се от кри ју из о паче-
ност и не до ста ци чо ве ко вог ка рак те ра. Он чи ни 
очи глед ним не све те же ље, не вер ност ср ца и не чи-
сто ту уса на. Гре шни ко ва де ла учи ње на у не вер ству 
ко ја Бож ји за кон про гла ша ва ју не ва же ћим, из ло-
же на су ње го вом по гле ду, а под ис пи ти вач ким ути-
ца јем Бож је га Ду ха, ње гов дух по ста је по ти штен и 
ожа ло шћен. Он се гну ша са мо га се бе, док по сма тра 
Хри стов чист, не у мр љан ка рак тер.

Ка да је про рок Да ни ло угле дао сла ву ко ја је окру  -
жа ва ла не бе ског ве сни ка по сла тог ње му, био је 
савладан осе ћа њем лич не сла бо сти и не са вр шен-
ства. Опи су ју ћи ути сак овог за ди вљу ју ћег при зо ра, 
он ка же: »Не оста сна ге у ме ни, и ле по та ми се на-
гр ди, и не имах сна ге.« (Да ни ло 10,8) Ова ко га ну та 
ду ша омр зну ће сво ју се бич ност, гну ша ће се сво га 
са мо љу бља, и у Хри сто вој пра вед но сти те жи ће за 
чи сто том ср ца ко ја је у скла ду са Бож јим за ко ном и 
Хри сто вим ка рак те ром.
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Апо стол Па вле ка же: »По прав ди за кон ској бих 
без ма не.« (Фи ли бља ни ма 3,6); али ка да је схва тио 
ду хов ни ка рак тер За ко на, пре по знао је се бе као гре-
шни ка. Оце њен по сло ву За ко на, она ко ка ко га љу ди 
при ме њу ју у спо ља шњем жи во ту, он је из бе га вао 
грех, али ка да је ис пи тао ду би не ње го вих све тих 
пра ви ла, и ви део се бе у све тлу у ко ме га Бог ви ди, 
по ни зно је по гнуо гла ву и при знао свој грех. Он ка-
же: »А ја жи вљах не кад без за ко на; а ка да до ђе за по-
вест, он да грех ожи ве, а ја умрех.« (Ри мља ни ма 7, 
9.10 а) Ка да је уви део ду хов ну при ро ду За ко на, грех 
се по ја вио у свој сво јој стра хо ти и Па вло ва са мо за-
до вољ ност је иш че зла.

Бог не сма тра све гре хо ве под јед на ко те шким, 
јер пре ма Ње го вој про це ни по сто ји стање гре хо-
вности; што се по ја вљу је и у чо ве ко вом схва та њу, 
али ко ли ко год овај или онај гре шни чин из гле дао 
бе зна ча јан у очи ма људ ским, у Бож јим очи ма ни је-
дан грех ни је ма ли. Чо ве ков суд је јед но стран, не са-
вр шен, али Бог про це њу је све она ко ка ко у ства ри 
и је сте. Пи ја ни цу пре зи ру и за ње га го во ре да ће га 
тај грех ис кљу чи ти из Не ба, док охо лост, се бич ност 
и по хлеп ност че сто про ђу без ика квог уко ра. Ме-
ђу тим, ови гре си на ро чи то вре ђа ју Бо га, јер се су-
про те до бро ти Ње го вог ка рак те ра, оној не се бич ној 
љу ба ви ко ја о ли ча ва пра ву ат мос фе ру све ми ра ко ји 
ни је пао у грех. Онај ко ји упад не у не ки ве ћи грех, 
мо жда осе ћа сра мо ту, јад и по тре бу за Хри сто вом 
бла го да ћу, али охо лост не осе ћа ни ка кву по тре бу и 
та ко за тва ра ср це Хри сту, као и бес крај ним бла го-
сло ви ма ко је је Он до шао да да ру је.

Гре шни ца ри ник се мо лио: »Бо же! ми ло стив бу-
ди ме ни гре шноме« (Лу ка 18,13), сма тра ју ћи се бе 
ве о ма по роч ним чо ве ком, а у истом све тлу по сма-
тра ли су га и дру ги; он је осе ћао сво ју бе ду и иза шао 
пред Бо га но се ћи те рет сво га гре ха и сра мо те, мо ле-
ћи Га за ми лост. Ње го во ср це отво ри ло се Бож јем 
Ду ху да из вр ши сво је ми ло сти во де ло и осло бо ди 
га си ле гре ха. Фа ри се је ва раз ме тљи ва, ли це мер на 
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мо ли тва по ка за ла је да је ње го во ср це за тво ре но за 
ути цај Све то га Ду ха. Бу ду ћи да се уда љио од Бо га, 
ни је осе ћао соп стве ну ука ља ност, ко ја је пот пу но 
од у да ра ла од са вр шен ства бо жан ске све то сти. Ни је 
осе ћао ни ка кву по тре бу и за то ни шта ни је при мио.

Ако уви ди те сво ју гре шност, не мој те че ка ти да 
по ста не те бо љи. Ко ли ко има оних ко ји сма тра ју да 
ни су до вољ но до бри да до ђу Хри сту. Сма тра те ли 
да ће те соп стве ним на по ри ма по ста ти бо љи? »Мо-
же ли Ети о пља нин про ме ни ти ко жу сво ју или рис 
ша ре сво је? Мо же те ли ви чи ни ти до бро на у чив-
ши се чи ни ти зло?« (Је ре ми ја 13,23) На ша по моћ 
је са мо у Бо гу. Не мо ра мо че ка ти сна жни је убе ђе-
ње, бо ље при ли ке, све ти ју при ро ду. Са ми ни шта не 
мо же мо учи ни ти. Ми мо ра мо до ћи Хри сту она кви 
ка кви смо.

Ме ђу тим, не ка се ни ко не ва ра ми шљу да ће Бог, 
у сво јој ве ли кој љу ба ви и ми ло сти, ипак спа си ти 
чак и оне ко ји су од ба ци ли Ње го ву бла го дат. Са мо у 
све тло сти кр ста мо гу ће је про це ни ти сву по губ ност 
гре ха. Ка да љу ди ис ти чу да је Бог пре до бар да би 
од ба цио гре шни ка, не ка по гле да ју Гол го ту. За чо ве-
ко во спа се ње ни је по сто јао дру ги на чин, јер без ове 
Жр тве људ ском ро ду би ло је не мо гу ће из бе ћи ути-
цај обе све ћу ју ће си ле гре ха и по но во ус по ста вити 
за јед ни цу са све тим би ћи ма – не мо гу ће да опет по-
ста не су де о ник у ду хов ном жи во ту, и то је раз лог 
због ко га је Хри стос узео кри ви цу не по слу шних на 
Се бе и па тио уме сто гре шни ка. Љу бав, пат ње и 
смрт Бож јег Си на – све све до чи о ужа сној по губ но-
сти гре ха и об ја вљу ју да не ма из ба вље ња од де ло ва-
ња ње го ве си ле, да не ма на де за уз ви ше ни ји жи вот, 
осим у по кор но сти ду ше Хри сту.

Не по ка ја ни по не кад оправ да ју се бе та ко што 
го во ре о на зо ви хри шћа ни ма: »Ја сам исто то ли ко 
до бар као и они. Они у свом по на ша њу не по ка зу-
ју ви ше са мо о дри ца ња од ме не, ви ше тре зве но сти, 
про ми шље но сти. Они исто као и ја во ле ужи ва ња и 
за до вољ ства.« Они на тај на чин ту ђе гре хе узи ма ју 
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као оправ да ње за соп стве но за не ма ри ва ње ду жно-
сти. Ипак, гре си и ма не дру гих не оправ да ва ју ни-
ко га, јер Го спод ни је уз ди гао гре шни људ ски узор. 
Узвише ни Бож ји Син дат нам је да нам бу де Узор, па 
сви ко ји се освр ћу на рђав жи вот на зо ви хри шћа на 
пред ста вља ју оне ко ји тре ба да по ка жу бо љи жи вот 
и пле ме ни ти ји при мер. Ако има ју та кво уз ви ше но 
схва та ње о то ме ка кав тре ба да бу де хри шћа нин, 
зар он да њи хов грех ни је уто ли ко ве ћи? Они зна ју 
шта је пра во, па ипак од би ја ју да та ко чи не.

Чу вај те се окле ва ња. Не мој те од ла га ти на пу шта-
ње сво јих гре хо ва и тра же ње чи сто те ср ца од Ису са. 
У то ме су хи ља де гре ши ле на сво ју веч ну ште ту. Ов-
де не ћу ду го го во ри ти о крат ко ћи и не си гур но сти 
жи во та, али ћу ис та ћи да пре ти стра шна опа сност 
ко ја ни је до вољ но схва ће на – опа сност да од ло жи-
мо сво је по ко ра ва ње гла су Бож јег Све тог Ду ха, ко ји 
се мо ли, и иза бе ре мо да жи ви мо у гре ху; ова кво од-
ла га ње упра во то пред ста вља. По пу шта њем гре ху, 
без об зи ра ко ли ко из гле да не зна тан, из ла же мо се 
опа сно сти веч ног гу бит ка. Оно што не по бе ди мо, 
по бе ди ће нас, и та ко иза зва ти на шу про паст.

Адам и Ева убе ди ли су се бе да та ко бе зна чај на 
сит ни ца као што је је де ње за бра ње ног пло да, не мо-
же има ти та ко стра шне по сле ди це ко је је Бог об ја-
вио. Ме ђу тим, та сит ни ца пред ста вља ла је пре кр-
шај Бож јег не про мен љи вог и све тог За ко на, а то је 
одво ји ло чо ве ка од Бо га и отво ри ло вра та уста ва ма 
смр ти и не из ре ци вој пат њи у овом све ту. Са на ше 
Зе мље, из ве ка у век, уз ди за ли су се, као по сле ди ца 
чо ве ко ве не по слу шно сти, не пре кид ни уз ви ци жа-
ло сти, а це ло куп но де ло ства ра ња му чи се и бол-
но па ти. Не бо је осе ти ло по сле ди це њи хо ве по бу не 
про тив Бо га. Гол го та сто ји као спо ме ник уз ви ше ној 
Жр тви ко ја је при не се на за ока ја ње пре сту па бо-
жан ског За ко на. Грех не сме мо сма тра ти не ва жном 
сит ни цом.

Сва ки чин пре кр ша ја, сва ко за не ма ри ва ње или 
од би ја ње Хри сто ве ми ло сти де лу је на нас; ср це 
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постаје тврдо, во ља се из о па чу је, ум оту пљу је, и не 
са мо што нас чи ни ма ње спрем ним да се по ни зи мо, 
већ и ма ње спо соб ним да се по ви ну је мо не жном 
за ла га њу Бож јег Све тог Ду ха.

Мно ги уми ру ју уз не ми ре ну са вест ми шљу да 
увек, ка да то по же ле, мо гу да про ме не рђа во по на-
ша ње, да мо гу да се нео збиљ но од но се пре ма по зи-
ви ма ми ло сти, а да се, ипак, че сто на ђу под Ње го-
вим ути ца јем. Сма тра ју да иако су пре зре ли Дух 
бла го да ти, а свој ути цај пре не ли на со то ни ну стра-
ну, у тре нут ку стра шне не во ље, мо гу да из ме не сво-
је по на ша ње. Ме ђу тим, то ни је ла ко оства ри ти. 
Жи вот но ис ку ство и вас пи та ње та ко су ко ре ни то 
об ли ко ва ли ка рак тер, да је ма ло оних ко ји ће та да 
по же ле ти да по не су Хри стов лик.

Сву си лу Је ван ђе ља осу је ти ће на кра ју са мо јед-
на рђа ва цр та ка рак те ра, јед на гре шна же ља упор но 
га је на. Сва ко гре шно по пу шта ње ја ча про ти вље ње 
Бо гу. Чо век ко ји ис по ља ва не вер нич ку др скост или 
хлад ну рав но ду шност пре ма бо жан ској исти ни, по-
жње ће же тву оно га што је сам по се јао. У це лој Би-
бли ји не по сто ји стра шни ја опо ме на про тив игра ња 
злом од ре чи му дрог чо ве ка да ће се гре шник »у ужа 
гре ха сво јих за пле сти«. (При че 5,22)

Хри стос је спре ман да нас осло бо ди гре ха, али 
Он не же ли да при си ља ва во љу; а ако је упор ним 
пре сту пом са ма во ља на кло ње на злу, а ми не же ли-
мо да бу де мо осло бо ђе ни, или не же ли мо да при-
хва ти мо Ње го ву бла го дат, шта Он он да мо же да 
учи ни? Ми смо сво јим од луч ним од би ја њем Ње-
го ве љу ба ви уни шти ли са ми се бе. »Ево сад је вре-
ме нај бо ље, ево сад је дан спа се ња.« »Да нас ако глас 
Ње гов чу је те, не бу ди те др ве на стих ср ца.« (2. Ко-
рин ћа ни ма 6,2; Је вре ји ма 3,7.8)

»Чо век гле да што је на очи ма, а Го спод гле да на 
ср це«, на људ ско ср це са ње го вим опреч ним осе ћа-
њи ма ра до сти и жа ло сти; ко ле бљи во ср це ко је лу та, 
ко је је ме сто пре би ва ња не чи сто те и об ма не (1. Са-
му и ло ва 16,7). Он зна ње го ве по бу де, ње го ве пра ве 
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на ме ре и ци ље ве. При сту пи те Ису су са сво јом ука-
ља ном ду шом, та квом ка ква је сте. Отво ри те, као и 
псал ми ста, ње не ода је оку ко је све ви ди, и уз вик ни-
те: »Оку шај ме, Бо же, и по знај ср це мо је, ис пи тај ме, 
и по знај по ми сли мо је. И ви ди је сам ли на злу пу ту, 
и во ди ме на пут веч ни.« (Пса лам 139,23.24)

Мно ги при хва та ју не ку ин те лек ту ал ну ре ли ги ју, 
не ки об лик по бо жно сти, иако ср це ни је очи шће но. 
Не ка ва ша мо ли тва бу де: »Учи ни ми, Бо же, чи сто 
ср це, и дух прав по но ви у ме ни.« (Пса лам 51,10) 
По ште но по сту пај те пре ма сво јој ду ши. Бу ди те 
ве о ма озбиљ ни, ве о ма ис трај ни, као да је ваш про-
ла зни жи вот у опа сно сти. То је ва жно пи та ње ко је 
тре ба ре ши ти из ме ђу Бо га и ва ше ду ше, ко ја ће се 
та ко при пре ми ти за веч ност. При вид на на да, и ни-
шта ви ше, по твр ди ће ва шу про паст.

Про у ча вај те Бож ју реч са мо ли твом. Та Реч, у 
Бож јем за ко ну и Хри сто вом жи во ту, из но си пред 
вас ве ли ка на че ла све то сти, без њих »ни ко не ће ви-
де ти Го спо да«. (Је вре ји ма 12,14) Она вас уве ра ва у 
грех; она ја сно от кри ва пут спа се ња. Слу шај те је 
као Бож ји глас ко ји го во ри ва шој ду ши. 

Ка да уви ђа те гро зо ту гре ха, ка да са гле да ва те 
сво је ствар но ста ње, не мој те се пре пу сти ти оча ја-
њу. Хри стос је до шао да спа се гре шни ке. Ми не мо-
ра мо да по ми ри мо Бо га са со бом, већ – о, чу де сна 
љу ба ви – Бог у Хри сту »свет по ми ри са со бом«. (2. 
Ко рин ћа ни ма 5,19) Он сво јом не жном љу ба вљу по-
ку ша ва да за до би је ср ца сво је за блу де ле де це. Ни је-
дан зе маљ ски ро ди тељ не мо же да бу де то ли ко стр-
пљив пре ма гре си ма и по гре шка ма сво је де це, као 
Бог пре ма они ма ко је же ли да спа се. Ни ко не жни је 
не мо же да мо ли пре ступ ни ка. Ни јед не људ ске усне 
ни су упу ти ле не жни је пре кли ња ње за лу та лом, не го 
што је Он то учи нио. Сва Ње го ва обе ћа ња, Ње го ве 
опо ме не, у ства ри су са мо ша пат не ис ка за не љу ба ви.

Ка да со то на при ла зи да ва м ка же да сте ве ли ки 
гре шник, по диг ни те по глед сво ме Ис ку пи те љу и 
го во ри те о Ње го вим за слу га ма. По глед на Ње го ве 
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за слу ге, по мо ћи ће вам. При знај те свој грех, и ре ци-
те не при ја те љу »да Хри стос Исус до ђе на свет да 
спа се гре шни ке« (1. Ти мо ти ју 1,15) и да мо же те би-
ти спа се ни Ње го вом љу ба вљу ко ја не ма прем ца. 
Исус је Си мо ну по ста вио јед но пи та ње ко је се од-
но си ло на два ду жни ка. Је дан је свом го спо да ру ду-
го вао јед ну ма њу сво ту, а дру ги ве о ма ве ли ку су му, 
али обо ји ци је био опро штен дуг, па је Хри стос оче-
ки вао од Си мо на да од го во ри ко ји ће од ду жни ка 
нај ви ше во ле ти свог го спо да ра. Си мон је од го во-
рио: »Онај ко ме нај ви ше по кло ни.« (Лу ка 7,43) Ми 
смо би ли ве ли ки гре шни ци, али Хри стос је умро да 
би на ма мо гло би ти опро ште но. За слу ге Ње го ве 
жр тве до вољ не су да за нас бу ду из не се не Оцу. Они-
ма ко ји ма је Он нај ви ше опро стио, нај ви ше ће Га 
во ле ти и нај бли же ста ја ти Ње го вом пре сто лу и ве-
ли ча ти Ње га, Ње го ву ве ли ку љу ба в и бес крај ну жр-
тву. Ка да нај пот пу ни је схва ти мо Бож ју љу бав, он да 
ће мо нај бо ље раз у ме ти сву по роч ност гре ха. Ка да 
са гле да мо ду жи ну лан ца ко ји је спу штен за нас, ка-
да тек де ли мич но схва ти мо бес крај ну жр тву ко ју је 
Хри стос учи нио за нас, та да ће не жност и по ка ја ње 
омек ша ти ср це. 
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»Ко кри је  пре сту пе сво је, не ће би ти сре ћан; 
а ко при зна је и оста вља до би ће ми лост.« 
(При че 28,13) Усло ви за до би ја ње Бож је 

ми ло сти јед но став ни су, пра вед ни и раз бо ри ти. Го-
спод не зах те ва од нас да из вр ши мо не што те шко да 
би смо до би ли опро ште ње гре хо ва. Ни је по треб но 
да се оти сне мо на ду га и за мор на хо до ча шћа, или 
из вр ша ва мо муч не по ко ре да би смо сво ју ду шу 
пре по ру чи ли не бе ском Бо гу, или да би смо ока ја ли 
сво је гре хе; јер онај ко при зна је и оста вља грех, до-
би ће ми лост.

Апо стол ка же: »Ис по ве дај те да кле је дан дру го ме 
гре хе, и мо ли те се Бо гу је дан за дру го га, да оздра-
вља те.« (Ја ков 5,16) Ис по ве дај те сво је гре хе Бо гу, 
ко ји Је ди ни мо же да их опро сти, и сво је по гре шке 
је дан дру го ме. Ако сте увре ди ли свог при ја те ља 
или бли жње га, мо ра те при зна ти свој грех, а ње го-
ва је ду жност да вам искре но опро сти. По сле то га 
тре ба да по тра жи те опро ште ње од Бо га, за то што 
је брат ко га си увре дио Бож ја сво ји на, a ви сте вре-
ђа ју ћи ње га гре ши ли про тив ње го вог Твор ца и От-
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ку пи те ља. Слу чај из но си мо пред је ди ног исти ни тог 
По сред ни ка, пред на шег Пр во све ште ни ка ко ји је 
»у сва че му ис ку шан, као и ми, осим гре ха« и ко ји 
»мо же по стра да ти с на шим сла бо сти ма« (Је вре ји-
ма 4,15), па је у ста њу да нас очи сти од сва ке мр ље 
гре ха. 

Они ко ји сво је ду ше ни су по ни зи ли пред Бо гом, 
ко ји ни су при зна ли свој грех, ни су ис пу ни ли ни пр-
ви услов за при хва та ње. Ако ни смо до жи ве ли по ка-
ја ње ко је тре ба да учи ни мо, и ако у искре ној по ни-
зно сти ду ше и скр ха ног ду ха, ни смо ис по ве да ли 
сво је гре хе ужа са ва ју ћи се сво је гре шно сти, ми ни-
ка да ни смо же ле ли истин ско опро ште ње гре ха, а 
ако ни ка да ни смо тра жи ли, ни ка да не ће мо ни на ћи 
мир са Бо гом. Је ди ни раз лог због ко га ни смо до би-
ли опро ште ње про шлих гре хо ва је у то ме што ни-
смо вољ ни да по ни зи мо сво ја ср ца и по ви ну је мо се 
усло ви ма Ре чи исти не. У ве зи са овим пред ме том 
по сто ји из ри чи то упут ство. При зна ње гре ха, би ло 
јав но или лич но, тре ба да бу де ду бо ко про жи вље но 
и ја сно ис ка за но. Од гре шни ка не тре ба да бу де из-
ну ђе но. При зна ње не тре ба учи ни ти ла ко ми сле но и 
нео збиљ но, или га из ну ди ти од оних ко ји ни су сте-
кли ја сну пред ста ву о гну сној при ро ди гре ха. При-
зна ње ко је је из ли ве но из дна ду ше, на ла зи свој пут 
до Бо га бес крај не ми ло сти. Псал ми ста ка же: »Го-
спо д је бли зу оних ко ји су скру ше на ср ца и по ма же 
они ма ко ји су смер на ду ха.« (Пса лам 34,18)

Истин ско при зна ње увек има тач но од ре ђен ка-
рак тер и ис по ве да лич не гре хе. Они мо гу би ти та-
кве при ро де да их тре ба из не ти са мо пред Бо га; то 
мо гу би ти и не прав де ко је тре ба при зна ти по је дин-
ци ма ко ји су због њих пре тр пе ли увре ду; мо гу би ти 
јав ног ка рак те ра, и за то мо ра ју би ти јав но при зна-
ти. Ме ђу тим, це ло куп но при зна ње тре ба да бу де ја-
сно и тач но ис ка за но, јер при зна је те гре хе за ко је 
сно си те кри ви цу.

У Са му и ло во вре ме Изра иљ ци су се уда љи  ли од 
Бо га. Они су сно си ли по сле ди це гре  ха, јер су из гу би-
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ли сво ју ве ру у Бо га, из гу би ли су по зна ње Ње го ве 
си ле и му дро сти ко јом вла да на ро дом, из гу би ли су 
по ве ре ње у Ње го ву спо соб ност да од бра ни и по све-
ти сво је Де ло. Окре ну ли су се од ве ли ког Вла да ра 
све ми ра и по же ле ли да бу ду во ђе ни као што су би ли 
во ђе ни на ро ди у чи јем су окру же њу жи ве ли. Пре 
не го што су на шли мир, из ра зи ли су ово не дво сми-
сле но при зна ње: »Јер до да смо к свим гре си ма сво-
јим зло ишту ћи се би ца ра.« (1. Са му и ло ва 12,19) 
Пра ви грех у ко ји су би ли убе ђе ни, мо ра ли су да 
при зна ју. Њи хо ва не за хвал ност при ти ска ла им је 
ду шу и раз дво ји ла их од Бо га.

Бог не ће при хва ти ти при зна ње без искре ног по-
ка ја ња и про ме не. У жи во ту тре ба да по сто је од луч-
не про ме не; све што вре ђа Бо га тре ба на пу сти ти. 
Ово ће би ти ре зул тат истин ске жа ло сти због гре-
ха. По сао ко ји мо ра мо да оба ви мо, ја сно је опи сан: 
»Умиј 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, 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.« (Иса и ја 1,16.17) »И вра ти без бо жник 
за лог, и вра ти што је отео, и ста не хо ди ти по уред-
ба ма жи вот ним не чи не ћи бе за ко ња, до и ста ће би ти 
жив, не ће умре ти.« (Је зе киљ 33,15) Апо стол Па вле, 
го во ре ћи о де ло ва њу по ка ја ња, ка же: »Јер, гле, ово 
са мо што се по Бо гу ожа ло сти сте, ко ли ко учи ни 
ста ра ње ме ђу ва ма? ка к во прав да ње, ка кву не по-
вољ ност, ка кав страх, ка кву же љу, ка кву рев ност, ка-
кву осве ту? У све му по ка за сте да  сте чи сти у де лу.« 
(2. Ко рин ћа ни ма 7,11) 

По што је грех умр твио мо рал ну свест, пре ступ-
ник не ма мо гућ но сти да пре по зна не до стат ке сво га 
ка рак те ра, ни ти схва ти стра хо ту зла ко је је учи нио; 
па ако се не по ко ри си ли Све то га Ду ха ко ја до ка зу је 
кри ви цу, он оста је де ли мич но слеп за свој грех. Ње-
го ва при зна ња ни су искре на и озбиљ на. Сва ком 
при зна њу сво је кри ви це он до да је и прав да ње, из-
го ва ра ју ћи се за свој по сту пак, из ја вљу ју ћи да ни су 
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по сто ја ле ствар не окол но сти не би учи нио ово или 
оно због че га је по стао крив.

Ка да су Адам и Ева по је ли за бра ње ни плод, ис пу-
ни ло их је осе ћа ње сти да и стра ха. Њи хо ва је ди на 
ми сао би ла је ка ко да оправ да ју свој грех и из бег ну 
ужа сну ка зну. Кад се Го спод ра  спи ти вао о њи хо вом 
гре ху, Адам је од го во рио пре ба цу ју ћи кри ви цу де-
лом на Бо га, а де лом на сво ју жи вот ну са пут ни цу: 
»Же на ко ју си удру жио са мном, она ми да де с др ве-
та, те је дох.« Же на је пре ба ци ла кри ви цу на зми ју, ре-
кав ши: »Зми ја ме пре ва ри те је дох.« (1. Мој си је ва 
3,12.13) За што си на чи нио зми ју? За што си до пу стио 
да до ђе у Едем? Овим пи та њи ма хте ла је да оправ да 
свој грех и на та кав на чин при пи ше Бо гу од го вор-
ност за њи хов пад у грех. Дух са мо о прав да ња, ко ји 
има сво је по ре кло у овој не и сти ни, ис по љио се у 
свим Ада мо вим си но ви ма и кће ри ма. При зна ња ове 
вр сте ни су на дах ну та бо жан ским Ду хом и ни су при-
хва тљи ва за Бо га. Истин ско по ка ја ње по кре ну ће чо-
ве ка да сам под не се сво ју кри ви цу, а при зна ње је 
осло бо ђе но пре ва ре и ли це мер ства. Он ће као гре-
шни ца ри ник, не по ди жу ћи очи пре ма не бу, уз вик-
ну ти: »Бо же, ми ло стив бу ди ме ни гре шно ме.« Они 
ко ји та ко при зна ју сво ју кри ви цу би ће оправ да ни, 
јер ће се Исус сво јом кр вљу за ло жи ти за све ду ше 
ко је се ка ју.

При ме ри из Бож је ре чи, ко ји уз ди жу ствар но 
по ка ја ње и по ни зност, от кри ва ју дух при зна ња у 
ко ме не ма из го во ра за грех ни ти по ку ша ја са мо о-
прав да ња. Апо стол Па вле ни је же лео да се бра ни; 
он нај там ни јим бо ја ма опи су је свој грех, не по ку-
ша ва ју ћи да ума њи сво ју кри ви цу, грех. Он ка же: 
»Мно ге од све тих ја за тва рах у там ни це, при мив-
ши власт од гла ва ра све ште нич ких, и кад их уби ја-
ху, при ста јах на суд. И по свим збор ни ца ма му че ћи 
их че сто, на го њах да ху ле на Ису са, и од ви ше мр зе-
ћи на њих го њах их тја и до ту ђих гра до ва.« (Де ла 
26,10.11) Ни је окле вао да из ја ви да »Хри стос Исус 
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до ђе на свет да спа се гре шни ке, од ко јих сам пр ви 
ја«. (1. Ти мо ти ју 1,15)

По ни зно и скру ше но ср це, про ме ње но пра вим 
по ка ја њем, ува жа ва Бож ју љу бав и це ну Гол го те; и 
као што син при зна је ми ло сти вом оцу, та ко ће и 
ис кре ни по кај ник из не ти све гре хе пред Бо га. Пи-
са но је: »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) 
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Бож је обе ћа ње гла си: »И тра жи ће те Ме и на ћи 
ће те Ме, кад Ме по тра жи те свим ср цем сво-
јим.« (Је ре ми ја 29,13)

Це ло ср це мо ра да се пре да Бо гу, или се про ме-
на, ко јом тре ба да бу де мо об но вље ни у Ње гов лик, 
ни ка да не ће до го ди ти у на ма. По при ро ди ми смо 
се оту ђи ли од Бо га. Све ти Дух опи су је на ше ста-
ње ре чи ма као што су ове: »Мр тви за пре сту пље-
ња и гре хе сво је«. »Сва је глава болесна и све срце 
изнемогло«; »Нема ништа здраво«. Ми смо чвр сто 
ухва ће ни у со то ни ну зам ку »ко ји их је уло вио жи ве 
за сво ју во љу«. (Ефе сци ма 2,1; Иса и ја 1,5.6; 2. Ти мо-
ти ју 2,26) Бог же ли да нас из ле чи, да нас осло бо ди. 
Ме ђу тим, по што то зах те ва пот пу ни пре о бра жај, 
об но ву це ло куп не на ше при ро де, ми се пот пу но 
мо ра мо пре да ти Ње му.

Бор ба са са мим со бом је нај ве ћа бор ба ко ја је 
ика да во ђе на. Лич но пре да ње, пре да ње све га Бож јој 
во љи, покреће бор бу; али ду ша пре не го што до жи-
ви об но ву у светости, мо ра да се по ко ри Бо гу. 
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Бож ја вла да ви на ни је за сно ва на на сле пој по слу-
шно сти, на не ра зум ном огра ни че њу, ни је она ква 
ка ко би со то на же лео да из гле да. Она се обра ћа ра-
зу му и са ве сти. »Та да до ђи те … па ће мо се су ди ти« 
(Иса и ја 1,18), Твор чев по зив упу ћен је би ћи ма ко ја 
је ство рио. Бог не вр ши при ти сак на во љу сво јих 
ство ре ња. Он не мо же да при хва ти стра хо по што ва-
ње ко је Му ни је вољ но и ра зум но ука за но. На мет-
ну та по кор ност чи ни чо ве ка ауто ма том, јер спре ча-
ва ствар ни раз вој ума и ка рак те ра. То ни је Твор че ва 
на ме ра. Он же ли да чо век, кру на Ње го ве ства ра лач-
ке мо ћи, до стиг не нај ви ши мо гу ћи раз вој. Он из но-
си пред нас уз ви ше ност бла го сло ва до ко га же ли да 
нас до ве де сво јом бла го да ћу. Он нас по зи ва да Му се 
пре да мо, да би у на ма мо гао да уоб ли чи сво ју во љу. 
На ма пре о ста је да иза бе ре мо да ли же ли мо да бу де-
мо осло бо ђе ни те ре та ро бо ва ња гре ху, да би смо мо-
гли има ти уде ла у слав ној сло бо ди Бож јих си но ва.

Ако же ли мо да се пре да мо Бо гу, мо ра мо се не-
ми нов но од ре ћи све га што нас је раз дво ји ло од 
Ње га. Спа си тељ за то и ка же: »Та ко да кле сва ки од 
вас ко ји се не од ре че све га што има не мо же би ти 
Мој уче ник.« (Лу ка 14,33) Мо ра мо да се од рек не-
мо све га што би на ше ср це од ву кло од Бо га. Ма-
мон је идол мно гих. Љу бав пре ма нов цу, же ља за 
бо гат ством, пред ста вља злат ни ла нац ко ји их ве зу је 
за со то ну. Дру ги дру штве ни слој обо жа ва сла ву и 
све тов ну част. Жи вот се бич не до ко ли це и осло бо-
ђе но сти од од го вор но сти иде ал је дру гих. Ме ђу тим, 
роп ски око ви мо ра ју се рас ки ну ти. Ми не мо же мо 
да по ла при па да мо Бо гу, а по ла све ту. Ми ни смо 
Бож ја де ца ако то ни смо у це ло сти. 

Мно ги из ја вљу ју да слу же Бо гу, али се осла ња ју 
на соп стве не на по ре да одр же Ње гов за кон, да об-
ли ку ју пра ви ка рак тер и обе з бе де спа се ње. Њи хо ва 
ср ца ни су по кре ну та ду бо ким до жи вља јем Хри сто-
ве љу ба ви, али из вр ша ва ју ду жно сти хри шћан ског 
жи во та, као да је то све што Бог оче ку је од њих да 
би за до би ли Не бо. Та ква ре ли ги ја не ма ни ка кву 
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вред ност. Кад Хри стос пре би ва у ср цу, ду ша ће би ти 
то ли ко ис пу ње на Ње го вом љу ба вљу, ра до шћу за јед-
ни штва са Њим, да ће при о ну ти за Ње га и у ду бо-
ком раз ми шља њу о Ње му, за бо ра ви ће се бе. Љу бав 
пре ма Хри сту по ста ће те мељ по на ша ња. Они ко ји 
до жи вља ва ју по кре тач ку си лу Бож је љу ба ви, не пи-
та ју ка ко да са што ма ње на по ра ис пу не Бож је зах-
те ве; они не тра же нај ни же ме ри ло, већ стре ме са-
вр ше ној ускла ђе но сти са во љом сво га Ис ку пи те ља. 
У озбиљ ној же љи на пу шта ју све и ис по ља ва ју за ни-
ма ње сра змер но вред но сти ци ља ко ме те же. При-
зна ва ње Хри ста ли ше но ове ду бо ке љу ба ви, са мо је 
пра зна при ча, су шта фор мал ност и те шка оба ве за.

Да ли сма тра те да је пре ве ли ка жр тва на пу сти-
ти све за Хри ста? По ста ви те се би пи та ње: »Шта је 
Хри стос дао за ме не?« Бож ји Син је дао све – жи вот, 
и љу бав, и пат ње – за мо је спа се ње. Да ли је мо гу ће 
да ће мо се ми не до стој ни та ко ве ли ке љу ба ви, уз др-
жа ти да Ње му пре да мо сво је ср це? Сва ког тре нут-
ка у свом жи во ту би ли смо су де о ни ци у бла го сло ву 
Ње го ве бла го да ти, и за то из овог раз ло га не мо же-
мо пот пу но да схва ти мо ду би ну не зна ња и бе де из 
ко јих смо спа се ни. Мо же мо ли по сма тра ти Ње га 
ко га су про бо ли на ши гре си, а ипак би ти спрем-
ни да пр ко сно по сту пи мо пре ма Ње го вој љу ба ви и 
жр тви? Има ју ћи у ви ду бес крај но по ни же ње Го спо-
да сла ве, хо ће мо ли ис ка за ти не за до вољ ство за то 
што је ди но бор бом и лич ном по ни зно шћу мо же мо 
ући у жи вот?

Пи та ње мно гих охо лих ср ца гла си: »За што је по-
треб но да идем у ка ја њу и по ни зно сти пре не го 
што до би јем чвр сто обе ћа ње да ме је Бог при хва-
тио?« Ука зу јем вам на Хри ста. Био је без гре шан, и 
ви ше од то га, био је Кнез Не ба; али чо ве ка ра ди, 
по стао је гре хом за људ ски род. »И би мет нут ме ђу 
зло чин це, и сам но си гре хе мно гих, и за зло чин це 
се мо ли.« (Иса и ја 53,12)

Ме ђу тим, че га се од ри че мо кад све да мо? Гре хом 
умр ља ног ср ца да га Исус очи сти, да га опе ре сво-
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јом кр вљу и да га спа се сво јом не у по ре ди вом љу ба-
вљу. Ипак, љу ди сма тра ју те шким по ду хва том од-
ри ца ње од све га! Сти дим се ка да чу јем да се о то ме 
го во ри, по сти ђе на сам ка да о то ме пи шем.

Бог не зах те ва да се од рек не мо не че га што тре ба да 
за др жи мо и што има ве ли ку ва жност за нас. У све му 
што чи ни, Он има у ви ду бла го ста ње сво је де це. Ка да 
би сви они, ко ји ни су иза бра ли Хри ста, мо гли да схва-
те да Он има не што мно го бо ље да им по ну ди, не го 
што са ми же ле да по ну де се би. Чо век на но си нај ве ћу 
ште ту и не прав ду сво јој ду ши, ка да раз ми шља и де-
лу је су прот но Бож јој во љи. Ни ка кву ствар ну ра дост 
ни је мо гу ће на ћи на пу ту ко ји је од ба цио Он, ко ји зна 
шта је нај бо ље и ко ји же ли до бро сво јим ство ре њи-
ма. Ста за пре сту па је ста за бе де и уни ште ња.

По гре шно је га ји ти ми сао да је Бог за до во љан, 
кад ви ди да Ње го ва де ца па те. Це ло Не бо је за ин те-
ре со ва но за чо ве ко ву сре ћу. Наш не бе ски Отац ни-
јед ном свом ство ре њу не за тва ра пу те ве ра до сти. 
Бо жан ски зах те ви тра же од нас да из бе га ва мо за до-
вољ ства ко ја ће до не ти пат ње и раз о ча ра ња, ко ја ће 
нам за тво ри ти вра та сре ће и Не ба. Ис ку пи тељ све-
та при хва та љу де она кве ка кви је су, са свим њи хо-
вим не до ста ци ма, не са вр шен ством и сла бо сти ма; 
Он не са мо што ће их очи сти ти од гре ха и по кло ни-
ти спа се ње сво јом кр вљу, већ ће удо во љи ти че жњи 
ср ца свих оних ко ји су са гла сни да при хва те Ње гов 
ја рам, да по не су Ње гов те рет. Ње го ва на ме ра је да 
пру жи мир и од мор сви ма ко ји по хлеб жи во та до-
ђу к Ње му. Он оче ку је од нас да из вр ши мо са мо оне 
оба ве зе ко је ће по ве сти на ше ко ра ке пре ма вр хун цу 
сре ће до ко га не по слу шни ни ка да не ће до спе ти. 
Истин ски, ра до сни жи вот ду ше зна чи има ти у ср цу 
Хри ста, На ду сла ве.

Мно ги се пи та ју: »Ка ко тре ба се бе да пре дам 
Бо гу?« Ви же ли те да Му се пре да те, али не ма те мо-
рал не сна ге, ро бу је те сум њи и ва ма го спо да ре на ви-
ке ва шег гре шног жи во та. Ва ша обе ћа ња и од лу ке 
под се ћа ју на клин од вр бо вог др ве та. Ни сте у ста њу 
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да го спо да ри те сво јим ми сли ма, сво јим скло но сти-
ма, сво јим осе ћа њи ма. Са зна ње о пре кр ше ним обе-
ћа њи ма и нео др жа ном за ве ту сла бе ва ше по ве ре ње 
у соп стве ну искре ност, иза зи ва осе ћа ње да Бог не 
мо же да вас при хва ти, али ни је по треб но да оча ја-
ва те. Оно што је по треб но да схва ти те је ствар на 
моћ во ље. То је си ла ко ја упра вља чо ве ко вом при-
ро дом, сна га од лу ке или из бо ра. Све за ви си од пра-
вил ног де ло ва ња во ље. Бог је љу ди ма дао спо соб-
ност из бо ра; на њи ма оста је да то ис ко ри сте. Сво је 
ср це не мо же те про ме ни ти, Бо гу не мо же те са ми 
пре да ти осе ћа ња ср ца, али мо же те од лу чи ти да Му 
слу жи те. Ви Му мо же те пре да ти сво ју во љу; Он ће 
та да де ло ва ти у ва ма да хо ће те и чи ни те у скла ду 
са Ње го вом во љом. Ва ше це ло куп но би ће, на тај 
на чин, би ће ста вље но под над зор Хри сто вог Ду ха; 
ва ша осе ћа ња усред сре ђе на на Ње га, ва ше ми сли у 
скла ду са Њим.

Же ље за до бро том и све то шћу су ис прав не уко-
ли ко на пре ду је те , али ако са мо на њи ма за ста не те, 
оне не ће би ти ни од ка кве ко ри сти. Мно ги ће би ти 
из гу бље ни, иако су се на да ли и же ле ли да по ста ну 
хри шћа ни. Они ни су ус пе ли да сво ју во љу пот чи не 
Бо гу. Они са да не од лу чу ју да бу ду хри шћа ни.

Пра вил ним ве жба њем во ље, у ва шем жи во ту 
мо же на сту пи ти пот пу на про ме на. По ко ра ва ју ћи 
сво ју во љу Хри сту, сје ди њу је те се са си лом ко ја је 
из над свих по гла вар ста ва и си ла. Од о зго ће те до би-
ти си лу да се не по ко ле бљи во др жи те, и та ко трај-
ним пре да њем Бо гу, по ста ће те оспо со бље ни да жи-
ви те но вим жи во том, упра во жи во том ве ре.
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Ка да Све ти Дух ожи ви ва шу са вест, ус пе ће те 
доста да са гле да те зло гре ха, ње го ву моћ, ње-
гов зло чин, ње го ву не сре ћу, и са ужа са ва њем 

гле да ће те на ње га. Схва ти ће те да вас је грех одво јио 
од Бо га, да сте у роп ству си ле зла. Што се ви ше бо-
ри те да се осло бо ди те, ви ше ће те схва та ти сво ју 
бес по моћ ност. Ва ше по бу де су не чи сте, ва ше ср це 
је не чи сто. Уви де ће те да вам је жи вот био ис пу њен 
се бич но шћу и гре хом. Че зну ће те за опро ште њем, 
за очи шће њем, за осло бо ђе њем. Склад са Бо гом, 
слич ност са Њим – шта мо же те учи ни ти да то по-
стиг не те?

Ва ма је по тре бан мир – опро штај Не ба, и мир и 
љу бав у ду ши. Но вац то не мо же да ку пи; му дрост 
то не мо же да по стиг не; не мо же те се на да ти да ће-
те то обез бе ди ти лич ним на по ром. Ме ђу тим, Бог 
вам то ну ди као дар »без но ва ца и без пла те«. (Иса-
и ја 55,1) Он је ваш са мо ако хо ће те да ис пру жи те 
ру ку и до хва ти те га. Го спод ка же: »Ако гре си ва ши 
бу ду као скер лет, по ста ће бе ли као снег; ако бу ду 
цр ве ни као цр вац, по ста ће као ву на.« (Иса и ја 1,18) 
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»И да ћу вам но во ср це, и нов ћу дух мет ну ти у вас.« 
(Је зе киљ 36,26)

Ви сте при зна ли сво је гре хе, и у ср цу их од ба ци-
ли. Ви сте од лу чи ли да се пре да те Бо гу. Са да по ђи те 
к Ње му и мо ли те Га да опе ре ва ше гре хе и по да ри 
вам но во ср це. Та да ве руј те да Он то чи ни за то што 
је обе ћао. По ру ком ко ју је об ја вио, док је био на Зе-
мљи, Исус је ис та као да дар ко ји нам је Бог обе ћао, 
мо ра мо да ве ру је мо да ће мо га за и ста при ми ти, и 
он ће по ста ти наш. Исус је ле чио љу де од њи хо вих 
бо ле сти, ка да су ве ро ва ли у Ње го ву моћ; по ма гао им 
је у оно ме што су мо гли да ви де, и та ко им је ули вао 
по ве ре ње у Се бе за оно што ни су мо гли да ви де – во-
де ћи их да по ве ру ју у Ње го ву моћ да опра шта гре хе. 
Он је то ја сно из ја вио при ли ком из ле че ња од у зе тог 
чо ве ка: »Али да зна те да власт има Син Чо  ве чи ји на 
зе мљи опра шта ти гре хе (та да ре че узе то ме): Уста ни, 
узми одар свој и иди до ма.« (Ма теј 9,6) Је ван ђе ли ста 
Јо ван, го во ре ћи о Хри сто вим чу ди ма та ко ђе ка же: 
»А ова се на пи са ше, 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)

Из јед но став ног би блиј ског из ве шта ја о Ису со-
вом ле че њу бо ле сних, мо же мо да са зна мо не што 
о то ме ка ко тре ба ве ро ва ти у Ње га за опро ште ње 
гре ха. Вра ти мо се из ве шта ју о од у зе том у Ви те зди. 
Јад ни па ће ник био је бе с по  мо ћан; три де сет и осам 
го ди на ни је се слу жио сво јим удо ви ма. Ипак, Исус 
му је на ло жио: »Уста ни, узми одар свој и хо ди.« 
Овај бо ле стан чо век мо гао је да ка же: »Го спо де, ако 
же лиш да ме из ле чиш, по слу ша ћу Тво ју реч.« Ме-
ђу тим, не, он је ве ро вао Хри сто вој ре чи, ве ро вао је 
да је из ле чен, и за то је још је дан пут на чи нио на пор; 
он је же лео да хо да, и за и ста је хо дао. Он је по сту-
пио по Хри сто вој ре чи и Бог му је дао сна ге. Био је 
из ле чен.

И ви сте гре шни ци на исти на чин. Ви не мо же те 
ока ја ти сво је про шле гре хе; не мо же те про ме ни ти 
сво је ср це и по све ти ти се. Ме ђу тим, Бог је обе ћао да 
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ће пре ко Хри ста све то учи ни ти за вас. Ви ве ру је те у 
то обе ћа ње. Ви ис по ве да те сво је гре хе и пре да је те се 
Бо гу. Ви же ли те да Му слу жи те. Тек ка да то учи ни те, 
Бог ће ис пу ни ти сво је обе ћа ње – ве ру је те да вам је 
опро ште но и да сте очи шће ни – Бог ис пу ња ва обе-
ћа ње, ви оздра вља те, исто као што је и Хри стос од у-
зе том дао сна ге да хо да, ка да је овај чо век по ве ро вао 
да је из ле чен. То је та ко ако у то по ве ру је те.

Не мој те че ка ти да осе ти те да сте оздра ви ли, не-
го ка жи те: »Ве ру јем у то; то је та ко не за то што ја то 
осе ћам, већ за то што је то Бог обе ћао.« 

Исус ка же: »Све што иште те у сво јој мо ли тви ве-
руј те да ће те при ми ти и би ће вам.« (Мар ко 11,24) За 
ово обе ћа ње по сто ји услов – да се мо ли мо по шту ју ћи 
Бож ју во љу. Бож ја во ља је да нас очи сти од гре ха, да 
нас учи ни сво јом де цом и да нас оспо со би да жи ви мо 
све тим жи во том. За то се мо же мо мо ли ти за ове бла-
го сло ве и ве ро ва ти да ће мо их до би ти и за хва љи ва ти 
Богу што смо их при ми ли. Пред ност је на ша да до ђе-
мо Ису су и бу де мо очи шћени, да сто ји мо пред За ко-
ном без ика кве сра мо те или гри же са ве сти. »Ни ка ква, 
да кле, сад не ма осу ђе ња они ма ко ји су у Хри сту Ису су 
и не хо де по те лу не го по Ду ху.« (Ри мља ни ма 8,1)

Од са да ни сте сво ји, ку пље ни сте ску по. »Зна ју ћи 
да се про па дљи вим сре бром и зла том не ис ку пи сте 
… не го ску по це ном кр вљу Хри ста, као бе за зле на и 
пре чи ста Јаг ње та.« (1. Пе тро ва 1,18.19) Све ти Ду х је 
овим јед но став ним чи ном ве ре у Бо га, ство рио но-
ви жи вот у ва шем ср цу. Ви сте као де те ро ђе но у 
Бож јој по ро ди ци и Он вас во ли као што во ли сво га 
Си на.

Ка да сте се пре да ли Ису су, не мој те се по ву ћи, 
не мој те се уда љи ти од Ње га, већ из да на у дан го-
во ри те: »Ја сам Хри стов; ја сам се пре дао Ње му«, 
мо ли те Га да вам да свог Ду ха и да вас са чу ва сво јом 
бла го да ћу. Као што сте пре да њем Бо гу и ве ро ва њем 
у Ње га, по ста ли Ње го во де те, та ко мо ра те и да жи-
ви те у Ње му. Апо стол ка же: »Ка ко да кле при ми сте 

52



43

Вера и прихватање

Хри ста Ису са Го спо да она ко жи ви те у Ње му.« (Ко-
ло ша ни ма 2,6)

Не ки као да сма тра ју да мо ра ју да бу ду на про-
ве ри и мо ра ју до ка за ти Го спо ду да су се по пра ви-
ли, пре не го што мо гу да за тра же Ње гов бла го слов. 
Ме ђу тим, они мо гу чак и са да да тра же бла го слов 
од Бо га. Они мо ра ју да има ју Ње го ву бла го дат, Хри-
стов Дух, да от кло ни њи хо ве сла бо сти, јер ни ка ко 
друк чи је не ће се од у пре ти злу. Исус во ли да до ђе мо 
к Ње му упра во она кви ка кви је смо, гре шни, бес по-
моћ ни, за ви сни. Мо же мо да до ђе мо са свим сво јим 
сла бо сти ма, сво јом не ра зум но шћу, сво јом гре шно-
шћу и, у по ка ја њу да се ба ци мо пред Ње го ве но ге. 
Вр ху нац Ње го ве сла ве на сту па кад нас при хва ти у 
за гр љај сво је љу ба ви, да за ви је на ше ра не, да нас 
очи сти од сва ке не чи сто те.

Хи ља де ов де па да ју, тр пе не у спех; они не ве ру ју да 
им Исус лич но и по је ди нач но пра шта гре хе. Они не 
др же Бо га за реч. Пред ност је свих ко ји при хва те 
усло ве да зна ју да је опро ште ње сва ког гре ха бес-
плат но пру же но. Не сум њај те у то да се Бож ја обе ћа-
ња од но се на вас. Она су за сва ког пре ступ ни ка ко ји 
се ка је. Хри стос да је сна гу и бла го дат да их ан ђе ли 
ко ји слу же пре да ју сва кој ду ши ко ја ве ру је. Ни ко ни-
је то ли ко гре шан да не мо же да до би је си лу, чи сто ту 
и пра вед ност у Исусу ко ји је умро за ње га. Он че ка да 
сву че са њих њи хо ве ха љи не умр ља не и оскр на вље не 
гре хом и да им об у че бе лу оде ћу пра вед но сти; Он их 
по зи ва да жи ве, а не да умру.

Бог не по сту па са на ма као што гре шни љу ди 
чи не јед ни дру ги ма. Ње го ве ми сли су ми сли ми ло-
сти, љу ба ви нај не жни јег са о се ћа ња. Он ка же: »Не ка 
без бо жник оста ви свој пут и не пра вед ник ми сли 
сво је; и не ка се вра ти  ка Го спо ду, и сми ло ва ћу се на 
њ, и к Бо гу на ше му, јер пра шта мно го.« »Ра су ћу као 
облак пре сту пе тво је, и гре хе тво је као ма глу.« (Иса-
и ја 55,7; 44,22)

»Јер ми ни је ми ла смрт оно га ко ји мре, го во ри 
Го спод Го спод; обра ти те се, да кле, и бу ди те жи ви.« 
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(Је зе киљ 18,32) Со то на је спре ман да нео па же но 
пре от ме Бож ја све та и чвр ста обе ћа ња. Он же ли да 
оду зме ду ши сва ки зра чак на де и сва ки тра чак све-
тло сти, али му то не сме те до пу сти ти да учи ни. Не-
мој те слу ша ти ку ша ча, већ ре ци те: »Исус је умро да 
бих ја жи вео. Он ме во ли и не же ли да по ги нем. Ја 
имам ми ло сти вог не бе ског Оца; па иако сам зло у-
по тре био Ње го ву љу бав, иако сам не ми ли це тро-
шио бла го сло ве ко је ми је дао, ус та ћу и по ћи свом 
Оцу и ре ћи Му: ’Оче! са гре ших Не бу и те би, и већ 
ни сам до сто јан на зва ти се син твој; при ми ме као 
јед ног од сво јих на јам ни ка.’« Крат ка при ча ка зу је 
ка ко ће за блу де ли би ти при хва ћен: »Кад је још по да-
ле ко био, угле да га отац ње гов, и са жа ли му се, и по-
тр чав ши за гр ли га и це ли ва га.« (Лу ка 15,18–20)

Ме ђу тим, иако не жна и дир љи ва, ова крат ка 
при ча не ис ка зу је пу ни ну бес крај не ми ло сти не-
бе ског Оца. Го спод пре ко свог про ро ка из ја вљу је: 
»Љу бим те љу ба вљу веч ном, за то ти јед на ко чиним 
ми лост.« (Је ре ми ја 31,3) Док је гре шник био да ле-
ко од оче ве ку ће, ра си па ју ћи свој име так у стра ној 
зе мљи, оче во ср це је че зну ло за њим; сва ка те жња 
ко ја у ду ши по кре ће по вра так Бо гу, пред ста вља за-
ла га ње Ду ха Све то га, ко ји мо ли, пре кли ње, при вла-
чи за лу та лог Оче вом ср цу љу ба ви.

Има ју ћи пред со бом не ис црп на би блиј ска обе-
ћа ња, да ли мо же те по пу сти ти сум њи? Да ли мо же-
те да по ве ру је те да ка да јад ни гре шник че зне да се 
вра ти, че зне за опро ште њем гре хо ва, да га Го спод 
стро го за др жа ва да у по ка ја њу не пад не пред Ње го-
ве но ге? Од ба ци те та кве ми сли! Ни шта не мо же да 
озле ди ва шу ду шу та ко као не го ва ње та квог схва та-
ња о на шем не бе ском Оцу. Он мр зи грех, али во ли 
гре шни ка и Он је у Хри сто вој лич но сти дао Се бе, 
да сви ко ји же ле мо гу би ти спа се ни и има ти веч но 
бла жен ство у цар ству сла ве. Да ли је сна жни ји и не-
жни ји из раз од ово га ко ји је Он ода брао, мо гао би-
ти при ме њен да из ра зи сво ју љу бав пре ма на ма? Он 
из ја вљу је: »Мо же ли же на за бо ра ви ти по род свој да 
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се не сми лу је на че до утро бе сво је? А да би га и за-
бо ра ви ла, Ја не ћу за бо ра ви ти те бе.« (Иса и ја 49,15)

Охра бри те се ви ко ји сум ња те и дрх ти те; јер Исус  
жи ви да по сре ду је за нас. За хва ли те Бо гу ко ји нам је 
да ро вао свог љу бље ног Си на и мо ли те се да за вас 
ни је умро уза луд. Да нас вас Дух по зи ва. До ђи те це-
лим ср цем Ису су и за тра жи те Ње гов бла го слов.

Док чи та те обе ћа ња, имај те на уму да су она из-
раз не ис ка за не љу ба ви и са жа ље ња. Ве ли ко ср це 
Бес ко нач не Љу ба ви у бес крај ном са о се ћа њу окре ће 
се пре ма гре шни ку. »У ко ме има мо из ба вље ње кр-
вљу Ње го вом, и опро ште ње гре ха.« (Ефе сци ма 1,7) 
Ве руј те са мо да је Бог ваш По моћ ник. Он же ли да 
об но ви свој мо рал ни лик у чо ве ку. Ка да Му се при-
бли жи те при зна њем и ка ја њем, Он ће се при бли-
жи ти ва ма ми ло шћу и опро ште њем. 
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»За то ако је ко у Хри сту, но ва је твар: ста ро 
про ђе, гле, све но во по ста де.« (2. Ко рин ћа-
ни ма 5,17)

Не ко не ће би ти у ста њу да утвр ди тач но вре ме 
или ме сто, или пре по зна ла нац окол но сти у про це су 
обра  ће ња, али то не до ка зу је да је нео бра ћен. Хри-
стос је ре као Ни ко ди му: »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 ко ји је ро ђен од Ду ха.« (Јо ван 3,8) Бож-
ји Дух је у свом де ло ва њу на људ ско ср це на лик ве-
тру ко ји је не ви дљив, али чи је се де ло ва ње ја сно ви-
ди и осе ћа. Та си ла ко ја об на вља, ко ју ни јед но људ ско 
око ни је у ста њу да ви ди, ства ра но ви жи вот у ду ши; 
об ли ку је но во би ће пре ма Бож јем ли ку. Де ло ва ње 
Ду ха је ти хо и не при мет но, али ње го ве по сле ди це су 
ви дљи ве. Ако је ср це об но вље но Ду хом Бож јим, жи-
вот ће до ка за ти ову чи ње ни цу. Ми ни смо у ста њу да 
ишта учи ни мо да би смо про ме ни ли сво је ср це или 
се бе ускла ди ли са Бо гом; све док не ма мо по ве ре ња у 
се бе или сво ја до бра де ла, до тле ће наш жи вот по ка-
зи ва ти да ли Бож ја бла го дат пре би ва у на ма. У ка-
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рак те ру, на ви ка ма и те жња ма ви де ће се про ме на. 
Из ме ђу оно га што смо би ли, и шта смо са да, по сто ји 
ја сна и не дво сми сле на раз ли ка. Ка рак тер се не от-
кри ва по вре ме ним до брим или рђа вим де ли ма, већ 
скло но шћу ис ка за ном сва ко днев ним ре чи ма и де-
ли ма.

Исти на је да и без ути ца ја Хри сто ве об на вља ју ће 
си ле мо же да по сто ји спо ља шња ва ља ност по на ша-
ња. Љу бав пре ма ути ца ју и же ља за по што ва њем од 
стра не дру гих, мо гу до при не ти уред но сти жи во та. 
Са мо по што ва ње мо же да нам по мог не да из бе га ва-
мо зло. Се бич но ср це мо же да из вр ши ве ли ко ду шна 
де ла. По мо ћу ко јих сред ста ва, тре ба он да, да од ре-
ди мо на чи јој смо стра ни?

Ко ме при па да на ше ср це? Ко ме при па да ју на ше 
ми сли? О ко ме во ли мо да раз го ва ра мо? Ко ме при-
па да ју на ша нај то пли ја осе ћа ња и на ше нај бо ље сна-
ге? Ако смо Хри сто ви, на ше ми сли би ће усмерене 
Њему, на ша нај при јат ни ја раз ми шља ња би ће по све-
ће на Ње му. Све што има мо и је смо при па да Ње му. 
Та да че зне мо да бу де мо на лик на Ње га, да ди ше мо 
Ње го вим да хом, да чи ни мо Ње го ву во љу, и да Му у 
све му уго ди мо.

Они ко ји по ста ју но ва ство ре ња у Исусу Хри сту, 
ра ђа ће ро до ве Ду ха »љу бав, ра дост, мир, тр пље ње, 
до бро ту, ми лост, ве ру, кро тост, уз др жа ње«. (Га ла ти-
ма 5,22.23) Они се ви ше не ће при ла го ђа ва ти сво јим 
ра ни јим ужи ва њи ма, већ ће ве ром у Бож јег Си на 
сле ди ти Ње го ве сто пе, ис по ља ва ти Ње гов ка рак тер, 
и по ста ће чи сти као што је Он чист. Оно што су не-
кад мр зе ли, са да во ле, а оно што су не кад во ле ли, 
са да мр зе. Охо ли и они ко ји су се пре ви ше ис ти ца-
ли, по ста ју крот ки и по ни зна ср ца. Су јет ни и над ме-
ни по ста ју озбиљ ни и не на ме тљи ви. Пи ја ни це по-
ста ју тре зве ни, а раз у зда ни, чи сти. Та шти све тов ни 
оби ча ји и на ви ке би ва ју на пу ште ни. Хри шћа ни не-
ће те жи ти за спо ља шним укра ша ва њем не го »тај-
номе чо ве ку ср ца, и јед на ко сти крот ко га и ти хо га 
ду ха«. (1. Пе тро ва 3,3.4)
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Не по сто ји ни ка кав до каз о пра вом по ка ја њу, ако 
оно ни је из вр ши ло по пра вља ње. Гре шник мо же би-
ти си гу ран да је пре шао из смр ти у жи вот, ако об но-
ви за вет, вра ти оно што је не за ко ни то узео, при зна 
сво је гре хе и во ли Бо га и сво је бли жње.

Ка да као за блу де ла, гре шна би ћа до ђе мо Хри сту 
и по ста не мо су де о ни ци и Ње го вој бла го да ти ко ја 
пра шта, љу бав у ср цу бр зо ће ни ца ти. Сва ки те рет 
је лак, јер ја рам ко ји Хри стос ста вља ни је те жак. Ду-
жност по ста је ужи ва ње, а жр тва за до вољ ство. Ста-
за ко ја је ра ни је из гле да ла оба ви је на ве лом та ме, по-
ста је све тла под зра ци ма Сун ца прав де.

Ле по та Хри сто вог ка рак те ра ви де ће се и у Ње-
го вим след бе ни ци ма. Ње го во ужи ва ње би ло је у 
врше њу Бож је во ље. Љу бав пре ма Бо гу, рев ност за 
Ње го ву сла ву, би ла је си ла ко ја је упра вља ла жи во-
том на шег Спа си те ља. Љу бав је кра си ла и опле ме-
њи ва ла сва Ње го ва де ла. Љу бав је од Бо га. Не по све-
ће но ср це ни је у ста њу да је ства ра и ис ка зу је. Она 
по сто ји са мо у ср цу у ко ме Исус ца ру је. »Да има мо 
ми љу бав к Ње му, јер Он нај пре по ка за љу бав к на-
ма.« (1. Јо ва но ва 4,19) У ср цу ко је је об но вље но бо-
жан ском бла го да ћу, љу бав је на че ло де ло ва ња. Она 
ме ња ка рак тер, упра вља по бу да ма, го спо да ри скло-
но сти ма, по ко ра ва  непри ја тељ ство и опле ме њу је 
осе ћа ња. Ова љу бав, га је на у ср цу, осве жа ва жи вот и 
сву да око се бе ши ри опле ме њу ју ћи ути цај.

По сто је две за блу де ко јих Бож ја де ца тре ба на ро-
чи то да се чу ва ју – на ро чи то она ко ја су упра во по че-
ла да се узда ју у Ње го ву бла го дат. Пр ва, о че му смо 
већ го во ри ли, је сте гле да ње на лич на де ла и узда ње у 
све што она мо гу да до при не су да би смо се ускладили 
са Бо гом. Онај ко ји по ку ша ва да по ста не свет соп-
стве ним де ли ма др жа ња За ко на, по ку ша ва не мо гу-
ће. Све што чо век мо же да учи ни без Хри ста, умр ља-
но је се бич но шћу и гре хом. Је ди но Хри сто ва бла го дат, 
пу тем ве ре, мо же нас на чи ни ти све ти ма.

Су прот на, али не ма ње опа сна за блу да је сте да 
ве ро ва ње у Хри ста осло ба ђа љу де др жа ња Бож јег 
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за ко на, и по што са мо ве ром по ста је мо су де о ни ци у 
Хри сто вој бла го да ти, на ша де ла не ма ју ни ка кве ве-
зе са на шим спа се њем.

Ме ђу тим, тре ба за па зи ти да по слу шност ни је са-
мо спо ља шња по ни зност, већ слу жба љу ба ви. Бож ји 
за кон је из раз Ње го ве ствар не при ро де, он је оства-
ре ње уз ви ше ног на че ла љу ба ви, па је у скла ду са тим 
и те мељ Ње го ве вла да ви не на Не бу и на Зе мљи. Ако 
су на ша ср ца пре по ро ђе на пре ма Бож јем об лич ју, 
ако је бо жан ска љу бав уса ђе на у ду шу, зар он да Бож-
ји за кон не ће би ти спро ве ден у жи во ту? Ка да је на-
че ло љу ба ви уса ђе но у ср це, ка да је чо век пре по ро-
ђен пре ма об лич ју Оно га ко ји га је ство рио, он да је 
ис пу ње но но во за вет но обе ћа ње: »Да ћу за ко не сво је 
у ср ца њи хо ва, и у ми сли ма њи хо вим на пи са ћу их.« 
(Је вре ји ма 10,16) Ако је За кон на пи сан у ср цу, зар 
не ће об ли ко ва ти жи вот? По слу шност – слу жба и 
по кор ност у љу ба ви – пр ви је знак си гур ног опре де-
ље ња. Све то пи смо ка же: »Јер је ово љу бав Бож ја да 
за по ве сти Ње го ве др жи мо.« »Ко ји го во ри: По зна-
јем Га, а за по ве сти Ње го вих не др жи, ла жа је, и у ње-
му исти не не ма.« (1. Јо ва но ва 5,3; 2,4) Уме сто да чо-
ве ка осло бо ди по слу шно сти, ве ра је та, и са мо ве ра, 
ко ја нас чи ни су де о ни ци ма у Хри сто вој бла го да ти, 
ко ја нас оспо со бља ва за жи вот у по слу шно сти.

Сво јом по слу шно шћу не сти че мо спа се ње, јер је 
спа се ње бес пла тан Бож ји дар ко ји мо же мо до би ти 
ве ром. Ипак, по слу шност је род ве ре. »И зна те да 
се Он ја ви да гре хе на ше узме; и гре ха у Ње му не ма. 
Ко ји год у Ње му сто ји не гре ши; ко ји год гре ши не 
ви де Га ни ти Га по зна.« (1. Јо ва но ва 3,5.6) У ово ме 
се на ла зи пра ви ис пит. Ако оста не мо у Хри сту, ако 
Бож ја љу бав пре би ва у на ма, на ша осе ћа ња, на ше 
ми сли, на ши ци ље ви, на ша де ла би ће у скла ду са 
Бож јом во љом ко ја је из ра же на у пра ви ли ма Ње го-
вог све тог За ко на. »Де чи це! ни ко да вас не ва ра: ко-
ји прав ду тво ри пра вед ник је, као и Он што је пра-
ве дан.« (1. Јо ва но ва 3,7) Прав да, пра вед ност, ја сно 
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је де фи ни са на као пра ви ло Бож јег За ко на, ко ји је 
из ра жен у де сет пра ви ла да тих на Си на ју.

Та на зо ви ве ра у Хри ста ко ја твр ди да осло ба ђа 
љу де оба ве зе по слу шно сти пре ма Бо гу, ни је ве ра 
већ др скост. »Јер сте бла го да ћу спа се ни; кроз ве ру.« 
Али, »ве ра ако не ма де ла, мр тва је по се би«. (Ефе-
сци ма 2,8; Ја ков 2,17) Исус је, пре не го што је до шао 
на Зе мљу, ова ко ре као о се би: »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) Не по сред но пре свог ваз не се ња на Не бо, 
из ја вио 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) Све то пи смо 
ис ти че: »По том раз у ме мо да Га по зна смо, ако за по-
ве сти Ње го ве др жи мо … Ко ји го во ри да у Ње му 
сто ји, тај тре ба та ко да хо ди као што је Он хо дио.« 
(1. Јо ва но ва 2,3–6) »Јер Хри стос  по стра да за нас, и 
на ма оста ви углед да иде мо Ње го вим тра гом.« 1. 
Пе тро ва 2,21)

Услов за веч ни жи вот и са да је исти као што је 
увек био, упра во оно што је био у Ра ју пре па да на-
ших пра ро ди те ља у грех – са вр ше на по слу шност 
Бож јем за ко ну, са вр ше на пра вед ност. Сре ћа це лог 
све ми ра би ла би угро же на да је веч ни жи вот мо гао 
би ти до би јен под неким дру гим усло вом. Гре ху би 
та да био отво рен пут, да за јед но са чи та вом по вор-
ком не во ље и не сре ће, по ста не бе смр тан.

Ада му је пре па да у грех би ло мо гу ће да по слу-
шно шћу Бож јем за ко ну уоб ли чи пра ве дан ка рак-
тер. Ме ђу тим, он је про пу стио да то учи ни, па је 
због ње го вог гре ха на ша при ро да па ла, а ми са ми 
не мо же мо се бе на чи ни ти пра вед ни ма. Ми не мо-
же мо са вр ше но да по слу ша мо све ти За кон, јер смо 
гре шни и ли ше ни све то сти. Ми не ма мо соп стве-
ну пра вед ност ко јом би смо удо во љи ли зах те ви ма 
Бож јег за ко на. Ме ђу тим, Хри стос је из гра дио пут 
спа се ња за нас. Жи вео је на Зе мљи су о чен са ис ку-
ше њи ма са ка кви ма се ми ни кад ни смо сре ли. Жи-
вео је без гре шним жи во том. Умро је за нас, а са-
да нам ну ди да пре у зме на ше гре хе и по кло ни нам 
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сво ју пра вед ност. Ако Му се пре да мо и при хва ти мо 
Га за свог Спа си те ља, та да, без об зи ра на гре шност 
свог жи во та, Ње го вом за слу гом, би ће мо сма тра ни 
пра вед ни ма. Хри стов ка рак тер сто ји уме сто на шег 
ка рак те ра и пред Бо гом смо при хва ће ни као да ни-
ка да ни смо гре ши ли.

И ви ше од то га. Хри стос ме ња ср це. Он у на шем 
ср цу пре би ва ве ром. Ми ве ром и не пре кид ним по-
ко ра ва њем сво је во ље Ње му тре ба да одр жа ва мо 
ову ве зу са Хри стом, и све док ова ко чи ни мо, Он ће 
де ло ва ти у на ма да хо ће мо и чи ни мо оно што је 
Ње му угод но. На тај на чин мо же мо ре ћи: »А што 
сад жи ви м у те лу, жи ви м 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) 
И Хри стос је та ко ре као сво јим уче ни ци ма: »Јер ви 
не ће те го во ри ти, не го Дух оца ва ше га го во ри ће из 
вас.« (Ма теј 10,20) Та да ће мо са Хри стом ко ји де лу је 
у на ма ис по ља ва ти исти дух и чи ни ти иста до бра 
де ла, де ла пра вед но сти, по слу шно сти.

Та ко, у се би не ма мо ни шта чи ме би смо се хва ли-
ли. Не ма мо ни ка кав те мељ за уз ди за ње са мо га се-
бе. Је ди ни осло нац на ше на де на ла зи се у Хри сто вој 
пра вед но сти ко ја нам се ура чу на ва и у то ме што је 
оства ру је мо Ње го вим Ду хом ко ји де лу је у на ма и 
кроз нас.

Ка да го во ри мо о ве ри, по ја вљу је се ра зли    ка ко ју 
тре ба има ти на уму. По сто ји је дан об лик ве ро ва ња 
ко ји се пот пу но раз ли ку је од ве ре. По сто ја ње Бо га 
и си ле Бож је, исти ни тост Ње го ве ре чи пред ста вља-
ју чи ње ни це, ко је чак ни со то на и ње го ва вој ска не 
мо гу да по рек ну у ср цу. Би бли ја ка же да »ђа во ли ве-
ру ју и дрх ћу« (Ја ков 2,19), али то ни је ве ра. Та мо где 
не по сто ји са мо ве ро ва ње у Бож ју реч, не го и пот-
чи ња ва ње Ње го вој во љи; где се ср це пре да ло Ње му, 
осе ћа ња од лу чи ла за Ње га, ту по сто ји ве ра – ве ра 
ко ја пре ко љу ба ви де лу је и чи сти ду шу. Ова квом 
ве ром ср це се об на вља у Бож је об лич је. Ср це ко је се 
у свом не пре по ро ђе ном ста њу ни је по ко ра ва ло 
Бож јем за ко ну, ни ти то ствар но мо же, са да је ус хи-
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ће но Ње го вим све тим за по ве сти ма, и за јед но са 
псал ми стом кли че: »Ка ко љу бим за кон Твој! Вас 
дан ми слим о ње му.« (Пса лам 119,97) Пра вед ност 
За ко на из вр ши ла се у они ма ко ји »не хо де по те лу 
не го по Ду ху«. (Ри мља ни ма 8,1) 

По сто је и та кви ко ји су упо зна ли Хри сто ву љу-
бав ко ја пра шта и ко ји ствар но же ле да бу ду Бож ја 
де ца, али су све сни да им ка рак тер ни је са вр шен, 
жи вот пун пре сту па, и за то су спрем ни да по сум ња-
ју да је њи хо во ср це за и ста пре по ро ђе но де ло ва њем 
Ду ха Све то га. Та кви ма бих ре кла: Не мој те устук ну-
ти у без на ђу. Че сто мо ра мо да по гне мо сво ју гла ву 
и пла че мо код Ису со вих но гу због сво јих не до ста-
та ка и гре ша ка, али не тре ба да се обес хра бри мо. 
Чак и кад нас не при ја тељ са вла да, ни смо од ба че ни, 
на пу ште ни или од гур ну ти од Бо га. Не, Хри стос се 
на ла зи са де сне стра не Бо гу, ко ји се та ко ђе за у зи-
ма за нас. Љу бље ни апо стол Јо ван ис ти че: »Ово вам 
пи шем да не гре ши те; и ако ко са гре ши, има мо За-
ступ ни ка код Оца, Ису са Хри ста пра вед ни ка.« (1. 
Јо ва но ва 2,1) Не мој те за бо ра ви ти на Ису со ве ре чи: 
»Јер сам Отац има љу бав к ва ма.« (Јо ван 16,27) Он 
же ли да нас вра ти Се би и уочи сво ју чи сто ту и све-
тост ко ја се огле да у на ма. Са мо ако же ли мо да се 
по ко ри мо Ње му, Онај ко ји је за по чео сво је до бро 
де ло у на ма, на ста ви ће га до До ла ска Ису са Хри ста. 
Мо ли мо се рев но сни је, ве руј мо пот пу ни је. Ка да из-
гу би мо по ве ре ње у соп стве ну сна гу, по у здај мо се у 
си лу свога От ку пи те ља, па ће мо сла ви ти Ње га, ко ји 
је лек за на ше ду шев но ста ње.

Што бли же при ла зи мо Ису су, то ће мо све гре-
шни ји из гле да ти у соп стве ним очи ма; јер ће нам 
вид по ста ти би стри ји, а соп стве но не са вр шен ство 
са гле да ће мо у ши ро кој и ја сној су прот но сти пре ма 
Ње го вој са вр ше ној при ро ди. То је до каз да су со то-
ни не пре ва ре из гу би ле сво ју моћ, да нас је по кре нуо 
ожи вља ва ју ћи ути цај Бож јег Ду ха.

Ни ка ква ду бо ко уко ре ње на љу бав пре ма Ису су 
не мо же да пре би ва у ср цу ко је не схва та сво ју гре-
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шност. Ду ша пре по ро ђе на Хри сто вом бла го да ћу, 
обо жа ва ће Ње гов бо жан ски ка рак тер, али ако не 
ви ди мо соп стве ну мо рал ну по роч ност, он да је то 
очи глед ни до каз да још ни смо са гле да ли Хри сто ву 
ле по ту и са вр шен ство.

Што се ма ње бу де мо тру ди ли да це ни мо се бе, то 
ће мо ви ше на сто ја ти да це ни мо бес крај ну чи сто ту и 
ле по ту сво га Спа си те ља. По глед на личну гре шност 
води нас к Ње му, ко ји мо же да опро сти, па ка да ду-
ша схва та ју ћи сво ју бес по моћ ност се же Ису су, Он 
ће се от кри ти у сво јој си ли. Што нас осе ћа ње по тре-
бе ви ше во ди к Ње му и Бож јој ре чи, уто ли ко ће мо 
има ти уз ви ше ни је ми шље ње о Ње го вом ка рак те ру 
и пот пу ни је од ра жа ва ти Ње гов лик.
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54

Пут Христу

О про ме ни ср ца ко јом по ста је мо Бож ја де ца у 
Би бли ји се го во ри као о ро ђе њу. По ред то га, 
она се упо ре ђу је са кли ја њем до брог се ме на 

ко је је по се јао до ма ћин. На сли чан на чин, они ко ји 
су упра во обра ће ни Хри сту су »но во ро ђе на де ца« 
ко ја тре ба да »уз ра сту« до ви си не ра ста љу ди у Хри-
сту Ису су (1. Пе тро ва 2,2; Ефе сци ма 4,15). Или, као 
до бро се ме ко је је по се ја но у по љу, тре ба да уз ра сту 
и до не су род. Иса и ја ка же да они тре ба да се на зо ву 
»хра сто ви прав де, сад Го спод њи за сла ву Ње го ву«. 
(Иса и ја 61,3) Та ко су из жи во та у при ро ди узи ма ни 
сли ко ви ти при ка зи да нам по мог ну да бо ље раз у-
ме мо скри ве не исти не ду хов ног жи во та.

Сва чо ве ко ва му дрост и зна ње не мо гу да ти жи-
вот ни нај ма њем де ли ћу при ро де. Биљ ке и жи во ти-
ње мо гу да жи ве са мо жи во том ко ји им је дао Бог. 
Та ко, са мо жи во том од Бо га ра ђа се у људ ском ср-
цу ду хов ни жи вот. Ако се чо век од о зго »на но во не 
ро ди«, не мо же по ста ти су де о ник у жи во ту ко ји је 
Хри стос до шао да да (Јо ван 3,3).
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Као што је са жи во том, та ко је и са ра стењем. Бог 
је тај ко ји чи ни да се пу по љак рас цве та, а цвет до не-
се плод. Ње го вом си лом се ме се раз ви ја, »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) Про рок Оси ја ка же го во ре ћи о 
Изра и љу »про цве та ће као љи љан«. »Ра ђа ће као жи-
то и цве та ће као ви но ва ло за.« (Оси ја 14,5.7) Исус 
нам слич но на ла же: »По гле дај те љи ља не ка ко ра-
сту.« (Лу ка 12,27) Биљ ке и цве ће не ра сту соп стве-
ним тру дом, бри гом или на по ром, већ при ма њем 
оно га чи ме их Бог снаб де ва да по слу жи њи хо вом 
жи во ту. Де те ни је у ста њу да соп стве ном бри гом 
или си лом до да ма ло сво ме ра сту. Ни ви сво јом бри-
 гом или на по ром не мо же те ви ше да обез бе ди те ду-
хов ни раст. Биљ ка и де те ра сту при ма ју ћи из окру-
же ња оно што слу жи њи хо вом жи во ту – ва здух, 
сун че ву све тлост и хра ну. Оно што ови да ро ви при-
ро де зна че жи во ти њи и биљ ки, то је Хри стос они ма 
ко ји се узда ју у Ње га. Он је њи хо во »ви де ло веч но«, 
»сун це и штит«. (Иса и ја 60,19; Пса лам 84,11) Он ће 
би ти као »ро са Изра и љу«, »си ћи ће као дажд на по-
ко ше ну ли ва ду«. (Оси ја 14,5; Пса лам 72, 6) Он је жи-
ва во да »хлеб Бож ји … ко ји си ла зи с Не ба и да је жи-
вот све ту«. (Јо ван 6,33)

У не у по ре ди вом да ру, свом Си ну, Бог је цео свет 
окру жио ат мос фе ром бла го да ти, ко ја је исто то-
ли ко ствар на ко ли ко и ва здух ко ји кру жи око Зе-
мљи не ку гле. Сви ко ји од лу че да удах ну ову жи во-
то дав ну ат мос фе ру, жи ве ће и из ра сти у стас љу ди у 
Хри сту Ису су.

Као што се цвет окре ће Сун цу, да сјај ни зра ци 
до при не су уса вр ша ва њу ње го ве ле по те и скла да, 
та ко и ми тре ба да се окре не мо Сун цу прав де, да 
нас оба сја не бе ска све тлост, да се наш ка рак тер та-
ко раз ви је да по ста не на лик Хри сто вом.

Исус исто учи ка да ка же: »Бу ди те у ме ни и ја ћу у 
ва ма. Као што ло за не мо же 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 … 
јер без ме не не мо же те чи ни ти ни шта.« (Јо ван 15,4.5) 
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Да би сте мо гли жи ве ти све тим жи во том, ви исто 
то ли ко за ви си те од Хри ста ко ли ко и ло за од чо ко та 
да би мо гла да ра сте и до не се плод. Без Ње га за нас 
не ма жи во та. Ви не ма те си ле да се од у пре те ис ку ше-
њу или да ра сте те у бла го да ти и све то сти. На пре до-
ва ће те ако се чвр сто др жи те Ње га. Цр пе ћи свој жи-
вот од Ње га, не ће те уве ну ти ни ти оста ти без ро да. 
Би ће те као др во уса ђе но крај по то ка.

Мно ги га је ми сао да са ми мо ра ју да из вр ше не ки 
део по сла. Они су се по у зда ли у Хри ста за опро ште-
ње гре хо ва, али са да соп стве ним на по ри ма же ле да 
жи ве без ма не. Ме ђу тим, сва ки та кав на пор мо ра да 
про пад не. Исус ка же: »Јер без Ме не не мо же те чи-
ни ти ни шта.« Наш раст у бла го да ти, на ша ра дост, 
на ша ко ри сност – све за ви си од на шег је дин ства са 
Хри стом. Са мо у за јед ни штву са Њим, сва ко днев-
но, сва ког тре нут ка – пре би ва њем у Ње му мо же мо 
да ра сте мо у бла го да ти. Он ни је са мо Тво рац, не го и 
Свр ши тељ на ше ве ре. Хри стос је у сва ко до ба Пр-
ви и По след њи. Он тре ба да бу де са на ма не са мо 
на по чет ку и кра ју на ше га пу та, већ на сва ком ко-
ра ку на том пу ту. Да вид ка же: »Сваг да ви дим пред 
со бом Го спо да; Он ми је с де сне стра не да не по ср-
нем.« (Пса лам 16,8)

Да ли пи та те: »Ка ко да оста нем у Хри сту?« На 
исти на чин ка ко сте Га у по чет ку при ми ли. »Ка ко, 
да кле, при ми сте Хри ста Ису са Го спо да она ко жи-
ви те у Ње му.« »А пра вед ник жи ве ће од ве ре.« (Ко-
ло ша ни ма 2,6; Је вре ји ма 10,38) Ви сте се бе пре да ли 
Бо гу, да бу де те са свим Ње го ви; да Му слу жи те и бу-
де те Му по слу шни и при хва ти ли сте Хри ста за 
сво га Спа си те ља. Ви са ми ни сте мо гли да ока је те 
сво је гре хе или да из ме ни те сво је ср це; али ка да сте 
се пре да ли Бо гу, ви ве ру је те да је Он, Хри ста ра ди, 
све то учи нио за вас. Ве ром сте по ста ли Хри сто ви, 
и ве ром тре ба да од ра сте те у Ње му – да ва њем и 
при ма њем. Ви тре ба све да да те – сво је ср це, сво ју 
во љу, сво ју слу жбу, да да те се бе Ње му у по слу шно-
сти свим Ње го вим зах те ви ма; а мо ра те да при ми те 
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све – Хри ста, пу ни ну свих бла го сло ва, да пре би ва у 
ва шем ср цу, да бу де ва ша Си ла, ва ша Пра вед ност, 
ваш стал ни По моћ ник – да вам да сна гу да по слу-
ша те.

По све ти те ују тро се бе Бо гу; не ка то бу де ваш 
нај ва жни ји по сао. Не ка ва ша мо ли тва бу де: »Узми 
ме, Го спо де, да пот пу но бу дем Твој. Све сво је пла-
но ве ста вљам пред Тво је но ге. Упо тре би ме да нас у 
Тво јој слу жби. Оста ни са мном и не ка сав мој по-
сао бу де из вр шен у Те би.« То сва ко га да на тре ба да 
бу де нај ва жни је. Сва ког ју тра по све ти те се бе за тај 
дан Бо гу. Пре дај те све сво је пла но ве Ње му да бу ду 
из вр ше ни или на пу ште ни, она ко ка ко Ње го во про-
ви ђе ње од ре ди. На тај на чин, из да на у дан, мо же те 
свој жи вот пре да ва ти у Бож је ру ке, па ће та ко ваш 
жи вот све ви ше и ви ше би ти уоб ли чен пре ма Хри-
сто вом жи во ту.

Жи вот у Хри сту је жи вот ми ра. Мо жда у ње му 
не ће би ти ни ка квог ус хи ће ња, али ће по сто ја ти стал-
но спо кој но по уз да ње. Ва ша на да ни је у ва ма са ми-
ма, већ у Хри сту. Ва ша сла бост здру же на је са Ње го-
вом си лом, ва ше не зна ње са Ње го вом му дро шћу, 
ва ша не си гур ност са Ње го вом по сто ја ном сна гом. 
Ви не тре ба да по сма тра те се бе, не тре ба да до зво ли-
те уму да се за др жи на вла сти тој лич но сти, већ да 
гле да на Хри ста. Не ка се ум ба ви Ње го вом љу ба ви, 
ле по том и са вр шен ством Ње го вог ка рак те ра. Хри-
стос у са мо о дри ца њу, Хри стос у сво јој по ни зно сти, 
Хри стос у сво јој чи сто ти, Хри стос у сво јој не у по ре-
ди вој љу ба ви – то је пред мет за раз ми шља ње ду ше. 
Сво јом љу ба вљу пре ма Ње му би ће те, угледањем на 
Ње га и пот пу ним осла ња њем на Ње га, пре о бра же-
ни у Ње гов лик.

Исус ка же: »Оста ни те у ме ни.« Ове ре чи са оп-
шта ва ју ми сао о од мо ру, си гур но сти, по ве ре њу. Он 
још је дан пут по зи ва: »Хо ди те к ме ни … и Ја ћу вас 
одмо ри ти.« (Ма теј 11,28) Псал ми ста из ра жа ва ми-
сао сле де ћим ре чи ма: »Осло ни се на Го спо да и че-
кај га.« А Иса и ја уве ра ва: »У ми ру и узда њу би ће 
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си ла ва ша.« (Пса лам 37,7; Иса и ја 30,15) Овај од мор 
не на ла зи се у не ра ду; јер је у Спа си те ље вом по зи-
ву обе ћа ње о од мо ру по ве за но са по зи вом на рад. 
»Узми те ја рам мој на се бе … и на ћи ће те по кој.« 
(Ма теј 11,29) Ср це ко је се нај пот пу ни је од ма ра у 
Хри сту, би ће нај о збиљ ни је и нај мар љи ви је у ра ду 
за Ње га.

Ка да се ум ба ви соп стве ном лич но шћу, уда ља ва 
се од Хри ста, Из во ра си ле и жи во та. Оту да и со то на 
ула же ста лан на пор да скре не па жњу са Спа си те ља и 
та ко осу је ти је дин ство и за јед ни цу ду ше са Хри стом. 
Све тов на за до вољ ства, жи вот не бри ге и не во ље, жа-
ло сти и по гре шке дру гих или ва ше лич не гре шке и 
не са вр шен ство – со то на са не ком од ових или са сви-
ма же ли да од вра ти ум. Не мој те до зво ли ти да вас за-
ве ду ње го ва лу кав ства. Мно ге ко ји су ствар но са ве-
сни и же ле да жи ве за Бо га, он че сто на во ди да се 
ба ве соп стве ним гре си ма и сла бо сти ма, и та ко одва-
ја ју ћи их од Хри ста, оче ку је да из во ју је по бе ду.  Се бе 
не тре ба да на чи ни мо сре ди штем и пре пу сти мо се 
стреп њи и стра ху да ли ће мо би ти спа се ни. Све ово 
од вра ћа ду шу од Из во ра на ше сна ге. По ве ри те Бо гу 
ста ра ње о сво јој ду ши и уздај те се у Ње га. Раз го ва-
рај те и раз ми шљај те о Ису су. Не ка ва ша лич ност не-
ста не у Ње му. Од ба ци те сва ку сум њу; ода гнај те из 
свог ума сво је стра хо ве. Ка жи те са апо сто лом Па-
влом: »А ја 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) Осло ни те се на Бо га. Он је у ста њу да 
са чу ва све што сте Му пре да ли. Он ће учи ни ти да бу-
де те ви ше не го по бед ник у Оно ме ко ји вас је во лео, 
ако се пре пу сти те у Ње го ве ру ке.

Хри стос је узи ма ју ћи на се бе чо ве ко ву при ро ду 
по ве зао људ ски род са Со бом ве зом љу ба ви, ко ју ни-
ка ква си ла, осим са мо га чо ве ка, ни кад не мо же пре-
ки ну ти. Со то на ће увек по ста вља ти мам це, под сти-
чу ћи нас да пре ки не мо ову ве зу – да од лу чи мо да се 
одво ји мо од Хри ста. Ов де тре ба би ти опре зан, бо ри-
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ти се, мо ли ти се да нас ни шта не за ве де да иза бе ре мо 
дру гог го спо да ра, јер увек има мо сло бо ду да то учи-
ни мо. Ме ђу тим, на ше очи тре ба да бу ду при ко ва не 
за Хри ста, и Он ће нас са чу ва ти. Гле да њем на Хри ста 
по ста је мо без бед ни. Ни шта нас не мо же ис трг ну ти 
из Ње го ве ру ке. Не пре кид ним по сма тра њем Ње га, 
»пре о бра жа ва мо се у то исто об лич је из сла ве у сла-
ву, као од Го спод ње га Ду ха«. (2. Ко рин ћа ни ма 3,18)

Та ко су и пр ви уче ни ци по ста ли слич ни оми ље-
ном Спа си те љу. Ка да су уче ни ци чу ли Ису со ве ре-
чи, осе ти ли су по тре бу за Њим. Они су Га тра жи ли, 
на шли и сле ди ли. Би ли су са Њим у ку ћи, за сто лом, 
у кле ти, у по љу. Би ли су са Њим као ђа ци са учи те-
љем, сва ко днев но при ма ју ћи по у ке са Ње го вих уса-
на о све тој исти ни. Гле да ли су Га као што слу ге гле-
да ју го спо да ра, оче ку ју ћи сво ју ду жност. Ти уче ни ци 
би ли су љу ди »смрт ни као и ми«. (Ја ков 5,17) Мо ра-
ли су да во де исте бор бе са гре хом. Иста бла го дат 
би ла им је по треб на да би мо гли да жи ве све тим 
жи во том.

Чак и Јо ван, љу бље ни уче ник, ко ји је нај пот пу-
ни је ис по ља вао слич ност са Спа си те љем, по сво јој 
при ро ди ни је по се до вао ту ле по ту ка рак те ра. Не са-
мо да је био са мо по у здан и ча сто љу бив, већ и пла-
хо вит, не спре ман да под но си увре де. Ме ђу тим, кад 
му је ка рак тер Бо жан ско га био от кри вен, уви део је 
сво је не до стат ке и то са зна ње учи ни ло га је по ни-
зним. Сна га и стр пље ње, моћ и не жност, до сто јан-
стве но ст и по ни зност ко је је за па жао у сва ко днев-
ном жи во ту Бож је га Си на, ис пу ња ва ли су ње го ву 
ду шу ди вље њем и љу ба вљу. Ср це га је, из да на у дан, 
при вла чи ло Хри сту, док у љу ба ви пре ма свом Учи-
те љу ни је из гу био се бе из ви да. Ње го ва гне вљи ва 
и ча сто љу би ва на рав по ко ри ла се Хри сто вој пре о-
бра жа ва ју ћој си ли. Ути цај Све то га Ду ха ко ји пре-
по ра ђа, об но вио је ње го во ср це. Моћ Хри сто ве љу-
ба ви из вр ши ла је овај пре о бра жа ј ка рак те ра. То је 
по у здан ис ход за јед ни це са Ису сом. Ка да Хри стос 
пре би ва у ср цу, це ла лич на при ро да се ме ња. Хри-
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стов Дух, Ње го ва љу бав, омек ша ва ср це, убла жа ва 
ду шу и уз ди же ми сли и же ље не бе ском Оцу.

Ка да се Хри стос ваз нео на Не бо, код Ње го вих 
след бе ни ка још увек је по сто ја ло осе ћа ње о Ње го-
вој при сут но сти. Би ло је то лич но при су ство, пу но 
љу ба ви и све тло сти. Исус Спа си тељ је ишао, при-
чао и мо лио се са њи ма, из го ва рао ре чи на де и уте хе 
њи хо вим ср ци ма, и док је по ру ка ми ра још би ла на 
Ње го вим усна ма, био је узет од њих на Не бо, а ка да 
Га је облак ан ђе ла при хва тио, звук Ње го вог гла са 
вра тио се к њи ма. »И ево Ја сам с ва ма у све да не, до 
свр шет ка ве ка.« (Ма теј 28,20) Он се у људ ском об-
ли ку ваз нео на Не бо. Они су зна ли да се на ла зи пред 
Бож јим пре сто лом и да је још увек њи хов При ја тељ 
и Спа си тељ, да се Ње го во са о се ћа ње ни је из ме ни ло; 
да се још увек по и сто ве ћу је са људ ским ро дом ко ји 
па ти. Он пред Бо га из но си за слу ге сво је ску по це не 
кр ви, по ка зу ју ћи сво је ра ње не ру ке и но ге, као под-
се ћа ње на це ну ко ју је пла тио за оне ко је је от ку пио. 
Зна ли су да се Он ваз нео на Не бо да им при пре ми 
ста но ве, као и да ће опет до ћи и по ве сти их са со-
бом.

Када су се по сле ваз не се ња на шли на оку пу, 
жар  ко су же ле ли да у Ису со во име из не су сво је мол-
бе Оцу. У све том стра хо по што ва њу при кло ни ли су 
се у мо ли тви, по на вља ју ћи чвр  сто обе ћа ње: »Што 
год уз и ште те у Оца у име Мо је, да ће вам. До сле 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) Све 
ви ше и ви ше пру жа ли су ру ке ве ре са по у зда ним 
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 за нас.« (Ри-
мља ни ма 8,34) Пе де сет ни ца им је по твр ди ла по ја ву 
Уте ши те ља, о ко ме је Исус ре као да ће Он »у ва ма 
би ти«. Он је да ље ре као: »Бо ље је за вас да Ја идем; 
јер ако Ја не идем, Уте ши тељ не ће до ћи к ва ма; ако 
ли идем, по сла ћу Га к ва ма.« (Јо ван 14,17; 16,7) Хри-
стос је пре ко Ду ха тре ба ло убу ду ће не пре кид но да 
пре би ва у ср цу сво је де це. Њи хо во је дин ство са 
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Њим по ста ло је та ко при сни је не го ка да је лич но 
био са Њи ма. Ви де ло, љу бав и си ла Хри ста, ко ји је 
пре би вао у њи ма, зра чи ли су из њих, та ко да љу ди 
ко ји су их по сма тра ли, »ди вља ху се, а зна ди ја ху их 
да бе ја ху са Ису сом«. (Де ла 4,13)

Све што је Исус био уче ни ци ма, то же ли да и 
да нас бу де сво јој де ци, јер је у по след њој мо ли тви, 
окру жен ма лом гру пом, ре као: »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.« (Јо ван 17,20) 

Исус се мо лио за нас и тра жио да бу де мо јед-
но с Њим, она ко ка ко је Он јед но са Оцем. Ка кво 
је то је дин ство! Спа си тељ је о се би ре као: »Син не 
мо же ни шта чи ни ти сам од се бе«; »Отац ко ји сто-
ји у Ме ни, Он тво ри де ла.« (Јо ван 5,19; 14,10) Ако 
пре би ва у на шем ср цу, Хри стос ће де ло ва ти у на-
ма »да хо ће мо и учи ни мо као што Му је угод но«. 
(Фи ли бља ни ма 2,13) Та да ће мо де ло ва ти као што 
је Он де ло вао; ис по ља ва ће мо исти дух. На тај на-
чин, у љу ба ви пре ма Ње му и пре би ва ју ћи у Ње му, 
ми ће мо »уз ра сти у оно ме ко ји је гла ва, Хри стос«. 
(Ефе сци ма 4,15)
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Бог  је Ис хо ди ште жи во та, све тло сти и ра до сти 
у ва си о ни. На лик зра ци ма сун че ве све тло сти, 
на лик во де ним стру ја ма ко је се си ло ви то ши ре 

из сна жног вре ла, бла го сло ви се од Ње га пре ли ва ју 
на Ње го ва ство ре ња. Кад у ср ци ма љу ди ста ну је жи-
вот од Бо га, он ће се у љу ба ви и бла го сло ву из ли ва ти 
на дру ге.

Ра дост на шег Спа си те ља би ла је у по ди за њу и 
от ку пље њу гре шног људ ског ро да. Свој жи вот због 
то га ни је сма трао дра го це ним, већ је под нео крст, 
пре зир и сра мо ту. Та ко су и ан ђе ли стал но за по сле-
ни ра де ћи за сре ћу дру гих. У то ме је њи хо ва ра дост. 
По сао без гре шних ан ђе ла је оно што са мо жи ва ср-
ца сма тра ју по ни жа ва ју ћом слу жбом они ма ко ји су 
јад ни и у сва ком по гле ду ни жи по ка рак те ру и по 
дру штве ном по ло жа ју. Дух ко ји про жи ма Не бо и 
пред ста вља су шти ну ње го вог бла жен ства је сте дух 
са мо по жр твов не љу ба ви. То је дух ко ји ће има ти 
Хри сто ви след бе ни ци, де ло ко је ће они оба ви ти.

Ка да је Хри сто ва љу бав за тво ре на у ср цу, она се, 
као ни при ја тан ми рис, не мо же са кри ти. Сви са ко-
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ји ма до ла зи мо у до дир, осе ти ће њен све ти ути цај. 
Хри стов дух у ср цу на лик је вре лу у пу сти њи, ко је 
те че да осве жи све и чи ни да они, ко ји су го то во на 
са мр ти, по ста ну жељ ни во де жи во та.

Љу бав пре ма Ису су ис по љи ће се у че жњи за ра-
дом она ко ка ко је Он ра дио на бла го сло ву и уз ди за-
њу људ ског ро да. Она усмерава љу ба ви, не жно сти, 
са о се ћа њу пре ма свим ство ре њи ма о ко ји ма се ста-
ра наш не бе ски Отац.

Спа си те љев жи вот на Зе мљи ни је био жи вот удоб-
но сти и по све ће но сти се би, јер је стал ним, озбиљ ним, 
не у мор ним на по ром ра дио на спа са ва њу из гу бље-
ног људ ског ро да. Од ја са ла до Гол го те, сле дио је пут 
са мо о дри ца ња, и ни је те жио да бу де осло бо ђен те-
шког за дат ка, муч ног пу то ва ња и ис цр пљу ју ћег ста-
ра ња и ра да. Он је ре као: »Син Чо ве чи ји ни је до шао 
да Му слу же, него да служи и да ду шу сво ју у от куп 
за мно ге.« (Ма теј 20,28) То је био је ди ни уз ви ше ни 
циљ Ње го вог жи во та. Све оста ло би ло је спо ред но 
и под ре ђе но. Спро во ђе ње Бож је во ље и окон ча ње 
Ње го вог по сла, би ло је Ње го во је ло и пи ће. У Ње го-
вом по слу лич на ко рист и лич но ја ни су има ли ни-
ка квог уде ла.

Та ко ће и они ко ји су по ста ли су де о ни ци у Хри-
сто вој бла го да ти би ти спрем ни да под не су сва ку 
жр тву, да би сви дру ги за ко је је Он умро, мо гли 
има ти уде ла у не бе ском да ру. Они ће учи ни ти све 
што мо гу да свет учи не бо љим за њи хов бо ра вак у 
ње му. Овај дух је уз ви ше ни из да нак ствар но обра-
ће не ду ше. У ср цу оно га ко ји је тек до шао Хри сту, 
ра ђа се же ља да дру ги ма об зна ни ка квог је при ја те-
ља на шао у Ису су; спа са ва ју ћа и по све ћу ју ћа исти-
на не мо же оста ти за тво ре на у ње го вом ср цу. Ако 
смо об у че ни у Хри сто ву пра вед ност и ис пу ње ни 
ра до шћу Ње го вог Ду ха, ко ји пре би ва у на ма, не ће-
мо моћи да бу де мо мир ни. Ако смо ис ку си ли и до-
жи ве ли да је Бог до бар, има ће мо шта да ка же мо. 
Слич но Фи ли пу, ка да је на шао Спа си те ља, и ми ће-
мо по зи ва ти дру ге да до ђу к Ње му. Те жи ће мо да им 
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пред ста ви мо Хри сто ву при влач ност и нео т кри ве ну 
ствар ност бу ду ћег све та. У на ма ће по сто ја ти сил на 
че жња да сле ди мо ста зу ко ју је Исус ута бао. Разви ће 
се озбиљ на же ља да они ко ји нас окру жу ју упо зна ју 
»Јаг ње Бож је ко је узе на се гре хе све та«. (Јо ван 1,29)

На пор да до  не се мо бла го слов дру ги ма, би ће бла-
го слов ко ји ће се по ка за ти на на ма са ми ма. То је би-
ла Бож ја на ме ра ка да нас је по звао да при хва ти мо 
удео у спро во ђе њу пла на спа се ња. Он је љу ди ма дао 
пред ност да по ста ну су де о ни ци у бо жан ској при ро-
ди, а ка да на њих до ђе ред, да ши ре бла го сло ве сво-
јим бли жњи ма. То је нај у зви ше ни ја по част, нај ве ћа 
ра дост ко ју Бог мо же да по да ри љу ди ма. Они ко ји 
на овај на чин по ста ну уче сни ци у де ли ма љу ба ви, 
при шли су нај бли же свом Твор цу.

Бог је не бе ским ан ђе ли ма мо гао да по ве ри по ру-
ку Је ван ђе ља и сав по сао слу жбе из љу ба ви. Мо гао је 
да упо тре би и дру га сред ства за по сти за ње овог ци-
ља. Ипак, у сво јој бес крај ној љу ба ви, од лу чио је да нас 
учи ни сво јим са рад ни ци ма за јед но са Хри стом и ан-
ђе ли ма, да би смо по де ли ли бла го сло ве, ра дост, ду хов-
но уз ди за ње ко ји про из ла зе из ове не се бич не слу жбе.

Ми ће мо по ста ти јед но са Хри стом кроз за јед ни-
цу Ње го вих му ка. Сва ки чин са мо по жр тво ва ња за 
до бро дру гих ја ча дух до бро чин ства у ср цу да ро дав-
ца и при сни је га сје ди њу је са От ку пи те љем све та, ко-
ји »бо гат бу ду ћи, вас ра ди оси ро ма ши, да се ви Ње-
го вим си ро ма штвом обо га ти те«. (2. Ко рин ћа ни ма 
8,9) Са мо на овај на чин ис пу ња ва мо бо жан ски циљ 
на шег ства ра ња – да нам жи вот по ста не бла го слов. 

Ако поч не те да ра ди те као што је Хри стос од ре-
дио да Ње го ви уче ни ци тре ба да ра де, и ако во ди те 
ду ше Ње му, осе ти ће те по тре бу за ду бљим ис ку ством 
и ве ћим са зна њем бо жан ских исти на и по ста ће те 
глад ни и жед ни прав де. Ви ће те у молитви раз го ва-
ра ти са Бо гом, ва ша ве ра ће се учвр сти ти, а ва ша ду-
ша ве ли ким гу тља ји ма пи ти са из во ра спа се ња. Су-
о ча ва ње са про ти вље њем и ис ку ше њи ма по ве шће 
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вас Би бли ји и мо ли тви. Ви ће те ра сти у бла го да ти 
и по зна ва њу Хри ста, и раз ви ће те бо га то ис ку ство.

Дух не се бич ног рада за дру ге да је ду би ну, по сто-
ја ност и Хри сто ву ле по ту ка рак те ра и до но си мир 
и сре ћу оно ме ко ји га по се ду је. Те жње су уз ви ше не. 
Не ма про сто ра за не мар ност и се бич ност. Они ко-
ји ова ко раз ви ја ју хри шћан ске вр ли не, из ра шће и 
оја ча ће у ра ду за Бо га. Они ће има ти ја сно ду хов но 
за па жа ње, по сто ја ну и све ве ћу ве ру, и ве ћу си лу у 
мо ли тви. Дух Бож ји ко ји де лу је на њи хов дух, ства-
ра све ти склад у ду ши као од го вор на бо жан ски до-
дир. Они ко ји се ова ко по све ћу ју не се бич ним на по-
ри ма за до бро дру гих, нај си гур ни је из гра ђу ју сво је 
лич но спа се ње.

Је ди ни на чин за на пре до ва ње у бла го да ти огле да 
се у не се бич ном оба вља њу по сла ко ји нам је Хри-
стос оста вио – да пре ма сво јим спо соб но сти ма, уче-
ству је мо у по ма га њу и усре ћи ва њу оних ко ји ма је 
по треб на по моћ ко ју мо же мо да им пру жи мо. Сна га 
про ис ти че из ве жба ња; ак тив ност је је ди ни услов 
жи во та. Они ко ји се тру де да во де хри шћан ски жи-
вот та ко што па сив но при хва та ју бла го сло ве ко ји 
до ла зе по сред ством бла го да ти, а да ни шта не чи не 
за Хри ста, јед но став но по ку ша ва ју да жи ве та ко  да 
мо гу да је ду, а да не ра де. У ду хов ном као и у фи зич-
ком све ту, ово увек до но си из о па че ност и про па да-
ње. Чо век ко ји не же ли да ве жба сво је удо ве, бр зо 
гу би моћ да их ко ри сти. Та ко и хри шћа нин ко ји не 
ве жба сво ју од Бо га да ту сна гу, не са мо што не ће ра-
сти у Хри сту, већ ће из гу би ти сна гу ко ју поседује.

Хри сто ва цр ква је сред ство, ко је је Бог од ре дио 
за спа са ва ње љу ди. Њен за да так је да но си Је ван-
ђе ље све ту. Та оба ве за по чи ва на свим хри шћа ни-
ма. Сва ко, у окви ру свог та лен та и при ли ка, тре ба 
да из вр ши Спа си те љев на лог. Хри сто ва љу бав ко ја 
нам је от кри ве на, чи ни нас ду жни ци ма сви ма они-
ма ко ји Га не по зна ју. Бог ни је са мо на ма дао све-
тлост, већ нам је дао да је пре не се мо и њи ма.
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Кад би Хри сто ви след бе ни ци би ли све сни сво је 
ду жно сти, у не зна бо жач ким зе мља ма би ле би хи-
ља де та мо где је да нас са мо је дан ко ји об ја вљу је Је-
ван ђе ље. Они ко ји не мо гу лич но су де ло ва ти у том 
по слу под у пи ра ли би га сво јим сред стви ма, на кло-
но шћу и мо ли тва ма. У хри шћан ским зе мља ма та да 
би би ло мно го ви ше озбиљ ног ра да за ду ше. 

Ни је по треб но да иде мо у не зна бо жач ке зе мље, 
или чак да на пу сти мо уски круг до ма, ако у ње му 
има мо ду жност у ра ду за Хри ста. То мо же мо да ура-
ди мо у кру гу сво га до ма, у цр кви, ме ђу они ма са ко-
ји ма се дру жи мо и са ко ји ма има мо по слов не ве зе.

Ве ћи део Спа си те ље вог жи во та на Зе мљи про те-
као је у стр пљи вом ра ду у др во дељ ској ра ди о ни ци у 
На за ре ту. Ан ђе ли ко ји слу же пра ти ли су Го спо да ра 
жи во та, док је не по знат и не ува жа ван, упо ре до хо-
дао са се ља ци ма и рад ни ци ма. Он је исто та ко вер-
но ис пу ња вао свој за да так, док је ра дио у свом скро-
м ном за на ту, као и он да ка да је ле чио бо ле сне, или 
хо дао по уз бур ка ним та ла си ма ко је је по ди за ла бу-
ра на Га ли леј ском је зе ру. Са Ису сом мо же мо да хо-
да мо и ра ди мо у нај скром ни јим ду жно сти ма и нај-
ни жем по ло жа ју у жи во ту.

Апо стол ка же: »Сва ки, бра ћо, у че му је ко по зван 
у оно ме не ка оста не пред Го спо дом.« (1. Ко рин ћа-
ни ма 7,24) По сло ван чо век мо же да во ди свој по сао 
та ко да сво јом вер но шћу про сла вља сво га Учи те ља. 
Ако је пра ви Хри стов след бе ник, он ће сво ју ве ру 
спро во ди ти у све му што ра ди и от кри ти љу ди ма 
Хри стов дух. Ме ха ни чар мо же да бу де вре дан и ве-
ран пред став ник Оно га ко ји је у га ли леј ским бр-
ди ма те шко оба вљао скром но жи вот но за ни ма ње. 
Сва ко ко но си Хри сто во име тре ба да ра ди та ко да 
дру ги, ви де ћи ње го ва до бра де ла, про сла вља ју сво га 
Спа си те ља и Ис ку пи те ља.

Мно ги се прав да ју да ни су у ста њу да при не су 
сво је да ро ве у слу жби Хри сту, за то што дру ги има ју 
из вр сни је да ро ве и пред но сти. Пре о вла да ло је ми-
шље ње да са мо они ко ји су на ро чи то та лен то ва ни, 
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тре ба да по све те сво је спо соб но сти у слу жби Бо гу. 
Мно ги су та ко из гра ди ли схва та ње да су та лен ти 
да ро ва ни са мо не кој оми ље ној гру пи, док су ис-
кљу че ни сви оста ли ко ји ни су по зва ни да уче ству-
ју у Христовим на по ри ма или на гра да ма. Ме ђу тим, 
у крат кој при чи све то ни је та ко по ста вље но. Ка да 
је по звао сво је слу ге, до ма ћин је сва ком чо ве ку дао 
ње гов по сао.

При вр же ним ду хом мо же мо да оба вља мо»као 
Го спо ду« (Ко ло ша ни ма 3,23) нај скром ни је ду жно-
сти у жи во ту. Ако Бож ја љу бав пре би ва у ср цу, она 
ће се ис по љи ти и у жи во ту. Хри стов ми о ми рис ће 
нас окру жа ва ти, па ће наш жи вот уз ди ћи и усре ћи-
ти дру ге.

Не тре ба да че ка те на ро чи те при ли ке или да оче-
ку је те из ван ред не спо соб но сти, пре не го што кре-
не те да ра ди те за Бо га. Не тре ба да ми сли те о то ме 
шта ће свет ми сли ти о ва ма. Ако је ваш сва ко днев ни 
жи вот све до чан ство о чи сто ти и искре но сти ва ше 
ве ре, а дру ги су убе ђе ни да же ли те да им учи ни те 
до бро, ва ши на по ри не ће би ти пот пу но из гу бље ни.

Нај скром ни ји и нај си ро ма шни ји Ису со ви уче-
ни ци мо гу би ти бла го слов дру ги ма. Они мо жда 
не ће схва ти ти да чи не не ко на ро чи то до бро, али 
сво јим ути ца јем ко га ни су све сни, по кре ну ће та ла-
се бла го сло ва, ко ји ће се про ши ри ти и про ду би ти, 
а за бла го сло ве не ре зул та те мо жда ни ка да не ће ни 
са зна ти до да на ко нач не на гра де. Они не сма тра ју, 
ни ти су све сни да чи не не што ве ли ко. Од њих се не 
тра жи да успех про пра те муч ном стреп њом. Они 
тре ба са мо ти хо да иду на пред, вер но вр ше ћи по-
сао ко ји је од ре ди ло Бож је про ви ђе ње, и та да њи-
хов жи вот не ће би ти уза лу дан. Њи хо ве ду ше све ће 
се ви ше раз ви ја ти, по ста ја ти слич не Ису су; они су 
у овом жи во ту Бож ји са рад ни ци, ко ји су та ко по-
ста ли спо соб ни за уз ви ше ни ји по сао и не по му ће ну 
ра дост у бу ду ћем жи во ту. 
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Бог те жи да нам се на мно го на чи на об ја ви и 
уве де нас у за јед ни цу са Со бом. При ро да не-
пре кид но го во ри на шим чу ли ма. Отво ре но 

ср це би ће га ну то Бож јом љу ба вљу и сла вом от кри-
ве ном у де ли ма Ње го вих ру ку. Ухо ко је ослу шку је 
мо же да чу је и схва ти Бож је по ру ке пре ко де ла ко ја 
по сто је у при ро ди. Зе ле на по ља, по но си то др ве ће, 
пу пољ ци и цве ће, облак ко ји је зди пре ко не ба, ки ша, 
по ток ко ји жу бо ри, ве ли чан стве ност не ба го во ре 
на шем ср цу и по зи ва ју нас да упо зна мо Оно га ко ји је 
све то ство рио.

Наш Спа си тељ је по ве зао сво је дра го це не по у-
ке са де ли ма из при ро де. Др ве ће, пти це, цве ће у до-
ли на ма, бр да, је зе ра и ди вот но не бо, као и зби ва ња 
и при ли ке у сва ко днев ном жи во ту – све то би ло је 
по ве за но ре чи ма исти не, да би смо се че шће мо гли 
се ћа ти Ње го вих по у ка, чак и усред за у зе то сти бри-
га ма у чо ве ко вом му ко трп ном жи во ту.

Бог же ли да Ње го ва де ца по шту ју Ње го ва де-
ла и на сла ђу ју се јед но став ном, ти хом ле по том, ко-
јом је укра сио наш дом на Зе мљи. Он во ли ле по, 
а ви ше од спо ља шње при влач но сти, во ли ле по ту 
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ка рак те ра; Он во ли да га ји мо чи сто ту и јед но став-
ност, не у па дљи ву драж цве ћа.

 Кад би смо са мо ослу шну ли, Бо жја де ла стварања 
пре не ла би нам дра го це не по у ке о по слу шно сти и 
по ве ре њу. Од зве зда ко је нео бе ле же ним путања ма 
кроз ва си о ну, ве ко ви ма сле де сво је утвр ђе не ста зе, 
па све до нај сит ни јег ато ма, де ла из при ро де по слу-
шна су Твор че вој во љи. Бог, опет, во ди бри гу и одр-
жа ва све што је ство рио. Он ко ји одр жа ва без број-
не све то ве ши ром тог бес кра ја, исто вре ме но бри не 
о по тре ба ма ма лог си вог врап ца, ко ји не у стра ши во 
пе ва сво ју скром ну пе сму. Ка да љу ди од ла зе на свој 
сва ко днев ни по сао, као и ка да се мо ле; ка да но ћу 
од ла зе на по чи нак, ка да ују тру уста ју; ка да бо га таш 
пи ру је у свом двор цу, или ка да си ро мах оку пља 
сво ју де цу око оскуд не тр пе зе, не бе ски Отац сва ко-
га од њих ми ло сти во по сма тра. Ни јед на про ли ве на 
су за пред Бо гом ни је оста ла не при ме ће на. Ни је дан 
осмех ни је остао не за бе ле жен. 

Ако би смо чвр сто ве ро ва ли у ово, не ста ле би све 
не по треб не бо ја зни. Наш жи вот не би био то ли ко 
ис пу њен раз о ча ра њи ма, као са да, јер би све бри ге, 
без об зи ра ве ли ке или ма ле, би ле пре пу ште не Бож јој 
ру ци ко ји ни је збу њен њи хо вим мно штвом или оп-
хр ван њи хо вом те жи ном. Ми би смо та да ужи ва ли у 
ду шев ном ми ру ко ји је мно ги ма ду го био не по знат.

Док ва ша чу ла ужи ва ју у при влач ној љуп ко сти 
Зе мље, раз ми шљај те о бу ду ћем жи во ту, ко ји ни ка да 
не ће до жи ве ти по губ ни уда рац гре ха и смр ти; та мо 
где пре ко ли ца при ро де ни ка да ви ше не ће про ћи 
сен ка про клет ства. Не ка ва ша ма шта за ми сли дом 
спа се них, али не за бо ра ви те да ће би ти мно го слав-
ни ји не го што га мо же осли ка ти ва ше нај жи вље ма-
шта ње. У ра зним Бож јим да ро ви ма ко ји по сто је у 
при ро ди, ипак мо же мо уочи ти са мо нај не ја сни ји 
од сјај Ње го ве сла ве. Сто ји на пи са но: »Што око не 
ви де, и ухо не чу, и у ср це чо ве ку не до ђе, оно уго то-
ви Бог они ма, ко ји Га љу бе.« (1. Ко рин ћа ни ма 2,9)
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Пе сник и при род њак мо гу мно го да ка жу о при-
ро ди, али хри шћа нин до жи вља ва ле по ту Зе мље са 
нај ве ћим ужи ва њем, за то што пре по зна је ру ко тво-
ри ну сво га Оца и осе ћа Ње го ву љу бав у цве ту, гр-
му и др ве ту. Ни ко ни је у ста њу да пот пу но ува жи 
зна чај бре жуљ ка и до ли не, ре ке и мо ра, ако их не 
по сма тра као из раз Бож је љу ба ви пре ма чо ве ку.

Бог нам го во ри пре ко де ла сво га про ви ђе ња и 
ути ца ја свог Ду ха на ср це. У при ли ка ма и окол но-
сти ма, у про ме на ма ко је се око нас сва ко днев но до-
га ђа ју, мо же мо да на ђе мо дра го це не по у ке, ако је 
на ше ср це скло но да их за па жа. Ис тра жу ју ћи де ло-
ва ње Бож јег про ви ђе ња, псал ми ста ка же: »До бро те 
је Го спод ње пу на зе мља.« »Ко је му дар, не ка за пам-
ти ово, и не ка по зна ју ми ло сти Го спод ње.« (Пса лам 
33,5; 107,43) 

Бог нам се обра ћа у сво јој Ре чи. У њој у ја сним 
цр та ма има мо от кри ве ње Ње го вог ка рак те ра, Ње-
го вог по сту па ња пре ма љу ди ма и ве ли чан стве ног 
де ла от ку пље ња. У њој пред на ма сто ји отво ре на 
исто ри ја па три ја ра ха и про ро ка, и дру гих све тих 
љу ди из дав ни на. Они су би ли »љу ди смрт ни као и 
ми«. (Ја ков 5,17) Ви ди мо их ка ко су се бо ри ли са 
обес хра бре њи ма слич ним на ши ма, ка ко су па да ли 
у ис ку ше њи ма, као што смо и ми па да ли, па ипак, 
по но во су при ку пља ли хра брост и бо ри ли се уз 
Бож ју бла го дат; по сма тра ју ћи их, хра бри мо се у 
стре мље њу ка пра вед но сти. Ка да чи та мо о осо би-
тим ис ку стви ма ко ја су им да ро ва на, о ви де лу, љу-
ба ви и бла го сло ви ма у ко ји ма су ужи ва ли и по слу 
ко ји су из вр ши ли у бла го да ти ко ја им је да та, духу 
ко ји их је на дах њи вао, и у на шем ср цу за па ли ће се 
пла мен све тог над ме та ња и же ља да по ка рак те ру 
бу де мо на лик на њих – да као што су они и ми хо-
ди мо са Бо гом.

Исус је ре као о спи си ма Ста рог за ве та, а ко ли ко 
ја сни је за Но ви за вет: »Она све до че за ме не« (Јо ван 
5,39), за От ку пи те ља, за Оно га на ко га су усред сре-
ђе не на ше на де у веч ни жи вот. Це ло куп на Би бли ја 
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го во ри о Хри сту. Од пр вог за пи са о ства ра њу, јер 
»без ње ни шта ни је по ста ло што је по ста ло« (Јо-
ван 1,3), до по след њег обе ћа ња »ево, ћу до ћи ско-
ро« (От кри ве ње 22,12), чи та мо о Ње го вим де ли ма 
и слу ша мо Ње гов глас. Ако же ли те да упо зна те Спа-
си те ља, про у ча вај те Све то пи смо.

Ис пу ни те ср це Бож јим ре чи ма. Оне су жи ва во-
да ко ја га си ва шу го ру ћу жеђ. Оне су жи ви Хлеб са 
Не ба. Исус из ја вљу је: »Ако не је де те те ла Си на Чо-
веч ије га и не пи је те кр ви Ње го ве, не ће те има ти жи-
во та у се би.« За тим, да је об ја шње ње о Се би ре чи ма: 
»Ре чи ко је вам Ја ре кох дух су и жи вот су.« (Јо ван 
6,53.63) На ше те ло је из гра ђе но од оно га што је де-
мо и пи је мо, и као што је то исти на за те ле сни жи-
вот, та ко је и у ду хов ном; оно о че му раз ми шља мо 
да ће чи лост и сна гу на шој ду хов ној при ро ди.

Ан ђе ли же ле да ис тра жу ју пред мет от ку пље ња; а 
от ку пље ни ће то ком не пре кид них вре мен ских раз-
до бља у веч но сти, про у ча ва ти и пе ва ти о ње му. Зар 
от ку пље ње и са да ни је до стој но бри жљи вог раз ми-
шља ња и про у ча ва ња? Бес ко нач на Ису со ва ми лост 
и љу бав, жр тва при не се на за нас, зах те ва нај о збиљ-
ни је и нај све ча ни је раз ми шља ње. Ми тре ба да раз-
ми шља мо о за дат ку Оно га ко ји је до шао да спа се 
свој на род од ње го вих гре хо ва. Ка да та ко раз ма тра-
мо не бе ске те ме, на ша ве ра и љу бав ће оја ча ти, на ше 
мо ли тве би ће све угод ни је Бо гу, јер ће би ти све ис-
пу ње ни је ве ром и љу ба вљу. Оне ће би ти ра зум не и 
усрд не. По ве ре ње у Ису са би ће мно го по сто ја ни је, 
као и сва ко днев но жи во ис ку ство Ње го ве мо ћи, ко-
ја спа са ва све ко ји кроз Ње га до ла зе Бо гу.

Ка да раз ми шља мо о Спа си те ље вом са вр шен-
ству, по же ле ће мо да се пот пу но пре о бра зи мо и да 
се у на ма об но ви лик Ње го ве чи сто те. На ша ду ша 
би ће глад на и жед на да по ста не на лик на Оно га ко-
га обо жа ва мо. Ка да се на ше ми сли ви ше за др жа ва ју 
на Хри сту, то ће мо ви ше го во ри ти дру ги ма о Ње му 
и пот пу ни је Га пред ста вља ти све ту.
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Би бли ја ни је на пи са на са мо за те о ло ге, на про-
тив, она је упу ће на обич ном све ту. Ве ли чан стве не 
исти не по треб не за спа се ње, ја сне су као дан; па ни-
ко не ће по гре ши ти или из гу би ти пут, осим оних 
ко ји иду за сво јим ра су ђи ва њем, уме сто за ја сно 
от кри ве ном Бож јом во љом. 

Ми не тре ба да при хва та мо ми шље ње сва ког чо-
 ве ка о то ме шта Све то пи смо учи, већ са ми тре ба да 
ис тра жу је мо Бож је ре чи. Ако до пу сти мо дру ги ма да 
об ли ку ју на ше ми шље ње, има ће мо не де ло твор ну  
сна гу и огра ни че не спо соб но сти. Пле ме ни та моћ 
ума, услед не до стат ка раз ми шља ња о те ма ма до стој-
них ње го ве кон цен тра ци је, мо же то ли ко да за кр жља, 
да гу би спо соб ност схва та ња ду бо ког зна че ња Бож-
је ре чи. Ум ће се раз ви ја ти ако је за по слен от кри ва-
њем по ве за но сти из ме ђу би блиј ских пред ме та, упо-
ре ђи ва њем сти ха са сти хом и ду хов них исти на са 
ду хов ним исти на ма.

Не по сто ји ни шта бо ље за ја ча ње ума од про у ча-
ва ња Све тог пи сма. Ни јед на дру га књи га не ма то ли ко 
мо ћи да уз диг не ми сли, да ожи ви спо соб но сти, као 
све стра не и опле ме њу ју ће би блиј ске исти не. Ка да би 
Бож ја реч би ла про у ча ва на она ко ка ко тре ба, љу ди би 
се од ли ко ва ли ши ри ном ума, пле ме ни то шћу ка рак-
те ра и по сто ја но шћу на ме ра, што се да нас мо же рет-
ко за па зи ти.

Бр зо чи та ње Све тог пи сма до но си ма ло ко ри-
сти. Чо век мо же да про чи та це лу Би бли ју, а да, ипак, 
не са гле да ње ну ле по ту или схва ти ње но ду бо ко и 
скри ве но зна че ње. Је дан од сек, про у чен та ко да је 
ње го во зна че ње по ста ло ја сно уму, а ње го ва по ве за-
ност са пла ном спа се ња очи глед на, има ве ћу вред-
ност не го про у ча ва ње мно гих по гла вља без од ре ђе-
ног ци ља и без же ље за сти ца њем ко ри сних по у ка. 
Но си те Би бли ју са со бом. Ка да вам се пру жи при-
ли ка, чи тај те је; уса ди те ње не сти хо ве у сво је пам-
ће ње. Чак и док хо да те ули ца ма, мо же те про чи та ти 
не ки од ло мак и раз ми шља ти о ње му, и на тај на чин 
уре за ти га у свој ум.
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Му дрост не мо же мо сте ћи без озбиљ ног и па-
жљи вог про у ча ва ња пра ће ног мо ли твом. Не ки де-
ло ви Све тог пи сма та ко су ја сни да их је не мо гу ће 
по гре шно раз у ме ти, али по сто је дру ги чи је се зна-
че ње не на ла зи на по вр ши ни и на први поглед ни је 
га мо гу ће са гле да ти. По је ди ни де ло ви мо ра ју би ти 
упо ре ђе ни са дру гим де ло ви ма. Па жљи во ис тра-
жи ва ње и раз ми шља ње мо ра би ти пра ће но мо ли-
твом. Та кво про у ча ва ње би ће бо га то на гра ђе но. 
Као што ру дар от кри ва жи ле дра го це ног ме та ла, 
са кри ве ног ис под зе мљи не по вр ши не, та ко ће и 
онај ко ји Бож ју реч ис трај но ис тра жу је као са кри-
ве но бла го, от кри ти дра го це не исти не, ко је су са-
кри ве не од по гле да не мар ног ис тра жи ва ча. На дах-
ну та реч при мље на у ср це, би ће као по то ци ко ји 
те ку од из во ра жи во та.

Би бли ју ни ка да не тре ба про у ча ва ти без мо ли-
тве. Пре не го што отво ри мо ње не стра ни це, тре ба 
да се мо ли мо за про све тље ње Све тим Ду хом, ко је 
ће нам би ти да то. Ка да је На та на и ло до шао Ису су, 
Спа си тељ је уз вик нуо: »Ево пра во га Изра иљ ца у ко-
ме не ма лу кав ства.« На та на и ло је упи тао: »Ка ко ме 
по зна јеш?« Исус је од го во рио: »Пре не го те по зва 
Фи лип ви дех те ка да бе ја ше под смо квом.« (Јо ван 
1,47.48) Исус ће и нас ви де ти на скро ви том мо ли-
тве ном ме сту, ако од Ње га по тра жи мо све тлост да 
до зна мо шта је исти на. Ан ђе ли из све та све тло сти 
би ће са они ма ко ји у по ни зно сти ср ца тра же бо-
жан ско вођ ство.

Све ти Дух ве ли ча и про сла вља Спа си те ља. Ње-
го ва је слу жба да пред ста вља Хри ста, чи сто ту Ње-
го ве пра вед но сти и уз ви ше но спа се ње ко је до би ја-
мо пре ко Ње га. Исус ка же: »Јер ће од Мо је га узе ти 
и ја ви ће вам.« (Јо ван 16,14) Дух исти не је је ди ни 
успе шни Учи тељ бо жан ске исти не. Ко ли ко је Бог 
ви со ко це нио људ ски род, ка да је дао свог Си на да 
умре за ње га и ка да је свог Ду ха по ста вио да бу де 
чо ве ков Учи тељ и стал ни Во дич! 
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Бог  нам се обра ћа пре ко при ро де и от кри ве-
ња, пре ко свог про ви ђе ња и ути ца ја свог 
Ду ха. Ме ђу тим, све ово ни је до вољ но; ми 

има мо по тре бу да Му из ли ва мо сво је ср це. Да би-
смо во ди ли ду хов ни жи вот и има ли сна гу, мо ра мо 
има ти ствар ну ве зу са на ши ма не бе ским Оцем. 
На ша ду ша мо же да се уз диг не Ње му; ми мо же мо 
раз ми шља ти о Ње го вим де ли ма, Ње го вој ми ло-
сти, Ње го вим бла го сло ви ма, али то до слов но не 
зна чи одр жа ва ти ве зу са Њим. Да би смо мо гли 
раз го ва ра ти са Бо гом, мо ра мо има ти не што да Му 
ка же мо о свом ствар ном жи во ту.

Мо ли тва је отва ра ње ср ца Бо гу као При ја те љу. 
То ни је по треб но за то да би смо Бо гу от кри ли шта 
смо, већ да би смо по ста ли спо соб ни да Га при ми-
мо. Мо ли тва не спу шта Бо га к на ма, већ нас уз ди же 
Ње му.

Ка да је био на Зе мљи, Исус је учио сво је уче ни-
ке ка ко да се мо ле. Учио их је да сво је сва ко днев не 
по тре бе из но се Бо гу и да све сво је бри ге пре ба це на 
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Ње га. Чвр сто уве ра ва ње ко је им је Он та да дао да ће 
њи хо ве мо ли тве би ти усли ше не, чвр сто је обе ћа ње 
и за нас.

Док је пре би вао ме ђу љу ди ма, Исус је че сто био 
на мо ли тви. Наш Спа си тељ се по и сто ве тио са на-
шим по тре ба ма и сла бо сти ма, и у то ме је по стао по-
ни зни Мо ли тељ, ко ји је од свог Оца тра жио но ву 
сна гу, да би мо гао да иза ђе оја чан за слу жбу и ис ку-
ше ње. Он нам је у све му при мер. Он је Брат у на шим 
»сла бо сти ма«, »у све му је ис ку шан као и ми« (Је вре-
ји ма 4,15), али као без гре шан, Ње го ва при ро да уз-
др жа ва ла се од гре ха; из др жао је ду шев не бор бе и 
пат ње у гре шном све ту. Ње го ва људ ска при ро да на-
чи ни ла је од мо ли тве по тре бу и пре и мућ ство. У раз-
го во ру са сво јим Оцем на ла зио је уте ху и ра дост. 
Ако је Спа си тељ љу ди, Бож ји Син, осе ћао по тре бу за 
мо ли твом, ко ли ко ви ше тре ба ми, сла би, гре шни 
смрт ни ци, да осе ћа мо по тре бу за усрд ном, стал ном 
мо ли твом. 

Наш не бе ски Отац че ка да на нас из ли је пу ни-
ну сво јих бла го сло ва. На ше је пре и мућ ство да оби-
ла то пи је мо са вре ла без гра нич не љу ба ви. За што се 
он да та ко ма ло мо ли мо? Бог је спре ман и во љан да 
усли ши ис кре ну мо ли тву свог нај скром ни јег де те та, 
а ипак са на ше стра не че сто је ис по ље но од у пи ра-
ње да Бо гу са оп шти мо сво је по тре бе. Шта не бе ски 
ан ђе ли мо гу ми сли ти о јад ним, бес по моћ ним људ-
ским би ћи ма под ло жним ис ку ше њи ма, кад Бож је 
ср це пу но без гра нич не љу ба ви че зне за њи ма и ка да 
је спрем но да им да ви ше не го што тра же или за ми-
сле, па, ипак, се ма ло мо ле и има ју ма ло ве ре? Ан ђе-
ли су за до вољ ни што мо гу да се кла ња ју пред Бо гом; 
они че зну да бу ду у Ње го вој бли зи ни. Они сма тра-
ју ра зго вор са Бо гом нај у зви ше ни јом ра до шћу, док 
де ца Зе мље, ко јој је то ли ко нео п ход на по моћ ко ју је-
ди но Бог мо же да пру жи, као да су за до вољ на што 
мо гу да жи ве ли ше на про све тље но сти Ње го вим Ду -
хом, без си гур но сти Ње го вог при су ства.
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Мрак зло га окру жу је оне ко ји за не ма ру ју мо ли-
тву. Ис ку ше ња ко ја до шап та ва не при ја тељ ма ме их 
на грех, због то га што не ко ри сте пред но сти ко је им 
је Бог дао бо жан ском уста но вом мо ли тве. За што 
Бож ји си но ви и кће ри мо ра ју да се опи ру мо ли тви, 
ка да је она кључ у ру ци ве ре ко ји отва ра не бе ске ри-
зни це у ко ји ма се чу ва ју нео гра ни че на сред ства 
Све мо гу ће га? Без не пре кид не мо ли тве и буд но сти у 
опа сно сти смо да по ста не мо не мар ни и скре не мо 
са пра ве ста зе. Не при ја тељ упор но же ли да оме та 
пут до пре сто ла ми ло сти, да не би смо озбиљ ном, 
по ни зном мо ли твом и ве ром до би ли бла го дат и 
сна гу да се од у пре мо ис ку ше њи ма. 

По сто је од ре ђе ни усло ви под ко ји ма мо же мо 
да оче ку је мо да ће Бог усли ши ти и од го во ри ти на 
на ше мо ли тве. Пр ви од њих је да осе ћа мо по тре бу 
за Ње го вом по мо ћи. Он је обе ћао: »Јер ћу из ли ти 
во ду на жед но га и по то ке на су ху зе мљу.« (Иса и ја 
44,3) Они ко ји су глад ни и жед ни пра вед но сти, ко-
ји че зну за Бо гом, мо гу би ти си гур ни да ће њи хо-
вим по тре ба ма би ти удо во ље но. Ср це мо ра да бу де 
отво ре но за ути цај Ду ха, ина че не ће при ми ти Бож-
је бла го сло ве.

На ша ве ли ка по тре ба, са ма по се би, нај ре чи ти је 
го во ри у на шу ко рист. Ипак, од Го спо да тре ба тра-
жи ти да све ово учи ни за нас. Он ка же: »Ишти те, и 
да ће вам се.« И »ко ји, да кле, сво га Си на не по ште де, 
не го Га пре да де за све нас, ка ко да кле да нам с Њим 
све не да ру је«. (Ма теј 7,7; Ри мља ни ма 8,32)

Ако у свом ср цу са гле да мо грех, ако је за нас 
при о нуо не ки грех ко ји по зна је мо, Го спод нас не ће 
усли ши ти, али по кај нич ка мо ли тва скру ше не ду ше 
би ће увек при хва ће на. Ка да ис пра ви мо сва по зна-
та зло де ла, мо же мо да ве ру је мо да ће Бог усли ши ти 
на ше мо ли тве. На ше за слу ге ни ка да нас не ће пре-
по ру чи ти Бож јој ми ло сти; Хри сто ве за слу ге су оно 
што нас спа са ва. Ње го ва крв нас очи шћа ва; ипак, и 
ми лич но мо ра мо до при не ти при хва та ју ћи усло ве 
под ко ји ма ће мо би ти при хва ће ни. 
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Дру го  основ но на че ло при хва та ња мо ли тве је 
ве ра. »Онај 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) Исус је сво јим уче ни ци ма ре као: »Све 
што иште те у сво јој мо ли тви ве руј те да ће те при ми-
ти; и би ће вам.« (Мар ко 11,24) Да ли мо же мо да Му 
ве ру је мо?

Чвр сто обе ћа ње је све стра но и без гра нич но, а 
Онај ко ји је обе ћао, по у здан је и ве ран. Ка да не при-
ма мо оно за што смо се мо ли ли, у вре ме кад смо тра-
жи ли, још увек мо ра мо да ве ру је мо да Го спод чу је 
на ше мо ли тве и да их усли ша ва. Ми смо то ли ко у 
за блу ди и крат ко ви ди да се по не кад мо ли мо за оно 
што за нас не би би ло бла го слов, али наш не бе ски 
Отац у сво јој љу ба ви усли ша ва на ше мо ли тве да ју-
ћи нам оно што ће би ти за на ше нај ве ће до бро – оно 
што би смо и са ми по же ле ли, да бо жан ски про све-
тље ним очи ма мо же мо са гле да ти све ка ко у ствар-
но сти по сто ји. Кад из гле да да на ше мо ли тве не ће 
би ти усли ше не, мо ра мо се чвр сто др жа ти обе ћа ња, 
јер ће си гур но до ћи вре ме усли ше ња, а ми при ми ти 
бла го слов ко ји нам је нај по треб ни ји. Ме ђу тим, оче-
ки ва ти да мо ли тва бу де увек усли ше на она ко ка ко 
смо же ле ли, пред ста вља др скост. Бог је су ви ше му-
дар да би гре шио и пре до бар да би ус кра тио не ко 
до бро они ма ко ји пра вед но жи ве. Пре ма то ме, не-
мој те се пла ши ти и по у здај те се у Ње га, иако од мах 
не ви ди те усли ше ње сво јих мо ли та ва. Осло ни те се 
на Ње го во по у зда но обе ћа ње: »Ишти те и да ће вам 
се.« (Ма теј 7,7)

Ако се са ве ту је мо са сво јим сум ња ма и стра хо-
ви ма, или по ку ша ва мо да без ве ре ре ши мо све што 
не мо же мо ја сно да са гле да мо, не во ље ће се са мо 
по ве ћава ти и про ду бљи ва ти. Ме ђу тим, ако до ђе мо 
Бо гу, осе ћа ју ћи се бес по моћ ним и за ви сним, као 
што у ства ри је смо, и у по ни зној и чвр стој ве ри из-
не се мо сво је же ље Ње му, ко ји има бес крај но зна ње, 
ко ји са гле да ва све од по ста ња и ко ји сво јом во љом 
и реч ју упра вља сви ма, мо же и же ли да са слу ша 
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наш ва пај и учи ни ће да све тлост за бли ста у на шем 
ср цу. Искре ном мо ли твом по ве зу је мо се са ду хом 
Бе ско нач но га. У то вре ме мо жда не ће мо има ти ни-
ка кав зна ча јан до каз да се ли це на шег От ку пи те ља 
у сво јој љу ба ви и са ми ло сти окре ће на ма, али то, 
ипак, није та ко. Мо жда не ће мо осе ти ти Ње гов ви-
дљи ви до дир, али је Ње го ва ру ка у љу ба ви и са жа-
љи вој не жно сти над на ма.

Ка да при сту пи мо да се мо ли мо Бо гу за ми лост и 
бла го слов, у свом ср цу тре ба да има мо дух љу ба ви 
и пра шта ња. Ка ко мо же мо да се мо ли мо: »Опро сти 
нам ду го ве на ше као и ми што опра шта мо ду жни-
ци ма сво јим« (Ма теј 6,12), а да, ипак, до пу сти мо 
се би да га ји мо дух не пра шта ња? Ако оче ку је мо да 
нам мо ли тве бу ду усли ше не, мо ра мо опра шта ти 
дру ги ма исто та ко и у ис тој ме ри у ко јој оче ку је мо 
да ће нам би ти опро ште но.

Ис трај ност у мо ли тви је услов за усли ше ње. Ако 
же ли мо да ра сте мо у ве ри и стек не мо ис ку ство, мо-
ра мо да се мо ли мо. Ми тре ба да бу де мо »у мо ли тви 
јед на ко«, да »стра жи мо у њој са за хва љи ва њем«. 
(Ри мља ни ма 12,12; Ко ло ша ни ма 4,2) Пе тар опо ми-
ње вер ни ке да бу ду »тре зни и стра же у мо ли тва ма«. 
(1. Пе тро ва 4,7) Па вле упу ћу је по зив: »У све му мо-
ли твом и мо ље њем са за хва љи ва њем да се ја вља ју 
Бо гу иска ња ва ша.« (Фи ли бља ни ма 4,6) »А ви, љу-
ба зни«, ка же Ју да, »мо ли те се Бо гу Ду хом све тим и 
са ми се бе др жи те у љу ба ви Бож јој.« (Ју да 20.21) 
Стал на мо ли тва пред ста вља не рас ки ди ву за јед ни цу 
ду ше са Бо гом, јер та да жи вот од Бо га ути че у наш 
жи вот, а из на шег жи во та чи сто та и све тост вра ћа-
ју се Бо гу.

При ље жна мо ли тва је нео п ход на, и за то не мој-
те до пу сти ти да вас ишта оме та у то ме. Уло жи те 
све на по ре да одр жи те за јед ни цу из ме ђу Ису са и 
сво је ду ше. Ис ко ри сти те сва ку при ли ку да бу де те 
та мо где се уоби ча је но одр жа ва ју мо ли тве. Они ко-
ји ствар но тра же за јед ни цу са Бо гом, би ће стал но 
на мо ли тве ним са стан ци ма, вер но ће из вр ша ва ти 
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сво је ду жно сти и искре но и жељ но те жи ти да по-
жњу сва до бра ко ја је мо гуће до би ти. Ис ко ри сти ће 
сва ку при ли ку да бу ду та мо где мо гу да при ме зра ке 
не бе ске све тло сти.

Ми тре ба да се мо ли мо у по ро дич ном кру гу, а 
из над све га не сме мо за не ма ри ти тај ну мо ли тву, 
јер је она жи вот ду ше. Ду ши је не мо гу ће да до стиг-
не вр ху нац, ако за не ма ри мо ли тву. По ро дич на или 
јав на мо ли тва ни је до вољ на. У са мо ћи не ка се ду-
ша пре пу сти Бож јем ис пи ти вач ком оку. Тај ну мо-
ли тву тре ба да чу је са мо Бог ко ји слу ша мо ли тве. 
Ни јед но зна ти жељ но ухо не тре ба да при ми те рет 
та квих мо ли та ва. У тај ној мо ли тви ду ша је осло бо-
ђе на ути ца ја оних ко ји је окру жу ју, сло бод на од уз-
не ми ра ва ња. Спо кој но, али усрд но, она ће те жи ти 
Бо гу. Благ и по сто јан би ће ути цај ко ји про из ла зи 
од Ње га, ко ји ви ди у тај но сти, чи је је ухо отво ре-
но да чу је мо ли тву ко ја се уз ди же из ср ца. Ти хом, 
јед но став ном ве ром, ду ша одр жа ва за јед ни цу са 
Бо гом и при ку пља зра ке бо жан ске све тло сти да је 
одр жи и оја ча у су ко бу са со то ном. Бог је твр ђа ва 
на ше мо ћи.

Мо ли те се у сво јој кле ти и док се ба ви те сво јим 
по слом, не ка се ва ше ср це че сто уз ди же Бо гу. Та ко 
је Енох хо дао са Бо гом. Ове ти хе мо ли тве уз ди жу се 
као ску по це ни ми рис пред пре сто лом бла го да ти. 
Со то на не мо же да по бе ди оно га чи је ср це та ко 
оста не у Бо гу.

Не по сто ји ни вре ме ни ме сто ко је је не по де сно 
за ис ка зи ва ње мо ли тве Бо гу. Не по сто ји ни шта што 
мо же да нас спре чи од уз ди за ња ср ца у ду ху озбиљ-
не мо ли тве. У мно штву на ули ци, усред за у зе то сти 
по слом, мо же мо да упу ти мо мо ли тву Бо гу и мо ли-
мо се за бо жан ско вођ ство, као што је чи нио и Не-
ми ја ка да је свој зах тев из нео ца ру Ар так серк су. Где 
год се бу де мо на шли мо же мо има ти со би цу за за-
јед ни штво. Вра та на ше га ср ца мо ра ју би ти стал но 
отво ре на и наш по зив Ису су да до ђе и пре би ва као 
не бе ски гост у ср цу, мо ра да се уз ди же пре ма Не бу. 
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Иако мо же да нас окру жа ва ку жна и ис ква ре на 
ат мос фе ра, ми не мо ра мо да уди ше мо ње ну за ра-
зност, већ мо же мо да жи ви мо у чи стом не бе ском ва-
зду ху. Уздизањем душе у Божју присутност помоћу 
искрене молитве, ми смо у ста њу да за тво ри мо сва-
ки при лаз не чи стим за ми сли ма и не све тим ми сли-
ма. Они чи ја су ср ца отво ре на за при ма ње по др шке 
и бла го сло ва од Бо га, хо ди ће у све ти јој ат мос фе ри 
од оне на Зе мљи и има ће трај ну за јед ни цу са Не бом.

По треб но је да има мо мно го од ре ђе ни је схва-
та ње о Исусу и пот пу ни је раз у ме ва ње вред но сти 
веч не ствар но сти. Ле по та све то сти тре ба да ис пу ни 
ср це Бож је де це, а да би ово мо гло да се оствари, 
мо ра мо да по тра жи мо от кри ве ње не бе ских исти на.

Не ка се ду ша уз диг не, да би Бог мо гао да нам 
по да ри да уди ше мо не бе ску ат мос фе ру. Ми мо же-
мо да бу де мо то ли ко бли зу Бо гу, да се у сва ком нео-
че ки ва ном ис ку ше њу, на ше ми сли окре ну Ње му, 
та ко при род но као што се цвет окре ће Сун цу. 

Из не си те Бо гу сво је по тре бе, ра до сти, жа ло сти, 
сво је бри ге и стра хо ве. Ви Га не мо же те оп те ре ти-
ти, не мо же те Га за мо ри ти. Он ко ји бро ји све вла си 
на ва шој гла ви, ни је рав но ду шан пре ма по тре ба ма 
сво је де це. »Јер је Го спод ми ло стив и сми лу је се.« 
(Ја ков 5,11) Ње го во ср це пу но љу ба ви га ну то је на-
шим жа ло сти ма, па чак и на шим ка зи ва њем о њи-
ма. Из не си те све што збу њу је ваш ум. За Ње га ни-
шта ни је су ви ше те шко да по не се, јер Он одр жа ва 
све све то ве, Он упра вља свим по сло ви ма у ва си о ни. 
Све што се на би ло ко ји на чин ти че на шег ми ра, за 
Ње га ни је то ли ко не знат но да га не мо же за па зи-
ти. У на шем ис ку ству не по сто ји ни јед но по гла вље 
то ли ко мрач но да га Он не мо же про чи та ти; не по-
сто ји ни ка ква не до у ми ца пре те шка за Ње га да је не 
мо же ре ши ти. Ни ка ква не сре ћа не мо же да за де си 
Ње го во нај скром ни је де те, ни ка ква бри га не ће му-
чи ти ду шу, не по сто ји искре на мо ли тва ко ја си ла зи 
са уса на да је наш не бе ски Отац не ће за па зи ти, или 
по ка за ти де ло твор но за ни ма ње. »Ис це љу је оне ко-
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ји су скру ше на ср ца, и ле чи ту ге њи хо ве.« (Пса лам 
147,3) Ве за из ме ђу Бо га и сва ке ду ше та ко је ја сно 
обе ле же на и пот пу на као да на Зе мљи не по сто ји 
ни јед на дру га ду ша ко ја тре ба да до жи ви Ње го во 
буд но ста ра ње, ни јед на дру га ду ша за ко ју је Он дао 
свог љу бље ног Си на.

Исус је ре као: »У онај ће те дан у име Мо је за и ска-
ти, и не ве лим вам да ћу Ја умо ли ти Оца за вас; јер 
сам Отац има љу бав к ва ма.« »Ја вас иза брах … да 
што год за и ште те у Оца у име Мо је да вам да.« (Јо-
ван 16,26.27; 15,16) Ме ђу тим, мо ли ти се у Ису со во 
име пред ста вља ви ше од чи стог спо ми ња ња тог 
име на нa по чет ку и кра ју мо ли тве. То зна чи да тре ба 
да се мо ли мо по Ису со вој во љи и ду ху, док ве ру је мо 
у Ње го ва обе ћа ња, осла ња мо се на Ње го ву бла го дат 
и вр ши мо Ње го ва де ла.

Бог не сма тра да сва ко од нас тре ба да по ста не 
ис по сник или мо нах и да се по ву че из све та да би-
смо се де ли ма слу жбе по све ти ли Ње му. Жи вот мо-
ра би ти на лик на Хри стов жи вот – из ме ђу планине 
и слу жбе мно штву. Онај ко ји ни шта не ра ди, не го 
се са мо мо ли, уско ро ће пре ста ти да се мо ли или ће 
ње го ве мо ли тве по ста ти уоби ча је на на ви ка. Ка да 
се љу ди ис кљу че из дру штве ног жи во та, из обла-
сти хри шћан ске ду жно сти и но ше ња кр ста; ка да 
пре ста ну да озбиљ но ра де за Учи те ља, ко ји је по-
жр тво вно ра дио за њих, та да гу бе глав ни пред мет 
за мо ли тву и не ма ју ни ка кав под стрек за мо ли тву. 
Њи хо ве мо ли тве по ста ју лич не и се бич не. Они не 
мо гу да се мо ле за по тре бе чо ве чан ства, или за ши-
ре ње Хри сто вог цар ства, ни да тра же сна гу ко ја им 
је по треб на за рад.

Ми по др жа ва мо гу би так ка да за не ма ру је мо пре-
и мућ ство ко је има за јед ни ца у ме ђу соб ном ја ча њу 
и хра бре њу у слу жби за Бо га. Исти не Ње го ве ре чи 
у на шим умо ви ма та да гу бе сво ју жи вот ност и ва-
жност. На ше ср це пре ста је да бу де про све тље но и 
по кре та но њи хо вим по све ћу ју ћим ути ца јем, и на-
ша ду хов ност опа да. У свом хри шћан ском за јед-
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ни штву, гу би мо мно го због не до стат ка са о се ћа ња 
је дан пре ма дру го ме. Онај ко ји се за твa рa у се бе, не 
оправ да ва по ло жај ко ји је Бог за ми слио да тре ба да 
за у зме. Пра вил но не го ва ње за јед ни штва у на шој 
при ро ди, упу ћу је нас да са у че ству је мо са дру ги ма и 
пред ста вља на ше сред ство за раз вој и сна гу у слу-
жби Бо гу.

 Ка да би се хри шћа ни удру жи ли, го во ре ћи је дан 
дру го ме о Бож јој љу ба ви и дра го це ним исти на ма 
от ку пље ња, њи хо ва ср ца би ла би осве же на, и кре-
пи ли би јед ни дру ге. Сва ко га да на мо же мо да до-
зна мо ви ше о свом не бе ском Оцу, сти ца њем но вог 
ис ку ства о Ње го вој бла го да ти; та да би смо же ле ли 
да го во ри мо и о Ње го вој љу ба ви; док ово чи ни мо, 
на ша ср ца ће жив ну ти и охра бри ти се. Ка да би смо 
ви ше раз ми шља ли и го во ри ли о Ису су, а ма ње о 
се би, до би ли би смо мно го ви ше од Ње го вог при-
су ства.

Ка да би смо раз ми шља ли о Бо гу оно ли ко, ко ли-
ко има мо до ка за о Ње го вој бри зи за нас, ми би смо 
Га увек има ли у сво јим ми сли ма, ужи ва ли би смо у 
раз го во ру са Њим и у Ње го вом про сла вља њу. Ми 
го во ри мо о зе маљ ским ства ри ма, за то што нас то 
за ни ма. Го во ри мо о сво јим при ја те љи ма за то што 
их во ли мо; на ше ра до сти и жа ло сти ве за не су за 
њих. Ипак, има мо не у по ре ди во ве ћи раз лог да во-
ли мо Бо га ви ше не го што во ли мо сво је зе маљ ске 
при ја те ље. На овом све ту би нај при род ни је би ло да 
Он бу де пр ви у свим на шим ми сли ма, да раз го ва-
ра мо о Ње го вој до бро ти и го во ри мо о Ње го вој си-
ли. Бо га ти да ро ви ко ји су нам по кло ње ни, ни су нам 
да ти са на ме ром да то ли ко при ву ку на ше ми сли и 
љу бав, да Бо гу не ма мо шта да да мо; они тре ба не-
пре кид но да нас под се ћа ју на Ње га и да нас ве за ма 
љу ба ви и за хвал но сти спо је са на шим До бро чи ни-
те љем. Ми че сто пре би ва мо у зе маљ ским ни зи на-
ма. По диг ни мо сво је очи пре ма отво ре ним вра ти-
ма не бе ске Све ти ње, у ко јој сјај ност Бож је сла ве 
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па да на Хри сто во ли це ко ји »мо же ва век спа сти оне 
ко ји кро за Њ до ла зе к Бо гу«. (Је вре ји ма 7,25)

По треб но је да ви ше сла ви мо Бо га »за ми лост 
Ње го ву, и за чу де са Ње го ва ра ди си но ва људ ских«. 
(Пса лам 107,8) На ша це ло куп на слу жба Бо гу не 
тре ба да се са сто ји од иска ња  и при ма ња. Не мој мо 
стал но ми сли ти о сво јим по тре ба ма, а ни кад о до-
бри ма ко ја при ма мо. Ми се уоп ште не мо ли мо пре-
ви ше, али смо вр ло шкр ти у ис ка зи ва њу за хвал но-
сти. Ми смо стал ни при ма о ци Бож је ми ло сти, а 
ипак ис ка зу је мо та ко ма ло за хвал но сти, та ко Га ма-
ло ве ли ча мо за оно што је учи нио за нас.

Го спод је у древ на вре ме на на ло жио Изра иљ ци-
ма, кадa су се са би ра ли да Му слу же: »И је ди те он-
де пред Го спо дом Бо гом сво јим, и ве се ли те се ви и 
по ро ди це ва ше сва чим, за  што се при хва ти те ру ком 
сво јом, чим те бла го сло ви Бог твој.« (5. Мој си је ва 
12,7) Оно што чи ни мо на Бож ју сла ву тре ба да чи-
ни мо са ра до шћу, са хва ло спе ви ма и за хва љи ва њем, 
а не са жа ло шћу и су мор но шћу.

Наш Бог је не жни, ми ло сти ви Отац. Слу жба 
Ње му не сме да бу де ту жна, жа ло сна слу жба. Слу-
жба Го спо ду и уче ство ва ње у Ње го вом Де лу тре ба 
да пред ста вља за до вољ ство. Бог не во ли да Ње го-
ва де ца за ко ју је пред ви део слав но спа се ње, де лу ју 
та ко као да је Он окру тан, ве о ма зах те ван го спо-
дар. Он је њи хов нај бо љи При ја тељ; па ка да Му 
слу же, Он оче ку је да бу де са њи ма, да их бла го сло-
ви и уте ши, ис пу ња ва ју ћи њи хо ва ср ца ра до шћу и 
љу ба вљу. Го спод же ли да Ње го ва де ца има ју уте ху 
у Ње го вој слу жби, а у Ње го вом ра ду ви ше за до-
вољ ства не го те го ба. Он же ли да они ко ји до ла зе 
на бо го слу же ње по не су са со бом дра го це не ми сли 
о Ње го вој бри зи и љу ба ви, да бу ду ра до сни у свим 
сво јим по сло ви ма у сва ко днев ном жи во ту, да мо-
гу има ти бла го дат, да у све му по сту па ју по ште но 
и вер но. 

Мо ра мо се оку пи ти око кр ста. Хри стос, и то 
рас пе ти, тре ба да бу де пред мет раз ми шља ња, раз-
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го во ра и на ших нај ра до сни јих осе ћа ња. У сво јим 
ми сли ма тре ба да за бе ле жи мо сва ки бла го слов, ко-
ји смо при ми ли од Бо га, и ка да схва ти мо Ње го ву 
ве ли ку љу бав, тре ба да бу де мо спрем ни да све по ве-
ри мо ру ци ко ја је за нас би ла при ко ва на на кр сту.

На кри ли ма ве ли ча ња Бо га, ду ша мо же да се 
уз диг не бли же Не бу. Бо га обо жа ва ју пе смом и му-
зи ком у не бе ским дво ро ви ма, а ка да из ра жа ва мо 
сво ју за хвал ност, при бли жа ва мо се бо го слу же њу 
не бе ских ан ђе ла. »Онај Ме не по шту је ко ји при но си 
хва лу на жр тву«, ка же Бог у псал му 50,23. Иза ђи мо 
пред свог Твор ца са ра до шћу пу ном по што ва ња, са 
»за хва љи ва њем и пе ва њем«. (Иса и ја 51,3) 
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Мно ги, на ро чи то они ко ји су мла ди у хри-
шћан ском жи во ту, по не кад се обес по ко је 
на мет ну том сум њом. У Би бли ји по сто је 

мно ге исти не ко је се не мо гу об ја сни ти или раз у ме-
ти, па их со то на ко ри сти да по ко ле ба њи хо ву ве ру у 
Све то пи смо као от кри ве ње потекло од Бо га. Они 
по ста вља ју пи та ње: »Ка ко мо гу да знам да је пут 
пра ви? Ако је Би бли ја за и ста Бож ја реч, ка ко мо гу 
да се осло бо дим ових сум њи и не до у ми ца?«

Бог ни ка да не тра жи да ве ру је мо, а да нам пре 
то га ни је дао до вољ но до ка за на ко ји ма тре ба да 
за сну је мо сво ју ве ру. Ње го во по сто ја ње, Ње гов ка-
рак тер, ве ро до стој ност Ње го ве ре чи – све је за сно-
ва но на све до чан стви ма ко ја се обра ћа ју на шем 
уму. По сто ји мно штво ових све до чан ста ва. Упр кос 
то ме, Бог ни ка да ни је од ба цио мо гућ ност да се по-
ја ви сум ња. На ша ве ра мо ра да по чи ва на до ка зу, не 
на ло гич ном об ја шње њу. Они ко ји же ле да сум ња ју, 
има ће при ли ка за то; док они ко ји ствар но че зну да 
са зна ју исти ну, на ћи ће мно штво до ка за на ко ји ма 
ће по чи ва ти њи хо ва ве ра. 
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Огра ни че ним умо ви ма не мо гу ће је да пот пу но 
схва те ка рак те р де ло ва ња Бес ко нач но га. Нај про ниц-
љи ви јем уму, нај о бра зо ва ни јем ра зу му, то све то Би-
ће, ипак, мо ра оста ти оба ви је но тај ном. »Мо жеш ли 
ти тај не Бож је до ку чи ти, или до ку чи ти са вр шен ство 
Све мо гу ће га? То су ви си не не бе ске, шта ћеш учи ни-
ти? ду бље je од па кла (подземља), ка ко ћеш по зна-
ти?« (О Јо ву 11,7.8) 

Апо стол Па вле уз ви ку је: »О ду би но бо гат ства и 
пре му дро сти и ра зу ма Божи је га! Ка ко су не ис пи-
тљи ви Ње го ви су до ви и не ис тра жљи ви Ње го ви пу-
те ви!« (Ри мља ни ма 11,33) Ме ђу тим, иако је »облак 
и мрак око Ње га«, »бла го дат и прав да су под нож је 
пре сто лу Ње го ву«. (Пса лам 97,2) За са да мо же мо да 
схва та мо Ње го во по сту па ње пре ма на ма и по бу де 
ко је Га по кре ћу, мо же мо ра за бра ти без гра нич ну љу-
бав и ми лост сје ди ње не са бес ко нач ном си лом. Мо-
же мо да схва ти мо Ње го ве на ме ре оно ли ко ко ли ко 
тре ба да зна мо за сво је до бро; а за све што ово пре-
ва зи ла зи, још увек мо ра мо да се по у зда мо у ру ку ко-
ја је све моћ на и ср це ко је је пу но љу ба ви.

Бож ја реч, као и ка рак тер ње ног бо жан ског Пи-
сца, из но си тај не ко је огра ни че на би ћа ни ка да не мо-
гу пот пу но да схва те. По ја ва гре ха на све ту, Хри сто-
во уте ло вље ње, но во ро ђе ње, вас кр се ње и мно ге дру ге 
исти не ко је из но си Би бли ја, пред ста вља ју пре ду бо ке 
тај не за мо гућ но сти људ ског ума да их об ја сни, да их 
пот пу но схва ти. Ме ђу тим, због то га што не мо же мо 
да раз у ме мо тај не Ње го вог про ви ђе ња, не ма мо ни-
ка квог раз ло га да сум ња мо у Бож ју реч. У цар ству 
при ро де стал но смо окру же ни тај на ма ко је не мо же-
мо да до ку чи мо. Нај не знат ни ји об ли ци жи во та пред-
ста вља ју про блем ко ји ни нај му дри ји фи ло зо фи не 
мо гу да об ја сне. Сву да се су о ча ва мо са чу ди ма ко ја 
пре ва зи ла зе моћ на шег схва та ња. Зар се он да мо же-
мо из не на ди ти, кад утвр ди мо да и у ду хов ном све ту 
по сто је тај не ко је не мо же мо до ку чи ти? Те шко ће се 
на ла зе у сла бо сти и ску че но сти људ ског ума. Бог нам 
је у Све том пи сму дао до вољ но до ка за о свом бо жан-
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ском ка рак те ру и ми не тре ба да сум ња мо у Ње го ву 
реч за то што не мо же мо да схва ти мо све тај не Ње го-
вог про ви ђе ња. 

Апо стол Пе тар ка же да у Све том пи сму по сто је 
»не ке ства ри те шке раз у ме ти, ко је не на у че ни и не-
у твр ђе ни из вр ћу … на сво ју по ги бао«. (2. Пе тро ва 
3,16) Скло ни сум њи те шко ра зу мљи ва ме ста у Све-
том пи сму ис ти ца ли су као до каз про тив Би бли је, 
али до га ђа се су прот но, она пред ста вља ју сна жан 
до каз о ње ном бо жан ском на дах ну ћу. Да ни је са-
др жа лa ни ка кaв за пис о Бо гу, већ са мо тај ко ји мо-
же мо ла ко раз у ме ти; да су Ње го ву уз ви ше ност и 
ве ли чан стве ност ла ко мо гли схва ти ти огра ни че ни 
умо ви, Би бли ја не би но си ла не сум њи ву по твр ду 
бо жан ског ауто ри те та. Уз ви ше на ве ли чан стве ност 
и не до ку чи вост из ла га них пред ме та, тре ба да нас 
на дах ну ве ро ва њем у њу као у Бож ју реч. 

Би бли ја об ја шња ва исти ну у јед но став но сти и 
са вр ше ној при ла го ђе но сти по тре ба ма и жуд ња ма 
чо ве ко вог ср ца што је из не на ди ло и оча ра ло нај о-
бра зо ва ни је умо ве, a нај скром ни је и нај не о бра зо ва-
ни је оспо со бља ва да пре по зна ју пут спа се ња. Ипак, 
ове јед но став но из не се не исти не угра ђе не су у та ко 
уз ви ше не, та ко да ле ко се жне пред ме те, ко ји пот пу но 
пре ва зи ла зе чо ве ко ву моћ схва та ња, да их мо же мо 
при хва ти ти са мо за то што их је Бог об ја вио. Та ко је 
от кри вен и план спа се ња, па сва ка ду ша мо же да са-
гле да ко ра ке ко је у по ка ја њу тре ба да учи ни пре ма 
Бо гу и ве ри у на шег Го спо да Ису са Хри ста, да би би-
ла спа се на на на чин ко ји је Бог утвр дио; ипак, ис под 
свих исти на ко је мо же мо ла ко схва ти ти, на ла зе се 
тај не ко је скри ва ју Ње го ву сла ву – тај не ко је пре ва-
зи ла зе ум у ње го вом тра га њу, али упр кос то ме, стра-
хо по што ва њем и ве ром на дах њу је сва ког искре ног 
чо ве ка ко ји тра жи исти ну. Што ви ше ис тра жу је Би-
бли ју, то је ду бље ње го во убе ђе ње да је она реч жи-
во га Бо га, и за то се људ ски ра зум кла ња пред ве ли-
чан стве но шћу бо жан ског от кри ве ња.
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По твр ди ти да ни смо у ста њу да пот пу но схва ти-
мо ве ли чан стве не би блиј ске исти не зна чи при зна-
ти да је огра ни че ни ум не спо со бан да схва ти бес-
ко нач но; да чо век сво јим огра ни че ним, људ ским 
зна њем ни је у ста њу да раз у ме на ми сао Све мо гу-
ће га.

По што ни су у ста њу да до ку че све ње не тај не, 
они ко ји сум ња ју и не вер ни ци од би ја ју Бож ју реч, а 
ни сви ко ји твр де да ве ру ју у Би бли ју ни су осло бо ђе-
ни опа сно сти ко ју до но си ово спор но пи та ње. Апо-
стол ка же: »Гле дај те, бра ћо, да не бу де кад у ко ме од 
вас зло ср це не вер ства да от сту пи од Бо га жи во га.« 
(Је вре ји ма 3,12) Ис прав но је да па жљи во про у ча ва-
мо би блиј ска уче ња и ис тра жу је мо »ду би не Бож је« 
(1. Ко рин ћа ни ма 2,10), то ли ко ко ли ко су от кри ве не 
у Све том пи сму. Док »оно што је тај но оно је Го спо-
да Бо га на ше га«, а »јав но је на ше«. (5. Мој си је ва 
29,29) Ме ђу тим, со то на чи ни све да из о па чи ис тра-
жи вач ку моћ људ ског ума. Раз ма тра њу би блиј ских 
исти на при дру же на је охо лост, та ко да љу ди по ста ју 
не стр пљи ви и осе ћа ју се по ни же ни, ако ни су у ста-
њу да на сво је за до вољ ство об ја сне сва ки део Све тог 
пи сма. За њих је ису ви ше по ни жа ва ју ће да при зна ју 
да не схва та ју на дах ну те ре чи. Они ни су спрем ни да 
стр пљи во че ка ју, док Бог не од лу чи да им откри је 
исти ну. Они сма тра ју да је њи хо ва људ ска му дрост, 
без ичи је по мо ћи, до вољ на да им омо гу ћи да схва те 
Све то пи смо, а ка да то не ус пе ју, они упор но по ри чу 
ње гов ауто ри тет. Тач но је да се мно ге те о ри је и док-
три не за ко је се ме ђу љу ди ма ве ру је да по ти чу из Би-
бли је, уоп ште не те ме ље на ње ном уче њу, и у ства ри, 
пот пу но су у су прот но сти са це ло куп ном свр хом 
на дах ну ћа. Ове чи ње ни це по ста ле су узрок сум њи и 
збу ње но сти. Ипак, оне не мо гу би ти при пи са не 
Бож јој ре чи, већ чо ве ко вој из о па че но сти. 

Да је ство ре ним би ћи ма омо гу ће но да стек ну 
пот пу но ра зу ме ва ње Бо га и Ње го вих де ла, и ка да би 
до сти гла ту тач ку, за њих ви ше не би по сто ја ло ни-
ка кво да ље от кри ва ње исти не, ни ка кво на пре до ва-
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ње у зна њу, ни ка кав да љи раз вој ума или ср ца. Бог 
ви ше не би био вр хов ни; а чо век по што је до сти гао 
гра ни цу зна ња и мо гућ но сти, пре стао би да на пре-
ду је. За хва ли мо Бо гу што то ни је та ко. Бог је бес ко-
на чан, у Ње му је »све бла го пре му дро сти и ра зу ма«. 
(Ко ло ша ни ма 2,3) Љу ди ће кроз сву веч ност, мо ћи 
стал но да ис тра жу ју, стал но уче, а ипак ни ка да не ће 
ис цр пи ти бла га Ње го ве му дро сти, Ње го ве до бро те, 
Ње го ве мо ћи. 

Бог же ли да чак и у овом жи во ту, исти не из 
Ње го ве ре чи бу ду об ја шња ва не Ње го вом на ро ду. 
По сто ји са мо је дан на чин да се ово зна ње стек не. 
Зна ње о Бож јој ре чи мо же мо да стек не мо је ди но 
про све тље њем оним Ду хом ко јим је та реч да на. 
»Та ко и у Бо гу што је ни ко не зна осим Ду ха Бо-
жи је га«, »јер Дух све ис пи ту је и ду би не Бож је«. (1. 
Ко рин ћа ни ма 2,11.10) Спа си те ље во обе ћа ње Ње го-
вим след бе ни ци ма би ло је: »Ка да до ђе он, Дух исти-
не, упу ти ће вас на сва ку исти ну … јер ће од Мо је га 
узе ти, и ја ви ће ва м.« (Јо ван 16,13.14)

Бог же ли да чо век ве жба сво ју моћ ра зу ма; про-
у ча ва ње Би бли је оја ча ће и уз ди ћи ум, што ни јед но 
про у ча ва ње не мо же учи ни ти. Ипак, мо ра мо се чу-
ва ти обо жа ва ња ра зу ма, ко ји је под вла шћен сла бо-
сти ма и не по у зда но сти људ ског ро да. Ако не же ли-
мо да нам Све то пи смо бу де не ја сно, та ко да ни 
нај јед но став ни је исти не не мо же мо раз у ме ти, мо-
ра мо да по ка же мо бе за зле ност и ве ру ма лог де те та, 
спрем ног да учи, и да се мо ли мо за по моћ Све то га 
Ду ха. Све сност о Бож јој си ли и му дро сти, и о на шој 
не спо соб но сти да схва ти мо Ње го ву ве ли чи ну, тре-
ба да у нас ули је по ни зност, па ће мо он да отва ра ју-
ћи Ње го ву реч, са све тим стра хо по што ва њем, осе-
ћа ти као да ула зи мо у Ње го ву при сут ност. Ка да 
при ла зи мо Би бли ји, ра зум мо ра да при зна је ауто-
ри тет ко ји је ви ши од ње га, а ср це и ум мо ра ју да се 
по ко ре уз ви ше ном ЈА САМ.

По сто је мно га ме ста на из глед те шка или не ра-
зу мљи ва, ко је ће Бог учи ни ти ја сним они ма ко ји че-
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зну да их раз у ме ју. Ме ђу тим, без вођ ства Све тог Ду-
ха, стал но ће мо би ти по дло жни из вр та њу или 
по гре шном ту ма че њу Све тог пи сма. Мно го је чи та-
ња Би бли је ко ја не до но се ни ка кву ко рист, а у мно-
гим слу ча је ви ма чи нe из ри чи ту ште ту. Кадa без 
ика квог по што ва ња и мо ли тве отва ра мо Бож ју реч, 
кад ми сли и осе ћа ња ни су усред сре ђе ни на Бо га, или 
ни су у скла ду са Ње го вом во љом, ум по ста је по мра-
чен сум њом, а сум њи ча вост се по ја ча ва већ за вре ме 
чи та ња. Не при ја тељ та да го спо дари ми сли ма, и на-
во ди на ту ма че ња ко ја ни су ис прав на. Кад год љу ди 
не же ле да у ре чи ма и де ли ма бу ду у скла ду са Бо гом, 
он да су без об зи ра на сво ју обра зо ва ност, под ло жни 
за блу ди у схва та њу Све тог пи сма, и за то ни је си гур-
но по ве ро ва ти њи хо вим об ја шње њи ма. Они ко ји у 
Све том пи сму тра же не до след но сти, не ма ју ду хов-
ни став. Са та квим из о па че ним по гле дом, они ће 
про на ћи мно ге раз ло ге за сум њу и не вер ство у оно  
што је за и ста јед но став но и ла ко.

Ствар ни раз лог сум њи ча во сти, у ве ћи ни слу ча-
је ва на ла зи се у љу ба ви пре ма гре ху. Уче ња и огра-
ни че ња ко ја по сто је у Бож јој ре чи, не при ја ју гор дом 
ср цу ко је во ли грех, па они ко ји ни су спрем ни да се 
по ко ра ва ју ње ним зах те ви ма, го то ви су да по сум ња-
ју у ње ну ве ро до стој ност. Да би смо до шли до исти не, 
мо ра мо по ка за ти ис кре ну же љу да упо зна мо исти ну 
и спрем ност ср ца да је по слу ша. Сви ко ји у овом ду-
ху при ла зе про у ча ва њу Би бли је, на ћи ће оби ље до-
ка за да је она Бож ја реч, па ће мо ћи да раз у ме ју ње не 
исти не, ко је ће их уму дри ти за спа се ње.

Хри стос је ре као: »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 7,17) 
Уме сто сум ње и не до след не кри ти ке оно га што не 
схва та те, обра ти те па жњу на све тлост ко ја вас већ 
оба сја ва, па ће те при ми ти још ве ћу све тлост. Хри-
сто вом бла го да ћу, спро ве ди те у де ло сва ку ду жност 
ко ја је по ста ла ја сна ва шем ра зу му, па ће те по ста ти 
оспо со бље ни за схва та ње и из вр ша ва ње оних у ко је 
са да сум ња те.
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По сто ји је дан до каз ко ји је сви ма при сту па чан – 
они ма са нај ви шим обра зо ва њем и они ма са нај ни-
жим – до каз ис ку ства. Бог нас по зи ва да про ве ри мо 
ствар ност Ње го ве ре чи, исти ни тост Ње го вих обе ћа-
ња. Он нам на ла же: »Ис пи тај те и ви ди те ка ко је до-
бар Го спод.« (Пса лам 34,8) Уме сто да се по у зда мо у 
ту ђе ре чи, тре ба лич но да се уве ри мо. Он об зна њу је: 
»Ишти те и при ми ће те.« (Јо ван 16,24) Ње го ва обе ћа-
ња би ће ис пу ње на. Ни ка да ни су из о ста ла; ни ка да 
ни су из не ве ри ла. Што се ви ше при бли жа ва мо Ису су 
и ра ду је мо пу ни ни Ње го ве љу ба ви, на ше сум ње и 
та ма иш че зну ће у сја ју Ње го ве при сут но сти.

Апо стол Па вле ка же да Бог »нас из ба ви од вла-
сти там не, и пре ме сти нас у цар ство љу ба ви Си на 
сво је га«. (Ко ло ша ни ма 1,13) Сва ки ко ји је пре шао 
из смр ти у жи вот мо же да »по твр ди да је Бог исти-
нит«. (Јо ван 3,33) Он мо же да по све до чи: »Би ла ми 
је по треб на по моћ, и ја сам је на шао у Ису су. Сва-
кој мо јој по тре би је удо во ље но, глад мо је ду ше је 
уто ље на и са да је за ме не Би бли ја от кри ве ње Ису са 
Хри ста. Пи та те ме за што ве ру јем у Ису са Хри ста? 
За то што је Он мој бо жан ски Спа си тељ. За што ве-
ру јем Би бли ји? За то што сам от крио да је она Бож ји 
глас мо јој ду ши.« У се би мо же мо на ћи осве до че ње 
да је Би бли ја по у зда на, да је Хри стос Бож ји Син. 
Све сни смо да не сле ди мо ве што из ми шље не при-
че. 

Апо стол Пе тар опо ми ње сво ју бра ћу »на пре дуј-
те у бла го да ти и у по зна њу Го спо да на  ше га и Спа са 
Ису са Хри ста«. (2. Пе тро ва 3,18) Ка да Бож ји на род 
на пре ду је у бла го да ти, не пре кид но ће при ма ти ја-
сни ја от кри ве ња из Ње го ве ре чи. Он ће пре по зна-
ти но ву све тлост и ле по ту у свим ње ним исти на ма. 
Ово се по ка за ло као тач но у свим ве ко ви ма цр-
кве не исто ри је, и та ко ће би ти на ста вље но до кра-
ја. »Пут је пра вед нич ки као све тло ви де ло, ко је све 
већ ма све тли док не бу де пра ви дан.« (При че 4,18)

Ве ром мо же мо да упра ви мо по глед у бу дућ ност 
и ухва ти мо се за Бож је обе ћа ње о ра зво ју ума, сје-
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ди ње њу чо ве ко вих спо соб но сти са бо жан ским и 
сва кој ду шев ној сна зи до ве де ној у не по сред ни до-
дир са Из во ром све тло сти. Мо же мо да се ра ду је мо 
што ће све што нас је збу њи ва ло у Бож јем про ви ђе-
њу, та да би ти раз ја шње но, те шко схва тљи ве исти не 
та да ће до би ти об ја шње ње, а та мо где је наш огра-
ни че ни ум от кри вао са мо збр ку и про ма ше не ци-
ље ве, ви де ће мо нај са вр ше ни ји и нај ве ли чан стве ни-
ји склад. »Сад ви ди мо као кроз ста кло у за  го нет ки, а 
он да ће мо ли цем к ли цу; са да по зна јем не што, а он-
да ћу по зна ти као што сам по знат.« (1. Ко рин ћа ни-
ма 13,12)
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Бож ја де ца по зва на су да бу ду Хри сто ви пред -
став ни ци, да от кри ва ју Бож ју до бро ту и ми-
лост. Ка ко нам је Исус от крио пра ви Очев ка-

рак тер, та ко и ми тре ба да от кри је мо Хри ста све ту, 
ко ји ни је упо знао Ње го ву не жну љу бав пу ну са у че-
шћа. »Као што си Ти Ме не по слао у свет«, ре као је 
Исус, »и Ја њих по слах у свет.« »Ја у њи ма и Ти у Ме-
ни… да по зна свет … да си Ме Ти по слао.« (Јо ван 
17,18.23) Апо стол Па вле ре као је Ису со вим уче ни ци-
ма: »Ко ји сте се по ка за ли да сте по сла ни ца Хри сто-
ва«, »ко ју по зна ју и чи та ју сви љу ди.« (2. Ко рин ћа ни-
ма 3,3.2) Исус пре ко сва ког свог де те та ша ље по  сл а  - 
ни цу овом све ту. Ако сте Ису со ви след бе ни ци, Он 
пре ко вас ша ље по сла ни цу по ро ди ци, на се љу, ули ци 
у ко јој жи ви те. Исус, ко ји пре би ва у ва ма, же ли да се 
обра ти ср цу оних ко ји ни су упо зна ти са Њим. Мо жда 
не чи та ју Би бли ју, или не чу ју глас ко ји им се обра ћа 
са ње них стра ни ца; мо жда не за па жа ју Бож ју љу бав у 
Ње го вим де ли ма. Ако сте пра ви Ису со ви пред став-
ни ци, мо жда ће те им по мо ћи да схва те Ње го ву до-
бро ту, и при до би ти их да Га во ле и слу же Му.
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Хри шћа ни су од ре ђе ни да бу ду све тло но ше на 
пу ту пре ма Не бу. Они тре ба да у све ту од сја ју ју све-
тло шћу ко ја их оба сја ва од Хри ста. Њи хов жи вот и 
ка рак тер тре ба да бу ду та кви да пре ко њих дру ги 
стек ну пра во са зна ње о Хри сту и Ње го вој слу жби.

Ако ствар но пред ста вља мо Хри ста , учи ни ће мо 
да Ње го ва слу жба бу де при влач на, јер она то у ства-
ри и је сте. Хри шћа ни ко ји сво ју ду шу оп те ре ћу ју 
ту роб но шћу и жа ло шћу, ко ји гун ђа ју и жа ле се, 
пру жа ју дру ги ма ла жни при каз о Бо гу и хри шћан-
ском жи во ту. Они оста вља ју ути сак да се Бог не ра-
ду је ка да су Ње го ва де ца срећ на, и та ко ла жно све-
до че о не бе ском Оцу.

Со то на ли ку је ка да Бож ју де цу успе да на ве де у 
не вер ство и обес хра бре ње. Он ужи ва ка да нас ви ди 
да не ма мо по ве ре ња у Бо га, ка да сум ња мо у Ње го ву 
спрем ност и си лу да нас спа се. Он је за до во љан ка да 
по ми шља мо да Го спод же ли да нас по вре ди сво јим 
про ви ђе њем. Сли ка о Го спо ду ли ше на ми ло сти и са-
жа ље ња је сте со то ни но де ло. Он не тач но при ка зу је 
исти ну о Ње му. Он ис пу ња ва на ше ми сли ла жним 
пред ста ва ма о Бо гу; и уме сто да го во ри мо исти ну о 
свом не бе ском Оцу, ми че сто усред сре ђу је мо сво је 
ми сли на со то ни но не тач но пред ста вља ње и ома ло-
ва жа ва ње Бо га, ти ме што по ста је мо по до зри ви и гун-
ђа мо про тив Ње га. Со то на увек те жи да вер ски жи-
вот оп те ре ти ту роб но шћу. Же ли да тај жи вот из гле да 
те жак и му чан, и ка да хри шћа нин у свом жи во ту по-
ка же ова кво схва та ње ре ли ги је, та квим не вер ством, 
под у пи ре со то ни ну об ма ну. 

Мно ги, иду ћи ста зом жи во та, за др жа ва ју се због 
сво јих по гре ша ка, про пу ста и раз о ча ра ња, и та ко 
њи хо ва ср ца ис пу ња ва ју жа лост и обес хра бре ње. 
Док сам би ла у Евро пи, јед на се стра ко ја је та ко по-
сту пи ла и би ла у ду бо кој жа ло сти, пи са ла ми је мо-
ле ћи ме за не ку реч охра бре ња. Те но ћи, по што сам 
про чи та ла ње но пи смо, са ња ла сам као да се на ла-
зим у ба шти и не ко ко је из гле да био соп стве ник ба-
ште, во дио ме је ње ним ста за ма. Бра ла сам цве ће и 
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ужи ва ла у ње го вом ми ри су, кад ми је се стра ко ја је 
хо да ла поред ме не, скре ну ла па жњу на не у глед но 
жбу ње ди вље ру же ко је јој је пре пре чи ло пут. На том 
ме сту ја ди ко ва ла је и ту жи ла. Она ни је ишла ста зом, 
на ко јој тре ба да пра ти во ди ча, већ је ко ра ча ла пре ко 
ди вљих ру жа и тр ња. »О«, жа ли ла се она, »зар ни је 
ште та што ову див ну ба шту ква ри тр ње?« Во дич јој 
је на то од го во рио: »Не ди рај тр ње, јер ће те оно са мо 
ра ни ти. Бе ри ру же, љи ља не и ка ран фи ле.«

Зар у ва шем жи во ту ни су по сто ја ли све тли тре-
ну ци? Зар ни сте има ли не ко дра го це но раз до бље 
у ко ме ва м је ср це ра до сно ку ца ло, ода зи ва ју ћи се 
Бож јем Ду ху? Ка да по но во по гле да те по гла вља свог 
жи вот ног ис ку ства, зар ни сте на шли не ке при јат не 
стра ни це? Зар Бож ја обе ћа ња ни су слич на ми ри-
сном цве ћу ко је се ши ри на све стра не око ва ше пу-
та ње? Зар не ће те до пу сти ти да ње го ва ле по та и ми-
рис ис пу ни ра до шћу ва ше ср це?

Ди вље ру же и тр ње са мо ће вас ра ни ти и ожа-
ло сти ти; па ако са мо њих бе ре те, и дру ги ма их по-
кла ња те, зар он да, по ред ома ло ва жа ва ња Бож је до-
бро те, не спре ча ва те љу де око се бе да хо да ју ста зом 
жи во та.

Ни је му дро са ку пља ти не при јат на се ћа ња из про-
шлог жи во та – ње го ве не прав де и раз о ча ра ња – да 
при ча те о њи ма и ту гу је те, док вас не са вла да обес-
хра бре ње. Обес хра бре на ду ша ис пу ње на је та мом, 
ус кра ћу ју ћи са ма се би Бож ју све тлост и ба ца ју ћи 
сен ку на ста зу дру гих.

Хва ла Бо гу на слав ним при зо ри ма ко је нам је по-
ка зао. Са ку пљај мо све та, по у зда на обе ћа ња Ње го ве 
љу ба ви, и имај мо их стал но пред очи ма: Бож ји Син 
ко ји на пу шта Очев пре сто, за о де ва ју ћи сво ју бо-
жан ску при ро ду људ ском да спа се чо ве ка од со то-
ни не си ле; Ње го ва по бе да за нас, ко ја отва ра љу ди-
ма Не бо, приказују ћи људ ском по гле ду при јем ну 
дво ра ну у ко јој Бо жан ство от кри ва сво ју сла ву; па-
ли људ ски род по диг нут из про ва ли је уни ште ња у 
ко ју га је ба цио грех, об на вља ње ве зе са бес ко нач-
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ним Бо гом, а по што је ве ром у на шег От ку пи те ља, 
из др жао бо жан ску про бу, об у чен је у Хри сто ву пра-
вед ност и по диг нут на Ње гов пре сто – то су при зо-
ри о ко ји ма Бог же ли да ду бо ко раз ми шља мо.

Ка да из гле да да сум ња мо у Бож ју љу бав и не ма мо 
по ве ре ња у Ње го ва обе ћа ња, ми ома ло ва жа ва мо Ње-
га и ожа ло шћа ва мо Ње го вог Све тог Ду ха. Ка ко би се 
осе ћа ла мај ка, ка да би се ње на де ца не пре кид но жа-
ли ла на њу, као да им не ми сли до бро, и као да њен 
на пор ко ји је ула га ла це лог жи во та ни је био усме рен 
уна пре ђе њу њи хо вих ин те ре са и да ва њу уте хе? Прет-
по ста ви мо да сум ња ју у ње ну љу бав; то би сло ми ло 
ње но ср це. Ка ко би се осе ћао сва ки ро ди тељ, ка да би 
ње го ва де ца та ко по сту па ла са њим? Ка ко нас мо же 
по сма тра ти наш не бе ски Отац ка да га ји мо не по ве ре-
ње пре ма Ње го вој љу ба ви, ко ја Га је по кре ну ла да да  
свог је ди но род ног Си на да би смо ми жи ве ли? Апо-
стол пи ше: »Ко ји да кле сво га Си на не по ште де, не го 
Га пре да де за све нас, ка ко да кле да нам с Њим све  не 
да ру је?« (Ри мља ни ма 8,32) Ипак, мно ги сво јим де ли-
ма, ако не ре чи ма, го во ре: »Го спод то ни је ми слио за 
ме не. Мо жда Он во ли дру ге, а не ме не.«

Све то на но си ште ту ва шој ду ши, јер сва ка реч 
сум ње ко ју из го во ри те, до зи ва со то ни на ис ку ше-
ња; она у ва ма учвр шћу је скло ност ка сум њи и та ко 
ожа ло шћа ва те ан ђе ле ко ји вам слу же. Ка да вас со-
то на ку ша, не мој те из го во ри ти ни јед ну реч сум ње 
или не си гур но сти. Ако од лу чи те да отво ри те вра та 
ње го вом на го ве шта ју, ум ће се ис пу ни ти не по ве-
ре њем и бун тов ним сум ња ма. Ка да ис ка же те сво-
ја осе ћа ња, сва ка из ра же на сум ња не са мо што ће 
де ло ва ти на вас, већ ће то по ста ти се ме ко је ће ис-
кли ја ти и до не ти род у жи во ту дру гих и мо жда још 
ви ше по спе ши ти ути цај ва ших ре чи. Са ми ће те, 
мо жда, би ти у ста њу да се опо ра ви те од вре ме на ис-
ку ше ња и де ло ва ња со то ни не зам ке, али дру ги ко ји 
су се по љу ља ли ва шим ути ца јем, мо жда не ће мо-
ћи да из бег ну не вер ство ко је сте у њи ма по кре ну ли. 
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За то је ве о ма ва жно да го во ри мо са мо оно што ће 
улива ти ду хов ну сна гу и жи вот!

Ан ђе ли ослу шку ју да чу ју ка кав из ве штај о не-
бе ском Учи те љу под но си те све ту ко ји вас окру жу је. 
Не ка ва ши раз го во ри бу ду о Ње му, ко ји жи ви да 
по сре ду је пред Оцем за нас. Ка да се ру ку је те са при-
ја те љем, не ка сла вље ње Бо га бу де на ва шим усна ма 
и ср цу. То ће при ву ћи ње го ве ми сли Ису су.

Сви има ју не во ље, жа ло сти ко је те шко под но се, 
ис ку ше ња ко ји ма се те шко од у пи ру. Сво је не во ље 
не мој те из но си ти смрт ни ци ма, ко ји су као и ви, из-
не си те све у мо ли тви Бо гу. Не ка по ста не пра ви ло у 
ва шем жи во ту да ни ка да не из у сти те ни јед ну реч 
сум ње или обес хра бре ња. Ви мо же те мно го да учи-
ни те да раз ве дри те жи вот дру гих и оја ча те њи хо ве 
на по ре ре чи ма на де и све те ве дри не.

По сто је мно ге од ва жне ду ше же сто ко при  те-
шње не ис ку ше њем, го то во у при ли ци да кло ну у су-
ко бу са со бом и си ла ма зла. Не мој те обес хра бри ти 
та кве у њи хо вој же сто кој бор би. Бо дри те их ре чи ма 
ко је до но се хра брост и на ду и ко је ће их под сти ца ти 
на њи хо вом пу ту. На тај на чин, Хри сто ва све тлост 
зра чи ће из вас. »Ни је дан од вас не жи ви се би.« (Ри-
мља ни ма 14,7) На шим не све сним ути ца јем дру ги 
мо гу би ти охра бре ни и осна же ни или обес хра бре ни 
и одво је ни од Хри ста и исти не.

По сто је мно ги ко ји има ју по гре шно ми шље ње о 
Хри сто вом жи во ту и ка рак те ру. Сма тра ју да је Он 
био ли шен то пли не и ра до сти, да је био озби љан, 
до сто јан ствен и ту жан. У мно гим слу ча је ви ма це-
ло куп но вер ско ис ку ство обо је но је овим су мор ним 
схва та њем. 

Че сто мо же мо чу ти да је Исус пла као, а да ни је 
по зна то да се сме јао. Наш Спа си те љ је за и ста био 
Чо век бо ла и упо знат са жа ло шћу, јер је сво је ср це 
отво рио за све људ ске бо ли. Ме ђу тим, иако је Ње-
гов жи вот био пун са мо о дри ца ња и осен чен бо лом 
и бри гом, Ње гов дух ни је био скр хан. На Ње го вом 
ли цу ни је ста јао из раз ту ге и не го до ва ња, већ увек 
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крот ко спо кој ство. Ње го во ср це би ло је вре ло жи-
во та и та мо где је сти зао, до но сио је од мор, мир, 
ра дост и сре ћу.

Наш Спа си те љ био је ве о ма озби љан и ре ван, 
али ни ка да ту ро бан и на тму рен. Жи вот оних ко ји 
се угле да ју на Ње га има ће озбиљ не ци ље ве; има ће 
ду бо ко осе ћа ње за лич ну од го вор ност. Ла ко ми сле-
ност не ће би ти ис ка зи ва на, не ће по сто ја ти ни ка кво 
буч но ве се ље, ни ка кве гру бе ша ле; Ису со ва ре ли ги-
ја да је мир ко ји те че као ре ка. Она не га си пла мен 
ра до сти, она не об у зда ва ве дри ну, ни ти ба ца сен ку 
на ве се ло, на сме ја но ли це. Хри стос ни је до шао да 
Му слу же, већ да слу жи, а ка да Ње го ва љу бав ца ру је 
у ср цу, ми ће мо сле ди ти Ње гов при мер.

Ако у сво јим ми сли ма, на пр вом ме сту, чу ва мо 
не љу ба зна и не пра вед на де ла дру гих, би ће нам не-
мо гу ће да их во ли мо, као што је нас Хри стос во-
лео; али ако се на ше ми сли за др жа ва ју на Хри сто-
вој уз ви ше ној љу ба ви и са жа ље њу пре ма на ма, тај 
исти дух би ће из ли вен и на дру ге. Ми ће мо во ле ти 
и по што ва ти јед ни дру ге, упр кос гре шка ма и не са-
вр шен ству ко је увек за па жа мо. По треб но је да га-
ји мо по ни зност и не по ве ре ње у се бе и стр пљи ву 
не жност пре ма гре шка ма дру гих. То ће ис ко ре ни ти 
сва ку уско гру ду се бич ност и учи ни ти нас ве ли ко-
ду шним љу ди ма ши ро ког ср ца.

Псал ми ста ка же: »Уздај се у Го спо да и тво ри до-
бро; жи ви на зе мљи и хра ни исти ну.« (Пса лам 37,3) 
Сва ки дан има сво је те ре те, сво је бри ге и не во ље; 
ка да се срет не мо, ко ли ко смо спрем ни да го во ри-
мо о сво јим те шко ћа ма и ис ку ше њи ма. То ли ко нам 
се не во ља на ме ће, то ли ким стра хо ви ма по вла ђу је-
мо, то ли ке те ре те не спо кој ства но си мо, да би не ко 
мо гао да прет по ста ви да не ма мо Спа си те ља ко ји је 
са жа љи в и ко ји нас во ли, и ко ји је спре ман да слу ша 
иска ња и да нам у сва ко до ба пру жи бр зу по моћ у 
не во љи.

Не ки су увек за у зе ти стра хом и не во љом ко ји 
ни су њи хо ви. Сва ко днев но су окру же ни до ка зи ма 
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Бож је љу ба ви; сва ког да на ужи ва ју у да ре жљи во сти 
Ње го вог про ви ђе ња, али ола ко пре ла зе пре ко ових 
бла го сло ва. Њи хов ум стал но раз ми шља о не чем 
не при јат ном и бо је се да их то мо же сна ћи; ако ипак 
по сто ји не ка те шко ћа, иако не знат на, она за сле пи 
њи хо ве очи да не ви де мно га до бра ко ја тре ба да по-
кре ну њи хо ву за хвал ност. Те шко ће са ко ји ма се су-
сре ћу, уме сто да их усме ре Бо гу, је ди ном Из во ру 
њи хо ве по мо ћи, одва ја ју их од Ње га за то што у њи-
ма бу де не мир и не за до вољ ство.

Да ли по сту па мо до бро ка да смо та ко не вер-
ни? За што би смо би ли не за хвал ни и не по вер љи ви? 
Исус је наш При ја тељ; це ло Не бо по др жа ва на шу 
до бро бит. Не сме мо до пу сти ти да не во ље и бри ге 
из сва ко днев ног жи во та уз не ми ра ва ју наш ум, ни-
ти да нам мр ште че ло. Ако та ко чи ни мо, увек ће-
мо се су о ча ва ти с не чим што ће нас уз не ми ра ва ти 
и му чи ти. Не сме мо по пу сти ти за бри ну то сти ко ја 
на гри за и уни шта ва, али нам не по ма же у под но-
ше њу ис ку ше ња.

Мо жда има те те шко ћа на по слу; ва ши из гле ди 
по ста ју све мрач ни ји, мо жда вам пре ти и гу би так; 
али не мој те се обес хра бри ти; пре пу сти те сво је бри ге 
Бо гу и оста ни те сми ре ни и до бре во ље. Мо ли те се 
за му дрост и раз бо ри то упра вљај те по сло ви ма, и на 
тај на чин спре чи те гу би так и не сре ћу. Учи ни те све 
што је у ва шој мо ћи да оства ри те до бре ре зул та те. 
Исус је обе ћао сво ју по моћ, али не одво је но од ва шег 
на по ра. Кад сте, осла ња ју ћи се на свог По моћ ни ка, 
учи ни ли све што мо же те, ра до сно при хва ти те ис ход. 

Бог не же ли да Ње гов на род па да под те ре том 
бри га. Ипак, наш Бог нас не за ва ра ва. Он нам не го-
во ри: »Не пла ши те се; на ва шем пу ту не по сто је 
опа сно сти.« Он зна да по сто је ис ку ше ња и опа сно-
сти, и Он по ште но по сту па пре ма на ма. Он не на-
ме ра ва да свој на род из ве де из све та гре ха и зла, већ 
му от кри ва сигурно уто чи ште. Ње го ва мо ли тва за 
уче ни ке би ла је: »Не мо лим Те да их узмеш са све та, 
не го да их са чу ваш ода зла.« »У све ту«, на ста вља Он 
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да ље, »ће те има ти не во љу: али не бој те се, јер Ја над-
вла дах свет.« (Јо ван 17,15; 16,33)

Хри стос је у Бе се ди на го ри дао сво јим уче ни ци-
ма дра го це не по у ке о по ве ре њу у Бо га. Ове по у ке би-
ле су на ме ње не охра бре њу Бож је де це кроз ве ко ве, 
па су пу не упут ста ва и уте хе сти гле и до на ших да на. 
Спа си тељ је сво јим след бе ни ци ма ука зао на пти це 
у ва зду ху, ко је су, нео п те ре ће не бри га ма, цвр ку та-
ле сво је ве се ле хва ло спе ве, јер »не се ју, ни ти жа њу«. 
Ипак уз ви ше ни Отац за до во ља ва њи хо ве по тре бе. 
Спа си тељ пи та: »Ни сте ли ви мно го пре те жни ји од 
њих?« (Ма теј 6,26) Ве ли ки Да ро да вац, отва ра сво ју 
ру ку и љу ди ма и жи во ти њама и снаб де ва сва сво ја 
ство ре ња. Пти це у ва зду ху ни су оста ле не за па же не. 
Он не ста вља хра ну у њи хов кљун, али за до во ља ва 
све њи хо ве по тре бе. Оне са ку пља ју зр не вље, ко је је 
Он ра суо за њих. Оне при пре ма ју грађу за сво ја ма-
ла гне зда. Оне хра не сво је пти ће. Оне пе ва ју ћи од-
ла зе на по сао, јер »Отац ваш не бе ски хра ни их«. А 
»ни сте ли ви мно го пре те жни ји од њих«? Зар ни сте 
ви, ра зум ни ду хов ни по што ва о ци Бо га вред ни ји од 
пти ца не бе ских? Зар Тво рац на шег би ћа, Чу вар на-
шег жи во та, Онај ко ји нас је ство рио по свом бо-
жан ском об лич ју, не ће удо во љи ти на шим по тре ба-
ма ако се са мо по у зда мо у Ње га?

Хри стос је ука зао сво јим уче ни ци ма на пољ ско 
цве ће, ко је ра сте у бо га тој рас ко ши и бу ја у јед но-
став ној ле по ти ко ју му је по да рио не бе ски Отац, као 
из раз сво је љу ба ви пре ма чо ве ку. Он је ре као: »По-
гле дај те љи ља не у по љу ка ко ра сту.« Ле по та и јед но-
став ност овог цве ћа ко је по сто ји у при ро ди пре ма-
шу је Со ло му нов сјај. Нај ве ли чан стве ни ја оде ћа ства -
ра на умет нич ком ве шти ном, не мо же да се по ре ди са 
при род ном љуп ко шћу и бли ста вом ле по том цве ћа 
ко је је Бог ство рио. Исус пи та: »А кад тра ву у по љу, 
ко ја да нас јест а су тра се у пећ ба ца, Бог та ко оде ва; а 
ка моли вас, ма ло вер ни?« (Ма теј 6,28.30) Ако Бог, тај 
бо жан ски Умет ник, јед но став ном цве ћу, ко је у јед-
ном да ну уве не, по кла ња не жне и ра зно вр сне бо је, 
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ко ли ко ће ви ше бри ну ти о они ма ко је је ство рио по 
свом об лич ју? Ова Хри сто ва по у ка пред ста вља укор 
бри жним ми сли ма, оп те ре ће но сти не во ља ма и сум-
њи не вер ног ср ца.

Го спод же ли да сви Ње го ви си но ви и кће ри бу ду 
срећ ни, крот ки и по слу шни. Исус ка же: »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.« »Ово вам ка зах, 
да ра дост Мо ја у ва ма оста не и ра дост ва ша се ис-
пу ни.« (Јо ван 14,27; 15,11)

Сре ћа ко ју тра жи мо из се бич них по бу да, из ван 
ста зе слу жбе, не си гур на је, не стал на и про ла зна, 
док ду шу ис пу ња ва уса мље ност и жа лост; али у 
слу жби Бо гу има ра до сти и за до вољ ства; хри шћа-
нин ни је оста вљен да про ла зи не си гур ним ста за ма; 
ни је пре пу штен бес циљ ним жа ло сти ма и раз о ча-
ра њи ма. Ако за и ста не до жи вља ва мо за до вољ ства у 
овом жи во ту, још увек мо же мо би ти ра до сни на да-
ју ћи се веч ном жи во ту.

Ме ђу тим, хри шћа ни чак и ов де мо гу да на ђу ра-
дост у за јед ни ци са Хри стом; мо гу да има ју сјај Ње-
го ве љу ба ви, не пре кид ну уте ху Ње го вог при су ства. 
Не ки ко рак учи њен у жи во ту мо же нас при бли жи ти 
Ису су, мо же нам по да ри ти ду бље ис ку ство Ње го ве 
љу ба ви и мо же нас до ве сти ко рак бли же бла же ном 
до му ми ра. Пре ма то ме, не мој мо од ба ци ти сво је по-
ве ре ње, не го имај мо чвр сто по уз да ње, чвр шће не го 
икад ра ни је. »Дов де нам Го спод по мо же« (1. Са му и-
ло ва 7,12), а Он ће нам по мо ћи до кра ја. По гле дај мо 
спо ме ни ке, де ла трај не вред но сти, ко ји нас под се ћа-
ју на оно што је Бог учи нио да нас уте ши и спа се 
из ру ке уни шти те ља. Са чу вај мо у жи вом се ћа њу сва 
не жна де ла ми ло сти ко ју нам је Бог ука зао – су за ко-
је је обри сао, бо ло ва ко је је убла жио, бри га ко је је 
укло нио, стра хо ва ко је је рас те рао, по тре ба ко је је 
за до во љио, бла го сло ва ко је је по да рио – и та ко ја-
чај мо се бе за све оно што нам пред сто ји у остат ку 
на шег пу та пре ма све том ме сту.
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Ми ни смо у ста њу да уна пред са гле да мо но ве те-
шко ће у на сту па ју ћем су ко бу, али мо же мо да раз-
мо три мо оно што је би ло у про шло сти и оно што 
тре ба да до ђе, и ка же мо: »Дов де нам Го спод по мо же.« 
»До кле тра ју да ни тво ји тра ја ће сна га тво ја.« (5. Мој-
си је ва 33,25) Ис ку ше ња не ће пре ма ши ти на шу сна-
гу ко ја ће нам би ти да та да све то под не се мо. Да кле, 
при хва ти мо овај по сао упра во та мо где се на ла зи мо, 
са ве ром, да ће без об зи ра на оно што ће до ћи, у сра-
зме ри са ис ку ше њем, би ти да та и сна га.

Уско ро ће се не бе ска вра та ши ром отво ри ти да 
Бож јој де ци до пу сте ула зак, а са уса на Ца ра сла ве до 
њи хо вих уши ју до пре ће као нај ра ско шни ја му зи ка: 
»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.« 
(Ма теј 25,34)

Та да ће оку пље ни би ти по здра вље ни до бро до-
шли цом у До мо ви ни ко ју је Исус при пре мио за 
њих. Та мо им не ће чи ни ти дру штво зли са Зе мље, 
ла жљив ци, идо ло по кло ни ци, не чи сти, не вер ни, већ 
ће се дру жи ти са они ма ко ји су по бе ди ли со то ну и 
бо жан ском бла го да ћу из гра ди ли са вр ше ни ка рак-
тер. Сва ка гре шна скло ност, сва ко не са вр шен ство, 
ко ји су их ов де ожа ло шћа ва ли, укло ње ни су Хри-
сто вом кр вљу, а по кло ње ни су им са вр шен ство и 
сјај Ње го ве сла ве ко ји да ле ко пре ва зи ла зе сун че ву 
бли ста вост. Мо рал на ле по та, са вр шен ство Ње го вог 
ка рак те ра зра чи из њих, и по вред но сти ви со ко над-
ма шу је ову спо ља шњу ве ли чан стве ност. Они су без 
ма не пред ве ли ким бе лим пре сто лом, и де ле до сто-
јан ство и пред но сти са ан ђе лима.

Има ју ћи у ви ду слав но на след ство, ко је мо  же би-
ти ње го во, »ка кав ће от куп да ти чо век за сво ју ду-
шу«? (Ма теј 16,26) Он мо же да бу де си ро ма шан, а 
ипак да у се би по се ду је бо гат ство и до сто јан ство, 
ко је му свет ни ка да не мо же да ти. Човек, от ку пље н 
и очи шће н од гре ха, за јед но са свим пле ме ни тим 
си ла ма по све ће ним слу жби Бо гу, пре ва зи ла зи сва ку 
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вред ност; ра дост на Не бу и при су ство Бо га и све-
тих ан ђе ла, због јед не спа се не ду ше, огла ше на је у 
пе сма ма о све тој по бе ди. 

Радост у Господу






