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ПРЕД ГО ВОР

ва књи га на ме ње на је сви ма хри шћа ни ма и хри шћан
ка ма уоп ште, а на ро чи то хри шћан ској омла ди ни, да би 
по бу ди ла љу де на бри гу о ду ши, и да би их та ко уве ла 
у чи та ње и раз у ме ва ње Је ван ђе ља. Јер ни ко не мо же с 

во љом узе ти Је ван ђе ље да чи та ни ти ср цем и умом за ро ни ти 
се у ду би не ње го ве, осим оно га чи ја је се ду ша про бу ди ла, и 
про бу ђе на по че ла да тра жи за до во ље ње сво јих по тре ба, као и 
те ло сво јих. За тво ре ној ду ши Је ван ђе ље мо ра заувек оста ти за
тво ре на књи га. То ни је књи га од ово га све та, да се мо же чи та ти 
и раз у ме ти ла ко као и сва ка дру га књи га. То је есен ци ја ду ше, 
ко ја хра ни и по ји оглад не лу и ожед не лу ду шу. У сну – ма ко ли
ко да је дуг сан – те ло не осе ћа гла ди; но, чим се про бу ди, глад 
по чи ње да га му чи. Та ко и ду ша, док је у сну не осе ћа гла ди; 
но чим се про бу ди, осе ти бо ло ве од ду го трај не гла ди. Та квој, и 
са мо та квој, про бу ђе ној ду ши, Је ван ђе ље је истин ска хра на – 
хра на, а не лек ти ра. Је ли пак са мо те ле сни чо век про бу ђен, док 
ду ша спа ва, бо ље не узи ма ти Све ту Књи гу у ру ке. Јер, те ле сан 
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је чо век као ог ње на пећ у ко јој са Је ван ђе љем би ва оно што и са 
ди ја ман том. Ба чен у огањ, ди ја мант се пре тва ра у угљен, чи та
но од те ле сног чо ве ка, Је ван ђе ље се пре тва ра у угљен, то јест у 
обич ну књи гу, у обич ну мр тву ствар, ко ја вре ди оно ли ко или ни 
оно ли ко – ко ли ко се на пи ја ци пла ти.

Сли ке у овој књи зи ра дио је чу ве ни ен гле ски илу стра тор 
Би бли је, Кларк, а ку пио их је у Лон до ну и по да рио Жич кој Би
бли о те ци „Све ти Ла зар“ је дан по бо жни и че сти ти Бо са нац В. В., 
ко ји не же ли да му се име об ја вљу је. Ова ко он ве ли: „Две го
ди не ја сам у Лон до ну гле дао кроз глад смр ти у очи. Био сам 
без но ва ца, без при ја те ља, без здра вља. Ре шен на са мо у би ство 
до шао сам јед ног да на на је дан мост на Тем зи. Још јед ном сам 
по гле дао к не бу. Но – тај по глед ме је спа сао. Над мо јом гла вом 
кру жи ло је ја то ти ца. Као му ња се ну ми ми сао у гла ви: Бог ко
ји се ста ра о тим ти ца ма, по ста ра ће се и о ме ни. Вра тим се у 
стан. Упра во ни сам ни имао ста на. Спа вао сам по пар ко ви ма. 
Но, упу тим се у је дан свој бив ши стан; не знам за што. Кад сам 
ула зио у ку ћу још ни сам знао шта да ка жем га зда ри ци, зашто 
до ла зим. Но, га зда ри ца чим ме ви де ра до сно уз вик ну: до бро те 
сте до шли, има јед на упут ни ца за Вас. Ни сам зна ла где да је по
шљем. – Од та да жи вот се мој про ме нио. Све је по шло од до бра 
на бо ље. Да нас сам бо гат чо век. Је ди на књи га ко ју сам мо гао 
узе ти у ру ке у да ни ма не сре ће би ло је Је ван ђе ље. А сад има 
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та ко мно го не срећ них и у мо јој отаџ би ни, и ја бих же лео да им 
овим сли ка ма по мог нем да се обра те Је ван ђе љу Хри сто вом, и у 
ње му с на дом и ве ром тра же ле ка сво јој ду ши“.

Ово је ја сан при мер ка ко и да нас у без ду шној Евро пи, ко ја 
је сав свет до би ла, а ду шу из гу би ла, те се про во ди као бо ле сник 
у са мрт ној аго ни ји, има про бу ђе них ду ша. Да, има још про бу
ђе них ду ша, ко је про бу див ши се, осе ћа ју глад и на ла зе хра не у 
Је ван ђе љу. За то се сун це још не га си на не бу.

Уз Ча сни Пост
Ча чак – 1920.

Епи скоп Жич ки Ни ко ла
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РО ЂЕ ЊЕ 

по чет ку бје ше Ри јеч, и Ри јеч бје ше у Бо га, и Бог бје ше 
Ри јеч. – Она бје ше у по чет ку у Бо га. Све је кроз Њу по
ста ло, и без Ње ни шта ни је по ста ло што је по ста ло.
У њој бје ше жи вот, и жи вот бје ше ви дје ло љу ди ма. И ви

дје ло се сви је тли у та ми, и та ма га не об у зе...
Бје ше ви дје ло исти ни то ко је оба сја ва сва ко га чо вје ка ко ји 

до да зи на сви јет.
На сви је ту бје ше, и сви јет кро зањ по ста, и сви јет Га не по

зна. К сво ји ма до ђе, и сво ји Га не при ми ше. А ко ји Га при ми ше 
да де им власт да бу ду си но ви Бож ји, ко ји вје ру ју у име Ње го во; 
ко ји се не ро ди ше од кр ви, ни од во ље тје ле сне, ни од во ље му
же вље, не го од Бо га.

И Ри јеч по ста де ти је ло и усе ли се у нас, пу на бла го да ти и 
исти не; и ви дје смо сла ву Ње го ву, сла ву Је ди но род но га од Оца“.

Ова ко опи су је Је ван ђе лист ва си он ски зна чај Хри ста као 
Ре чи Бож је, то јест Ра зу ма Бож је га (грч ка реч ло гос зна чи реч, и 
ра зум). Ра зум и Реч у Бо га је јед но и исто. Кроз свој Ра зум Бог 
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је ство рио све што је ство рио. Но за јед но с Ра зу мом Бож јим у 
све ство ре не ства ри ула зи жи вот и све тлост. Пу но ћа Бож јег Ра
зу ма пак, и Жи во та и Све тло сти, об ја ви ла се у исто ри ји све та 
те ле сно, ви дљи во, пр ви пут у Ису су Хри сту. У нај ви шој ме ри, 
уко ли ко се бес ко нач ни Бог мо гао от кри ти љу ди ма као Све тлост, 
Љу бав и Исти на, Он се от крио у Ису су Хри сту, Си ну Свом Је ди
но род ном, Спа си те љу на шем.

А исто риј ски ова ко Је ван ђе лист опи су је са мо ро ђе ње Ису
са Хри ста:

„У то ври је ме изи ђе за по ви јест од ћe ca pa Ав гу ста да се по
пи ше сав сви јет. Ово је био пр ви по пис за вла да ња Ки ри но ва 
Си ри јом.

И по ђо ше сви да се по пи шу сва ки у свој град. Та да по ђе 
и Јо сиф из Га ли ле је из гра да На за ре та у Ју де ју у град Да ви дов 
ко ји се зва ше Ви тле јем, јер он би ја ше из до ма и пле ме на Да ви
до ва, да се по пи ше с Ма ри јом, ис про ше ном за ње га же ном, ко ја 
бје ше труд на.

И кад она мо би ја ху, до ђе ври је ме да она ро ди. И ро ди си
на сво је га пр вен ца, и мет ну га у ја сле; јер им не би ја ше мје ста у 
го сти о ни ци.

И би ја ху па сти ри у оно ме кра ју ко ји чу ва ху ноћ ну стра жу 
код ста да сво је га. И гле, ан ђео Го спод њи ста де ме ђу њих, и сла
ва Го спод ња оба сја их; и упла ши ше се вр ло. И ре че им ан ђео: 
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не бој те се; јер гле, ја вљам вам ве ли ку ра дост ко ја ће би ти све
му на ро ду. Јер вам се да нас ро ди спас, ко ји је Хри стос Го спод у 
гра ду Да ви до ву. И ето вам зна ка: на ћи ће те ди је те по ви то гдје 
ле жи у ја сла ма.

И ује дан пут ста де с ан ђе лом мно штво вој ни ка не бе ски јех, 
ко ји хва ља ху Бо га го во ре ћи: Сла ва на ви си ни Бо гу, и на зе мљи 
мир, ме ђу љу ди ма до бра во ља.

И кад ан ђе ли оти до ше од њих на не бо, па сти ри го во ра ху 
је дан дру го ме: хај де мо до Ви тле је ма, да ви ди мо то што се та мо 
до го ди ло, што нам ка за Го спод. И до ђо ше бр зо, и на ђо ше Ма ри
ју и Јо си фа, и ди је те гдје ле жи у ја сла ма. А кад ви дје ше, ка за ше 
све што им је ка за но за то ди је те.

И сви ко ји чу ше ди ви ше се то ме што им ка за ше па сти ри. 
А Ма ри ја чу ва ше све ри је чи ове и сла га ше их у ср цу сво је му”.

Ова ко пак пи ше о Хри сто вом ро ђе њу је дан ве ли ки фран цу
ски пи сац на шег вре ме на, Едвард Ши ре: „Све ча ни час, од суд ни 
тре ну так у исто ри ји! Та јан стве но – и с ка квом не из мер ном љу
ба вљу! – не бе сне си ле су ра ди ле од о зго кроз хи ља де го ди на при
пре ма ју ћи до ла зак Хри стов и чи не ћи да Он све тли чо ве чан ству 
кроз оста ле бо го ве (ко је су љу ди икад обо жа ва ли). Вр то глав но и 
са го ру ћом же љом оке ан људ ски ди гао се од о здо као у јед ном ви
хо ру да за јед но с на ро дом изра иљ ским обра зу је, на вр ху вр хо ва 
сво га раз ви ћа, јед но те ло до стој но да при ми Ме си ју. И та ко се 
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нај зад ис пу ни ла же ља ан ђе ла, сан му дра ца, крик про ро ка. Две 
спи ра ле су се до дир ну ле. Ви хор бо жан ске љу ба ви од о зго сје ди
нио се са ви хо ром људ ског стра да ња од о здо.”

А цр ква пра во слав на пе ва о Ро жде ству Хри сто ву:
„Не бо и зе мља са ста ше се да нас, ка да се ро ди Хри стос. Да

нас Бог си ђе на зе мљу а чо век се по пе на не бо. Чо ве ка ра ди да
нас се ви ди у те лу онај ко ји се по при ро ди не ви ди. За то му и ми 
клик ни мо у сла во по ју: Сла ва на ви си ни Бо гу, а на зе мљи мир, 
Спа си те љу наш, сла ва ти.“







19

ИС ПУ ЊЕ НА ПРО РО ЧАН СТВА

о ла зак Хри ста Спа си те ља, Бо га у об ли ку чо веч јем, оче ки
ван је и про ро ко ван у свим ре ли ги ја ма пре хри шћан ским, 
не где ја сни је не где не ја сни је, не где ре чи ма не где кул том. 
У ин диј ској ве ри бра ма ни зму, др жа ло се од увек и др жи се 

и са да, да Бог Ши ва, дру го ли це Бо жан ске Тро ји це, Бож ји ра зум 
или Ин те лект, по ја вљу је се с вре ме на на вре ме ме ђу љу ди ма у људ
ском те лу, да љу де по у чи и упу ти до брим пу тем.

У ва ви лон ским и еги пат ским хра мо ви ма одр жа ва ла се 
кроз мно ге ве ко ве тра ди ци ја, да ће се од јед не не ви не и све те 
де вој ке ро ди ти Спа си тељ све та. Грч ки исто ри чар Хе ро дот опи
су ју ћи ове хра мо ве ве ли: „при вр ху по след ње ку ле (хра ма) на
ла зи се јед на ка пе ла, у ко јој је јед на бо га то оки ће на по сте ља, и 
крај ове сто од зла та... Пре ма оно ме што при ча ју хал деј ски све
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ме ђу свих же на иза брао Бог. Они ве ле, прем да се ме ни то чи ни 
сум њи во, да сам Бог си ла зи у храм и од ма ра се на по сте љи, исто 
она ко као што би ва и у Те ба ма у Егип ту пре ма ве ро ва њу Егип
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ћа на. Јер и та мо јед на же на спа ва у хра му Ју пи те ра Те бан ског 
(Ози ри са), и др жи се и у јед ном и у дру гом ме сту, да ове же не 
не ма ју ни ка ква од но са са смрт ни ма.“ 
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де вој ке и Ду ха Бож је га, као што је про рок Иса и ја још пре то га про
ри цао ме ђу Је вре ји ма на јед ном ме сту: „гле дје вој ка ћe за труд не ти 
и ро ди ће си на и на дје ну ће му име Ема ну и ло,“ и на дру гом: „јер 
нам се ро ди ди је те, син нам се да де, ко је му је власт на ра ме ну, име 
ће му би ти див ни, са вјет ник, Бог сил ни, отац вјеч ни, кнез ми ра.“

На 600 го ди на пак пре Хри ста про ре као је сам Бу да, осни
вач моћ не бу диј ске ве ре, до ла зак Спа си те ља на сле де ћи на чин. 
Ка да је већ био при смр ти и ка да су га ожа ло шће ни уче ни ци пи
та ли: „Ко ће нас учи ти ка да ти одеш?“ Бу да од го во ри: „у од ре ђе
но вре ме ја ви ће се у све ту је дан дру ги Бу да, Све ти тељ Је дан, у 
нај ве ћем сте пе ну Оба сја ни, об да рен му дро шћу у вла да њу, про
ниц љив, по зна ва лац Ва си о не, је дан не срав њи ви Вођ љу ди и Го
спо дар ан ђе ла и смрт них. Он ће вам от кри ти исте веч не исти не 
ко је сам вас и ја учио. Он ће про по ве да ти сво ју ре ли ги ју, слав ну 
по свом по ре клу, слав ну у сво јој уз ви ше но сти и слав ну по ци љу, 
ка ко у ду ху та ко и у фор ми. Он ће об ја ви ти је дан ре ли ги о зни 
жи вот, са вр шен и чист, ка кав сам и ја об ја вио.”

21

Упи та ше: „Ка ко ће мо гa ми по зна ти?“, на шта Бла го сло ве
ни (Бу да) ре че: „ње га ће зна ти по име ну, „Ма те ја” (Ме си ја) што 
зна чи, „онај чи је је име ми ло шта.”

Но, је вреј ском на ро ду би ло је да но да се кроз ње га про ре
че Спа си тељ до у са ме по је ди но сти. Ова про ро чан ства би ла су 
дво ја ка: 1) кроз исто риј ске до га ђа је и сим бо ле, и 2) кроз уста 
на дах ну тих љу ди. Ми ће мо ов де на ве сти са мо не ко ли ко, из 
огром ног бро ја про ро чан ста ва. Та ко: два на ест пле ме на Изра
и ље вих про ро чан ство су два на ест апо сто ла; зми ја у пу сти њи – 
Рас пе ће Хри сто во; Јо на у утро би ки та – три да на смр ти Хри сто
ве; лу та ње Је вре ја у пу сти њи – лу та ње љу ди без Хри ста; обе ћа на 
зе мља – Цар ство Хри сто во; кла ње пас хал ног јаг ње та – за кла ње 
Хри ста ра ди на ших гре хо ва; ма на с не ба – Хри стос као жи во
твор ни хлеб не бе сни, итд. Про ро чан ства по је ди них на дах ну
тих љу ди ми ће мо на во ди ти, сход но до га ђа ји ма из је ван ђел ске 
исто ри је, на сле де ћим стра на ма. Ов де пак на во ди мо са мо про
ро чан ства о Јо ва ну Пре те чи: „Ево ја ћу по сла ти ан ђе ла сво је га, 
ко ји ће при пра ви ти пут пре да мном, и из не на да ће до ћи у цр
кву сво ју Го спод, ко је га ви тра жи те, и ан ђео за вјет ни, ко је га ви 
же ли те, ево до ћи ће, ве ли Го спод на вој ска ма “ Сам Јо ван ре че 
за се бе „ја сам глас оно га што ви че у пу сти њи: „при пра ви те пут 
Го спод њи, као што ка за пророк Иса и ја.“
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И та ко, Хри стос је до шао на зе мљу као ду го о че ки ва ни, 
мно го же ље ни Спа си тељ свих на ро да. Сви нај ви ши иде а ли, из
ре че ни људ ским је зи ком ма на ком кра ју све та и ма у ком на
ро ду, по ка за ли су се у Ње му у те лу и ду ху. Све че жње људ ске 
за јед ним бо го чо ве ком оства ри ле су се у Ње му. Све слут ње и 
на го ве ште ња људ ска о жи вом ду хов ном све ту из над зе маљ ског 
смрт ног жи во та сјај но су се об и сти ни ла у Ису су.

Исус Хри стос је нај ве ћи про зор у исто ри ји људ ској, про
ре зан из ме ђу не ба и зе мље. Бла го ожа ло шће ним, по ни же ним 
и увре ђе ним; бла го пра вед ним и чи сто ср дач ним, – јер кроз 
тај про зор мо гу ви де ти уте ху и ра дост, ко ју је Го спод Са ва от 
при пре мио сви ма они ма, ко ји иду за Хри стом. Ко ме очи ни су 
за ма гље не гре хом, не ка гле да кроз тај ве ли ки про рез на та ми  
зе маљ ског жи во та и ви де ће ду хов но цар ство Бож је, ко је сви му
дра ци зе маљ ски не мо гу ни ми шљу ми сли ти ни ти је зи ком ис
ка за ти.
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КР ШТЕ ЊЕ

то вре ме до ђе Исус на Јор дан да се кр сти. А на Јор да ну 
по зи ва ше на по ка ја ње и кр шта ва ше ве ли ки пу стињ ски 
про рок Јо ван. Об ред кр ште ња тре бао је у хри шћан ској 
цр кви да за ме ни об ред об ре за ња у цр кви изра иљ ској. 

Као што је не гда на род изра иљ ски тре бао да пре ђе Јор дан па 
да уђе у Ка нан, та ко је са да кр ште ње би ло ка пи ја за улаз у но ву 
обе ћа ну зе мљу – у цар ство Хри сто во.

Ова ко опи су је Је ван ђе лист Јо ва на Кр сти те ља и кр ште ње 
Хри сто во: „У оно пак вре ме до ђе Јо ван Кр сти тељ и уча ше у пу
сти њи Ју деј ској. И го во ра ше: по кај те се, јер се при бли жи Цар
ство не бе ско. А Јо ван има ше ха љи ну од дла ке ка ми ље и по јас 
ко жан око се бе; а хра на ње го ва бе ја ху ска кав ци и мед ди вљи. 

Та да из ла жа ше к ње му Је ру са лим и сва Ју де ја, и сва око ли на 
Јор дан ска. И он их кр шћа ва ше у Јор да ну, и ис по ви је да ху гри је хе 
сво је. А кад ви дје (Јо ван) мно ге фа ри се је и са ду ке је гдје иду да их 
кр сти, ре че им: по ро ди аспи ди ни! ко ка за ва ма да бје жи те од гње
ва ко ји иде? Ро ди те да кле род до сто јан по ка ја ња. И не ми сли те и 
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не го во ри те у се би: има мо оца Авра а ма; јер вам ка жем да мо же 
Бог и од ка ме на ово га по диг ну ти дје цу Авра а му. Већ и сје ки ра код 
ко ри је на др ве ту сто ји; сва ко да кле др во ко је не ра ђа до бра ро да, 
си је че се и у огањ ба ца. Ја да кле кр шћа вам вас во дом за по ка ја ње; 
а онај што иде за мном, ја чи је од ме не: ја ни је сам до сто јан ње му 
обу ће по ни је ти; он ћe вас кр сти ти Ду хом Све ти јем и ог њем. Ње му 
je ло па та у ру ци ње го вој, па ће отри је би ти гум но сво је, и ску пи ће 
пше ни цу сво ју у жит ни цу, а пле ву ће са же ћи ог њем вјеч ни јем.

„А сју тра дан ви де Јо ван Ису са гдје иде к ње му и ре че: гле, 
јаг ње Бож је, ко је узе на се гри је хе сви је та. Ово је онај за ко га ја 
ре кох: за мном иде чо вјек ко ји пре да мном по ста де, јер при је 
ме не бје ше. И ја га не зна дох: не го да се ја ви Изра и љу, за то ја 
до ђох да кр стим во дом.”

„И свје до чи Јо ван го во ре ћи: ви дјех Ду ха гдје си ла зи с не ба 
као го луб и ста де на ње му. И ја га не зна дох, не го онај ко ји ме 
по сла да кр стим во дом он ми ре че: на ко га ви диш да си ла зи Дух 
и сто ји на ње му, то је онај ко ји ће кр сти ти Ду хом Све ти јем. И 
ја ви дјех и за свје до чих да је овај Син Бож ји. – А сју тра дан опет 
ста ја ше Јо ван и дво ји ца од уче ни ка ње го ви јех. И ви дјев ши Ису
са где иде ре че: гле, јаг ње Бож је! И чу ше оба уче ни ка кад го во
ра ше, и оти до ше за Ису сом.”

За што се Хри стос кр стио? Не због по ка ја ња, јер он ни је 
имао за што да се ка је, не го „да ис пу ни сва ку прав ду”, да дâ при
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мер и је дан но ви знак, ко ји тре ба да слу жи као знак сту па ња у 
но ви за вет (са вез с Бо гом).

У Је ван ђе љу се го во ри о две вр сте кр ште ња: во дом и Ду хом 
Све тим и Ог њем. Кр ште ње во дом, то је Јо ва но во кр ште ње, а кр
ште ње Ду хом Све тим и Ог њем, то је кр ште ње Хри сто во. Пр во 
кр ште ње је за по ка ја ње и опро штај гре хо ва. Но, шта је дру го кр
ште ње – Ду хом Све тим и Ог њем? Све ти Дух озна ча ва Бо жан ску 
Исти ну, ко ја осве тља ва, а огањ озна ча ва Бо жан ску Љу бав, ко ја 
за гре ва. Оту да, би ти кр штен Ду хом и ог њем зна чи би ти осве
тљен Бо жан ском Исти ном и за гре јан Бо жан ском Љу ба вљу. А 
ово опет зна чи пот пун ду хов ни пре по ро ђај чо ве ка. За то и ве ли 
Го спод: „ако се ко на но во не ро ди, не мо же ви дје ти цар ства Бож
је га... Ако се ко не ро ди во дом и Ду хом, не мо же ући у цар ство 
Бож је.“ Кр ште ње во дом пред ста вља ро ђе ње јед но га чо ве ка за 
хри шћан ску цр кву. Као што при род ним ро ђе њем чо век по ста је 
члан чо ве чан ског дру штва, та ко кр ште њем во дом чо век по ста
је члан хри шћан ског дру штва. То је пр во ро ђе ње хри шћа ни на 
као хри шћа ни на. А дру го ро ђе ње хри шћа ни на као жи вог чла на 
ми стич но га те ла Хри сто ва, као пра вог чла на цар ства Бож је га, 
би ва кроз кр ште ње Ду хом Све тим и ог њем. Јер мно ги од оних, 
ко ји су кр ште ни (или ро ђе ни) са мо во дом сур ва ће се у Па као; 
док сви они, ко ји су „на но во ро ђе ни“ Ду хом и ог њем, по ди ћи ће 
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„И свје до чи Јо ван го во ре ћи: ви дјех Ду ха гдје си ла зи с не ба 
као го луб и ста де на ње му. И ја га не зна дох, не го онај ко ји ме 
по сла да кр стим во дом он ми ре че: на ко га ви диш да си ла зи Дух 
и сто ји на ње му, то је онај ко ји ће кр сти ти Ду хом Све ти јем. И 
ја ви дјех и за свје до чих да је овај Син Бож ји. – А сју тра дан опет 
ста ја ше Јо ван и дво ји ца од уче ни ка ње го ви јех. И ви дјев ши Ису
са где иде ре че: гле, јаг ње Бож је! И чу ше оба уче ни ка кад го во
ра ше, и оти до ше за Ису сом.”

За што се Хри стос кр стио? Не због по ка ја ња, јер он ни је 
имао за што да се ка је, не го „да ис пу ни сва ку прав ду”, да дâ при
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мер и је дан но ви знак, ко ји тре ба да слу жи као знак сту па ња у 
но ви за вет (са вез с Бо гом).

У Је ван ђе љу се го во ри о две вр сте кр ште ња: во дом и Ду хом 
Све тим и Ог њем. Кр ште ње во дом, то је Јо ва но во кр ште ње, а кр
ште ње Ду хом Све тим и Ог њем, то је кр ште ње Хри сто во. Пр во 
кр ште ње је за по ка ја ње и опро штај гре хо ва. Но, шта је дру го кр
ште ње – Ду хом Све тим и Ог њем? Све ти Дух озна ча ва Бо жан ску 
Исти ну, ко ја осве тља ва, а огањ озна ча ва Бо жан ску Љу бав, ко ја 
за гре ва. Оту да, би ти кр штен Ду хом и ог њем зна чи би ти осве
тљен Бо жан ском Исти ном и за гре јан Бо жан ском Љу ба вљу. А 
ово опет зна чи пот пун ду хов ни пре по ро ђај чо ве ка. За то и ве ли 
Го спод: „ако се ко на но во не ро ди, не мо же ви дје ти цар ства Бож
је га... Ако се ко не ро ди во дом и Ду хом, не мо же ући у цар ство 
Бож је.“ Кр ште ње во дом пред ста вља ро ђе ње јед но га чо ве ка за 
хри шћан ску цр кву. Као што при род ним ро ђе њем чо век по ста је 
члан чо ве чан ског дру штва, та ко кр ште њем во дом чо век по ста
је члан хри шћан ског дру штва. То је пр во ро ђе ње хри шћа ни на 
као хри шћа ни на. А дру го ро ђе ње хри шћа ни на као жи вог чла на 
ми стич но га те ла Хри сто ва, као пра вог чла на цар ства Бож је га, 
би ва кроз кр ште ње Ду хом Све тим и ог њем. Јер мно ги од оних, 
ко ји су кр ште ни (или ро ђе ни) са мо во дом сур ва ће се у Па као; 
док сви они, ко ји су „на но во ро ђе ни“ Ду хом и ог њем, по ди ћи ће 



се у ан ђел ско Цар ство не бе ско. То су пра ви след бе ни ци Хри сто
ви, за ко је је Отац при пре мио ве ли ку ра дост на не бу.

Но, без по ка ја ња не ма но вог ро ђе ња. За то и ве ли све ти Исак 
Си рин: „не ма гре ха нео про сти вог осим гре ха не по ка ја ног.“ Са
мо по ка ја не гре хе Бог опра шта. По ка ја њем чо век се сма њу је у 
очи ма сво јим, но ра сте у очи ма Бож јим.

„Пред ве ли чи ном Бож јом не ма ни че га ве ли ког, а пред Ње
го вом бла го шћу не ма ни че га ма лог.“
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