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Блажени који плачу, јер ће се утешити.
(Матеј, 5,4)
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Био је трећи дан по Божићу* 1610. лета Гос под
њег. По Попову су падали мрак и снег.

Петар је седео међу овцама и козама, ослоњен 
на камени зид који је делио јањило од куће. Дрхтао је. 
Чуо је своју жену Ану како јечи и стење, шкрипи зуби
ма, плаче и моли Свету Петку и Пресвету Богородицу 
да јој олакшају. Крај ње су биле њена мајка и нека 
баба са Спасове главе, вешта око жена и порођаја. 

Ана се мучила од јутра. Како је време одмицало, 
глас јој је постајао слабији, и промукао, а дах плићи. 
Он је слушао, немоћан. Кад је минуло подне, почео 
је да стрепи. Предвече, јавио се страх. Знао је да дуг 
и тежак порођај може да убије и мајку и дете. Знао је 
да жене умиру рађајући, често као мушкарци у рато
вима. Та страшна мисао следила му је срце. Осетио 
је снажан бол у грудима, и био је сигуран, ако умру 
Ана и дете, и он ће. 

„Помози Боже и Свети Саво!”, завапио је свом 
душом.

Много је волео Ану. 
Када је први пут видео, била је у колевци, а он 

се још држао за мајчине скуте. Куће су им биле на 
истој стрмој страни брда, њена две стотине момачких 
корака изнад његове, а њихове породице живеле су 

* 28. децембар 1610. по православном, 10. јануар 1611. по 
новом календару
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у слози. Били су деца када је рекао њеном брату да 
ће се ородити. 

Неколико година потом, на ђурђевданском посе
лу, дала му је везену марамицу, као залог своје љубави. 
Стајала је пред њим румених образа и спуштеног по
гледа, стидљива и плаха, и лепа као горска вила. И он 
је осетио како се на њега излива милост Божја.

Била је висока и ломна у струку, имала је дугу 
светлу косу и очи срне. Била је милодушна, честита 
и блага. Стидљива и побожна. Умна и отресита. Била 
је вредна, окретна и вешта у женским пословима. 
Али, осим ових видљивих врлина, Ану је красило и 
нешто неизрециво, што није могло да се види, али 
се осећало. Као да је обележена неким посебним 
знаменом. И то је издвајало међу другим девојкама, 
подједнако лепим, честитим и вредним. Као што је 
њену кућу од свих других у њиховом селу Мркоњићи, 
и диљем Попова, разликовала лоза оног ситног, слат
ког и мирисног црног грожђа које се суши у грозду и 
једе на Божић, самоникла на дан њеног рођења.

Венчали су се оне године када се, како је оста
ло записано, „изнесе Часно Дрво Крста Господњег 
из Хиландара на Херцеговину” и када паде велики 
благослов Божји на страдални и верни светосавски 
народ.

Проживели су три године у љубави и слози. И 
у вери и нади да ће им Бог дати порода. А када су 
окрњили четврту, Вишњи се смиловао. И ево, Ана 
сада рађа у болу, а он чека своју највећу срећу и плаши 
се највеће несреће.

„Помози Боже и Свети Саво!”, завапио је свом 
душом. 

Устао је. Усходао се по тесној одаји. „Помози 
Боже и Свети Саво!”, понављао је наглас, испуњен 
страхом и надом. 
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Онда је чуо да неко слабом руком удара о врата. 
Када их је отворио, угледао је старца који дрхти на 
мразу и вејавици, танко обучен и уморан. 

– Посустао сам на путу. Треба ми предах и од
мор. Да ли би ме пустио да преноћим у твојој кући? 
– питао је.

„Овај мора да је странац и да долази из далека кад 
је овако залутао. А можда га је преварио и овај снег ком 
се нико није надао”, помислио је Петар. Њихова кућа 
била је скрајнута од пута, сто педесет корака уз брдо.

– Пустићу те драге воље, али ноћас обојица 
морамо у јањилу ноћити. У огњеници ми се, да про
стиш, порађа жена. Много се мучи и ко зна кад ће се 
раставити – рекао је. 

– Биће ми добро, само да се склоним са ове 
студени – одговорио је гост. 

Отресао је снег са себе и ушао. 
– Ти седи, а ја идем у мљечару да донесем мало 

мрса, мора да си гладан. 
Петар је кренуо ка вратима, али старац га је 

задржао.
– Има времена, вечераћемо. Него узми овај штап 

и иди па њиме дотакни Ану по крстима.
Петар је био прави хришћанин. Мислио је да 

човек, кад му је тешко, треба да тражи помоћ и утеху 
у цркви и молитви, да моли милост од Бога, Мајке 
Божје и Светитеља, и осуђивао је оне који одлазе код 
врачара и гатара и полажу наду у чини и бајања. Али 
тада, док му је незвани гост пружао свој штап, није 
помислио да то што му је наложио помало личи на 
враџбину. Није се зачудио што путник странац зна 
име његове жене. Није се запитао ко би могао да буде 
тај човек, и како је баш те ноћи дошао пред његова 
врата, већ је послушно прихватио штап и пошао у 
огњеницу. 
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Ана је лежала близу ватре, на каменој постељи 
покривеној сламарицом и простиркама живих боја 
које је сама изаткала. Била је сва у голој води, грчила 
се и увијала као змија у процепу, кркљала је и шиш
тала као пробушен мех. 

– Надај се најгорем, Петре! Неће још дуго – 
рекла му је баба грубо. 

Анина мајка је плакала.
Ана је отворила очи и погледала га је са љубављу 

и тугом, као да се опрашта од њега.
Пришао јој је и дотакао је штапом по крстима, 

баш као што га је упутио странац.
– Помози Боже и Свети Саво! – рекао је, као и 

увек када се надао добру и тражио одбрану од зла. 
Тада је настало чудо.
Ана се намах умирила, као да је помиловао дах 

Божји. Видело се да јој је лакнуло. И док су Петар 
и њена мајка стајали и гледали је, збуњени и пре
страшени помишљу да тај изненадни мир значи да 
њена душа креће за Анђелом Сусретником, Ана се 
напе и дете лако клизну из ње право у руке баби са 
Спасове главе. 

– Мушко! – викнула је Анина мајка.
– Нека је слава и хвала Богу и Светом Сави! – 

прекрстио се Петар.
Срећан и пресрећан, лаке душе, сав ошамућен и 

посрћући, вратио се своме госту и добротвору. 
Желео је да га загрли, да га изљуби као 

најрођенијег, да подели са њим ту радост која га је 
испунила и која хоће да излети из њега као птица. Же
лео је да му се захвали. Кренуо је ка њему раширених 
руку, па је стао. Некако, није се осмелио да му приђе. 

– Сам те је Бог послао! Оволико добро ничим не 
могу да ти вратим – рекао му је, и поклонио се пред 
њим као пред иконом.
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– Вратићеш – осмехнуо се старац. Али Петар га 
није чуо, заглушен сопственим речима.

– Не знам ни ко си, ни одакле си, ни како ти је име, 
ни ко ти је дао овај штап, али наишао си у сретан час 
и помогао ми у великој невољи. И постао си ми род. 
Кумим те Богом и Светим Јованом, буди кум мом сину! 

– Прихватам драге воље! Кумство је велика 
част и за кума и за кумче. То је света веза коју нико 
не може да раздреши. Али, ја ујутро морам даље… 
Него ево како ћемо. Ја ћу ти оставити једно писмо, 
ти га подај попу, па ко буде држао дете на крштењу 
биће мој заступник, а ја ћу бити прави кум. Сад ћу ја 
то да напишем, а ти лези, одмори се.

– Али, ниси вечерао… А и ред је да наздравимо.
Петар је опет кренуо у мљечару. 
– Нисам гладан. А обојица смо уморни. Ти лези, 

а и ја ћу чим завршим писмо.
Петар је повукао мало сена и лисника уза зид и 

легао је. Из огњенице се чула тишина. Прекрстио се 
три пута и заспао.

Пробудио се у зору. Овце су се гуркале и блејале. 
Једна коза брстила је лисник покрај његових ногу. 
Друга је чупкала сено. Кроз виђелицу се пробијала 
рана светлост са истока. Гост се спремао да пође. 

Петар га је први пут јасније видео. Имао је дугу 
браду, мршаво лице испосника, плаве очи и поглед 
који као да види све у човеку. Учинио му се познат, 
као да га је већ негде срео, али није могао да се сети 
ни када ни где. 

– Донеси ми кумче, да га благосиљам – затражио је.
Када му је Петар принео дете, осенио га је 

крсним знаком. Затим је пружио запечаћено писмо.
– Запамти, Петре, ову књигу смеш да даш само 

попу, и ником другом – рекао је опраштајући се.
И отишао је ка путу, брз као сунчев зрак.
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Петар и Ана једва су дочекали крштење. 
Оно писмо мучило их је као тајна. За дугих зим

ских вечери често су седели крај огњишта, гледали 
уснулог сина, и разговарали о ноћи када се родио. 
Питали су се ко је онај тајанствени странац и нагађали 
шта ли је то тако важно и скривено поручио попу. А 
важно јесте, потврђивали су једно другом, чим о томе 
нико ништа не сме да зна.

Чудесни догађај и своју стрепњу поверили су 
само Петровом брату Серафиму. Серафим је био 
монах манастира Завала, угледан међу људима у По
пову као човек велике вере и знања духовног. Слушао 
је ћутећи, а када је Петар завршио своју исповест и 
питао га, и забринут и радознао, да му разјасни шта се 
то збило, само се осмехнуо и рекао да ће на крштењу 
он држати дете у име одсутног кума. 

У наречени дан, баш као што је одредио старац, 
дете и писмо однели су попу Гаврилу, у сеоску цркву 
посвећену Светом Николи. 

Поп је био неодлучан. Како да то писмо прочита 
у дому Господњем, и још наглас, а нико не зна шта 
у њему пише? Бојао се неприкладних речи. Бојао се 
да не увреди Бога и Светог Николу.

– Учини, брате, како нам је казано, и не питај за
што. Верујем да ће писмо све да нам разјасни – рекао 
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је Серафим. – А ако буде греха, нека падне на моју 
душу – додао је. 

И поп Гаврило га је послушао.
На самом почетку потписани се огласио као 

кум и одредио је да се новокрштени зове Стојан. Име 
је знамен, објаснио је, и он га је одабрао да би ово 
чедо Божје било човек чврст и постојан, који стоји 
усправно у свим невољама. А то је важно, јер га кроз 
живот чека мучеништво и страдање. 

Биле су то окрутне речи. Злокобно предсказање. 
Ана је јекнула престрављена, па је заплакала 

немим сузама. 
Петру се учинило да га је неко снажно ударио у 

груди. Колена су му клецнула. Посрнуо је. Није хтео 
да поверује у то пророчанство налик проклетству. Тој 
претњи. Али, веровао је. 

Серафим се поклонио вољи Божјој и детету у 
своме наручју. 

А дете? Дете је гледало широм отворених очију 
и осмехивало се као анђео. 

Поп је наставио да чита, стиснутог грла. 
У наставку писма кум је наредио да они који чују 

ово пророчко слово заувек ћуте о њему. Да га никада 
не помену ни међу собом. И нарочито да пазе да пред 
Стојаном сакрију оно што им је откривено, јер кад 
дође час, он мора сам, својом вољом, да одабере пут 
који му је намењен. 

На крају се казао ко је и својим именом потврдио 
је истинитост својих речи. 

– Сава, Архиепископ српски – прочитао је поп. 
А када је схватио шта је изговорио, занемео је.

Име је заблистало међу окупљенима као зрак 
небеске светлости. 

Попадали су на колена. 
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– Помози Боже и Свети Саво – понављали су. И 
крстили су се, испуњени страхом Божјим. 

Нико није посумњао у речи незнанца. Нико се 
није запитао како онај који је телесно мртав скоро 
четири века може да се јави живима као да је и он 
жив. Знали су да је Творцу и Сведржитељу, и онима 
које је Он одабрао, све могуће. 

И остали су задивљени чудом Божјим које се 
пројавило кроз Његовог угодника. 


