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ПРОЗА

Бу ди те про ла зни ци  – го во рио сам ма лој бра ћи у Је ру са ли -
му  –  се ћај те се бу дућ но сти, се ћај те се смр ти. И још сам

их учио да је основ ни про блем ве ћи не љу ди тај што ми сле да
ни ка да не ће умре ти. Мно ги се и по на ша ју у скла ду са тим убе -
ђе њем, јер су оси о ни, по хлеп ни и без ду шни по пут бе смрт ни ка.
А на кра ју – ипак умру! Та ко се њи хов про блем умно жа ва.

Ни ка да се ни сам бо јао смр ти, али сам се пла шио уми ра ња.
Вер ни жи ве да би умр ли, и уми ру да би по но во жи ве ли. Без -
бо жни ци не мо гу да умру, јер ни ка да ни су ни жи ве ли. Они су
мр тви пре не го што на пу сте овај свет.

Увек сам го во рио они ма ко ји су хте ли да чу ју, да је смрт
при ви ле ги ја. Ја, Ја ков Је ру са лим ски, не до стој ни слу га Бож ји,
ко јег без ика квог оправ да ња зо ву још и бра том Го спод њим,
умро сам три де се те го ди не на кон кон чи не на шег Учи те ља.
По стра дао сам, и та ко до жи вео ми лост од сут но сти.

Од сут ност је дар са ко јим се љу ди те шко ми ре. Ка да је Он
оти шао, след бе ни ци су по жу ри ли да му про на ђу на след ни ка
на зе мљи. Јед ни су пред ла га ли Пе тра, дру ги Па вла, тре ћи Јо -
ва на, че твр ти ме не... Го то во ни ко ни је раз у мео да је Он оти -
шао да би остао са на ма, и да Ње му не тре ба ју на след ни ци, већ
след бе ни ци. Ни ја, ни мо ја бра ћа, ни смо га раз у ме ли док је био
ме ђу на ма, али ка да је од сту пио, осе ти ли смо ње го во при су -
ство.

Од у век сам знао да сам не до сто јан да се по ро ђе њу на зи -
вам Ње го вим бра том. Го во рио сам они ма ко ји су ме на зи ва ли
бра том Го спод њим: мој отац ни је и Ње гов Отац, али Ње гов
Отац је сви ма на ма Отац, и ко ли ко сам му ја брат, то ли ко сте
му сви ви бра ћа.

Ка да је наш отац де лио свој име так, мо ја бра ћа, Јо си ја, Си -
мон и Ју да, по бу ни ли су се за то што је је дан тал хтео да по кло -
ни и Ње му, а ја сам их мо лио да га при мим на свој део, као су -
на след ни ка. За то су не ки по гре шно по ми сли ли да сам му ја
брат, јер сам по де лио са њим свој бед ни име так, а он је са
мном по де лио оно што је нај вред ни је и што се де о бом уве ћа ва.

На по слет ку су бра ћа иза бра ла ме не да во дим на шу ма лу
оп шти ну у Је ру са ли му. Ре кли су ми да сам пра ве дан и да ћу то
по нај бо ље ра ди ти. А шта је на овом све ту пра вед но, и ко је до -
сто јан да се на зо ве пра вед ни ком? Гор ка зе маљ ска прав да са -
ши ве на је од ту ђих су за, и ја ни ка да ни сам стре мио та квој
прав ди.

Свет ле жи на при чи. И жи ви од при че. Од ме не су тра жи -
ли да их во дим кроз жи вот као кроз при чу. По не кад сам пи -
сао они ма ко ји ма ни сам мо гао да го во рим. А пи са ње је нај те -
жи за нат, јер се са сто ји од бри са ња. Ни кад се не мо же ре ћи то -
ли ко му дро сти, ко ли ко се мо же пре ћу та ти глу по сти. Књи -
жев ни ци оки ва ју жи вот у ре чи, јер не ма ју хра бро сти да про -
жи ве оно о че му пи шу. Не знам да ли је оно што сам на пи сао

сти гло до ср ца љу ди ко ји ма сам се обра ћао. Мој је био са мо
труд, а сла ва Бо гу. Они ма ко ји су во ле ли да чи та ју, го во рио
сам да Реч мо ра да се пре тво ри у де ло, и да обра ће ни мо ра ју
да па зе на је зик, јер је пра зно сло вље по губ но за ду шу.

У при чи је, ме ђу на ма, нај ве ћи био Па вле. Он је ишао ис -
пред свих, го во ре ћи: Че му на све ту на ро ди ако по сто је љу ди?,
али га је ма ло ко раз у мео. Ја сам га во лео, иако га че сто ни сам
схва тао. Во лео сам га, јер је био Бож ји, а Је хо ви на је во ља да
смо сви раз ли чи ти под ка пом не бе ском, и да сва ко има свој
пут.

С Па влом ме сје ди ња вао пре зир по је ди не бра ће ко ја су нас
гле да ла са ни по да шта ва њем, јер ни смо би ли Ра ви је ви уче ни ци
за ње го ва жи во та, већ нам се ја вио тек по сле сво је смр ти. Би ло
је то сто га што су ма ло вер ни ви ше це ни ли жи вот не го смрт, и
што ни су схва та ли да се од Жи во га мо же учи ти и по сле ње го -
ве смр ти.

Сва ки чо век је је дин ствен и не по но вљив, и то је Бож ја во -
ља, а јед на кост су из ма шта ли љу ди, да би се би олак ша ли жи -
вот. По што су љу ди не јед на ки, основ ни про блем чо ве чан ства
је у то ме што ве ћи на не зна где им је ме сто у тој не јед на ко сти.
Сва ки чо век до бро зна ко ли ко вре ди, али јед ни дру ги ма то не
же ли мо да при зна мо. Та ко се бо ри мо за ла жну јед на кост, и у
тој бор би ку пу је мо јед на кост по це ну јед но лич но сти.

Ни је те шко би ти апо стол, те шко је би ти чо век. Во дио сам
за јед ни цу тр пе зе три де сет го ди на, ка ко сам нај бо ље знао. По -
не кад је би ло муч но, а по не кад и не мо гу ће. Бра ћа су че сто тра -
жи ла од ме не да их пред во дим у дав но за вр ше ним бит ка ма, са
чи јим ис хо дом се ни су ми ри ли.

Са ста вио сам слу жбу Оном Ко ји Је сте, али су ми не ки од
бра ће за ме ра ли да је пре ду гач ка. Ако је жи вот кра так, а цео
жи вот је слу жба Бо гу, ка ко он да јед но обич но мо леп стви је мо -
же би ти пре ду гач ко? Ме ни је це ла ноћ би ла крат ка за раз го -
вор са Уте ши те љем, јер сва ки до бри дар и сва ки по клон са вр -
ше ни од о зго је, до ла зи од Оца све тло сти...

Учио сам бра ћу да чо век по чи ње да ве ру је оног тре на кад
сва ко днев но, у по слу или од мо ру, у за јед ни ци, са мо ћи, на ја -
ви или у сну, осе ћа ми сао о Бо гу и смр ти. Све оста ло је лаж и
из не ве ра ва ње са мог се бе. Убр зо по што је Он оти шао и оста -
вио нам на са ве сти да жи ви мо и уми ре мо, на мно жи ли су се и
пре вла да ли они ко ји су Бо га има ли на уму са мо у рет ким тре -
ну ци ма мо ли тве. Њи хо ва ода ност Твор цу за вр ша ва ла се на
вра ти ма хра ма, где је по чи њао жи вот, осло бо ђен сва ке сте ге.

Бр зо сам се на ви као да жи вим са љу ди ма ко ји но се на сво -
јим ли ци ма ма ске. Ис под ша ре них обра зи на нај че шће ни је би -
ло ни че га, јер љу ди во ле да се пред ста вља ју у ла жном све тлу,
та ко што по ка зу ју са мо до бру стра ну сво је лич но сти, док ло -
шу бри жљи во скри ва ју. А ме ни је искре ност од у век би ла је ди -
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на вр ли на – ко ја је за пра во ма на. За то ни ка да ни сам ус пео да
се на вик нем на сла бост ка рак те ра ве ћи не љу ди ко ји ма сам био
окру жен, јер сла бост ка рак те ра не тр пи искре ност. Ми слио
сам, ако нам је уми ра ти, да уми ре мо до стој но, без зад ње ми -
сли и из да је прин ци па. Ипак, ни сам мо гао оче ки ва ти од свих
да ме сле де, јер сва ко има свој пут и сво ју стран пу ти цу.

Це лог жи во та ни сам ста вио ру ку на же ну, ни сам пио ви -
на, ни ти јео ме са, али шта је то спрам гре хо ва ко ји ма је отро ва -
на мо ја ду ша? Од у век сам ми слио за се бе да сам лош чо век, и
баш за то сам се тру дио да се окру жим бо љи ма од се бе. Са њао
сам да ћу упо зна ти ба рем јед ног од три де сет шест пра вед ни ка
ко ји жи ве у све ту, и због ко јих свет оп ста ја ва у гре ху. Ипак,
жи вео сам са гре шни ци ма ка кав сам и сам био.

Свој век сам про вео у Је ру са ли му. Че сто сам слу шао пут -
ни ке пра шња вих сан да ла ка ко ис пре да ју ша ре не при че са да -
ле ких хо до ча шћа. Го во ри ли су о не по зна тим зе мља ма, чу де -
сним пре де ли ма, о хру ска вим је зи ци ма ко је су та мо на у чи ли
и за ни мљи вим љу ди ма ко је су та мо сре ли. За пра во, све до чи -
ли су о уза луд но сти ду бо ке људ ске по тре бе за бес циљ ним лу -
та њи ма и при ви ду да се ве ли ка ис ку ства сти чу у обич ној скит -
њи. Је ди ну ко рист од пу то ва ња има ју го сти о ни ча ри и тр гов -
ци. За пут ни је ну жно пу то ва ње. Пу то ва ња су об ма на и оп се на
чу ла ко је нам ну ди не на вид ник, од вла че ћи нас од истин ског
пу та. Је ди ни пра ви пут је пут у сре ди ште вла сти те ду ше. Сви
оста ли пу те ви во де у ниг ди ну.

У Је ру са ли му нас је за жи вот би ло ма ло, а за уми ра ње са -
свим до вољ но. Оку пља ли смо се на ста ром Си о ну, у Да ви до -
вом гра ду, око за јед нич ке тр пе зе, ло ми ли хле бо ве и пе ва ли
псал ме у сла ву Бо га Авра ма, Иса ка и Ја ко ва. Стал но су нам
при сти за ли но ви обра ће ни ци ко ји су по ла га ли свој име так
пред мо је но ге. При ла зи ли су нам по кај ни ци из свих два на ест
ко ле на Изра и ље вих, Са ма ри ћа ни, Је ли ни и Ри мља ни. По сле
не ког вре ме на, по је ди ни су од ла зи ли, раз о ча ра ни по ми ре но -
шћу но ве на у ке ко ја ни је про по ве да ла бор бу за осло бо ђе ње,
већ тр пе љи вост и љу бав.

Ис по чет ка су нам при ла зи ли ис кљу чи во пре зре ни и си ро -
ма шни, али не ма шти на ује да. Си ро ма си, ка ко су до ла зи ли, та -
ко су нас и на пу шта ли, у стал ној по тра зи за прав дом ко је ни су
мо гли да се на си те, ви ше не го хле ба у ко јем су оску де ва ли. Бо -
га ти су би ли по сто ја ни ји у ве ри, али су би ли још по сто ја ни ји у
на у му да са чу ва ју сво је бо гат ство, па се ни су мно го раз ли ко -
ва ли од си ро ма шне бра ће. Све у све му, би ли смо сла би, и у на -
шој сла бо сти би ла је на ша сна га.

Град је на нас ис по чет ка гле дао са по што ва њем, све док се
ни је про нео глас да у сво јим скло ни шти ма блуд ни чи мо и пи -
је мо крв жр тво ва не де це. Ка да су нас пр во све ште ни ци окри -
ви ли да не по шту је мо За ко не би ли смо из оп ште ни, да би нас,
на по слет ку, про го ни ли, по пут ди вљих зве ри.

Ме ни је би ло нај те же ка да су ме оп ту жи ва ли да не по шту -
јем За ко не, јер ни шта дру го у жи во ту ни сам ни ра дио, осим
што сам по што вао Мој си је ве за по ве сти и учио дру ге да их по -
шту ју. Са ве то вао сам бра ћу да се др же За ко на и мо ра ла, јер
шта нам је дру го чи ни ти ако смо љу ди. Ни сам из но сио Бож -
јем на ро ду ком пли ко ва на уче ња и рас пра ве, го во рио сам им
ка ко да се по на ша ју пре ма дру гој бра ћи, јер че му пра зна ве ра
ако је не пра те до бра де ла? У Но вом Изра и љу ни сам раз ли ко -
вао бра ћу по ве ри од бра ће по кр ви, али сам мо лио но во о бра -
ће не да бу ду об зир ни пре ма об ре за ни ма, да се др же За ко на,
об ре да и про пи са о ис хра ни, јер ка ква је ко рист ако бли жње
са бла жња ва мо за рад вла сти тог убе ђе ња.

Пр во све ште ни ци су ме пу шта ли да се мо лим у Хра му. Ула -

зио сам сло бод но, да њу и но ћу, у Све ти њу над све ти ња ма, мо -
лио се и про по ве дао оку пље ном на ро ду, све ште ни ци ма и ста -
ре ши на ма. Они ко ји су ми се без раз ло га ди ви ли, ка сни је, ка да
се ис пу ни ло про ро штво, пр ви су хит ну ли ка мен.

Је ру са лим је не ми ли це тро шио сво је жи те ље, јер у сва кој
стра хо вла ди жр тва је исто вре ме но и џе лат, из вла сти те глу по -
сти или по ква ре но сти. Ни јед на ти ра ни ја се не би ду го одр жа -
ла да не по чи ва на уче шћу до бро вољ них џе ла та. Да је дру га чи -
је, сва ки би по да ник имао по јед ног чу ва ра, а ко би он да па зио
на чу ва ре? Та мо где вла да те рор, сва ко над сва ким стра жа ри, и
сви су исто вре ме но и жр тве и крв ни ци. Та ко је би ло и са на ма
у Је ру са ли му и це лој зе мљи ју деј ској.

Све ти град је жи вео са свим удоб но без нас са мо прог на них.
Тр гов ци су звец ка ли сво јим ке са ма по град ским тр жни ца ма,
за на тли је ну ди ле сво ју ро бу по стр мим ули чи ца ма, све ште ни -
ци уз но си ли мо ли тве за до стој не и кле тве за не до стој не... Из -
ван гра да, по по љи ма, ра та ри су па ра ли зе мљи ну утро бу сво -
јим ра ли ма, а но ма ди на па са ли сво ја ста да на па шња ци ма. И
они ко ји су је ли хлеб од се дам ко ра, и они ко ји су би ли не при -
стој но бо га ти, жи ве ли су сва ки Бож ји дан као да је по след њи.
Њи хо ва од ло же на ми сао о Твор цу, би ла је не ја сна и ма гло ви -
та. Ми сли ли су: ако има Бо га, мо ли ће мо му се за сва ки слу чај,
али има још до ста вре ме на за то, има да на за по ка ја ње и
опроштај, а ако Бо га не ма, он да ми ту ни шта не мо же мо и тре -
ба жи ве ти и ужи ва ти у сва ком да ну.

За то смо на Си о ну осно ва ли Но ви Је ру са лим, на шу Коц -
ку-Град ко ја је, раз ви је на по стра на ма, да ва ла зна ме ње но ве
на у ке. Во лео сам да ис ко ра чим из Коц ке, хо де ћи ули ца ма или
пу те ви ма ко ји су во ди ли из ван Је ру са ли ма.

По не кад сам пе ша чио стр мим, уза ним ули ца ма су за, Via
Do lo ro sa. Ка ме не ули чи це, за сво ђе не луч ним про ла зи ма из ме -
ђу ви ше спрат них згра да, не мо су све до чи ле о стра шној па си ји
Све тло сти Све та. Про ла зио сам по ред ме ста осу де у твр ђа ви
Ан то ни ји, стра шног кру ни са ња и пре да је са пле ме ни ци ма у
Ли то стро то су, где као да је још увек од зва ња ло гро зо мор но Ec -
ce ho mo, пр вог па да под стра шним те ре том и пр вог уста ја ња,
муч ног су сре та са Мај ком ко ја опла ку је цео свет, олак ша ња од
те ре та ко ји по не се Си мон из Ки ри не, пре да ха ко ји до не се Ве -
ро ни кин убрус, дру гог па да и дру гог по ди за ња, пла ча је ру са -
лим ских же на ко је кроз ри да ње за стра дал ни ком опла ки ва ху
сво ја че да, тре ћег, по след њог па да и уста ја ња, ба ца ња коц ки и
де о бе кр ва вих ха љи на, рас пе ћа пред Мај чи ним очи ма на Кал -
ва ри ји, смр ти и стра шних ре чи: „Или! Или! Ла ма са вах та ни?“,
по ла га ња из му че ног те ла ко је при хва ти Јо сиф из Ари ма те је у
Све ти гроб ко ји то ни је, јер гроб озна ча ва крај, а на том ме сту
је по че так свих по че та ка.

По сле ду гих мо ли тви у Све ти њи над све ти ња ма или по у -
ча ва ња зна ти жељ ни ка ко ји су ме за у ста вља ли у дво ри шту
Хра ма, од ла зио сам до Си о на, до со бе у ко јој смо по след њи пут
обе до ва ли или до гро ба му дрог Да ви да. Ко ра чао сам до ба ње
Ви те зде, до Гет си ман ског вр та, или још да ље у бр да, пу тем ко -
ји је во дио у Ви та ни ју и Је ри хон. По не кад сам из ла зио из ван
град ских зи ди на, хо де ћи дру мом за Ке са ри ју. Бе жао сам од
све та и дру гим пу те ви ма ко ји су во ди ли за Јо пу, за Ви тле јем и
Хе брон, или дру мом пре ма Мр твом мо ру, али где год бих кре -
нуо – сви пу те ви су во ди ли у Рим.

Бра ћа су се бо ри ла про тив Ри ма, ви де ћи у ње му сва ко зло
и не прав ду, а ја сам знао да све по чи ње и да се све за вр ша ва у
Ри му. Го во рио сам, до кле год нас Рим бу де про го нио, би ће мо
ја ки по пут сте не, а кад нас Рим при хва ти, раз ве ја ће мо се
по пут пе ска ко ји се кру ни из твр дог ка ме на.
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С дру ге стра не, знао сам да ће мо без рим ске чи зме за -
у век оста ти тек ма ла ју деј ска сек та, док ће мо са рим ским

је дри ма про не ти огањ но ве на у ке ди љем све та. Ка ко год би ло,
Рим нам је био ко лев ка и гроб, и од то га се ни је мо гло по бе ћи.
Бра ћа су ми сли ла да ће мо би ти сло бод ни ако оте ра мо Ри мља -
не из Ју де је, али Рим је био у на ма, а про тив се бе ве ћи на љу ди
ни је спрем на да се бо ри.

Кад већ ни смо мо гли про тив ту ђи на, Па вле и дру ги уче ни
апо сто ли сми сли ли су да рим ско же зло и хе лен ску ми сао при -
до би је мо за се бе. Ни ко их ни је раз у мео због то га, па ни ја сам,
али то ни је би ла ствар из бо ра, већ не ми нов но сти.

Си но ви Изра и ља ни су пре по зна ли и при хва ти ли Си на Чо -
ве чи јег у ње го вој по стој би ни. За то је је ди на на да би ла да ће га
при гр ли ти не при ја те љи и стран ци. Ри мља ни и Је ли ни су мо -
гли да раз у ме ју, а ком ши је, ро ђа ци и при ја те љи су го во ри ли:
От куд ово ме пре му дрост ова и мо ћи? Ни је ли ово др во де љин
син? Не зо ве ли се ма ти ње го ва Ма ри ја, и бра ћа ње го ва Ја ков, и
Јо си ја, и Си мон, и Ју да? И се стре ње го ве ни су ли све код нас?
От куд ње му ово све?

Знао сам ста ру и ове шта лу исти ну да ни ко ни је про рок у
вла сти том се лу, и да ни је дан ле кар не ле чи оне ко ји га зна ју, а
Ње му је цео свет био тек јед но ма ло се ло у ко јем је ле чио људ -
ске ду ше. За то га ско ро ниг де ни су ни при хва ти ли, а та мо где
је су, убр зо су по че ли да ис пра вља ју ње гов под виг, јер је био
смет ња за све оп ште при сил но усре ћи ва ње љу ди.

Ни је тач но да се у ма лим сре ди на ма успех не пра шта. У ма -
лим ко му на ма љу ди су ве о ма по но сни на сво је бли жње ко ји су
ус пе ли у жи во ту, али под усло вом да су оти шли не где да ле ко.
Та да их се љу ди ве о ма ра до се ћа ју и хва ле се њи хо вим по стиг -
ну ћи ма. Али, ако успе шан чо век оста не да жи ви у по стој би ни,
у ма лој ску пи ни не у спе шних љу ди – јао ње му! Це ла око ли на
ће га пре зре ти и од ба ци ти. Сла би не во ле сна жне, јер их под се -
ћа ју на њи хо ву сла бост.

Ако у ма лој за јед ни ци ура диш не што до бро, на оп шту ко -
рист, по ло ви на љу ди ће од мах би ти про тив то га из чи сте па -
ко сти, а дру га по ло ви на ће по ми сли ти: до бро је да је то учи -
ње но, али за што је баш он мо рао то да ура ди? За што то ни је
ство рио не ко дру ги, до стој ни ји од ње га? На  при мер  ̶  ја!

Мно ги су ми при ла зи ли го во ре ћи: ве ру јем у Ја хвеа, али у
онај свет са овим љу ди ма не ве ру јем. А ја сам их учио: и овај и
онај свет, и сви све то ви, ко ли ко год да их има, тво ре ви на су
Ело хи ма. Да смо ми бо љи, и свет би био бо љи, али, ето, ка кви
смо ми – та кав нам је и свет у ко јем жи ви мо.

Не ки од бра ће су мр зе ли дру гу бра ћу, ка зи ва ју ћи: ви ше во -
лим жи во ти ње не го љу де, јер све жи во ти ње за слу жу ју да се зо -
ву жи во ти ња ма, а сви љу ди не за слу жу ју да се на зи ва ју љу ди -
ма. А ја сам им го во рио да ни је тач но да онај ко не во ли жи -
во ти ње не во ли ни љу де, већ је исти на да онај ко ји не во ли љу -
де по ку ша ва да во ли жи во ти ње, оба си па ју ћи их ви шком сво је
љу ба ви. Жи во ти ње су умор не од на ше љу ба ви, јер им ни је по -
треб на. За то сам ко рио бра ћу, го во ре ћи да је од у век би ло лак -
ше во ле ти стран ца не го бли жњег, јер стра нац не по зна је та ко
до бро по но ре на ше ду ше, као што ро ђе ни од у век зна.

Бож ја је во ља да бу де мо та кви ка кви је смо, и све ма не свих
љу ди на овом све ту ни су до вољ но до бар раз лог да их мр зи мо
је дан је ди ни трен. За то сам се увек тру дио да осу ђу јем грех и
ми лу јем гре шни ка. Ипак, не мо гу а да се по не кад не за пи там
шта је бу ди лац ђа во ла ко ји спа ва у ду ши сва ког чо ве ка?

Го во рио сам они ма ко ји су има ли во ље да слу ша ју: Ни шта
ни је за у век, ни жи вот, ни љу бав, ни при ја тељ ство, ни смрт.
Чо век, чим се ус пра ви, спо зна да смрт ни је јед на и ко нач на,

већ се умно жа ва и ка ле ми, све док не за го спо да ри те лом.
Ипак, смрт је по ра же на од стра не Оног ко ји нам је да ро вао
сво ју по бе ду. Про блем је у то ме што нам је да ро вао и из бор да
по клон при ми мо или од ба ци мо, по вла сти тој са ве сти. Це ла
људ ска тра ге ди ја се пре ла ма на том јед ном из бо ру, ко ји је пре -
те жак за чо ве ка.

Гу би так при ја те ља је ма ла смрт са од ло же ним деј ством.
Сви бли ски љу ди нас из да ју пре или ка сни је, јер из да ја је
ствар вре ме на. Из да мо и ми њих, али нам то ни је стра шно, јер
не бо ли под јед на ко. Цео жи вот је след ма лих из да ја и под лих,
пр ља вих пре ва ра, али то ни је раз лог, ни ти из го вор, за оса мљи -
ва ње и од ба ци ва ње бли жњих. Зар и тро стру ко Пе тро во од ри -
ца ње ни је за вр ше но опро шта јем? Ле по је ћу та ти са бив шим
при ја те љи ма, јер вас ве жу за јед нич ке успо ме не.

Чо век мо же без хле ба, во де и ва зду ха да умре и оста не чо -
век. Без љу ба ви уми ре чо век у ње му. Сва ко ме је по треб на
днев на до за љу ба ви. Де те, кад се ро ди и про хо да, тра жи да је де
и пи је, али из над све га – иште љу бав. А кад по ра сте у чо ве ка –
са хра ни љу бав у се би. За то све про бле ме на овом све ту пра ве
љу ди при кра ће ни за љу бав.

Ипак, ни шта ни је стал но, и ни шта ни је за у век, па ни љу -
бав, јер је љу бав нај ја че и нај не по сто ја ни је људ ско осе ћа ње.
Љу ди ми сле да љу бав има по че так и крај, и да јед на љу бав ис -
кљу чу је дру гу. А љу ба ви се на до ве зу ју јед на на дру гу, и ни ка да
не уми ру, већ жи ве у тра го ви ма. И љу бав мо јих бли жњих је
уса хла. Ка да ви ше ни су зна ли шта ће са мном, бра ћа су ре ши -
ла да ме уби ју.

Пр во све ште ник Ана ни је на ре дио ми је да на дан Пас хе
про по ве дам на ро ду про тив Спа си те ља. До бро је знао да то не
мо гу да учи ним. По што су ме по пе ли на кров Хра ма и на ре ди -
ли да се обра тим оку пље ним љу ди ма, ре као сам све што ми је
би ло на ду ши. Од мах су ме по бе сне ли фа ри се ји гур ну ли са
кро ва. Ка да сам за гр лио зе мљу, још увек сам био жив, па ме је
бе сна све ти на за су ла ка ме ни ца ма. Ка ко ду ша и да ље ни је хте -
ла да на пу сти из му че но те ло, при шао ми је не ки сук нар и др -
ве ним ваљ ком про суо мо зак по зе мљи.

Чу де сно је уми ра ти. Смрт је мир ка кав до та да ни јед но
људ ско би ће не мо же да осе ти. У тре ну чо век схва ти да је све
оно у шта је ду бо ко ве ро вао и кри шом сум њао – ипак исти на.
Док сам то нуо у слат ки сан, ве ли ка ра дост и уз бу ђе ње, по ме -
ша ни са за ум ним стра хом Бож јим, пла ви ли су мо је ср це, јер
сам спо знао да, ако има жи во та по сле смр ти, он да ме че ка све
оно што је на у ка про по ве да ла.

Смрт је вр хун ска са мо ћа. Ра ђа мо се са ми и уми ре мо са ми;
све из ме ђу је при вид од су ства са мо ће. Од ро ђе ња сам био бо -
ле стан од уса мље но сти. Увек сам био сам, чак и кад сам био с
не ким, јер уса мље ност ни је ни у ка квој ве зи са не до стат ком
дру штва.

Мо је те ло су са хра ни ли у бли зи ни Хра ма, али не за ду го.
Храм је убр зо не стао с ону стра ну про сто ра и вре ме на, a гроб
је остао да че ка отва ра ње сед мог пе ча та.

На кон мо је смр ти бук нуо је уста нак ни шчих ко ји су тра -
жи ли крв и осве ту. Плам те ле су је ру са лим ске ули це, оба сја не
ба кља ма по бу ње ни ка, го ре ла су ср ца осло бо ђе них зе ло та и си -
ка ра, али ни то ни је по тра ја ло ду го. Ре че но је: чо век ће раз ру -
ши ти хра мо ве и про да ће сво ју сло бо ду за ко мад хле ба. Ка да су
ко нач но угу ши ли по бу ну, Ри мља ни су ра зо ри ли Храм. Био је
то по че так лу та ња на ко је је за у век осу ђен мој на род.

Че кам. Ве ру јем и знам. Кат кад сум њам. Не мо гу, а да се по -
не кад не за пи там: Ако сви мр тви вас кр сну, хо ће ли се зе -
мља рас пр сну ти под те жи ном на шег ни шта ви ла?




