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Не уза луд, ни ти ка ко им на ум па де из не ше све ти Оци уче ње о све тим по кло ни ма и мо ли тва ма, и Цр кви 
устав пре да до ше, не го ра зум има ју ћи у по гле ду све тих по кло на и мо ли та ва, и са ис прав ном ми шљу да 
ће мо од ово га пло да има ти. Нај пре ће мо о ве ли ким по кло ни ма го во ри ти, ко ји се то ком све те ве ли ке 
Че тр де сет ни це и у дру гим по сто ви ма упра жња ва ју, као што то на пред (= у прет ход ном из ла га њу) љу
ба ви ва шој пре по ру чи смо, из древ них пер га мент ских све тих књи га пре пи сав ши и ис пи тав ши оне ко ји 
су у ово ме ис ку сни – шта се на зи ва ве ли ким по кло ни ма, на ко ји се на чин они има ју чи ни ти и ка да се 
пред ви ђа ју уз мо ли тву све то га Је фре ма; јер ка да се при бли жи вре ме да се чи не све ти ве ли ки по кло ни, 
та да сва ко, уз нев ши ру ке, а за јед но са тим и чув стве не и ум не очи к Бо гу, као што и бо жан стве ни апо
стол Па вле учи, пи шу ћи Ти мо те ју: «Хо ћу», ве ли, «да се љу ди мо ле на сва ко ме ме сту, по ди жу ћи све те 
ру ке без гне ва и дву мље ња», не ка от поч не мо ли тву са уми ље њем и стра хом Бо жи јим, и да ром су за, ако 
га има, и не ка се ова ко мо ли мо ли твом све то га Је фре ма Си риј ско га, го во ре ћи: «Го спо де и Вла да ру жи
во та мо га», сто је ћи смер но и не тре ми це гле да ју ћи ка Бо гу ду шев но и те ле сно; и, уз нев ши мо ли тву, 
не ка на чи ни ве ли ки по клон, ко ли ко мо же гла вом до зе мље са гну ти се; он да, по ди гав ши се и став ши 
смер но, опет се ис пра вив ши као и пре, ду шев но и те ле сно упра вља ју ћи по глед свој ка Го спо ду, не ка се 
мо ли, го во ре ћи дру ги део мо ли тве све то га Је фре ма: «Дух це ло му дре но сти:», и, за вр шив ши, опет не ка 
на чи ни ве ли ки по клон, на на чин на ко ји је то већ ука за но. И, по но во се ус пра вив ши, не ка из го во ри тре
ћи део мо ли тве све то га Је фре ма: «О, Го спо де Ца ре, дај ми да уви дим мо ја пре гре ше ња:», и, за вр шив ши 
је, опет не ка на чи ни тре ћи ве ли ки по клон. Јер тај ве ли ки по клон не на зи ва се тек та ко ве ли ким, не го и 
је сте ве ли чан ствен, ако чо век мо же, пра во сто је ћи, до зе мље се по кло ни ти, без ика квих при руч них 
сред ста ва, као што не ки ста вља ју клу пи це пре да се, док не ки дру ги по се жу за не чим дру гим, чи ме ле
ност сво ју пот хра њу ју, ми сле ћи да се мо гу по ре ди ти са они ма ко ји су се ис прав но тру ди ли у по гле ду 
чи ње ња све тих ве ли ких по кло на. (А ово је на чин на ко ји се чи не све ти ве ли ки по кло ни). Опет, по сле 
ово га по че ће мо да пи ше мо о дру гих 12 по кло на, ка ко се у уста ви ма о њи ма го во ри, при че му се у јед
ни ма они на зи ва ју ла ки ма, а у дру гим – ма ли ма. Не ки не у ки го во ре да њих ва ља чи ни ти на исти на чин 
као и ве ли ке по кло не, али ка да би би ло та ко, они се не би на зи ва ли дру гим, ла ким или ма лим по кло ни
ма. И ако би тре ба ло чи ни ти та кве по кло не, он да би при то ме ва ља ло по на вља ти ту исту мо ли тву све
то га Је фре ма Си риј ско га, а не ону кра ћу, ко ја се за пра во чи та – «Бо же, очи сти ме гре шно га и по ми луј 
ме». И не би би ло дру гог ре ше ња, не го да се и ту та ко ђе на пи ше: «ве ли ки по клон»; а сву да је на овим 
ме сти ма на пи са но про сто – «по клон». По кло ном се на зи ва по ло жај те ла ко ли ко се чо век мо же, ус прав
но сто је ћи, по кло ни ти, не клек нув ши, ни ти пре кло нив ши гла ву до зе мље – ово и је сте на чин чи ње ња 
ла ког по кло на. Сто га, ако ко од вас же ли да чу ва пре да ња све тих Ота ца и да у све том хра му мо ли твом 
и по кло ни ма упра вља по до бром по рет ку, ако је пред сто ја тељ, не ка не бу де ни ма ло не ма ран у овом по
гле ду, а ако је кли рик или ла ик, не ка па зи, па та мо где је на пи са но: «ве ли ки по клон», не ка чи ни ве ли ки 
по клон без жур бе, на кон што се из го во ри све та мо ли тва, са стра хом Бо жи јим. А та мо где је на пи са но 
про сто: «по клон», не ка јед но став но чи ни по клон она ко ка ко је упра во пред ста вље но: и то не на по ре до 
са мо ли твом, не го нај пре се из го во ри мо ли тва, а на кон ње се на чи ни по клон. И не ка се не по сту па она
ко ка ко чи не не ки, не по ко ра ва ју ћи се пре да њу све тих Ота ца, не бу ду ћи опит ни у све тим по кло ни ма и 
не раз у ме ју ћи до бро шта зна чи мо ли ти се овом све том мо ли твом, не го, по кло нив ши се јед ном, ма ло се 
ис пра ве па се кр сте, кли ма ју гла вом, и та квим сво јим не мар ним по сту па њем то бо же ис пу ња ва ју пра
ви ло пре да то нам од све тих Ота ца о по кло ни ма; та кви се не мо ле Бо гу мо ли твом ум ном и ду шев ном, 
не го, по гр бив ши се, не ко вре ме чи не сво је уза луд не по кло не, а исто та ко и мо ли тву све тог Је фре ма, 
хи та ју ћи да је што пре из го во ре. Онај ко ји на та кав на чин све мо ли тве хи та да са по кло ни ма оба ви, ка
да уста не од тих то бо жњих беш ча сних по кло на и за вр ши без ум но мо ље ње сво је, уисти ну на без ум ни ка 
ли чи, јер ни ти сам зна шта је чи нио, ни ти је гле дао на пред сто ја те ља цр кве, не го је је дан дру го га пре
ти цао и њи хао се по пут тр ске ко ју љу ља ве тар, не гле да ју ћи на оно га бо љег од се бе, ни ти же ле ћи да се 
на у чи; не го ка ко је ко на ви као, та ко и чи ни. Стра шно је, ипак ћу ре ћи, да та кви, зна ју ћи отач ку уста но
ву, ипак пот па да ју под за бра ну ко ја се чи та у не де љу Пра во сла вља све то га по ста, уста но вље ну од све
тог Сед мог ва се љен ског са бо ра, а ко ја гла си ова ко: «Све му што се ми мо цр кве ног пре да ња и уче ња и 
из о бра жа ва ња Све тих и сваг да шњег спо ме на до стој них Ота ца об на вља или доц ни је чи ни, не ка је ана
те ма». У по кло ни ма и мо ли тви угле да ће мо се на Оно га Ко ји го во ри: «Бог је Дух, и же ли да му се у 
Ду ху и исти ни кла ња ју». Бо жан стве ни и пр во вр хов ни апо стол, ко ји је имао опит мо ли тве, го во ри: «Ако 
ћу се је зи ком по мо ли ти, дух се мој мо ли, а ум је мој без пло да. Мо ли ћу се ду хом, али ћу се мо ли ти и 
умом; пе ва ћу ду хом, а пе ва ћу и умом». И још: «Ра ди је ћу у цр кви пет ре чи умом сво јим из го во ри ти, 
не го хи ља де ре чи је зи ком». И све ти Ле ствич ник, на ко га ћу се по зва ти, ре че: «по ју ћи свим ср цем мо



јим», што ће ре ћи те лом и ду хом. Бо жан стве ни Гри го ри је Си на ит ве ли: «По че так ум не мо ли тве је сте 
деј ство, од но сно очи шћу ју ћа си ла Ду ха, као и тај на све ште но деј ства ума; крај је пак ис ту пље ње и ус
хо ђе ње ума к Бо гу». И све ти Ан ти ох по ру чу је: «Јер је мо ли тва бе се да ума са Бо гом: ум, на и ме, из и ску
је та кво устро је ње да бу де ка дар бе се ди ти са Бо гом». И опет све ти Ле ствич ник ве ли: «Мо ли тва је по 
ова квом чи ње њу са по сто ја ње и сје ди ње ње ума са Бо гом». И опет он исти ве ли: «По че так мо ли тве про
пра ћен је на па ди ма (де мон ским), ко ји се од го не од са мо га по чет ка јед но гла сно ре чи ма ње ним. Сре ди на 
је пре би ва ње у јед ној је ди ној ми сли о оно ме што се из го ва ра, чи ме се ус хо ди ка Бо гу. Сто га сви ми, од 
мно го то га што је из не то у све тим спи си ма, буд но па зе ћи на оно ма ло што чу је мо, не мно го сло ви мо у 
мо ли тви, као не зна бо шци, ко ји ма се Хри стос обра ћа, го во ре ћи: «Та кви ми сле да ће због мно гих сво јих 
ре чи би ти усли ше ни». И по но во Ле ствич ник по ру чу је: «Не умуј у по гле ду ре чи мо ли тве тво је; јер де
ти ње те па ње је ве о ма јед но став но и у ње му не ма лу кав ства, али она (де ца) њи ме Оцу сво ме Ко ји је на 
не бе си ма уго ди ше. Не мој се упу шта ти у мно го сло вље, да ти се ум не би ра се ја вао тра же ћи ре чи, јер 
јед на је реч ца ри ни ко ва уми ло сти ви ла Бо га, и јед на је реч исти не спа сла раз бој ни ка. Мно го сло вље ње 
у мо ли тви мно го стру ко ра се ја ва ум и од во ди га у ма шта ри је: крат ка мо ли тва мно го стру ко је ка дра ум 
са би ра ти, а он се на сла ђу је или по гру жа ва у реч мо ли тве, пре би ва ју ћи у њој, и наш (ан ђео) чу вар се 
та да мо ли ску па са на ма. Сто га се ми са на по ром и мно го, као не са вр ше ни, мо ли мо, јер ово дру го пред
ста вља при пре му за оно пр во, бу ду ћи да Он да је мо ли тву чи сту, без ле но сти, оно ме ко се мо ли са на по
ром и пре вла да ва ју ћи не чи сту мо ли тву. На и ме, не чи ста мо ли тва под ра зу ме ва и по ги бао, и пот кра да ње, 
и по рок. Не чи сто та зна чи ста ја ти пред Бо гом, али се у ма шта ри ја ма ба ви ти не по треб ним ми сли ма. По
ги бао зна чи по ро бља ва ње не ко ри сним бри га ма. Пот кра да ње се са сто ји у нео сет ном леб де њу у ми сли
ма. По рок је би ло ко ји на пад ко ји нам се та да при бли жа ва. Ево, ов де за вр ша ва мо из ла га ње о све тој, 
све ште ној и сваг да шњег се ћа ња до стој ној ум ној мо ли тви. Али да ка же мо не што и о све тој са бор ној 
мо ли тви, чи је је ме сто у цр кве ној тај ни, гла ва 52, от ка ко све ште ник из рек не сла во сло вље, и ка же: «У 
ми ру Го спо ду се по мо ли мо». Са ми ром се мо ли мо Го спо ду и ишти мо од Ње га ко ју мо ли тву да чи ни мо, 
јер не зна мо ка ко нам ва ља по сту па ти. И не мој мо мно го сло ви ти,  учи нас оним ка ко ва ља по сту па ти у 
по гле ду мо ли тве, а нај пре оби ча ју да је по треб но мо ли ти се у ми ру. Од мах на кон сла во сло вља мо ли мо 
за оно за шта је за по ве ђе но, не ис по ве да ју ћи прет ход но, ни ти уз но се ћи бла го да ре ње Бо гу, не го за оно 
за шта се ва ља мо ли ти: да бу де мо по ми ло ва ни. Ово је про зба љу ди осу ђе них, љу ди ко ји су мно го са гре
ши ли, ко ји ни је дан од го вор не мо гу да ти, ни ти ис прав но оправ да ње из ре ћи пред Су ди јом, не го им се 
је ди но ове ре чи из уста мо гу оте ти, је ди но ва пај: «Го спо де, по ми луј!»  не зббог пра вед но сти на ше, не
го по чо ве ко љу бљу Тво ме. Та ко ђе пре зви тер го во ри: «За ви шњи мир и за спа се ње ду ша на ших Го спо ду 
се по мо ли мо». Све ште ник се по мо ли за јед но са на ро дом и ка же: О, љу ди, по мо ли мо се Го спо ду да нам 
по да ри мир Свој и да спа се ду ше на ше. А на род од го ва ра: «Го спо де, по ми луј». За тим до ла зе и дру ге 
ми сли. Ка да ђа кон ка же: «Ре ци мо сви:», под овом реч ју не тре ба раз у ме ти ни шта дру го не го са мо то да 
сви за јед но тре ба да се по мо ле – не са мо кли ри ци, не го и сви ко ји се на ла зе у цр кви. Та ко ђе ђа кон ка же: 
«Од све ду ше и од све га ума сво га ре ци мо»  али шта ће мо, да кле, ре ћи? Ни шта дру го до ону исту за
јед нич ку мо ли тву: «Го спо де, по ми луј». О овој све тој мо ли тви све ти Зла то уст пи ше Ко рин ћа ни ма у 18. 
по у ци: «Јер мо ли тве ко је се уз но се усти ма по кај ни ка би ва ју за јед нич ке, и од све ште ни ка и од на ро да: 
и сви је дин стве ну мо ли тву го во ре, пу ну скру ше но сти, а то је: «Го спо де, по ми луј!». Сто га у слу жеб ни
ци ма на од го ва ра ју ћим ме сти ма пи ше да на род из го ва ра ово или оно. У све тој Ис точ ној Цр кви не чи ни 
се ни ка ко дру га чи је до она ко ка ко је на пи са но. Та мо где је на пи са но, на род  сви за јед но ко ји су се на
шли у хра му  из го ва ра: или «Го спо де, по ми луј», или: «По дај, Го спо де», или: «И са ду хом тво јим», или: 
«Оче наш:». Ако се код нас и не чи ни та ко, ипак, та ко је нео п ход но по сту па ти, Јер, као што смо на пред 
ре кли: ка да ђа кон ка же «У ми ру Го спо ду се по мо ли мо», или: «Ре ци мо сви», та да сви тре ба да и од го
во ре: «Го спо де, по ми луј». Ка да би са мо кли ри ци тре ба ло да од го ва ра ју, не би би ло за пи са но: «На род 
го во ри». Та ко исто и све ти Зла то уст у већ по ме ну тој по у ци опет из но си: «У вре ме (са вр ша ва ња) са мих 
стра шних Тај ни све ште ник по здра вља на род: «Мир вам!», а и на род по здра вља је ре ја, го во ре ћи: «И 
ду ху тво ме». То ни је ни шта дру го до сле де ће: ка да су опет у пи та њу за јед нич ка бла го да ре ња, не бла го
да ри он (све ште ник) сам, не го и сав на род. Он нај пре чу је њи хов глас, при ми њи хо ву по твр ду да је 
до стој но и пра вед но оно што се вр ши, и тек та да от по чи њу бла го да ре ња. И за што се чу диш ако на не
ким ме сти ма љу ди за јед но са све ште ни ком из го ва ра ју, и са са мим хе ру ви ми ма и ви шњим си ла ма за јед
нич ке све ште не пе сме уз но се? А све је ово ре че но да би сва ко ко от по чи ње да сти че тре звље ње слу ша
ју ћи ову по у ку раз у мео да смо сви за јед но јед но те ло, и да се је дан од дру го га раз ли ку је мо оно ли ко 
ко ли ко се раз ли ку је уд од уда. И не мој мо све пре пу шта ти све ште ни ци ма, не го се и са ми, као о за јед нич
ком те лу, о це лој Цр кви ста рај мо. Ово је уста но ва ве ли ка: она и на ма и ва ма по ру чу је да упра жња ва мо 
мно штво вр ли на; јер ово чи не ћи, за до би ће мо ми лост Бо жи ју ов де, и у бу ду ћем ве ку Цар ство не бе ско у 
Хри сту Ису су Го спо ду на шем; јер Ње му при ли чи сла ва, са Оцем и Све тим Ду хом, у ве ко ве. Амин. 
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