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милошћу Божјом Архиепископ охридски и Митрополит скопски Цркви у којој је од Бога 
постављен да архиепископује и свим Црквама у икумени сабраним у телу Христовом и  

Духом Светим свезаним, из затвора у Скопљу, где је затворен већ шести пут у  
последњих десет година,

шаље ову

Другу, из затвора, Окружну посланицу

Када стекнемо љубав Христову и добродетељ, доликује да поднесемо и гоњења Њега ради, ако 
треба и прогонство да прихватимо, па и да чујемо о себи и најнеприличније клевете, и свему 
томе још и да се радујемо - каже блажени Никола Кавасила. Тада, кад се у човеку распламти та 
божанствена љубав и када добродетељи засветле у њему, он бива спреман, не само да подноси 
страдања, не само да трпи злодела и затворске вериге, већ је спреман и да им се радује. Радост, 
пак, не раздаје се према заслугама, она никако није награда за подвиге, она је благодат, 
прекрасан и савршен дар милости Божје узрокован једино избором Оца да уђемо у Његову 
радост (Мт. 25,21-23). Они, пак, који су ушли у радост Оца, радују се радошћу Христовом, те тако, 
оно што Христа радује, Он чини да радује и оне који су Његови, а суштински Он се Сам у Себи 
радује.

Будући да ви који сте у Телу Његовом и радујете се Његовом радошћу, лако ћете препознати 
радост којом смо обрадовани изнова стављени у окове Христа ради, вама намењујемо ову, по 
реду другу, посланицу написану у затвору, да би вас замолили да се сећате наших окова и да нас 
се не срамите, зато што смо још увек везани њима.

Када је божествени Павле захтевао од Тимотеја да се не срами његовог затвора (2Тим. 1,8), није 
учинио то да би га прекорио због тога што се он стидео Павлових верига, већ је то учинио не би 
ли га охрабрио да прихвати и поднесе сопствене, ако до тога дође. Ако је донекле Павлу и било 
допуштено да има мрву сумње у колебљивост неких који још увек нису били чврсти у вери, и још 
су били на млечној храни (1Кор. 3,2), те при првом његовом исповедању пред судом, нико га није 
подржао већ су га сви напустили (2Тим. 4,16), и зато каже Тимотеју да Дух који нам је Бог дао, 
није дух страха, већ дух силе, љубави и мудрости (2Тим. 1,2), нама није допуштена никаква 
сумња у вас, јер ви сте нас подржали при првом, и при другом и све тако редом до овог шестог 
нашег исповедања вере пред грађанским судовима у Републици Македонији.

Тако, ову посланицу не пишемо са намером да бодримо вашу мужественост у вери која се 
показала кроз вашa сведочењa док смо ми у затвору, већ је шаљемо да поделимо са вама радост 
којом нас је Господ обрадовао, радост која се точи од верига Христових, a којом се радује свако 
ко на један или други начин учествује у њима. Они, пак, који више воле вериге Његове наспрам 
сваког вида физичке слободе, они ће разумети и нашу радост којом се радује срце наше када се 
сећамо вас и на вашу бригу за нас. Нико други осим оног који је рањен лудом љубављу Божјом, 
не зна да открива и препознаје ту радост која се излива из страдања, из жалости, из тешкоћа, од 
затвора, од прогона. Но, онај који је отворио срце своје за примање милости Божје и допустио да 
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буде рањен том непојмљивом љубављу, не само да допушта да често буде рањаван њоме, већ 
ране задобијене од такве љубави цени изнад свега.

Они пак, који знају да искушења претрпљена Христа ради, увећавају дар радости, они нам 
завиде на оковима којима смо оковани у Скопском затвору, свакако не болном, већ суревњивом 
завишћу, а таква завист није иста са злурадом завишћу оних који на сваки начин покушавају да 
нас спрече у постављеном циљу према јединству Цркве. Први дакле, завиде незлобиво, завишћу 
која се препознаје као ревност Богу, а други завиде пакосном и нескривеном жељом да наштете, 
презирући чак и окове Христове, само зато што су у овом трену они постали и наши окови.

Шта дакле? Једно је битно, каже апостол: „Било како му драго, дволичењем или истином, 
Христос се проповеда;“ (Фил. 1,18). Онај који разуме, разумеће и оно што следи: „Јер је мени 
живот Христос, а смрт добитак.“ (Фил. 1,21).

Може неко да прими смрт као добитак, само ако је претходно радошћу примио тешко поднесива 
понижења, исмевања, клевете, гоњења и затварања Христа ради (1Кор. 4,9-13). И то само ако на 
неправду која се подноси не одговори одмаздољубиво, гневно, мржњом и са самоувереношћу за 
своје врлине. Јер сваки вид врлине тамни у додиру с мржњом. То је разлог што Апостол убеђује 
Коринћане да на исмевања треба да одговоре добрим речима, на гоњења трпљењем, на клевете 
пријатељским речима.

Оружје у духовној борби је слабост крста, оружје за које, већина на овом свету не верује да је 
победоносно. У суштини, тада кад се чини да смо изгубили целокупну снагу, тада смо најјачи 
(2Кор. 12,10). Зато нас, који смо одабрали тај начин борбе, сматрају лудима, управо као што се 
дешавало и у апостолско време (1Кор. 1,23-24). Ко је више претрпео од блаженога Павла? 
Затваран много пута, бичеван незамисливом грубошћу, много пута пред опасности да буде и 
усмрћен. Прошао је најразличитије видове искушења, на копну, у пустињи, на мору (2Кор. 11,23-
29). Но, није ли управо то узроковало да се дубоко у њему уреже сазнање, да искушење приводи 
трпљењу, а трпљење ка провереном карактеру, а проверени карактер ка нади. А нада, пак, 
никога од нас неће посрамити (Рим. 5,3-5).

Неки злобник ипак може, да каже за апостола Павла да је он био далеко од Бога и да је гнев 
Божји био окренут према њему, те му се зато дешавало горепоменуто? Напротив, све то он 
подноси са радошћу управо зато што је Бог био с њим. „Доста ти је моје благодати“ – говори му - 
„јер сила Божја у слабости човечијој се пројављује у пуноћи“ (2Кор. 12,9). Блажен је онај човек 
који подноси искушења са надом. Јер, ако их поднесе без смутње вере у обећано, задобиће 
награду вечног живота коју је Бог обећао онима који га љубе (Јак. 1,12).

Ниједно искушење није изнад мере онога који је кушан. Бог који је срцезналац и који познаје 
дубине људске душе, зна духовне снаге и способности сваког понаособ, па не допушта 
искушења која подносимо да надиђу праг наше издржљивости. Онај ко верује, сваким 
искушењем које прима, истовремено прима и излаз из њега (1Кор. 10,13). Но, излаз није увек 
уочљив од самог почетка. Он је сакривен у сплету трпљења и наде, и открива се тек када се 
покажемо трпељиви у надању (Јак. 1,4).

Свакако, није Бог тај који нас поставља у искушења. У искушења нас води наша погрешно 
усмерена воља (Јак. 1,13-14), али у искушењима и без учествовања наше воље могу нас 
поставити и они који нам завиде, који нас мрзе или имају пак за циљ, да нам одузму оно што 
поседујемо. Понекад дакле, нити Божјом вољом, нити пак нашом кривицом, трпимо искушење, но 
у том случају, венац који нам се спрема је већи и од оног којег би добили уколико трпимо 
искушење у које смо запали погрешним усмеравањем свог самовлашћа. Када нас други увлаче у 
искушење, онда се то може назвати страдање. Награда пак, за претрпљено страдање, које смо 
поднели благодарношћу и без пркоса, и нисмо се помрачили мржњом према онима који су нас 
гурнули у нежељено страдање, већа је и од оне која се даје за живот украшен добродетељима.

Пример тога је блажени Јов. Када се он показао достојнијим за венац, када је светлео 
добродетељима: гостопримства, састрадања, милости, човекољубља, праведности, 
трудољубивости, кротости, мудрости, уздржања и још много других, или тада када се показао 
трпељив у страдањима која ничим није заслужио, нападнут само ради зависти ђавоље? Свакако 
да су добродетељи Јовове неоспорне и сасвим довољне за венац, но подношење неправедно 
изазваних страдања, чине га још достојнијим. Подношење страдања је онај тежи део борбе, у 
којој је за победу, покрај великог трпљења, потребна и велика љубав према Богу.



Када страдамо неправедно и због љубави према Христу, ми у суштини постајемо причасници 
Његовог неправедног страдања, но уједно и Он постаје учесник наше боли. Управо оваква 
сутелесност са Христом, нам и даје највећу утеху у страдању. Наш је живот скривен у Христовом 
и ми већ умресмо у Христу (Кол. 3, 3), као што је и Он једном умро за нас. Међутим, када су 
власти у нашој отаџбини схватиле, да за оног који је у Христу умро и изнова се родио као 
заробљеник Његове љубави, страдање у затвору не може да изазове ни бол, ни рану, решили су 
да посегну по најљубљенијима, по бесцењеним Епископима и часним презвитерима, по 
монасима и монахињама, али нису изоставили ни словесно стадо, а међу њима и занемоћале 
старце. Подигли су оптужнице и против њих, не би ли их начинили саучесницима у неделима која 
су најпре нама, лажно и без трунке гриже савести преписали. Тиме су се изједначили са 
гонитељима Цркве из старих времена, и постали су гонитељи самога Христа, јер онај који гони 
чланове тела Његовог, које јесте Црква, гони Њега који је усељен у сваког од нас појединачно и у 
свима нама заједно.

Па ако нас затворски окови, њиховом тежином нису саломили, бол за страдања браће Епископа, 
клирика, монаха и верног народа, нас је покосила као са оштрим српом и згрчила у горчини као 
од испијене чаше пелина. Неизмерно болнија је рана изазвана страдањем оних које љубимо, од 
боли сопствених страдања. Заправо, ономе ко је већ умро у Христу, њему управо љубав према 
љубљенима не дозвољава и истински у потпуности да умре за себе. Онај који љуби, ставља се 
на располагање ономе кога воли, и чека тренутак да ако затреба, и умре за љубећег. Тако нас је 
научио Спаситељ, који нам је рекао да нема већег од тога, да и живот свој дамо за онога кога 
љубимо (Јн. 15,13).

Рекао нам је и ово: „Не бојте се оних који убијају тело, а душу не могу убити“ (Мт. 10,28). Не могу 
наши гонитељи да наштете душама нашим, иако су већ успели да наштете телима неких од нас. 
Нису успели силом власти, да нам пољуљају веру у Оног Ког чекамо да дође и да нас обуче у 
ново тело, достојно бесцења наших душа којом нас је украсио Господ. Па када је Бог са нама, ко 
може бити против нас? Није се Бог сажалио ни над јединородним Сином Његовим, каже блажени 
Павле, него га преда смрти нас ради. Па ако ради нас преда страдању најљубљенијег, то значи 
да неће остати безбрижан и неделатан ни када неко покуша да посегне, не само за нашим телом, 
већ и за нашом душом.

Могу да нас оптужују и клевете лажним оптужбама и недоличним клеветама, могу нас судити и 
осудити, могу да нас затварају и гоне, могу дакле силом принуде чему може прибећи свака 
неодговорна земаљска власт, да нам умноже телесна страдања до граница неиздржљивости, 
али могу ли тиме да нас одвоје од љубави Христове? Могу ли жалост или тјескобе, гоњење, глад, 
голотиња, опасности, или пак, мученичка смрт, да нас одвоје од Христа? - пита Апостол 
Римљане. И одговара као што би одговорио свако од нас који је рањен и поробљен од луде 
љубави Божје: „Јер сам уверен да нас ни смрт, ни живот, ни анђели, ни поглаварства, ни силе, ни 
садашњост, ни будућност; Ни висина, ни дубина, нити икаква друга твар неће моћи одвојити од 
љубави Божије, која је у Христу Исусу Господу нашем. “ (Рим. 8,31-39).

Зато, не брините превише, ни за наше окове, ни за наша гоњења којима као да се крај не види. 
Овде немамо постојана града, и чезнемо за оним који ће доћи (Јевр. 13,14). Пробајте да се не 
узнемиравате ни ради лажних оптужба којима неке од вас праве саучесницима у клеветњу 
усмереном на нас, а да би срамотили нашу оданост Богу и Цркви. Господ нас учи да се не 
узнемиравамо око тога шта ћемо рећи када нас изведу пред судије. Он ће нас просветлити у том 
часу шта да кажемо, јер нећемо бити ми ти који ће одговарати пред судом, већ ће Дух Оца 
говорити преко нас (Мт. 10,19-20). Ми који смо у Цркви и које нас је Бог обдарио свим харизмама 
Светога Духа, јер удео чак и у најмањим харизмама прави нас учесницима у свим Његовим 
благодатним даровима, својствено нам је да говоримо истину јер је она за нас сами живот. Ипак, 
примите као претходеће знање, и наше не тако мало искуство са судовима у нашој отаџбини и 
њихове неправедне и незаконске пресуде против нас. Када су судске одлуке под утицајем 
политичких стања, као што се уосталом дешава са свим судским процесима везаним за 
Православну Охридску Архиепископију у последњих 10 година, тада је правда обесправљена, а 
истина суштински повређена. И поред тога што су установљени управо да би судили по правди и 
истини, судови који нас суде као да имају намеру да чине управо супротно.

Па тако, може да нам се чини да из овакве ситуације нема излаза, али ипак да не очајавамо. Ми 
смо глинени судови, слаби, ломљиви, трошни, према неким вероватно и безвредни, но пред 
Богом имамо ненадмашиву вредност (2Кор. 4,7-8). Да све бриге положимо пред Њим јер се Он 
стара за нас (1Пет. 5,7). Што више учествујемо у страдањима Христовим, утолико више примамо 



Његову подршку. Чак и онда кад пролазимо кроз жалости ради неправедних страдања која нас 
понекад сналазе у животу, то је за нашу подршку и спасење. А када Бог подржава некога који 
страда, тиме Он подржава и оне који преко везе љубви учествују у страдањима онога који 
страда.

Па као што су и Коринћани преко везе љубави учествовали у страдањима апостола Павла, а он 
ради тога са правом очекивао да ће бити помогнути од Бога (2Кор. 1,3-11), тако и ми очекујемо и 
молимо Господа да вам распламса веру у Његово обећање, да вас оснажи и подржи у борби са 
искушењима у која вас је гурнула злоба расколника, и коначно да вас избави од онога што би 
надишло вашу силу да истрајете и да победите.

Но онима који су окусили бол изазван страдањима у која их је гурнула злоба њихових 
непријатеља, не треба им додатно тумачити зашто „боље је уздати се у Господа, него ли уздати 
се у човека“ (Пс. 117,8), као и то да је боље тражити прибежиште код Бога отколико да се уздамо 
само у човека или у властодршце овога света (Пс. 118,8-9). Суровост и несастрадалност људи 
понекада могу бити веће и од оних самог ђавола, па зато богонадахнути Давид прихвата као 
боље, падање у руке Божје, и да буде кажњен од Њега, отколико падање у руке човека те да се 
буде плен одмазде човечије (2Сам. 24,12).

Обећања која даје човек су непостојана, променљива и често зависе од личне користи. Обећања 
која даје Бог се испуњавају са сигурношћу, свакако у своје време, када Господ одлучи да је то 
најкорисније. То што Бог обећава, Он то запечаћује и потписује крвљу проливеном на крсту. Зато, 
када нам дође да уздишемо подгрбљени под тежином страдања, немајући на коме другом да се 
подупремо осим на самог Бога, уздахнимо али без разочарања: „Јер шта ми то постоји на Небу, и 
осим Тебе шта хтедох на земљи?“ (Пс. 72,25).

Бог ће нас пак, са сигурношћу услишити и утешити, особито ако смо успели да покажемо и оно 
најсавршеније што нам заповеда, да љубимо непријатеље своје (Мт. 5,44). Да се молите за 
добро ваших гонитеља, да тражите Божји благослов за њих и да их не проклињете (Рим. 12,14). 
Ех, каква узвишеност, ех колика савршеност! Да поштујемо власти, изгледа некако природно 
после онога што каже апостол Павле (Рим. 13,1-7), па још и да се молимо за њих (1Тим. 2,2), али, 
молити се за непријатеље, укључујући међу њима чак и оне властодршце који су непријатељски 
расположени према Цркви, е то је заиста парадоксално. Ипак, није ли Црква препуна и многим 
другим парадоксима? Није ли несхватљив парадокс само оваплоћење ипостаси Сина Божијег? 
Није ли парадокс Христово бесемено зачеће и Његово натприродно рађање од Девојке? Није ли 
парадокс да једењем хлеба и пијењем вина постајемо чланови тела Христовог, а тиме и учесници 
Божијег живота?

Тако, да се љубе непријатељи, па још и милост да се тражи за њих од Бога, уистину је 
парадоксално, али управо та парадоксалност, нас чини најсличнијим самом Богу. Суд и одмазда 
су Божји. Он је рекао, да Њему припадају одмазда и узвраћање. Господ ће оправдати оног који је 
обесправљен (Пон.Зак. 32,35-36) и страшно је пасти у руке Бога живога (Јев. 10,31). Он не 
кажњава увек неправеднике, па чак и када кажњава, не чини то увек видљивом казном. Јер ако 
би кажњавао све виновнике по реду и ако би то чинио видљивом казном, шта би тада остало за 
последњи суд?

У овом свету, љубљена браћо, страдају и добри и зли. Но, иако је  страдање подједнако и за оне 
који су га на неки начин заслужили и за оне који немају никакву кривицу, ипак не нестају разлике 
међу њима, каже блажени Августин. Постоји разлика међу онима који страдају чак и када је 
начин страдања сличан, па чак и бол да је иста, нити осуда, а нити помоћ које су Божије, нису 
исте. Јер као што у једном истом огњу злато засија, а слама изгори, или као што под истим 
вршником, класје се крши а жито се врши, тако и када иста сила удара на добре, она их 
опробава, прочишћава, поправља, док зле кажњава, ломи и уништава. Одатле, при истој 
невољи, зли проколињу и хуле на Бога, док се добри моле и славе га. Дакле, није важно, каква су 
и колика су страдања, већ ко и како их подноси.

Коначно, нису ли најблаженији управо они који су исмевани, гоњени и осрамоћени лажним 
оптужбама, Христа ради (Мт. 5,11)? Врх свих блаженстава није ни у кротости, ни у чистоти срца, 
као што није ни у душевном миру или пак у миротворству, нити пак у праведности. Врх је у дару 
да се истраје при неправедном исмевању, гоњењу и залостављању ради живота у Христу. А када 
човек досегне до тог врха, тада га радост сама походи, не долази она по заслузи, нити пак као 
награда за велике подвиге, већ као што рекосмо на почетку, долази као благодат, као прекрасан и 
савршен дар милости Божије.



Ову посланицу, скупоцена и у Господу љубљена браћо и сестре, шаљемо вам из притворског 
одељења затвора у Скопљу, где смо затворени ево већ пуних 10 месеци. Услови у којима се 
налазимо су сурови; у летњим месецима, скоро по цео дан смо били без воде, са недовољно 
хране и без икаквог медицинског надзора, затворени по 23 часа и само сат времена у току дана 
имамо приступ чистом ваздуху. Свака пошиљка коју примамо, бива детаљно претрешена, а за 
све што је написано на страном језику, месецима чекамо дозволу од суда да нам буде уручено. 
Ипак, човек је икона Божја и има дарове да буде прилагодљив спољашњим условима, па раније 
или касније, свако од притвореника прихвата ту сурову реалност и живи у њој и са њом. Највећи 
број притвореника још није осуђен, они или чекају дан суђења, или пресуду. Управо та 
неизвесност је нешто што је најтеже у притвору. Човек се навикне да скучен простор од само пар 
квадрата дели са сустанарима у ћелији, може се прилагодити и на живот међу влажним и 
буђавим зидовима, чак ни недостатак хране и здравствене заштите могу толико да га потресу, 
као што то може да га потресе и онеспокоји ишчекивање суђења и судске пресуде.

Стање притвореника можда се може упоредити са стањем злочинаца који после смрти очекују 
привремену пресуду. Они ће доцније, тек после коначног суда, издржавати коначну казну, али и 
само ишчекивање казне, већ јесте казна. Ако за злочинце кажемо, да још пре задобијања 
заслуженог пакла њега чекају у неком стању пакла, онда за притворенике можемо рећи да су у 
оковима, често пута тежим и од оних које ће носити по суђењу и пресуди.

Зато, после свега написаног, молимо вас на начин као што је и апостол Павле тражио од 
просветљених: „Сећајте се сужања као да сте с њима оковани, и оних који се злопате, јер сте и 
сами у телу.“ (Јев. 13,3).

Сећајте се, но не брините се премного за нас. Неправедно страдање многе је ослободило 
грехова, свесно или несвесно учињених. Тако да и ово наше страдање, уколико је ради греха 
којим смо се о неког огрешили,  онда је праведно, а ако пак не страдамо грехова ради, онда ће 
нас ова наша бол само присније приближити Христу и вама. Неправедно страдање, у Господу 
љубљени, најкраћи је пут до дубина богопознања. Свакако само ако се то  страдање прихвта 
вољно, без пркоса, без негодовања, па још и са радошћу. Страдањем, особито пак када је оно 
неправедно, откривамо и потврђујемо у суштини колико смо близу Бога, боље речено колико се 
Он приближио нама.

Ми постајемо блиски Њему, када нашим страдањем учествујемо у Његовој жртви за живот света. 
Само, наша жртва није довољна за помирење са Богом, зато је и била потребна жртва Христова, 
но жртва коју ми подносимо, некада може да нас помири међусобно. Ако ова наша мала жртва 
коју добровољно приносимо Богу, допринесе да дође до потпуног помирења са расколницима и 
до надилажења постојећег раскола, тада све што подносимо последњих 10 година, између 
осталог и неколика прогонства и већи број затварања, нека буде само наш мали залог у ономе 
што је најдрагоценије за Цркву, а то је свакако њезино јединство.

Још молимо Бога Оца, да вас укрепи и учврсти у јединству са Његовим Сином љубљеним, те 
сабрани у једном телу дејством Духа Светог, да заједно прослављамо Бога у Тројици, чекајући 
долазак Христов, јер у Њему умресмо и наш је живот сакривен са Христом у Богу. А када се 
појави Он – наш истински живот, онда ћемо се и ми с Њиме јавити прослављени од Његовог 
присуства. (Кол. 3, 3-4).

08. / 21. септембар 2012. г.
Рождество Пресвете Богородице
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