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И викаху један другоме говорећи:
свет, свет, свет је Господ над војскама;
пуна је сва земља славе његове.
(Књига пророка Исаије 6, 3.)
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СЕРАФИМИ





9

ПРВИДАН

Предцрквенимдверима,
празникнадпразницима
исвечаностнадсвечаностима

И у тај све ти час, на кон бде ња и на вр ше не по лу ноћ ни-
це, са сла вом по ло жи ше пла шта ни цу на ча сну тр пе зу у 
ол та ру. 

И ка ко сви ста до ше ис хо ди ти у тро стру ки све ча ни 
оп ход око ло Бо жи јег до ма, но се ћи ко пља са сте гом зла-
то ве зе ног Хри сто вог зна ме на, цр ква оста де пра зна. 

И дру го се мно штво уз бу ђе но ти ска ше сву да по ма-
на стир ској пор ти, тра же ћи ме сто бли же пе сми која је 
ску па са оп ход ни ци ма све гла сни је кре та ла уза са мо 
под нож је зи до ва. 

И ово бе ше – та је пе сма ла га но ра жа ри ва ла ог ње не 
искре ко је бо ра ве у пур пур ној бо ји ово га хра ма: 

– Вас кр се ње тво је!
– Хри сте Спа се!
– Ан ђе ли по ју на не бе си ма!
– И нас на зе мљи удо стој!
– Да чи стим ср цем те бе сла ви мо! 
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Опсада цркве Светог Спаса

А то ли ко их до ђе за овај пра зник над пра зни ци ма 
и све ча ност над све ча но сти ма, да ве ли ки број оста де 
ван ма на стир ског дво ри шта. И још, ода свуд, дру мом, 
пре ким пољ ским пу те ви ма, стр мим го р ским ста за ма, 
до ла зи ше они да ни ма хо да ода ље ни, пре ма за по ве сти 
ср да ца сво јих. Па ипак, ни ко од свих, ни до стој ни је-
рарх, ни пре да ни мо нах, ни убо ги бо жи ји чо век, чак ни 
онај ме тљи вих очи ју, не би по ми слио да је по стран це 
би ла те скоб на ноћ. Јер, зво на на ши ро ко раз ми ца ху глу-
во до ба, а ти тра ји сто ти не во шта ни ца сти ца ху се у чи-
сту све тлост, што је пу но ћом пре се за ла ја сни дан. Ниг де 
не бе ше кут ка та ме у ко ји би се скло ни ла сен. Од сја ји 
оло ва са ку по ла на ви со ко др жа ху мрак. Пред за пад не 
две ри, од сва ко га ко ји је имао гла са, при сти за ху ра до-
сни по ви ци: 

– Хри стос вас кр се из мр твих! 
– Хри стос вас кр се из мр твих!
– Хри стос вас кр се из мр твих!
Али, ма да се тро стру ки оп ход окон чао, вра та се спр-

ва не отво ри ше, баш ка ко и уче ни ци Хри сто ви ни су од-
мах по ве ро ва ли. Не го се ум но жи, од свих пе ван, пса лам 
Да ви дов: 

– Да вас кр сне Бог!
– И ра за спу се не при ја те љи ње го ви!
– И да бе же ис пред ли ца ње го ва они ко ји га не на-

ви де!
Стих, про роч ки, по твр ђи ва ше опет пој. Тим усрд ни-

ји, јер бе ше од оних ко ји су у че тр де сет да на по ста, до-
брим де ли ма, уз др жа ва њем од гре ха и тр бу хо у га ђа ња, 
спре ма ли сво је ду ше и те ла за овај бла го на ро чи ти пра-
зник и све ту при чест. 

– Хри стос вас кр се из мр твих!




