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Ко са извора живе воде  Светосавља пије, никад ожеднети неће 

Можда бих као неки јунак из бајке у потрагу за овим чудотворним 

извором могао да кренем преко седам гора и седам мора, или би 

било довољно да станем пред Светитељеву икону и запитам га исто 

као што је он питао свога оца: 

- Ево ја недостојан твоје милости и твога знања стојим пред тобом и 

молим те да ми покажеш где се налази извор воде живе? 

Светитељ би ме благо упитао: 

- Колико је снажна твоја жеља за знањем и учењем чедо моје? 

Не схватајући шта ме Преосвећени пита, јер мој ум није схватао 

какве везе имају извор воде и учење, скрушено одговорих: 

- Оче, не могу се похвалити неком великом жељом  за знањем и 

учењем. 

- То је зато што учење изискује труд чедо моје, а ти живиш у свету у 

коме време тече убрзано. А какве су речи којима допушташ да сиђу 

са твојих усана? 

Овим питањем бих постиђен, али ипак одговорих, јер нема смисла 

пред Свецем лагати кад он и онако зна, зато рекох: 

- Оче, речи моје умеју да буду грубе, непромишњене и пуне 

незахвалности и безобзирности чак и онда када не желим да буду 

такве. Али, Оче, зашто ме питаш о речима и учењу кад ја желим да 

знам где је извор живе воде? 

Светац ме стрпљиво погледа и рече: 
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- Чедо моје, извор знања и љубави, лепих речи и храбрости, па чак 

и живе воде налазе се у човеку самом и то онда када човек заволи 

човека у себи. Јер кад заволиш човека у себи, заволео си и Бога у 

себи и мене у Богу. Само човек који воли може да пронађе извор 

живе воде, а ти си га, чини ми се чедо моје, већ пронашао, само не 

знаш још да си на правом путу. Да би дошао до бистре живе воде, 

мораш синко свој извор очистити и пригрлити и знање, и учење, и 

лепу своју матерњу реч. То је тежак посао, али ти не одустај, јер 

биће ти слатка вода жива коју будеш попио. Но, једна чаша ће 

тражити другу. И тако ћеш извор свој очистити, себе и друге 

заволети, а то је драго и мени и Богу. 

И тако ја одступих од Светитељеве иконе, мало разочаран јер сам 

помислио да ће бити лакше доћи до извора Светосавља, овако 

морам све испочетка. Можда ћу моћи, кад опет станем испред 

иконе Светог, да му дам другачије одговоре. 

Када ме буде питао: 

- Да ли си очистио своје изворе? 

Моћи ћу да кажем: 

- Јесам оче. 

- Да ли је твоје уживање у учењу веће? 

Моћи да кажем: 

- Оче, сваког дана је веће. 
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А када ме будеш питао да ли сам утолио жеђ на извору 

Светосавља, да ћу моћи да кажем да јесам, али да се од те воде све 

више жедни и увек тражи кап више. 

 

       Лука Којда, 1-1 

       Карловачка гимназија 


