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АЗБУКА ИСТИНЕ
А
Анђели су створени пре људи. У почетку створи Бог небо и земљу - стоји
написано у Књизи Постања. Под небом су светитељи Божји једнодушно
разумевали ангеле, то јест свет светих духова, војске бестелесних сила.
Према Божјем Откривењу и визији светитеља, као што су били свети Јеротеј
и свети Дионисије, ангели се врстају у девет кола према сили и власти и
мудрости која им је дарована од Створитеља. Тих девет огромних кола
називају се: Престоли, Начала, Власти, Серафими, Херувими, Господства,
Силе, Архангели и ангели. Ум људски не може ни замислити величину и
славу ангела, нити рачуница људска израчунати њихов број. Само се срце
људско може радовати својој већој и старијој и савршенијој браћи - браћи,
кажемо, јер је један небесни Отац и ангела и људи.

Б
Блажен је сваки онај ко верује у Бога онако како је Бога показао свету
Господ Исус Христос. Ако се питаш, какав је Бог, погледај у Исуса Христа и
добићеш одговор. Бог је онакав какав је Исус Христос. А то значи: Бог је
свемоћан, свемудар, свеблаг. Његовој моћи не може се ставити
противразлог, Његовој благости мора се покорити свака злоба. Ако желиш
моћи, прибегни к Богу; ако желиш мудрости, стани уз Бога; ако желиш
благости или милости и доброте и љубави, прилепи се уз Бога. Знај и упамти,
да само немоћ и лудост и злоба устају против Бога. Но све што устаје против
Бога, осуђено је, на крају, на пораз и пропаст, а што стоји уз Бога, на крају
ликује и радује се и вечно живи. Све је то показано кроз личност и судбу
Господа Исуса Христа као и кроз судбу Његових следбеника и Његових
непријатеља, Зато и кажемо:
Блажен је свак ко верује у Бога онако како је Бога показао свету Господ
Исус Христос.

В
Веруј свему оном што је Христос Господ казао, показао и предсказао.
То и јесте наша вера. Ја сам истина, рекао је Он. Христос, је дакле жива Истина
у свему што је рекао и прорекао, у свему што је показао и обећао. Он је вечна
Истина Божија, која се јавила у времену телесно, да би олакшао телесним
људима веру у Бога који је дух и да би показао неизмерну љубав Божију према
људима. Пази добро и упамти: ако не будеш веровао Христу, ти ћеш
поверовати или себи или другом неком смртном човеку. То јест: имаш да
изабереш, да ли верујеш Христу као Богу или неком, ма ком, човеку изван
Христа. Трећега нема нигде у свету нити у историји рода људског. А зар те
живот није научио, да се можеш преварити и у себи и у људима, који стоје ван
Христа? Бирај, човече, и сине човечији; избор је судбоносан. Кад умреш,
Вечност ће ти ставити само једно питање: Реци, човече и сине човечији, кога
си изабрао, то јест: коме си поверовао, и за ким си пошао?
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Г
Грех је поверовати неком другом, а не Исусу Христу и поћи за неким
другим, а не за Христом. Сви греси и сва безакоња могу се уписати под та
два слова: неверовање Христу и неидење за Христом. Вера и владање - то
двоје обухвата сав пут земаљских путника. Вера у Христа и владање по
Христу представља здравље синова Божијих. Неверовање Христу и
невладање по Христу представља запаљење ума и срца човечијег - болест од
пакленог огња и дима.

д
Дух је у души, душа у телу, тело у свету. Дух је покретач душе, душа је
покретач тела, а тело је покретач других тела. Какав је дух, онакви и покрети
душе; каква је душа, онакви и покрети тела. Добар дух покреће душу на
добро, и тело испуњава вољу душе. Зао дух покреће душу на зло; и опет
тело испуњава вољу душе. Човече и сине човечији, нека ти Бог испуни душу
Својим Духом. Јер те је Створитељ твој и створио за то, да се испуниш
Његовим Духом, те да би кроз тај Дух и у томе Духу био једно са Њим и са
свима чедима Његовим на небесима и на земљи. Знај и упамти, човече и сине
човечији, чији си духом испуњен, једно си са њим: ако Духом Божијим једно си са Богом, ако ли духом зла - једно си са пакленим противником
Бога и Оца твојега.

Ђ
Ђаче учениче, шта то учиш? Сва твоја учевина на смрт ми мирише. Зато
те видим тужна и очајна. Где ти је наука о Животу и о Животодавцу? Ко ти је
дао очи, помоћу којих душа твоја гледа? Ко ти је дао уши, помоћу којих душа
твоја чује? Ко ли ти је дао разум помоћу кога учиш? ако ти хартија коју читаш
каже, да ти је природа дала и вид и слух и разум, ти упитај хартију и
хартијаше: а од кога природа позајми да мени да? Сине човечији, зар ти срце
не гори као од огња, кад се помене име Творца и Оца твојега? Умири срце
своје, прво га умири, па загледај у њ као у мирно језеро, потом га ослушни и
најзад прими науку његову. Тако ћеш познати Творца и Зајмодавца природе.
Тако ћеш осетити присуство Живота и славу Животодавца. И учевина твоја
неће бити мирис смрти но мирис живота. а туга и очајање твоје окренуће се
на радост и клицање.

Е
Евгеније значи благородни. Какогеније значи злородни. Геније значи
само родни. Геније нема свога пута; он мора поћи путем или Евгенија или
Какогенија. Стари Јелини су и демона називали генијем. Очигледно је, дакле,
да понеки геније може бити и какогеније, то јест злородни, или на зло
рођени. У Европи су названи генијима сви најдаровитији људи, но без разлике
у погледу
благородности и злородства. Отуда ми видимо у неким од тих европских
генија ангелске људе, а у неким, опет праве демоне. Евгеније је онај човек
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који зна своје сродство с Богом, и сходно томе живи и влада се. Какогеније
је онај човек који одриче своје сродство с Богом и налази га у земљи или
аду, па сходно томе и живи и влада се. Геније је онај човек коме је Творац
позајмио многе таленте, а он те таленте употребио или као Евгеније или пак
као Какогеније. Прави хришћанин може бити Геније, не сме бити
Какогеније, мора бити Евгеније.

Ж
Жар-птица спомиње се често код руских песника. Она се представља
као птица среће, чудне лепоте. Она притиче у помоћ невиним против
нечистих, и праведним против неправедних. Стари Мисирци су обожавали
птицу феникс, која је умирала и поново васкрсавала. И у једном и у другом
случају ми видимо симбол душе човечије, која је створена од Бога, пуна
топлине, пуна блаженства и пречудне лепоте. По својој природи душа је
чиста и невина и светла и праведна. Но грех је жаока смрти, која душу
усмрти. Грех удаљава од Бога у земљу далеку, где се душа хлади и мрзне и
блуди и умире. Таквој души треба Спаситељ, Повратитељ, Васкрситељ и
Помиритељ. Душо људска, не очајавај и не чекај Онога који је већ дошао.
Дошао је твој Спаситељ, Повратитељ, Васкрситељ и Помиритељ. Воспрени,
птицо покисла, и буди опет жар-птица, каква си и била кад те је Творац твој
Својим Духом загрејао и окрилатио.

3
Завет је драговољна обавеза. Завет представља два заветодавца,
једнога који даје и другога који прима. Заветодавац који се обавезује давати,
јесте сам Бог; заветодавац пак који се обавезује испунити све услове
примања, јесте човек. Два Завета учинио је Бог са родом човечијим: Стари и
Нови. Стари Завет учинио је Бог онда док је род људски био још млад и по
годинама и по греху, а Нови Завет онда кад је род људски постао стар и по
годинама и по греху. Први Завет заснован је на закону Божјем и на крвној
жртви Божјих животиња. Тим Заветом Бог се драговољно обавезао давати
човеку добар и дуг живот на земљи и свако земаљско обиље с колена на
колено, а човек се од своје стране обавезао испуњавати прописани закон
Божји и приносити Богу крвне жртве од Божјих животиња. Бог је одржао
Завет од Своје стране, но човек га је свега погазио грешећи против Бога
Заветодавца и очекујући упорно да му Бог ипак даје све - безусловно. Кроз
ту обману Створитеља свога род човечији се уболестио до смрти. Тада је
Створитељ људи учинио Нови Завет с човеком. Тај Нови Завет заснован је
на љубави Оца и на крвној жртви Сина Божјег. Тим Заветом Бог се
драговољно обавезао дати човеку вечни живот и царство небеско, а човек се
од своје стране обавезао одговорити љубављу на љубав, и жртвовати себе
васцелог Оцу свом небеском. То је Нови Завет - љубав и жртва с обе стране.

И
Има ли места Трећем Завету? Гле, неки људи сањају и говоре о трећем
Завету, наиме о неком Завету Духа Божјег! то је сањарија и празан говор,
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који скрива безумље и злобу. Јер шта би имао Бог више да жртвује за људе,
и шта би се човек могао више обавезати према Богу својему? Први Закон
потврђен је
и запечаћен крвљу чистих Божјих животиња. Други Завет потврђен је и
запечаћен пречистом и невином крвљу Сина Божјег. Чиме би се потврдио и
запечатио Трећи Завет? Јер ако би потребан био Трећи Завет, он би морао
бити савршенији од Другога, према томе и потврђен и запечаћен неком
крвљу драгоценијом од крви Јединородног Сина Божијег. а зар је могуће и
замислити неку крв и неку жртву драгоценију од оне Сина Божијег? И
најзад, какву би већу обавезу могао човек примити на себе него што је већ
примио у Новом Завету, то јест да из љубави према Богу преда себе
свецелог на вољу и у руке Оцу свом небесном? Шта би имао човек
драгоценије од себе да би могао принети на жртву Богу у одговор на жртву
Божју за њ? Јасно је, дакле, да о Трећем Завету могу сањати само они који
су испуњени безумљем и злобом. А погледајте, како и апостол каже за
Други Завет, да је он завјет вјечни (Јевр. 13,20).

Ј
Јевреји су први болесник међу народима, које је Бог узео да лечи.
Избранство јеврејског народа означава само то и ништа друго. Па како су се
Јевреји успротивили Богу као Лекару и погазили Завет, то је Бог предузео
лечење свих народа на земљи, стварајући тако Себи из свих народа један
изабрани народ од оних који се драговољно предадоше Богу на лечење. У
овај изабрани Божји народ увршћени су само праведници, пророци и
угодници Божји из јеврејског рода, који у своје време испунише обавезе
Старог Завета као и они који драговољно прихватише Нови Завет. Остатак
Јевреја пак отпао је од оба Завета; од Старог, јер је крвна жртва Божјих
животиња укинута Богом, како је и проречено, и од Новог, јер крвну жртву
Сина Божијег одбацили су само они. Човече и сине човечији, чувај се да не
будеш убројан у синове противљења. Јер свак ко хоће да се излечи, мора
пристати да се здрава крв унесе у њега. А једина здрава и здравотворна крв
јесте крв Сина Божијег, Господа нашег и Спаса Исуса Христа, коме нека је
вечна слава и хвала. Амин.
К
Крштење је прва Тајна. Крштењем се извршавају два спасоносна чина
над човеком: очишћење и усиновљење. Очишћење од првородног наследног
греха, и усиновљење Богу. Рекао је Господ апостолима Својим: Идите и
научите све народе крстећи их ва име Оца и Сина и Светога Духа (Мат.
28,10). Ако се човек и после крштења упрља грехом, не пере се више од
греха крштењем него покајањем. Јер је крштење једно, о но је намењено за
ослобођење од страшног и вековног терета наслеђеног греха. Ако ли се
усиновљен човек одели од Оца свог небесног, он постаје блудни син и живи
међу свињама; но и њему за спасење није потребно ново крштење него
покајање, као што је јасно изрекао сам велики Господ наш причом о
блудном сину.
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Л
Лаж опасну, проповедају секташи кад говоре да не треба децу
крштавати, него кад деца порасту и познаду шта је то вера, онда их тек ваља
крстити. Човече и сине човечији, затисни уши твоје од таквих лудих речи.
Јер ако ти чедо твоје умре некрштено, ући ће у онај свет као нечисто и
неусиновљено од Бога. С ким ће, дакле, бити у вечности, и чијим ће се
назвати? Гле, ти не чекаш да
чедо твоје порасте и сазна шта је то вода и млеко и мед и хлеб и лек, па тек
онда да му даш све то. Него му дајеш иако оно то и не зна. Ти знаш, шта је
за њ добро и спасоносно, зар оно то мора знати у колевци? И ако чедо твоје
има гушобољу, хоћеш ли га лечити, или ћеш чекати док оно порасте и сазна
шта је то гушобоља? А наследни грех је несравњено тежа бољка од
гушобоље. Па кад од гушобоље лечиш чедо своје, лечи га и од оне теже
болести, којој је лек крштење. Да ти не умре чедо некрштено, јер се иначе
никад и нигде у вечности нећеш срести с душом његовом.

Љ
Људски род имао је једнога праоца, Адама. Сав људски род, дакле,
представљао је једно многогранато дрво, коме је један корен, Адам. Према
томе сви људи су били по свом телесном корену, по праоцу Адаму, браћа.
Но то телесно братство људи показало се ништавним пред духовним
небратством још на првим синовима Адамовим. Телесни брат убио је свога
брата, јер међу њима није било јединства духа, ни братства духовног.
Христос је назван Новим Адамом. Он је нови корен новог човечанства,
новог многогранатог дрвета. Он је објавио правог Оца, а то је Бог, и
установио право братство међу људима, а то је братство духовно, то јест
јединство духа, јединство вере, јединство циља и јединство живота. Човече
и сине човечији, не полажи ништа на братство по Адаму, јер је и сам стари
Адам нашао своје спасење у Христу, Новом Адаму. тиме се он одрекао
свега свога потомства које је ван Христа. Тако су они који се нису
прикалемили уз нови Христов корен, остали сирочад, без оба оца: без
праоца телесног, Адама, и без Оца небесног, кога је Христос објавио свету
и коме се само кроз Христа може прићи.

М
Милост Божја спасава све оне који милост Божију ишту. А милост
Божију могу искати само они који имају веру у живога Бога и који су сами
срца милостива. Зато један апостол говори: без вјере није могуће угодити
Богу. Човек од своје стране не може бити милостив у смислу хришћанском,
ако нема вере у живога Бога. И тако вера је семе а милост плод. Други исто
тако важан плод вере јесте молитва. Вера, молитва и милост представљају у
здравој души три хармонична гласа, који вапију Богу за помиловање.
Подигнута је вековна препирка између католика и протестаната, да ли се
човек спасава вером или добрим делима. Код православних те препирке
никад није било. Православна црква није цепкала закон Божији него је
тражила да се испуни сав са скрушеношћу и самоосудом, сећајући се речи
6
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се речи Спаситељевих: Кад свршите све што вам је заповеђено, реците: ми
смо непотребне слуге јер учинисмо што смо били дужни (Лука. 17,10). А
усиновљење ни код људи не бива само због плаћеног дуга него и по
милости онога који усиновљава. И тако, човече и сине човечији, веруј, моли
се и буди милостив, но не уздај се ни у шта своје него само у милост
Божију.

Н
Небо које видимо изнад својих глава јесте само символ стварнога
невидљивога неба. Диван и чудесан символ но само символ стварности, а не
сама стварност. Сунце и звезде чине видљиво небо. Бог и ангели са
светитељима чине невидљиво небо. Видљиво Сунце символ је невидљивог
Бога, а звезде су символ ангела и светитеља. Као што Сунце осветљава и
греје и одржава звезде, тако вечно Сунце Правде, Бог Свевишњи, осветљава,
греје и одржава ангеле и светитеље Своје. Светитељи су славни славом
Божјом, а Бог је диван у светитељима Својим. Ово стварно, нечулно, свето
небо - то и јесте права отаџбина наша.

Њ
Њивом Божијом назива апостол све верне. Ви сте њива Божја (Кор. 3,6).
Господ Исус Христос јесте небески сејач, који изиђе на њиву своју да сеје семе
своје. Благо онима који душу своју омекшају и учине како би божанско семе
Христово порасло и донело плод. Благо теби, човече и сине човечији, ако
Богом посејано семе у души својој чуваш, плевиш од корова и браниш од
зверова и тичурина. Погледај око себе и види, како су се сада намножили
зверови и тичурине да Христов усев погазе и униште. Семе Христово пада у
разум, те се разум светли Богом; и пада у срце, те се срце испуњава љубављу
Божјом; и пада на вољу човечју, те човек свим делима својим прославља Бога
Творца својега.

О
Образом се назива икона у словенском и руском језику. Обновљење
икона у Русији за време Великог Гоњења појава је сасвим честа и веома
чудесна. Старе иконе, на којима се једва могао наслутити лик светитеља,
обновиле су се тако, да су све црте и боје постале јасне као на новим
иконама. Није ли и човек икона Божја? У Књизи Постања стоји написано: И
створи Бог човека по обличју својему, по обличју Божијему створи га (1,27).
Нама је тешко и замислити божански сјај, којим је сијао првосаздани Адам,
као нова икона Бога живота. Но као што обично икона на дрвету поцрни и
изгуби се од времена и ваздуха и прашине, тако је икона Божија у Адаму и
његовом потомству поцрнела и изгубила се од греха. Христос је обновио
икону Божију у човеку. Обновљење дрвених икона у страдалној Русији баш у
време Великог Гоњења сведочи да се од страдања за веру Божију обнавља
образ Божији, или икона Божија, у човеку.
7
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П
Пост је установљен још у Рају. Он се састојао у забрани једења плода са
дрвета познања добра и зла. Сви угодници Божији у Старом Завету држали су
пост. У Новом Завету пост је нарочито истакнут као обавеза и услов
очишћења, па следствено, и спасења. Сам Господ Исус дао је пример у посту.
Сви апостоли и Свети Оци држали су строг пост. О посту говори свети
Серафим Саровски овако:" Пост је нужан за победу непријатеља телесних и
духовних". Испосников "духовни живот долази до савршенства". Од поста
"тело постаје утанчано и лако и дух врши тада своја дејства као у бестелесном
телу". Постом "ум се дреши од земље, узноси се на небо и потпуно се
погружава у созерцање света духовнога". Од неуздржљивости у јелу долази
свака друга неуздржљивост. Сине човечији, ако ти неко каже: није грех у јелу
него у злу делу, одговори му; али зло дело долази од неуздржаног јела и
пића. Није грех ни у самом огњу, али ко не пази на огањ, може му кућа
изгорети.

Р
Радост је посебан тон у божанској мелодији Новог Завета. Радујте се и
веселите се, рекао је Господ. Радост и само радост кључа из речи
Спаситељевих, радост из Његових моћних чудеса, радост из Његових моћних
откривења Царства Божијега, радост из Његовог васкрсења, радост из
Његових обећања. Радост извире и из апостола Господњих. Радост тече реком
кроз све војске праведника и угодника Божијих. Црква је носилац аманета
радости. Црква Христова једина је радост у свету. Историја Цркве пуна је
муке и невоље и гоњења и издајства и крви и зноја. Али радост све гута, све
заглушује, све осветљава. Глас радости надвишава све остале гласове. Човече
и сине човечији, ако имаш радости, имаш и вере. Умукне ли у теби глас
радости, дижи се и поправљај веру у себи.

С
Спасење душе - једини је смисао свих трудова човекових на земљи. Они
који не знају за спасење душе, не знају нити могу знати зашто се труде и муче.
Но кад се говори о спасењу, мора се говорити и о Спаситељу. Јер не може бити
спасења без Спаситеља. Хиљаде година народи земаљски чекали су
Спаситеља с неба, тражили су Спаситеља, говорили или бајали о Њему. Једно
је било опште убеђење свих народа, наиме, да Спаситељ не може бити
обичан човек него Бог. Ми хришћани знамо да се јавио Бог-Спаситељ, и
донео спасење душама свих оних који желе спасење. у црквеним песмама
стално се на крају чује молитва: "Спаси душе наше".

Т
Тело је без душе мртво. Створи Господ Бог човјека од праха земаљскога
- тако сведочи Свето Писмо Божије. То се односи само на тело, а не и на душу.
Јер се даље сведочи: и дуну му у лице дух животни, и поста човјек душа жива.
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Све иде тамо одакле је и дошло: тело се враћа земљи, а душа Богу. Зато је
опет рекао Бог Адаму: Земља јеси и у земљу ћеш отићи. То се на тело односи.
А кад умре сиромах Лазар, однесоше га анђели, то јест однесоше му душу са
земље. Ако спасемо душу, тиме ћемо спасти и тело у дан васкрсења. По
сведочанству апостолском постоје тела земаљска и тела небеска. Душе су
наше сада обучене у земаљска тела, а ако се спасемо, бићемо у дан васкрсења
обучени у тела небеска, непроменљива и нераспадљива.

У
Ум Христов стећи - задат је сваког хришћанина. Апостол Павле говори:
А ми ум Христов имамо. Шта значи имати ум Христов? Значи: мислити као
што Христос мисли, расуђивати као што Христос расуђује. Човече и сине
човечији, научи себе мислити као што Христос мисли. Мисли о Богу као
што Христос мисли. Мисли о сваком човеку кога сретнеш онако како би
Христос мислио. Мисли о свакој ствари онако како би Христос мислио.
Мисли о сваком догађају са висине Христове мисли. Мисли о животу и
мисли о смрти као сам Христос Господ. Учи се тако мислити. Тако ћеш
стећи ум Христов. а кад стекнеш ум Христов, обасјаће те светлост небеска, и
твој живот ће бити на небу а не на земљи.

Ф
Филестеји су са својом стоком газили и сатирали усеве правоверног
народа Јаковљева. И правоверни народ осиромаши веома и у тескоби својој
завапи ка Господу. Филестеји су били незнабошци. Човече и сине човечији,
зар не видиш како незнабошци газе са својом бесловесном стоком Христов
усев по души твојој? Газе га, згризају га до корена, па и сам корен чупају, са
стоком својом, са својим магарцима и мајмунима и слоновима и свињама. То
су синови мрака и слуге сатане, а стока њихова то су њихове чудовишне
мисли и погане страсти и безбожна дела. То су модерни Филистеји,
безбожници и бездушници, отпадници од Христа и противници Бога. Сине
човечији, хоћеш ли чекати да те сасвим опустоше и осиромаше, или ћеш
журно, журно завапити живоме Господу за помоћ?

Храна телесна је за тело, а храна духовна за душу. Тело се мора хранити
да би трајало, душа се мора хранити да би живела. Телу се даје храна небеска,
јер је душа са неба. Реч Божија јесте главна и основна храна душе човечије.
Што је хлеб за тело, то је реч Божија за душу. Никаква храна не може заменити
телу хлеб, и никаква реч не може заменити души реч Божију. Но има једна
тајанствена и пречудна храна, која је узвишенија и силнија од сваке телесне и
духовне хране. Ту храну знају само хришћани. Та храна јесте сам Бог. Она се
даје у светом Причешћу. Који једе моје тијело и пије моју крв, има живот
вјечни, и ја ћу га васкрснути у пошљедни дан (Јов. 6,54).

Ц
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Црква Христова означава ново избрање, које је по вери а не по крви.
Цркву сачињава изабрани народ, сачињен од оних који верују из свих
народа земаљских. цркву оживотворава и води, као крманош лађу, Дух
Свети. Православна Црква је једна, саборна и апостолска у целом свету, но она
је уређена по Божијем Промислу и ради успешније јеванђелске мисије,
народски, по народима и језицима. Човече и сине човечији, љуби Цркву
православну као мајку своју духовну, и чувај се од јеретика и секташа, а да
не будеш на небу одељен од православних отаца и ђедова својих занавек.

Ч
Чашу спасења примимо и име Господње призовимо. Чаша спасења је
пречиста крв Христова. Име Господње као огањ пали демоне. Четири су
стране света: четири су окрвављена крака Крста Христова; четири
јеванђеља. Три су лица у Свете Тројице; са три прста се крстимо. Два су
извора науке Христове; две су главне заповести Христове: љуби Бога и
љуби ближњега. Један је Бог, који је све у свему, кроз њега живимо и
крећемо се, и јесмо (Дела 17,28).

Џ

Џиновима су названи Енакови синови; према њима се народ божији
чињаше као скакавци (4, Мојс. 13,34). Но, једино је у њих тело било џиновско
и снага телесна. Духом пак и истином они су били кепеци. Али их је народ
Божији именом Божијим надвладао и истребио. Они који су били телесно
малени и испоштени имали су џиновски дух и џиновску веру у јединога Бога
живога, и тиме су били јачи од Eнакових синова, исто као Давид од Голијата.
Духовно јаки победили су телесно јаке. Богом јаки јачи су од оних који су
телом и земљом јаки. Зато, човече и сине човечији, не бој се џинова, који су
само телесином и преваром џинови. Они су само као мрачне и велике сенке,
које једна мала свећица може да растера.

Ш
Шарен шљунак представљају мисли и мишљења разних безверних
филозофа и књижевника. Но тај је шљунак једино за гледање и посматрање, а
није за зидање. Лаковерни зидају куће свога живота на том шљунку: због
тога брзо постају бескућници и као бескућници - очајници, а као очајници
самоубице. Човече и сине човечији, знај и упамти: Камен о коме се много
говори ј Библији, Камен станац, Камен крајеугаони, није онако шарен као
филозофскн шљунак, али је тврд и поуздан. На њему сазидан дом одолева
бури. На њемЈ сазидана Црква одолева паклу. На њему постројено Царство
траје вечно. На њему стоји крст и око крста пише:

ИСХС
НИКА
ИСУС ХРИСТОС ПОБЕДА.
АЗБУКА ПОБЕДЕ
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А
Ако победиш све ће ти се дати по Божијем обећању: Ко побиједи,
добиће све. Ева би преварена и побеђена од оца сваке лажи, због чега лаж
цароваше над потомством њеним све до Христа. А кроз Христа понуди се
победа свима синовима који више воле победу од пораза.

Б
Бог је извор и јемство победе твоје над сваким злом. Богом смо јаки.
Сваком је позната она духовита реч коју је изрекао неки Црногорац у одговор
на подсмешљиво питање једног Аустријанца: Та колико је вас Црногораца?
Нас и Руса - сто милиона! Слично томе можеш и ти победоносно довикнути
свакоме злу које наваљује на те: Бог и ја јачи смо од тебе!

В
Враћај се Богу кад год ослабиш у борби са злом. Он је твоја неисцрпна
резерва. Непријатељу ће оскудевати оружје на крају. А теби неће, јер је Творац
твој пребогат у оружју, сили и војсци. Ја сам Господ над војскама. његове су
војске не од меса и крви, него пламени духови серафима и херувима. Где је Бог
ту - је већина. Ако будеш и сам с Богом, бићеш у већини не само над људским
војскама него и над васионом.

Г
Гедеон беше прост тежак и вршијаше пшеницу на гумну кад му анђео
јави да га је Господ изабрао да поведе народ против злих Медијанаца. Па у
страху рече Гедеон: О Господе, чиме ћу ја избавити народ? Гле, ја сам
најмањи у народу и у дому оца мојега! А Господ му одговори: Ја ћу бити с
тобом, ти ћеш победити Медијанце. Тако се и збило, по речи Господњој.
Медијанци су били носиоци зла и слуге сатанске. Тако ћеш и ти победити све
слуге сатанске. Ако се срце твоје кад уплаши од множине безбожних слугу
сатанских, ослушни и чућеш глас Господњи: Ја ћу бити с тобом.

Д
Диши Богом и Бог ће владати целим твојим бићем. Као што плућима
удишеш и издишеш ваздух, тако мислима и срцем издиши себе из себе, а
удиши живога Бога. Тако ће се Он уселити у тебе, Победоносни, Непобедиви
и употребиће те за оруђе своје победе над злом у теби и изван тебе. Будите у
мени и ја ћу бити у вама. Како то? Слично као што смо ми у ваздуху и ваздух у
нама. Бог је дух, а дух може ући у човека кад човек отвори себе према Богу.

Ђ
Ђем коњу, разум човеку. Ако очистиш разум свој од предрасуда
светских и злих навика и страсти, видећеш јасно, како Божија рука управља
11
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свим стварима и догађајима и ти ћеш радосно стати уз Бога свога. И гледаћеш
чудеса очима својим, како семе Божије победе расте и по свима пољима
пораза, болести, немоћи. Јер је лудост Божија мудрија од људи и слабост
Божија јача од људи (Кор. 1,25).

Е
Ево ја сам с вама у све дане до свршетка вијека, рече Господ апостолима;
рече и нама. Јер каже: до свршетка вијека, што значи да рече и нама и
онима после нас и свима до краја времена, који у Њега верују. А у Њега верују
они који Га знају као убијеног и васкрслог, то јест као Победиоца злобе,
природе и смрти. Па кад се Он нуди да буде с тобом, зар ћеш ти бежати од
великог Победиоца и најпоузданијег савезника и највернијег пријатеља? И
куд би побегао од Њега до у вечну пропаст и смрт?

Ж
Жури да победиш, јер је дан изласка твога из твог света близу. Жури да
победиш све струје смрти у теби и око тебе. Сазреваш као шљива. Здраву
шљиву прихватиће домаћин у руку, а кварну пустиће да падне свињама.
Победа значи здравље. Који побиједи, даћу му да сједи самном на пријестолу
мојему, обећа Истинити, Свемогући.

З
Здрав дух јесте Божији дух. Он је као здрав ваздух, од кога гину сви
микроби. Од здрава духа постаје здрава душа, од здраве душе здраво и тело.
Задобити здрав дух, дух Божији, значи задобити највећу победу. Дух је оно
што оживљава, тијело не помаже ништа. Многи свети људи и жене живели су
насупрот свима правилима научне хигијене, па ипак им је тело било здраво и
снажно до најдубље старости.

И
Исусе Сине Божији, помилуј ме! Нека ти ова молитва не избија из срца.
Изговарај име Победиоца смрти, и живот ће се одомаћити у теби. Ово је
искуство свих светих подвижника. Именом Исусовим они су победили смрт
и наследили живот вечни. Јер нема другог имена под Сунцем које спасава.

Ј
Још мало врло мало па ће доћи Онај који треба да дође и неће одоцнити
(Јевр. 10,37). а кад дође Он као страшни Судија, разделиће венце
победиоцима. Примићеш и ти венац, ако се будеш у овом кратком веку
определио за Њега, а
не против њега. Ево ћу доћи брзо, држи што имаш, да нико не узме вијенца
твојега. Тако ти поручује Он.

К
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Ко побиједи, учинићу га стубом у цркви Бога својега и више неће изићи
напоље. То обећава Онај који је победио и који позива све људе у Своју
победу. Напољу се налази сваки човек који је предан свету: а који је окренут
Богу и предан Богу, он није више напољу него унутра у Цркви Божијој, умом и
срцем. И после смрти такав ће се видети у небесној цркви као прекрасни стуб
цркве. И неће више изићи напоље као Адам, који је због греха изашао напоље
из Раја и окрнуо се од Бога ка свету и природи.

Л
Ласкање и лакомство морају победити они који хоће да се назову
синовима Божијим. А ту победу лако је задобити сваком ко више цени
похвалу од вечнога Бога, него од смртних људи и ко више воли непролазне
сласти Раја од пролазних и штетних сласти земље. Каже апостол Павле
Солуњанима: Нигде из ласкања не говорисмо вам, нити из лакомства, Бог је
сведок. Тако говори победилац.

Љ
Љубав је јача од свега, премда не изгледа увек тако. Љубав је јача од
злобе и од свега и од смрти. Љубав Божија слађа је од меда. Ко њу окуси, опија
се њоме занавек и побеђује све. Љубављу према Богу апостоли су победили
злобу јеврејску и мач римски и огањ и зверове и моћ природе и смрт. Побеђуј
и ти тим непобедивим оружјем.

М
Мисаона победа претходи свакој другој победи. Ако победиш све своје
зле мисли, нећеш ни доћи до злих дела. Добро мисли, па ће ти и Бог добро
дати, каже народна пословица. То је сасвим по Јеванђељу. Из срца излазе зле
помисли и то погани човека, рекао је Спаситељ. Ако и никакво зло дело не
чиниш телом својим, а имаш зле помисли, бићеш нечист и гадан пред Богом.
О борби против злих помисли, које сатана сеје по разуму човечјем, говори
сва аскетска наука православна. Очисти, дакле, душу своју од злих помисли и
бићеш велики победилац и примићеш венац славе од Христа Победиоца.
Н
Надањем веселите се (Рим. 12,12) каже апостол. ко се нада, тај се и бори.
Ко има наду, тај и побеђује. Нада је одобрење у страдању, жижак у мраку муке.
Надај се добру и добро неће изостати. Нада је лествица која везује душу твоју с
небесима; низ ту лествицу доћи ће ти победа и спасење.
Њ
Њива доноси плод, ако се узоре, посеје, залије и очува. И душа твоја
мора се узорати, посејати, залити и очувати, да би донела плод. Орањем се
искорењује свако нежељено прорашће. И душа се мора потпуно испразнити од
свега светског прорашћа, да би се Божје семе на њој примило. Њива са
одгајеним усевом о жетви личи на победоносну војску. Тако и душа твоја,
окићена многим плодовима добра, представљаће венац од многих победа.
13
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О
Опомињите се жене Лотове, рече Господ. Изишавши из Содома, она се
окренула да се поврати у Содом, па се окаменила. И ти не окрећи се и не
повраћај се ка слабостима својим које си једном победио. Опомињи се свих
чудеса Божијих, које Бог учини у животу твоме од колевке до сада, па не
сумњај у моћ и милост Бога твојега. Прилепи се уз Њега и с мислима о
победи корачај смело напред. Бог у теби побеђиваће место тебе. њему
приписуј све победе, а себи задржавај радост.

П
Прости великодушно човеку који ти досађује на путу добра. Најбољи
коњи узимају се за трку с препонама. Што веће препоне, то се већма разгорева
дух ревности и жеља за победом код тркача. Кад је цар Давид бежао испред
бунтовног сина свог, неки Симеј грдио је цара и називао га крвопијом и
зликовцем. Па када слуге Давидове хтеше убити Симеја, рече Давид: " Нека
грди, јер му је Господ рекао: грди Давида! Па ко смије казати: зашто тако
чиниш?". Праштањем и трпљењем Давид је победио и прославио се.

Р
Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на небесима, рекао је
Господ. Као кад би домаћин дошао у њиву посленицима својим па рекао:
06радите све до краја са радошћу и весељем, јер вас дома чека велика плата.
Спој радост са вером и надом, па слободно ходи ка крају. На крају је плата
велика. Не тугуј као роб на туђој њиви: него се радуј као син на очевој њиви.
Павле и Сила певаху у тамници. Победи тугу и замени је радошћу. И
примићеш венац славе.
Сребро ће се све побацати по улицама и злато ће њихово бити нечистота
у дан гњева Господњег, говори Господ (Језекиљ 7,19). Шта ће помоћи
сребро и злато кад душа изађе из тела и погледа по земљи? Сребро и камен
биће једнаке вредности пред њом, а злато и блато подједнако досадно и
одвратно. Зато побеђуј среброљубље и златољубље у себи док ти је дато
време. Коме је Бог Бог, тај не потребује идоле у виду сребра и злата.

Т
Таштину и ријеч лажну удаљи од мене, Господе! То је молитва
премудрог цара (Приче Сол. 30,8). Таштина је све што не служи Богу и лаж је
све што се противи заповестима Божијим. Победи таштину службом Богу и
победи лаж проповедајући вазда истину. Обећао је Господ: Ко побиједи и
одржи дјела моја до краја, даћу му власт над незнабожцима. Незнабоштво је
сушта таштина и лаж. Држи се Бога и Божје истине, па ће ти се дати власт над
незнабошцима.

Ћ
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Ћелија душе твоје једини је стан у који нико не може ући без твоје воље.
Међутим, многи људи чувају и штале и оборе своје боље него ли тајну одају
душе своје. Уђи у ћелију своју и затвори врата своја, каже Спаситељ. Не дај
мислима својим да блуде по свету. Сабери их у срце своје. Ту је састанак са
Богом Твојим. Победи расејаност и бићеш прави победилац. и примићеш
венац славе.

У
Упразнитесја и прославите Господа, вели Псалмист. Испразни душу
своју од устајалих мисли и устајалих жеља и устајалих осећања злобе, мржње
и пакости, па принеси такву душу своју Господу - Он ће је испунити Духом
Својим. То значи одрећи се себе. То значи предати се Богу. Пусти Бога нека
чини шта Он хоће. И Он ће поставити престо свој у души твојој. И војеваће
за тебе на свим пољима борбе, задобиће све победе и предаће их теби у
својину. Богом смо јаки.

Ф
Финоћа мисли непозната је материјалисти. Финоћа дејстава Божијих у
свету сакривена је од безбожника. Најфиније силе у свету најјаче су силе.
Зато контролиши мисли своје и претвори их све у молитве. Тако ће сва душа
твоја постати као божански огањ што светли и греје. Победи грубу чулност.
Чула ти достављају само сиров материјал из природе. Преради га у себи, у
божанском огњу духа, на живот и на спасење. Јер ко не преради тај сиров
материјал, претвара му се исти у трулеж и смрт.
Хвала Богу који нам даде побједу кроз Господа нашег Исуса Христа,
говори велики Павле апостол (I Кор. 15,57). Христос је извојевао све победе,
над злобом, над светом, над смрћу. И мимо Њега нико не може задобити
ниједну победу. Ми само можемо бити учесници Његове победе, или
Његових победа. И Он је рад томе. Он нас на то и призива и нуди. Како је то
дивно и чудесно! Тиме је наш животни задатак бескрајно олакшан, јер
победити - значи само измолити у милостивог Христа ону победу која нам
у даном часу треба.

Ц

Царевима и свештеницима учини нас Богу и оцу својему, каже за Христа
видовити Јован (Откров. 1,6). Да будемо слични Њему. Да будемо у вечности
тамо где је Он. Изаћи из природног стања у божанско стање; излучити се из
фамилије животињске, у коју смо умешани грехом праоца Адама и уврстити
се у фамилију Божију - то је била мисија Сина Божијега на земљи. Ту мисију
Он је извршио савршено. Кад то признамо и примимо, ми улазимо у Његове
победе, у Његове тријумфе, у небеску царску и свештенички фамилију.

Ч
Чистоту срца Бог од нас хоће. Фарисеју слијепи, очисти најприје
изнутра чашу и здјелу да буду и споља чисте, говорио је Исус јеврејским
15

Преузето са сајта www.svetijakov.org

старешинама који су се трудили само о спољашњем изгледу, а унутра су били
пуни грабежа и неправде. Још је он похвалио чисте срцем говорећи: Блажени су
чисти срцем јер ће Бога видјети. А видети Бога у овом веку и гледати Га у
вечности с анђелима и праведницима, то је срећа изнад сваке среће. То је
најслађи плод победе.

Џ
Џиновски велики изгледају непријатељи добра у овоме свету, но
разбијају се лако као празни облаци ветром. Богом смо јаки. С Божијом
помоћи разби Мојсеј џина Амалика, и Давид Голијата. Нека се не уплаши
срце твоје од величине зла пред очима твојим. Величина Бога твога стоји
изнад сваке величине. Победићеш сигурно, само веруј у Бога и љуби Бога.

Ш
Шуму не види од дрвећа! - гласи једна народна изрека. То се може
рећи за све оне који од многих ствари у природи не виде Бога, Спасиоца
свога. И Адам се изгуби међу дрвећем у врту, када му се грехом помрачи
душа за Бога. Нека се не помрачи душа твоја. Ти ниси више Адамов него
Христов. Адам је загњурио себе и своје потомство у сенку од створене
природе, а Христос је узнео на небо и уздигао своје следбенике изнад
природе. Извео их је из природе као Мојсеј Израиља из Мисира. Иди дакле
за Победиоцем Христом и бићеш учесник Његових победа. И примићеш
венце и радоваћеш се. Ко побиједи, добиће све.

Стослов

1. Која је прва икона Божја на земљи? - Прва жива икона Божја на
земљи јесте човек, Адам.
2. Која су два главна греха Сатане? - Први му је грех гордост према
Творцу, а други завист према Адаму и Еви у Рају.
3. Који је први мртвац на земљи? - Праведни Авељ, кога уби рођени му
брат Каин.
4. Кад је ушао први страх у људе? - Онда када грешаху. Да никад није
било греха, не би никад било ни страха у души људској.
5. Који је потомак Адамов био други злочинац? - Први је био Каин, а
други Ламех.
6. Који је човек најдуже живео на земљи? - Матусал, чији је век био
969 година.
7. Зашто је Бог пустио потоп на људе? - Зато јер виде Бог неваљалство
људско велико на земљи и да су сви мисли њихове свагда само зло.
8. Које све животиње Ноје није узео у своју лађу? - Рибе, и све остале
животиље што у води живе.
9. Откуда костури мамута, слонова, мајмуна и других животиња из
тропских предела по северним земљама? - И костури поларних животиња у
пределима топлим? Вода их је пренела у време Потопа.
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10.Када су људи први пут у историји покушали установити комунизам
насупрот вољи Божјој? - Онда када су почели зидати кулу Вавилонску, но
Бог им помете језике и расеја их по свету.
11.Која су се браћа прво поделила, без љутње и свађе? - Аврам и Лот.
12.У чему је била највећа заслуга Аврамова пред Богом? - У вери, у
томе што је поверовао Божјој речи, да ће потомство његово бити као звезда
на небу, иако њему тада беше сто година, а његовој жени Сари нероткињи
деведесет година.
13.Коме је човеку пакост браће донела велику славу и част? - Јосифу,
кога браћа продадоше у Мисир, а он после спасе њих од глади. Божји
Промисао.
14.Кога човека уби Господ због Малахије? - Онана.
15.Зашто је речено, да Мелхиседек благослови Аврама, а Јаков
фараона? - Зато што већи пред Богом даје благослов мањем.
16.Ко је Мојсеја осудио на смрт, а ко га је избавио од смрти? - Осудио
га је фараон, а избавила га кћи фараонова. Божји Промисао.
17.Зашто је Бог заповедио, да му се посвећују првенци од порода и
првенци од стоке и првине од плодова земаљских? - Зато да би се људи
сећали Господа Бога својега и знали да су сви родови и плодови од Њега.
18.Је ли право да деца страдају због греха родитеља? - У природи
видимо, да кад се корен од дрвета поквари, гране на дрвету се суше и лишће
вене. Нека се, дакле, чувају од греха они који воле децу своју.
19. Какав је закон Мојсејев односно крађе? - Ко украде једног вола, да
врати пет волова. Ко украде овцу или козу, да врати четири.
20. А у погледу соколаштва? - Ко би облежао живинче, да се погуби.
21. А у погледу већине која греши? - Не иди за множином на зло.
22. А у погледу оца или мајке своје? - Да се погуби.
23. А у погледу прељубе? - Да се погуби.
24. А у погледу врачара и гатара? — Да се погубе; камењем да се
заспу.
25. А ако се кћи свештеника оскврни развратним делом? - Да се огњем
спали.
26. А ако би неко ружио име Господње? - Да се заспе камењем.
27. А ко убије човека? - Да се погуби.
28. Ко се бунио против власти Мојсејеве па је ударен губом од Бога?
Марија, сестра Мојсејева.
29. Који цар у охолости својој уђе у храм и узе кадионицу да кади као
свештеник? - Цар Озија. И кад кађаше, наједном изиђе му губа на челу.
30. Како треба одговорити безбожницима који говоре: религија је
опијум народа? - Треба им одговорити: Безбоштво је губа на људима. То
сведочи пример Маријаме, сестре Мојсејеве и цара Озија, који чим се
побунише против Божјег закона, огубаше се.
31. Шта је гад пред Господом? - Жена која носи мушко одело и мушко
које се облачи у женске хаљине.
32. Због каквог греха уништи Бог два града Содом и Гомор? - Због
мужелоштва или содомије.
33. Због чега Исус Навин изгуби битку пред градом Гајом, те сва
војска његова погибе? - Због греха једног војника, који изврши крађу.
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34. Зашто народ јеврејски падаше често у ропство? — Зато што
отпадаше од Бога и служише идолима.
35. Коме војсковођи заповеди Бог да смањи своју војску од 30. 000 на
300 људи, те са ових 300 победи непријатеља? - Гедеону.
36. Ко је сејао со? - Авимелех, када разруши град Сихем, посеја со по
њему.
37. Који судија даде неразуман завет Богу? - Јефтај, пред једну битку
заветовао се принети Богу на жртву оно што му из његове куће прво изиђе у
сусрет. А кад се поврати кући, изиђе му у сретање кћи његова.
38. Која је снаха као удовица остала до краја са својом свекрвом,
служећи јој као кћи? - Рута.
39. Које су нероткиње у годинама родиле децу по Божјем Промислу?
Сара је родила Исака, Манојева жена родила је Самсона, Ана Елканова
родила је Самуила. Сунамка је родила сина по молитви пророка Јелисеја.
Јелисавета је родила Јована Претечу. Ана Јоакимова родила је Пресвету
Богородицу.
40. Коме се детету на спавању три пута јавио глас Господњи? Самуилу.
41. Кога је сељака уздигао Бог за цара, а после га због његове
самовоље одбацио? - Саула.
42. Која је жена кажњена од Бога да не рађа децу зато што се насмејала
своме мужу што слави Бога? - Михаила, жена Давидова.
43. Где се показала чобанска праћка и Бог јачи од наоружаног џина?-У
борби младића Давида против Голијата.
44. Која су два човека издајника завршила самоубиством? —
Ахитофел, издајник Давидов и Јуда, издајник Христов?
45. Шта избезуми премудрога цара Соломона да сагреши Богу? Жене.
46.Који је човек молитвом својом затварао и отварао небо? - Св.
пророк Илија.
47.Која је то царица гонила праве пророке Божије, а слушала лажне и
отимала имања од сиромаха, па јој пророк Илија прорече, да ће је пси
изести?
- Царица Језавеља, жена Ахавова. И пси су је изели.
48.Који се човек није родио, а умро је? - Адам. Која су се два човека
родила, а нису умрли? - Енох и Илија. Ко је двапут умро? - Лазар. Ко је
умро па васкрсао? - Господ Исус Христос.
49.Ко је видео небесну војску где стоји у рату на страни праведне
војске на земљи? - Пророк Јелисије и слуга му Гијезије.
50.Чији је син умро на њиви, коју је његов отац приграбио од
сиромаха?
- Ахавов син Јорам на отетој њиви Навутејевој.
51.Који цар би нападнут од велике војске непријатељске, а он нареди
пост своме народу и у молитви завапи Богу за помоћ, те до ногу потуче
непријатељску војску? - Цар Јосафат.
52.Који је свештеник по царевој наредби убијен зато што је викао
цару и народу:" Што остависте Господа, зато и он вас остави?" - Захарија,
син Јодајев, би убијен у трему храма по заповести цара Јоаса.
53.Како је прошао цар Јоас који је наредио да се убије праведни
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Захарија? Изгуби у рату, па се разболе и слуге његове убише га у постељи.
54.Коме болеснику би речено да ће умрети, а он се заплака и завапи
Богу да му продужи живот и још замоли пророка Исаију да се и он за њ
моли Богу да оздрави? - Цар Језекија, коме Бог продужи живот још за 15
година.
55.Који је старешина народни забранио Израиљцима да се жене
туђинкама? - Јездра. И који беху ожењени туђинкама, отпустише их од
себе.
56.Који је човек остао веран Богу кад га је сатана кушао и кад је све
изгубио осим душе и од свију презрен био? - Праведни Јов.
57. Која књига у Светом Писму представља највећи молитвеник?
Псалтир.
58. Која књига у свету представља најјачу критику и осуду јеврејског
народа? - Она коју су сами Јевреји написали - Стари Завет.
59. Кога су пророка Јевреји тестером престругали? Исаију. А кога су
камењем засули? - Јеремију.
60. Који је пророк прорекао, да ће Девојка родити Месију, и да ће му
наденути име Емануил, што ће рећи: С нама Бог? — Исаија.
61. Који је човек дошао на свет и без оца и без мајке? - Адам.
62. Ко се родио од оца без матере, а ко од матере без оца? - Син Божји
у вечности родио се од Оца без матере, а у времену као спаситељ света од
Матере без оца.
63. Чије је рођење објавио архангел Гаврил његовом оцу, а чије опет
његовој матери? - Рођење Јована Претече објавио је оцу Захарији, а рођење
Господа Исуса Матери, Деви Марији.
64. Зашто је записано у Јеванђељу, да је Господ Исус постио четрдесет
дана и четрдесет ноћи? - Зато што је Промисао Божји предвидео
муслимански пост, који се односи само на дане, а не и на ноћи.
65. сходно Јеванђељу, у каквим се видовима јавио Дух Свети? - У виду
голуба на Јордану и у виду огња (огњених језика) о Педесетици. Чистота и
сила.
66. Колико се пута чуо Очев глас у потврду Сина? - При Крштењу чуо
се Очев глас: Ово је Син мој возљубљени који је по мојој вољи. При
Преображењу: Ово је Син мој љубазни, који је по мојој вољи, њега
послушајте. Трећи пут, пак, онда кад се Исус молио: Оче, прослави име
Своје!, дође глас с неба: И прославио сам и опет ћу прославити (Јов. 12,28).
67. Која су прва врата за царство небеско? - Скрушеност или осећање и
исповедање свога ништавила пред Богом - насупрот охолости.
68. Која су друга врата за царство небесно? - Плач - насупрот варљивим
увесељењима.
69. Која су трећа врата за царство небесно?- Кротост - насупрот
надмености и самоуверености.
70. Која су четврта врата за царство небесно? - Глад и жеђ за правдом
Божјом - насупрот неправдама људским.
71. Која су пета врата за царство небесно? - Милосрђе - насупрот
себичности и суровости.
72. Која су шеста врата за царство небесно? - Чистота срца - насупрот
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развратности.
73. Која су седма врата за царство небесно? - Миротворство - насупрот
свађи и рату.
74. Која су осма врата за царство небесно? - Трпељиво подношење
гоњења ради правде Божје.
75. Која су девета врата за царство небесно? - Трпељиво подношење
срамоте и клевете Христа ради.
76. Који су научници први се поклонили Господу Исусу? - Звездари
мудраци са Истока.
77. Ко су били први мученици Христа ради? - Деца витлејемска. Њих
14.000. Празнују се по православном календару 29 децембра.
78. Чиме се изгоне зли духови из поседнутих? - Молитвом и постом.
79. Којим је градовима прорекао Исус пропаст због непокајања? Хоразину, Витсаиду и Капернауму. Данас једва се наслућују места где су ти
градови били.
80. Шта је Господ прорекао апостолу Петру?-Да ће се одрећи свога
Господа три пута пре него петао запева. Што се и збило.
81. Зашто је Господ по свом васкрсењу три пута упитао Петра: Љубиш
ли ме? - Зато што Га се Петар раније три пута одрекао.
82. Шта је Господ прорекао Јуди? - Да ће бити издајник.
83. Шта је Господ прорекао својим апостолима? - Да ће бити гоњени,
пред судове извођени, понижавани, исмевани и убијани. Што се све и збило.
84. Шта је Господ о самом себи прорекао?-Да ће Га старешине јеврејске
и књижевници мучити, да ће Га предати незнабошцима, да ће пострадати,
умрети и трећи дан васкрснути. Што се све и збило.
85. Шта је Господ прорекао о храму Соломоновом у Јерусалиму? - Да
камен на камену неће остати од њега неразметнут. Што се и збило.
86. Шта је прорекао Јерусалиму? - Иду дани, у које ће се рећи: Благо
нероткињама! и кад ће се говорити горама: Падните на нас! и бреговима:
Покријте нас! Што се и~збило, најпре под царем Титом, па под Адријаном, па
под Арапима.
87. Шта је Господ прорекао Јеврејима? - Да ће им кућа остати пуста.
Што се и збило, јер су разбацани по целом свету, као плева са гумна, како
су им и стари пророци прорекли.
88. Ко је тај о коме говори Господ у Јов. 5,43?Ја дођох, вели, у име Оца
и не примисте ме; а кад други дође у име своје, њега ће те примити? Ко је
тај што је дошао у име своје, не у име Бога, него против Бога и кога Јевреји
примише? То је Маркс.
89. Шта је Господ прорекао о првим и последњим? - Да ће многи први
бити последњи, а многи последњи први. Што се и збило. Кајафа, Ана, Пилат
и Ирод били су први у Јерусалиму, па су постали последњи. Апостоли су
били последњи, па су им храмови подигнути.
90. А у погледу првих и последњих царстава? - Римско царство било је
у оно време прво, а Христово последње, па се временом све обрнуло.
91. Које је то пророчанство Христово, чије се остварење чека? —
Његов други долазак у слави и сили, свршетак света и Страшни Суд Божји.
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92. Шта је апостол Павле прорекао о Јеврејима? - Да ће пред крај
времена примити хришћанску веру (Рим. 11).
93.Зашто је Христос на Тајној вечери рекао само за Чашу: Пијте из ње
сви, а за хлеб није рекао сви? - Провиђајући у будућност - због
римокатолика који се не причешћују крвљу Христовом него само телом
(хлебом).
94.Колико се пута земља затресла због Христа? - Два пута. Кад је он на
Крсту издахнуо и кад је васкрсао.
95.Зашто је Господ увео у Рај прво покајаног разбојника? - Да постиди
сатану, који је као највећи разбојник проузроковао изгнање Адама и Еве из
Раја.
96. Зашто се Син Божји јавио на земљи? - Да од створених учини
рођене и од робова децу Божју. Да објави Бога као Оца, и да кроз то оствари
синовство и братство.
97. Зашто Господ Исус Христос једини у свету заслужује да се зове
Спаситељ? - Зато што је сишао да спасе живе и умрле: садашња, будућа и
прошла поколења.
98. Од свих постојећих царстава - које је царство највеће? - Највеће је
царство Христово. То је једино царство које непрекидно расте и само расте,
без опадања и без застоја.
99. Шта се открило човечанству кроз Христа и у време Христа на
земљи? - Открио се Бог као Отац, Син и Дух Свети. Открио се онај свет.
Јавили се анђели. Умножила се чудеса. Објављени су умрли као живи.
Отворена небеса. Показан пут у царство вечног живота. Позвани сви људи
у Божје синовство и царство.
100. Ко је главни јунак светске драме око кога се све окреће? - Син
Божји, Господ наш и Спас Исус Христос, рођени од Деве Марије и Духа
Светога, пострадали на крсту нас ради и васкрсли. Победилац сатане.
Победилац греха. Победилац смрти. Наш једини Спаситељ.

НАРОДНИ ПРОГРАМ

Држати се доброте. Злоба више кошта него доброта.
Живети у миру. Парница више кошта, него измирење. Бољи је мршав
мир од дебеле парнице.
Украђено вратити. Док год се украђена ствар не врати, уноси страх у
душу и несрећу у кућу.
Криво не сведочити. Крива клетва - мршава жетва, болест у кући и
раздор међу браћом.
Поштено се владати, па се добру надати. Поштено владање отклања
страдање. Богу благодарити. Ко благодари на малом, добиће и више.
Смрти се сећати и у вечни живот надати.

ОЧЕ НАШ
Хришћанине, кад изречеш ове речи: Оче наш, тим признајеш да је твој
Отац небески у исто време и Отац твога слуге и надничара и болесног
суседа и самртника, јер ти је заповеђено од Сина Божјега, врховног
откривача истине о Богу и о људима, да кажеш Оче наш, а не Оче мој.
Две мисли и два осећања. Прва мисао: очинство Божје; друга мисао:
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братство синова Божјих. Прво осећање: синовска љубав према Оцу; друго
осећање: братска љубав према браћи. Из ове две основне и велике мисли и
из ова два основна и велика осећања произилазе дела и односи угодни Оцу
и угодни браћи.
Ако ти, хришћанине, будеш свакога часа држао у своме уму оне две
основне и велике мисли и свакога часа стражио над срцем својим да се у
њему не охладе она два основна и велика осећања, сва ће твоја дела бити
добра и чиста као што је добра и чиста вода што тече из доброг и бистрог
извора. И твој цео живот биће као песма, која ће се благогласно слагати са
песмом браће твоје око тебе. Тако ће онда друштво људско бити уређено
најбоље и најидеалније што се замислити и пожелети може.
Ако ли ти читаш Оче наш, а о Богу као Оцу не мислиш, и своје суседе
сматраш туђинцима, сва ће твоја дела бити наопака, твој пут биће Каинов
пут, твој живот мутна вода из мутна извора, твој свршетак као Јудин
свршетак.
Зовеш ли се пак хришћанином, а Оче наш уопште и не читаш, онда си
као путник на мору без компаса и без поларне звезде - на бури у тами, у
очајању, с изгубљеним сазнањем, одакле, како и камо путујеш.

КАКО ЧОВЕК ПОСТАЈЕ НЕЧОВЕК
Чувени сликар Леонардо да Винчи годинама је радио знаменити " Тајну
Вечеру ". Тражио је лица која би му могла послужити за модел Христа и за
ликове апостола. Тако је за лик Христов нашао једног младог човека, чије је
лице сијало лепотом, достојанством и невиношћу. После је постепено налазио
изразите примерке за сваког појединца. Али за Јуду дуго се мучио да нађе
међу људима подесно лице. Шетајући у гомили народа, најзад он угледа
једног човека, одвратна изгледа, сурова погледа и у свему ружна и одбојна.
Права маска свих порока. Он га позове у свој атеље и каже му зашто га је
позвао. Човек се загледа у већ насликан лик Христов и дуго је нетремице
гледао, док му сузе не потекоше из очију. Зачуђен сликар упита га, зашто
плаче, а он одговори:
Како не бих плакао? Пре пет година ја сам ти послужио за лик Христов,
а сад хоћеш да ти послужим за лик Јудин.

О НАРОДНОМ СРПСКОМ ПОЗДРАВУ И ОТПОЗДРАВУ - "ПОМОЗИ БОГ" И "БОГ ТИ
ПОМОГАО!" Опште познати и општеупотребљавани поздрав код српског народа
јесте: Помози Бог! То је познато. Познато је то чак и странцима. Кад је
турски председник долазио у Београд и у Крагујевац, он је поздравио масу
народа на станицама, српским поздравом и на српском језику: Помози Бог!
Кад је бивши председник чехословачке државе, г. Бенеш посетио нашу
престоницу, он је поздравио војску и народ на српском језику са Помози Бог!
Истим поздравом поздравио је недавно шеф француских ратника окупљени
народ свуда од Београда до Кајмакчалана.
Међутим, искусили смо у више прилика, да се тај класични српски
поздрав изобичајава и заборавља код наше омладине. У више прилика при
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доласку на неку црквену свечаност ми смо поздрављали школску децу са
Помози Бог! на што су деца ћутала (јер нису умели да одговоре), или пак
одговарала са: Добар дан! и Здраво! И тако доживљавамо једну аномалију,
да оно што је код нас добро - странци цене и држе, а ми сами заборављамо и
одбацујемо.
Ово непријатно искуство побуђује нас да распишемо свештенству
Жичке епархије следеће:
1. Нека се свештеници сами што чешће у сусрету с људима служе овим
поздравом: Помози Бог! Нека то нарочито чине кад ословљавају масе и групе
народа.
2. Нека свештеници поучавају своје парохијане, а нарочито омладину
како сеоску тако и варошку, особито школску, да се служе овим добрим
поздравом.
3. Нека свештеници, вероучитељи приме ово к срцу и науче ђаке, да на
поздрав: Помози Бог! одговарају: Бог ти помогао!
4. Тамо где световна лица предају веронауку, нека надлежни пароси
упознају их са овим нашим расписом и подејствују, да се и они потруде у овој
ствари у истом правцу.

ХИГИЈЕНА ДУШЕ

Под хигијеном се разуме наука о телесном здрављу или још јасније
речено: наука о томе како да се предупреде болести тела. Хигијена тела
само је слика хигијене душе. Па уколико је душа важнија од тела, утолико
је и хигијена душе важнија од хигијене тела.
У свакој хигијени телесној истичу се три главне потребе, без којих
тело не може бити здраво. То су: светлост, ваздух, храна. И у хигијени
душевној три су главне потребе, без којих душа не може бити здрава. То су:
Бог, молитва, реч Божја.
Бог је за душу оно што је светлост за тело.
Молитва је за душу оно што је ваздух за тело.
Реч Божја је за душу оно што је храна за тело.

Светлост душе
Бог је светлост душе. Што је душа више изложена тој светлости, то је
здравија, веселија, снажнија. Бог је разумна светлост, која гледа и види све
тварискроз. Бог гледа и види све мисли људске, све жеље, све намере.
Бог гледа. Кад је човек свестан тога, да Бог гледа, он се онда стиди
лудих мисли, грешних жеља, неправедних намера. Тако се појављује у
човеку страх Божји, који чисти душу. Почетак мудрости - страх Господњи.
Бог гледа. Његово гледање јасније је од Сунца. Не може се од његовог
погледа ништа сакрити. Па и на шта крити? Крити од Бога значи - трулити.
Учитељи науке о телесном здрављу саветују болешљиве људе да се што
више сунчају. Да би светлост сунчана што више продрла у тело и сагорела
разне отрове у њему. Православна наука одувек саветује људима, да отворе
душу своју Богу, да је разголите и да је сунчају пред Богом и од Бога. Од
светлости Божје, сагорева у души све што је болесно, све што је нечисто и
грешно.
Бог гледа. Ако си науман слагати, сети се, да Бог гледа.
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Бог гледа. ако си се решио отети или запалити, или отровати, или
убити, сети се, Бог гледа.
Бог гледа. Ако се радујеш туђем злу, или ако си немилостив према
беднима, сети се: Бог гледа.
Бог гледа. Ако се у тебе јавила пожуда прељубна или среброљубива,
знај да Бог гледа.
Бог гледа. Увек мисли о томе. Ма шта смишљао, или желео, или
намеравао, сети се, да Бог гледа. Од тог погледа не бежи, него сву своју
душу изложи томе вечноме гледању. И оно ће сагорети у теби све грехе
твоје и нечистоте твоје у самоме почетку.
Тако ће душа твоја бити здрава. Она ће се стално купати у светлости
Божанској. И биће топла од те светлости божанске, те ће у њој као на доброј
земљи рађати сваки божански усев. А божански је усев онај, који се не
плаши светлости Божјег гледања, него му се радује и тражи га, и повија се
за њим, као сунцокрет за Сунцем.

Ваздух душе

То је молитва Богу. Оним темпом којим дишемо треба и да се молимо
Богу. Тако су дисале молитвом најсветије и најсавршеније душе. А ти док не
дођеш до овог савршенства, вежбај се у што чешћој молитви. Господ је
заповедио ученицима Својим, да се моле непрестано (Лука, 18,1; 21,36). И
прави његови ученици одувек су дисали молитвом.
Док је дете у утроби матере своје, оно не дише, а чим се роди, оно
почиње дисати. Док се год човек душевно не роди од Христа, он не дише
молитвом, нити осећа потребу у молитви. А чим се духовни роди, он почне
дисати молитвом. А без молитве не може да живи, као ни тело без ваздуха.
Исто тако, дете у утроби матере своје девет месеци живи без светлости и
не осећа потребу у светлости. а чим се роди, оно осећа светлост и потребује
светлост. Тако и човек духовно нерођен, непрепорођен, не осећа потребу за
светлошћу Божјом, нити осећа ту светлост, мада га она обасјава и греје. А
кад се човек духовно роди од Христа, он не може да живи без светлости
Божје. Он осећа непрестано гледање Божје и отуда има страх Божји, који га
чисти.
По науци о бројевима, број девет означава претпоследњи број, а десет
последњи. Девет месеци проведених у мраку материне утробе без светлости и
дисања, означава оне људе, који већину свога века проведу без божанске
светлости и молитвеног дисања. Број десет означава последње време
живота људског на земљи. Ко се и у то време пред крај живота освести, покаје
и приђе Христу, тај ипак осети светлост божанског гледања и сласт
молитвеног дисања.

Храна душе
Рекао је Господ: Не живи човјек о самом хлебу, но о свакој ријечи која
излази из уста Божјих (Мат. 4,4). Хлебом се храни тело, речју душа Божја.
Од свих јела у свету хлеб је најздравија храна за тело. О самом хлебу може
живети тело човечије, а душа може живети о самој речи Божјој. Под речју
Божјом разуме се ова наука Божја, откривена људима кроз Господа Исуса
Христа. Краће речено: под речју Божјом разуме се сам Господ Исус Христос а
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да је Он та реч Божја којом се душа храни, сам је Он потврдио кад је рекао: Ја
сам хлеб живи који сиђе с неба; који једе од овога хлеба живјеће вавијек
(Јов. 6,51).
Они који хране своје тело разним посластицама, покваре тело своје и
падају у разне болести. Тако исто и они, који хране душу своју разним
посластицама лажних теорија и филозофија, покваре душу своју и падају у
разне болести. Једна потпуно здрава и потпуно довољна храна за душу
човекову јесте Господ Исус Христос, превечна Реч Божја, оваплоћена од
Свете Деве Марије и у свету јављена као Богочовек. Од те хране душа се
никада не може прејести, ма колико јела. И та храна не само да никога не
уболешћује, него она лечи од свих болештина.
И тако, дакле, хигијена душе захтева три главна услова: Бога, молитву и
Реч Божју, што чини: светлост, ваздух и храну душевну свакога православног
хришћанина.

СПАСЕЊЕ ДУШЕ
Када се много народа беше сабрало око Господа нашег Исуса Христа,
рече Господ реч ову: Шта користи човеку ако и цео свет задобије, а душу
своју изгуби? И још рече и ову реч: Шта може дати човек у откуп душе
своје? То значи, да душа човечја има већу цену од целога света видљивога.
А кад човек душу изгуби, онда чиме је може платити, чиме је може поново
купити? Ничим у свету. Ни цели свет да да не може купити изгубљену
душу. Блажен онај ко ово зна и ко чува душу своју као највеће благо своје.
Блажен онај ко сваки дан стражари над душом својом и не допушта, да му
се душа нимало не оштети. Јер ко душу спасе, спасиће све; а ко душу
изгуби, изгубиће све.
У једној малој вароши живео велики богаташ. Живео је у малој и
трошној кући. Није хтео правити нову кућу, него је своје благо штедео и
чувао. Али се догоди једне вечери те се његова кућа запали и изгори. А он
скочи из постеље, па онако необучен брзо потражи своје сачувано благо и
искочи из куће. Кућа се његова сва претвори у пепео, али он нимало за њом
не зажали. Него са својим благом пресели се у велики град и у том великом
граду направи красан двор и тамо продужи живети весело и безбрижно.
Шта означава ова прича? Мала варош означава овај свет, у коме људи
као гости живе кратко време. Мала и трошна кућа означава тело човечије,
дом душе човечје. Богаташ означава разумног хришћанина, који је чуо и
разумео и у срце метнуо ове Христове речи: Шта помаже човеку ако и цео
свет задобије, а душу своју изгуби? Велико благо богаташево означава
богату душу разумног хришћанина, који се целог века труди, да по закону
Христовом живи и да нагомила у души све оне добродетељи, које сијају
јаче од злата и сребра и драгог камења. То духовно злато и сребро, то
велико благо духовно јесу: вера и нада у Бога, и љубав према Богу,
молитвеност и милост и доброта и мир и братољубље и кротост и чистота.
Шта означава пожар куће? Означава смрт телесну. Изненадни пожар у ноћи
означава изненадну смрт телесну, којој ни један смртник не зна дана ни
часа. Буђење богаташа од сна у часу пожара и пресељење у велики град
означава ослобођење душе од тела у часу смрти и пресељење у други свет.
Велики град означава вечно царство Христово, у коме живе само ангели и
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праведници. Красан двор у великом граду означава обиталиште сваке
праведне душе у ономе свету, у царству вечном и бесмртном.
Прича је ова јасна и поука је красна. Ко има уши да чује, нека чује.
Нека се нико не нада у овај пролазни век, који хитро пролази као облак што
га ветар гони од Пелистера до Облакова. Нека се нико не поноси телом
својим, јер је свако тело човечје трошна кућа, коју смрт дана - сутра
претвара у пепео. Но нека сваки хришћанин и хришћанка непрестано мисли
о души својој, о том једином благу, које се може спасти од смрти и
пропасти. А ко о души својој мисли, тај слуша Христове речи и извршује
Његове заповести. Томе Христос благи помаже, непрестано помаже. И бди
над њим као мајка над дететом у колевци. И храни га и поји Духом Својим
Светим дан и ноћ. И даје му Анђела хранитеља да га чува на свим путевима
живота, и да му у часу смрти узме душу и однесе у небеско царство.
Богу нашем слава и хвала. Амин.

МАЊЕ БРИГЕ ВИШЕ ВЕРЕ

Што мање вере, то више брига. Једна од главних благодати вере јесте
та што вера ослобађа човека од многих брига. Док дете зна, да има оца и да
се отац брине о кући и свима пословима куће, дотле се свака његова брига
брзо завршава песмом. Чим ово сазнање ишчезне, умукне и песма и сироче
се осети усред роја од брига, као усред роја стршљенова. Што се човек
више дреши од брига сам својом снагом, све се више заплиће у бриге. И
радост замире, док од човека не остане суха кожна торба, испуњена гневом
и нагнута над гробом.
- На што све ваше бриге?
Ово је битно питање Спаситељево човечанству, растрзаном од брига. "Ко
од вас може бригом примакнути расту својему лакат један?" На што вам све
бриге, ако се сутра ујутру сунце не роди? А Онај, ко се брине о томе, да се
Сунце сутра ујутру роди у одређени секунд, заиста збринуће лако и све
ваше ситне бриге. Велики Епиктет:
- Необразован се човек тужи на друге људе, што му не иде све како
треба; онај ко је тек почео да се образује тужи се на себе; а образован човек
се не тужи ни на себе ни на друге људе.
Образован човек је за стоичког филозофа онај, који се предао потпуно
у руке Васионског Разума.
Још живље објашњава удес људски Исаија:
- Гле, слуге ће моје пјевати од радости у срцу, а ви (који сте оставили
Господа), ви ћете викати од жалости у срцу и ридаћете од туге у духу
(65,14).
Слуга Господњи је за пророка Исаију онај, ко ослушкује вољу
Господњу и њој следи без роптања, без бриге и страха. А најлепше Господ
Исус вели:
- Марта, Марта, бринеш се и трудиш за много, а само је једно
потребно. А шта је то једно?
Вера: 1) да је Отац жив, 2) да Он носи главну бригу о свему и сваком и
3) да син не може ништа чинити сам од себе (Јов. 5,19).
Како онда, да се свака ваша брига не прелије у песму? Ако истински
верујете у Живога и Буднога Оца, онда су све ваше земаљске бриге
апсурдне. Својим безбројним бригама ви само доказујете своје неверовање
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у Бога. Ако пак кажете, да верујете а ипак клецате мрачно под теретом
брига, ваша вера значи једну бесмислицу, наиме, као да Домаћин дома
васионског не може, или неће, или не уме да води бригу о Своме дому, него
је све предао најамницима. Како ће најамници спасти дом, ако га домаћин
не спасе?
Ви ме поправљате: синови, а не најамници. Но ако синови, преносе све
своје бриге на Оца и сву своју вољу и све своје мисли и све своје срце и
безбрижно врше само вољу очеву, такви су прави синови. А друго су све
најамници. Јер нико се не може назвати образованим ко не осећа на себи
образ Оца небесног. Све друго је мрачно стадо, брижно и печално, било оно
са великим школама, или без школе.
Вера је као хладан прст пружен становницима пакла. Све је друго
усијан огањ, изузев тога једнога прста. Безумни сипају растопљено гвожђе
на растопљено олово. Огњем се огањ не угаси.
Бриге су као растопљен метал, у коме се куваш. Само вера може
погасити огањ. Све друго је сипање огња на огањ.
Много вере - мало брига.
Савршена вера - савршена безбрижност.
Савршена вера - савршена радост.
"Радујте се и веселите се!"
ИОво вам казах, да радост моја у вама остане и радост ваша се испуни
(Јов. 5,19).
Не иде ли Мојсеј за Богом као дете за оцем? Тако и Аврам, Исак и Јаков.
Тако и Самуило и Давид. Смотрите кад је Мојсеју и Давиду било најтеже. Зар
не онда, када су губили поверење у Господа и товарили на себе безбројне
бриге, уздајући се у своју сопствену снагу? А Исус? Није ли он најсавршеније
дете у апсолутној преданости, послушности и поверењу према Оцу?
Јеванђеље Христово је радост, а не туга; олакшање, а не бреме.
Више, дакле, вреди грам вере но товар бриге.
Хришћанин, који ово није схватио и усвојио, крштен је само водом, но
не и духом.
Свештеник, који ово није схватио и усвојио, сурвава се сам низ брдо, уз
које треба да подиже и друге.
Божји благослов, мир и здравље прате онога Христовог службеника,
који је у стању да из све душе узвикне:
- Уистину, више се постиже вером него бригом!

РАДОВИ ПО МЕСЕЦИМА
(Уређено према црквеном календару)

У септембру
1. У овом месецу сабирају се и последњи плодови земаљски. Земља
даје онакве и онолике плодове како јој Господ нареди. Зато се дугује
благодарност Господу. Кад саберете род земаљски, празнујте празник
Господа. Тако је заповедио Бог У Старом Завету преко слуге свога Мојсија.
Ова заповест у суштини опомиње људе на благодарност Створитељу своме.
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2. Благодари Господу Богу својему за све дарове и плодове земаљске,
који су потребни за узраст и одржање тела. Али му благодари још више за
дарове духовне. Нарочито благодари му за троје:
- Прво, што си по Његовој вољи рођен као човек;
- друго, као хришћанин, и
- треће, као православни хришћанин.
Ниси створен животињом него човеком; зато благодари Богу. Ниси
рођен као незнабожац него као хришћанин; зато му двоструко благодари. И
ниси рођен као хришћански секташ или јеретик него као прави православни
хришћанин; зато му троструко благодари.
3. Нека побуди овај месец у срцу твоме неизмерну благодарност према
Оцу небеском који нам све даје изобилно за ужитак (I Тимот. 6,17) и који и
теби дарује све што ти треба. Али и још нешто. Нека те опомене и лоза и
дрвеће и стабљике и трске и вреже, окићени својим плодом у септембру,
свака по својој врсти - нека те јасно помену, да си и ти дужан своје плодове
давати Ономе који од сваког Свог створења очекује плодове. Од тебе као
човека Он очекује духовне родове и плодове. А род је духовни љубав,
радост, мир, трпљење, доброта, милост, вјера, кротост, уздржљивост (Гал.
5,22).
4. Не заборављај, дакле, него стално држи у памети у овом месецу ово
двоје: благодарност и доброплодност. Нека те дубоко узбуди и забрине она
страшна реч јеванђелска: Свако дрво које не рађа добра рода, сијече се и у
огањ баца.

У октобру
1. У овом месецу сеје се семе. Сети се Сејача који изиђе да сеје своје
семе по душама људским као по њивама својим. Сејач је Син Божји, а семе
је реч Божја. Све речи које слушамо у свету, јесу неко семе које пада на
душу нашу. Али ако те речи нису Божје, оне су вражје и из њих као из
опаког семена расте чичак и трње и коров у душама нашим.
2. Разликовати семе од семена и одабирати најбоље семе за сејање по
њиви, то је особина мудрог домаћина. Буди ти мудар па се извежбај
разликовати речи од речи и одабирати најбоље, а то су речи Божје и сејати
их по њиви душе своје.
3. Читај Нови Завет Господа нашег Исуса Христа. у тој књизи налазе
се сабране речи Божје, речи Христове. Ту немаш шта да одабираш, јер све
је већ одабрано, истинито и здраво семе Божје. Слушај те исте речи у цркви
из уста свештеника Христових. Ако желиш шире објашњење тих Божјих
речи, онда читај писанија светих Отаца православне цркве. Тако ће прво
семе пасти на њиву душе твоје.
4. Али пре сејања семена долази крчење и орање њиве. Ако ти је душа
зарасла као коров од лажних речи светских, мораш је искрчити, преорати и
зло семе почупати. То није лак посао. Но Бог помаже ономе ко се реши да
прими у душу своју речи Његове. И теби ће Бог помоћи. Не сумњај нимало.

У новембру
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1. У овом месецу све је дрвеће без лишћа и спољне красоте. Све личи
на смрт више него на живот. Међутим, дрвеће је живо. Оно је само повукло
сву своју снагу унутар у себе. Споља мртво, унутра живо. Споља немоћно,
унутра снажно. Све чудо, сва тајна и сва лепота његова унутра је скривена и
прибрана. Каква богата поука за тебе и твој живот!
2. Размишљај о пролазности спољашње лепоте. Заиста је пролазна као
лишће на гори и као цвеће у пољу. Кад си већ посејао семе речи Божје у
души својој, напусти сваку сујету спољашњу, па увуци у себе и прибери у
себи све снаге своје и одмарај се на свакој речи Божјој која је пала у тебе.
3. Нека расте и расте семе Господње у души твојој, а ти посматрај и
стражи и залевај то семе молитвом и плеви га од туђег, небожјег семена.
Знај, да је сва твоја снага у том Божјем семену и сва лепота и сав живот и
сав смисао живота. Изван тога ти си као опало лишће са дрвета свога.
4. Као што дрво у новембру не жали за лишћем својим, не жали ни ти
за увелом лепотом телесном, ни за почастима светским, ни за посластицама,
ни за скупоценим оделом - ни за чим у свету. Буди мртав свету, а жив Богу.
А кад то постигнеш, имаћеш мир душевни и радост. И осетићеш се веома
снажан.

У децембру
1. Снег је пао и све је покрио. Сва природа лежи под снегом као
мртвац под мраморном белом плочом. Но, испод те надгробне плоче, снага
целе природе дејствује, семена се снаже и спремају за васкрсење чим се у
пролеће бела плоча са њих дигне. Покриј и ти спољашњом равнодушношћу
и тишином своје унутрашње благо, тј. реч Божју, која у теби хвата корена,
растући у дубини док не дође време да расте у висину.
2. Кад је напољу хладно и неугодно, човек најрадије борави унутра, у
затвореној кући, крај топлог огњишта. Тако се духован човек повлачи
унутра у себе. Ту се осећа најугодније, најтоплије и најсигурније. Свет је за
њега неугодан и хладан, он га види само у једној боји. Све му је једно. Чудо
које је он открио унутра у себи, превазилази сва чудеса природе.
3. Заинтересован за оно што је у теби, ти постајеш равнодушан према
ономе што је око тебе. Постајеш сличан својој мајци кад те је под срцем
носила. Док си ти растао унутра у њој, она је свим својим мислима бдила
над тобом. Сав свет је за њу био јевтинији од тебе, иако те још није могла
видети својим очима. Само те је осећала у себи.
4. И у теби нешто расте. То из семена речи Божје расте нови човек у
теби. Божји човек, Божић. И као што је твоја мајка осећала себе у теби и
тебе у себи, тако и ти осећаш Бога у себи и себе у Богу. Причести се те
појачај божанско чудо у себи. Окади га молитвама и осветли љубављу. И
они ће тебе још више окадити и осветли.

У јануару
1. Овај месец почиње празником Обрезања Господњег. Обрезуј са
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душе своје све што није од Бога, по Богу и за Бога. Обрезање Спаситеља
било је само по телу, не и по души. Са његове свете и праведне душе није се
имало шта обрезивати, јер греха није имао. Он је допустио да се њему
телесно обрезање, тј. једино могуће обрезање, не зато да би се и ти телесно
обрезивао, него да би те побудио на духовно обрезање. Ово духовно
обрезање код Христа било је немогуће и непотребно, али код тебе је могуће
и потребно.
2. јануарски мраз, који стеже тело, опомиње те на искушења, која
ударају на те на путу твога усавршавања и спасења. Ко хоће да живи
побожно, мора бити гоњен, каже свети апостол Божји. а сам Господ рекао је
апостолима: Свет ће мрзети на вас. Та мржња света наспрам духовних људи
и подвижника слична је зимском мразу. Но, нека те то не уплаши.
Свевидећи види твоје искушење и наређује анђелима својим да те храбре и
бране.
3. Кад ти свет отказује љубав, ти тражи људе Божје. кад те свет
презире, прибирај се уз Онога који те цени. Кад те бије мраз од људи и
демона, сакривај се у топлини Очевог крила.
4. Најлакше ћеш умаћи свету, ако се ставиш изван времена и простора.
Замисли себе духом дужим од времена и ширим од простора и наћи ћеш се
у Богу. И бићеш као да те нема. Бог заузима твоје место и тебе као да нема.
Остаје само Бог на мегдану, а свет не може Богу ништа. Ти си скривен у
сенци Божјој, и као да те нама. И кад се ти на тај начин откажеш свога бића
и утопиш се у бескрајно биће Божје, тада ће ти Бог дати ново биће, нови сјај
и нову славу.

У фебруару
1. Празнуј Сретење Господње. Не празнуј га само као историјски
догађај, као сусрет праведнога старца Симеона са младим Господом, него га
празнуј и као свој лични сусрет са величанственим Царем и Господом
својим. тај сусрет је Господу мио, и ако пођеш један корак к Њему, он ће
поћи два корака ка теби.
2. сети се сведочанства Христова о томе како се отац небески жури у
сусрет блудном но покајаном сину. Док је син стидљиво и лагано враћао
Оцу своме, издалека га угледа Отац Његов и потрчавши, загрли га и целива.
Тако ће Отац твој небески пожурити и потрчати теби у сусрет да те загрли и
пољуби.
3. Непрестано се исповедај у срцу своме, у клијети својој; непрестано
се кај и непрестано се моли. ако будеш тако чинио, осетићеш једног дана,
да је Отац стигао к теби, да се уселио у тебе, са Христом и духом Светим. И
затрепереће срце твоје од радости. И ти ћеш тада са сузама радосницама и
клицањем славити своје сретење са Господом.

У марту
1. Празнуј Благовести. Празнуј јављање весника Божјег пречистој деви
Марији. И сва природа око тебе јавља ти у овом месецу благу вест о
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пречудној тајни Божјег деловања. Оно што је под земљом изгледало
иструлело и мртво, проклијало је и озеленело, а оно што је на земљи
изгледало осушено и мртво, оживело је и упупило. Разгледај душу своју и
ослушни, да ли се у њој јавила блага вест. Да ли је семе Божјих речи, које је
изгледало сатрвено од ветрова искушења и промрзло од хладноће света - да
ли је никло и озеленело?
2. извесно, никло је и озеленело, само ако си иоле одржао веру и наду у
Бога Створитеља, те ако ниси пао у очајање. Ограђуј себе и чувај њиву душе
своје. У овом месецу тежаци утврђују ограде око својих усева, воћњака и
винограда. Чини и ти тако у погледу душе своје. Моли се своме анђелу
хранитељу да ти помогне у томе. Управо, помози ти њега, а он ће учинити
све у име Господа и твога и његовога.
3. Пролеће је време за другу сејидбу. Како је разноврсно семе земаљско,
тако је разноврсно и семе небеско. Ако си при првој сетви посејао семе вере и
наде, сада сеј семе милости, доброте и љубави. Главно је да своју душу засејеш
семеном Божјим. Вера и нада су као озими усеви. Ако они издрже зимске
мразеве и непогоде, онда ћеш са радошћу сејати семе по њиви својој духовној:
духовно поврће и цвеће.
4. Рекао је Бог Исусу Навину, слуги своме: Нека се не раставља од уста
твојих књига овога закона, него размишљај о њему и дан и ноћ, да држиш и
твориш све како је у њему написано, јер ћеш тада бити срећан на путевима
својим и тада ћеш напредовати. Читајући свето Писмо, ти уноси семе Божјих
речи у душу своју. Не престај чинити ово докле год сваки кутић душе твоје
не буде засејан усевима Божјим.

У априлу
1. Велики Петак и Васкрс држи стално пред духовним видом својим,
нарочито у овом месецу, прати ваплоћеног Сина Божјег духом својим на
сваком кораку његовом, од јасала витлејемских до крста на Голготи и до
славног васкрсења. ако тако будеш чинио, задобићеш чистоту и утеху и
снагу и мудрост и радост.
2. Он од тебе не тражи ништа осим одговора на љубав Своју наспрам
тебе. Волиш ли Га? И хоћеш ли Га волети? Он чека одговор: Да или не. Он
чека од тебе нешто сасвим природно; ништа неприродно. Природно је да ми
волимо оне који нас воле. Ако ти не волиш Христа, ти чиниш нешто
неприродно.
3. Кад га пратиш на сваком кораку Његовом, знај да је сваки Његов
корак, свака Његова реч, свако Његово дело и свако његово страдање било
из љубави према теби. Он се спустио из вечне славе Своје на земљу и јавио се у
телу из љубави према теби. И попљуван је био и бијен и распет због тебе и
због љубави према теби. И васкрсао је тебе ради, да би тебе васкрснуо из
мртвила духовнога.
4. Скидај лед са срца свог и мрак са разума свога и љуби Онога који је
тебе љубио и љуби неисказаном и недомисливом љубављу.

У мају
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1. Празнуј Васкрсење Господње. Пошто је Спаситељ света завршио
свој посао на земљи, узнео се на небо и сео са десне стране Бога Оца.
Узнеси се и ти ка небу срцем и молитвом и размишљањем. К Теби, само к
Теби, Љубитељу мој и Господе мој! Тако говори често. Тамо где је Он, тамо
је отаџбина твоја, све твоје.
2. Његова отаџбина и твоја отаџбина. То је и Он хтео и желео. И зато се
молио Оцу своме: Оче, хоћу да и они које си ми дао, буду самном где сам и
ја. То је жеља и воља Онога који Те љуби љубављу, која превазилази сваке
снове о љубави на земљи, привременој отаџбини твојој земаљској.
3. Он гледа, Он те чека. Нико у свету не гледа те као Он, и нико у свету
не чека те са толико љубављу и радошћу, као Он. Раширио је руке; баци му
се у наручје. Анђеле своје, Он не љуби колико тебе љуби. Јер није за анђеле
пролио своју крв, него за тебе.
4. Да виде славу моју коју си ми дао, рекао је још Господ у последњој
молитви својој Оцу своме. Он хоће да и тебе уведе у славу какву око не
виде, нити ухо чу, нити икад човеку на памет дође. Ништа од тебе не иште,
до само да примиш понуђену љубав Његову, да би после примио и славу
Његову. О земљо, о варко људска! Сва не вредиш једнога минута љубави
Христове.

У јуну
1. Апостолски месец. апостолски пост. Апостолско страдање.
апостолска слава. Ако си прост човек, нимало не очајавај због тога. И
апостоли су били прости људи, па ипак са Духом Божјим постали су
просветитељи и учитељи целе васионе. Они су одговорили љубављу на
љубав Христову. И зато им је даровано од Христа све: И истина и мудрост и
снага и чудотворност. Нису школовани филозофи просветили свет истином,
него прости апостоли Божји.
2. Угледај се на апостоле ако не можеш баш на Христа. То и свети
Павле саветује: Угледајте се на мене као ја на Христа. Ако си грешан човек,
нимало не очајавај. И сам апостол Павле признаје да је био грешан и то
први од грешника. Али истина и љубав очистили су га од греха.
3. И ти, дакле, ма колико грешан био, познај истину и истина ће те
ослободити од греха. Испуни срце своје љубављу према Господу Христу и
та љубав ће бити као пламен што сагорева свако ђубре греха.
4. Брани се од искушења. Што је богатији и зрелији плод у души твојој,
то су и демонски напади јачи. Што си ти духовно снажнији и ударци на
тебе. Грдобитан је овај месец. Од грдобити тежаци се бране једино
молитвом Богу, покајањем и причешћем. Истим тим средствима брани се и
ти од демонске грдобити. И Бог ће ти помоћи. Не бој се!

У јулу
1. Ово је месец највеће жеге. Људи се боје да им жега не сажеже усеве.
Моле се Богу за кишу. Чувај душу своју од жеге страсти. Зли дух ће
ударити на тебе час хладноћом, час жегом. Баца га час у ватру, час у воду,
жалио се отац
детињи Господу. И на тебе ће наводити час хладноћу, да охлади срце твоје
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и утули љубав, а час опет распаљује огањ страсти, да би сагорео душу
твоју.
2. Не подаји се страсти за женом. И жена мора бринути о спасењу
душе своје. И њено је тело, као и твоје, намењено гробу и црвима. Не
подаји се страсти среброљубља, које је корен свих зла. Не подаји се ни
славољубљу, него мисли о вечној слави Христовој. Не подаји се ни страсти
многог једења и пијења, јер од тога срце твоје постаје тешко затворено за
Бога. Заповедио је Господ: Не отежавајте срца ваша прождрљивошћу и
пијанством и бригом овога свијета. Знај и упамти: Све страсти су паклени
пламенови којим демон хоће да сагори сав усев душе твоје и сву душу
твоју.
3. Два су, дакле, најтежа искушења: Охлађено срце од топлоте л>убави
Божје; а друго је: распаљење срца огњем демонских страсти. Сходно са тим
несрећама, две су тешке борбе и то: Прва, да се срце не охлади од љубави
Божје, и друга, да се не распали демонским страстима.
4. Погледај чешће на Распеће Христово. Посматрај често Пречисту
Мајку на иконама. Помишљај о светим анђелима Божјим. Моли се светим
угодницима Божјим, који сачуваше срце своје од демонског мраза и од
демонскога огња. Сав се предај Христу и не бој се.

У августу
1. Преображење Господње празнуј, и преображење своје у себи
завршуј. Господ Христос преобразио се пред крај свог земаљског живота. И
теби је близу крај. Ако по људском часовнику имаш да живиш још и 50
година на земљи, по Божјем часовнику то је око 50 минута и мање. Мисли о
скорој смрти. Тек што није стигла. Окружава те са свих страна. сећај се
смрти. Сматрај се већ умрлим свету, а живим Богу.
2. При свом преображењу на Тавору Господ Исус је водио разговор са
мртвима, са Мојсијем и Илијом. Сећај се и ти умрлих. сећај се сродника и
пријатеља, који те чекају на оном свету, и који се моле Богу да те што пре
узме из овога света и привреде к њима. А нарочито сећај се светих људи,
светих жена, светих девојака и свете невине деце који се пре тебе
преселише из пролазности у непролазност. Одвезуј се од света. Спремај се
хитно за пут.
3. Још само неколико Божјих минута или секунди и ти ћеш се наћи на
оној страни, на сабору умрлих, на највећем сабору који постоји. Да ли ћеш
се јавити преобучен или необучен, чист или прљав, преображен или
непреображен, чедо Божје или чедо паклено - то је сад у питању. Или
добити све, или изгубити све. Још мало, мало и игра се завршава. Задрхти
од страха и завапи Христу Богу да те спасе. Викни: Спаси ме Господе,...
потонух! Пази Он ће ти пружити руку своју и рећи као Петру: Што си се
уплашио? Не бој се, он је крај тебе.
Примите, децо Божја, ове савете и благослов од свете Жиче.

СЕДМОДНЕВ
Понедељак
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Овај дан посвећен је небесним бесплотним силама, светим
арханђелима и анђелима. Зато уздигнимо свој ум понедељком у небеса
међу сјајне и безбројне војске анђелске. Дивимо се сјају њиховом, и
красоти и бесмртности и вечној младости.
Осим што се молимо дневном свецу према Минеју, треба да се сећамо
светих анђела и неколико пута преко дана, где смо да смо, молимо се
кратко, отприлике овако:
Свети архангели и ангели молите Бога за мја грешнују.
Свети архангели и ангели молите Бога за спасеније моје.
Свети архангели и ангели молите Бога, за спасеније моје.
Ви сте велике војводе живога Бога, а ја слаба и немоћна. Помозите ми.
Ви сте светли светилници пред престолом Божјим, а ја као малена
свећа на ветровима. Не дајте да се угаси светлост у мени.
Свети архангели Михаиле и Гавриле, подржите ме да не посрнем.
Анђеле мој, хранитељу мој, удаљи ми са пута сваку непријатност.
Амин.

Уторник
Вторник је посвећен светоме, славноме пророку и претечи и
Крститељу Господњем Јовану. С тога треба вторником да приносимо
молитве како дневноме свецу по Минеју, тако светоме Јовану. И да више
пута тога дана спомињемо то име његово, ма где били и ма шта пословали и
да му се молимо отприлике овако:
Свети Јоване Крститељу, моли Бога за мене грешну.
Свети Јоване Крститељу, моли Бога за мене грешну.
Свети Јоване Крститељу, моли Бога за мене грешну.
Посвјатаја Богородице спаси мја.
Велики рођаче Христов, моли се за мене грешну да и ја будем по духу
сродница Христова и кћи Божја. Велики Испосниче, дај ми крепости, да и ја
могу лако издржавати постове. Велики девствениче, заштити ме и одржи у
чистој девствености до смрти. Велики Молитвениче, измоли милост Божју
на све сестре и на мене недостојну. Да се и кроз мене прослави Бог у
Тројици на век века. Амин.

Среда
Среда је посвећена Крсту и страдању Христовом. У среду је издајник
примио 30 сребрника да изда Господа свога. Крсту се клањамо и постимо у
тај дан. Молимо се дневном свецу по Минеју, али се више пута преко дана
где год да смо поклањамо Часноме Крсту и говоримо: Непобједимаја и
непостижимаја и боженственаја сило честнаго и животворјашчаго Креста не
остави мену грешну.
Непобједимаја и непостижимаја и божественаја сило честнога и
животоворјашчаго Креста не остави мене грешну.
Непобједимаја и непостижимаја и боженственаја сило честнога и
животворјашчаго Креста не остави моје миле сестре.
Непобједимаја и непостижимаја и божественаја сило честнаго Креста
не остави нашу милу мати игуманију.
34

Преузето са сајта www.svetijakov.org

(Тако говорите и за болесне сестре по имену и за родитеље и сроднике).
Кресту Твојему поклањајемсја, Владико, и свјатоје воскресеније Твоје
славим. (Ово понављати са поклонима).
Господе, силом Крста Твојега очисти мене грешну.
Господе, силом Крста Твојега просветли ме грешну.
Господе, силом Крста Твојега исцели ме и спаси грешну. амин.

Четвртак
Четвртак је посвећен светим апостолима и светом оцу Николају. Поред
других дневних светаца по Минеју сећај се и сваког четвртка светих славних
дванаест, апостола Христових и светог Николаја Чудотворца. Њима певај
тропаре и песме духовне и моли се отприлике овако:
Свети, славни апостоли, молите се за нас грешне сестре.
Свети, славни апостоли, молите се за нашу милу мати игуманију.
Свети, славни апостоли, молите се и за мене грешну.
Светитељу оче Николаје, моли се и за мене недостојну.
Господе благи, утврди у мени веру апостолску, да не погрешим у
веровању.
Господе благи, дај ми ревност и храброст светога Николаја, Твога
великог угодника.
Господе благи, дај ми истинско покајање и спаси ме од сваке беде,
видљиве и невидљиве, по молитви Пречисте Матере Твоје, и светих
апостола и светога оца Николаја. Амин.

Петак
Петак је посвећен Часном Крсту и страдању и смрти Господа нашег
Исуса Христа. Православни хришћани чествују овај страшни дан постом и
поклоњењем Чесноме Крсту. Уз похвале и молитве дневноме свецу према
Минеју, поклањај се Крсту Христовом и мислено стој под Крстом Његовим
са Пресветом Мајком Његовом, и моли се отприлике овако:
Кресту Твојему поклањајемсја, Владико, и свјатоје воскресеније Твоје
славим.
Силоју Креста Твојега честнаго Господи Исусе Христе помилуј и спаси
мати нашу милу игуманију.
За грехе целог света Ти си распет, Господе мој, опрости свима. За грехе
Ти си распет, Господе мој, опрости ми.
Грешна сам, спаси ме.
Грешна сам, спаси ме.
Грешна сам, спаси ме.
Страшне су муке Твоје биле на Крсту, Господе, страшан ће бити и Суд
Твој. На Суду Твоме страшноме, Господе, помилуј и спаси све сестре па и
мене најгрешнију. По милости, по милости, по милости, Господе. Амин.

Субота
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Субота је посвећена светим мученицима и свим светим Христовим.
Субота је још посвећена и спомену свих у Христу усопших.
Тога дана уздижи похвале и молитве свецу дневном према Минеју, али
где си да си, тога дана уздижи молитве Свим Светим говорећи наглас или у
себи отприлике овако:
Свети Сви Свети, молите Бога за нас.
Свети Сви Свети, молите Бога за нас.
Свети Сви свети, молите Бога за нас.

Недеља
Недеља - дан Христова Воскресенија
Христос Воскресе!
дан Христове победе
Христос победи!
дан Христове слава
Христос се прослави!
дан Христовог торжества
Христос торжествује!
дан пораза смрти
живот засија!
дан радости материнске
Богомати сузе убриса!
дан весеља дечјег
Пријатељ де це Воскресе!
дан вечних видика
Отворимо очи и видимо!
дан задовољења правде
Јача правда од неправде!
дан откривења истине
Заблиста се истина у тами!
дан познања божанства Христова
Бог се у Христу јави!
дан објаве људског порекла
Божија смо деца!
дан јављања анђела
Браћа смо анђелима!
дан откључања тајне
Небо нам је отаџбина!
дан славе љубави
Љубав јача од смрти!
дан васкрсења из мртвих!
Живе су сестре умрле.
Да воскеснет Бог и расточатсја јего.
- Васкрсао је Бог и расточени су врази Његови.
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Поклоњење Христу по вазнесењу
Неки тајновици Божји докучили су, шта се догађало на небесима
између Вазнесења Господа нашег и Спаса Исуса Христа и Духовдана.
њима је давно било од Бога да виде оно што је другима било
недоступно. Они, дакле, веле да су се у те дане од Вазнесења Господњег до
Сошествија Духа Светога на апостоле. анђелске војске по чину и реду
поклањале Господу Исусу, који је крвљу својом пречистом опрао род
људски од греха и смрћу својом умртвио смрт, и силаском у Ад, опленио
сатану, и Васкресенијем својим посведочио васкресеније свих својих
верних и Вазнесенијем отворио и показао пут у царство небесно. И тако,
дакле, девет чинова анђелских по реду из дана у дан и у својим миријадама
миријади клањали су се Христу Победиоцу и то:
• првог дана по Вазнесењу
- Свети Престоли
• другог дана по Вазнесењу - Света Начала
• трећи дан по Вазнесењу
- Свете силе
• четвртог дана по Вазнесењу - Света Господства
• петог дана по Вазнесењу
- Свете Власи
• шестог дана по Вазнесењу - Свети Серафими
• седмог дана по Вазнесењу - Херувими
• осмог дана по Вазнесењу - Свети архангели
• деветог дана по вазнесењу
- Свети анђели.
Дакле, девет дана - девет чина анђелских, а десетог дана Сошествије
Св. Духа.

Шта сам научила од Господа мога
Својим рођењем научио ме је Господ Исус препорођењу. Морам се,
дакле, поново родити и препородити, да би се удостојила бити његова и у
његовом царству.
Својим крштењем научио ме је Он неопходности мога очишћења.
Крштењем сам се очистила од прастарих прародитељских греха. Али сам
грешила и после крштења. И од тих греха морам се очистити. Чиме - кад
нема другог крштења (осим мучеништва) него Покајањем. Као што сваки
дан перем тело водом, тако морам свако дан прати и умивати душу
покајањем, молитвом и сузама.
Својим Преображењем научио ме је Он, да се и ја морам
преображавати више и више, као што свети апостол Павле говори: "Ми же
вси откровени лицем славу Господњу взирајушча, в тој же образ
преобразујемсја от слави во славујакоже от Господња Духа" (Кор. 3,18).
Својим страдањем научио ме је Господ стрпљењу и јунаштву на путу мога
страдања. Кад га удараху, Он не удари; кад га пљуваху, Он не попљува
никога; кад му се ругаху, Он ћуташе; кад га клеветаше Чивути пред
Пилатом, Он не одговараше; кад Му ставише трнов венац на главу и крв му
обли лице, Он опет ћуташе; кад га распеше, Он трпљеше. Христе мој, даруј
ми бар хиљадити део Твога стрпљења.
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Својим Васкрсенијем научио ме је Господ мој, да се морам с Божјом
помоћи потрудити да још у овом животу васкрснем душом, да бих у дан
онај, у Дан Суда васкрснута била и телом и душом, и била "чедо
васкресенија" и "кћи видела", а не таме.
Својим Вазнесенијем научио ме је Господ, да ми је права и вечна
отаџбина на небесима; због тога се морам стално и строго и правилно
спремати за ту своју отаџбину, то јест, за повратак миломе и светоме Оцу
мојему из туђине, као онај блудни син.
Исусе мој, све добро моје, помози ми да ову науку утврдим и
извршим. Амин.

ЛЕПОТА ХРИСТОВА
Мој учитељ у основној школи у Лелићу пок. Михаило Ступаровић био
је веома добродушан човек. Дозвољавао је ђацима да га питају свашта и о
свачему. Неко од мојих другова упита га једном:
- Господине, какав је био Исус Христос? Учитељ се замисли па рече:
- Како га видиш на икони, онаки. И не питај више.
Али љубопитљиви дух људски не може да не пита. Од памтивека свет
се интересовао спољним ликом и изгледом Христовим. Какав ли је био?
Нико од Његових ученика није описао лик и изглед свога Учитеља.
Један пагански Римљанин, Плиније, забележио је кратко о Њему, да је био
млад и стасит човек, лица овална, косе дуге и на темену раздељене, браде
боје кестењасте. Други опис сачуван је у предању о цару Авгару Едеском.
Овај цар Авгар, чувши о чудесним делима Исуса Христа, посла свог
сликара Ананија у Палестину, да изреди портрет Христов. Кад Ананије
дође, виде он Исуса у гомили народа и поче издалека да црта Његов лик на
платну. Али без успеха. Јер таман је он почињао изнова слику, лице
Исусово се променило. Он је почињао изнова, али опет је лице Исусово
мењало изглед. И тако изнова и опет изнова, но без успеха. "Како да ти
кажем, царе, причао је он после Авгару, "Христос нема један изглед, Он
личи на сваког човека". Није, дакле, као човек него као Свечовек. Видевши
труд Ананијев, Христос га призва к себи, узе од њега чисто платно, положи
на своје лице и поврати му. На платну је остао јасан лик, који је обрадовани
сликар однео своме господару. Тај лик је и сада познат. Он показује
изразиту мушку лепоту и снагу.
Други сачувани лик Христов, нешто нежнији и женственији, јесте онај
што га је света Вероника добила, кад је својом марамом убрисала знојаво
лице Спаситеља када је Он под Крстом ходио на Голготу улицом Виа
Долороса. И овај лик се може видети у цркви на икони. Познат је под
именом: Убрус свете Веронике.
Интересантно је, да је Стари Завет много изразитији у опису лика
Спаситеља од Новог завета. Пророк Исаија описује визију будућег Месије
овако: "Јер нам се роди дијете, којему је власт на рамену, и уме ће му бити
Дивни, Бог Силни, Отац Вјечни, Кнез Мира" (Иса. 9,6). Дакле, Исус
Христос треба да буде диван. Још јаче истиче лепоту Христову цар Давид
говорећи: "Ти си најљепши од синова човечји" (Пс. 45,2).
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Но, ови исти видовити пророци описују Христа и у сасвим супротној
боји. Тако Исаија: "И не би обличја и љепоте у Њега; видјесмо га и не бјеше
ништа на очима ради чега бисмо га пожељели" (Иса. 53,2). А Давид од
стране самог Христа говори: "Ја сам подсмијех људима и руг народу" (Пс.
22,6). Без сумње, овај негативни опис односи се на Христов изглед при
страдању и
мучењу. Али тако ружан Он је увек морао изгледати онима који су га мрзели
и гонили. Зар и нама не изгледа ружно и најлепше лице које мрзимо?
У сваком случају Христос није привлачио својом спољашњом лепотом
колико унутрашњом, моралном. Једне је привлачио, друге одбијао.
Привлачио је оне који су били свесни греховног блата у коме су се налазили и
желели себи узвишену моралну чистоту и лепоту коју су гледали у Сину
Божјем. А одбијао је оне који су се осећали угодно у свом прљавом блату и
мрзели су свакога ко би покушао да их из тог блата извуче и опере.
Морална лепота, лепота душе, срца и карактера светли и кроз
најружније лице човечије. Сократ, Аврам Линколн. Чак и Квазимодо, човек
са најругобнијим ликом под небом показао се леполик у свом племенитом
делу, према опису Виктора Игоа. Никад унуче не види своју бабу ружном.
Кроз смежурано и потамнело лице старице сија љубав и због те љубави унук
види лепоту своје баке. То је лепота која се повећава сразмерно ругоби
телесној. Што ружнија кеса, то драгоценије злато у таквој кеси. Телесна
лепота Алкибијада, Александра Маћедонског и бесних жена у Версају,
могла је бити привлачна само привремено и за неке. Јер сама телесна лепота,
рецимо, једног идиота или неваљалих жена јесу позлаћена врата на свињцу.
Међутим, морална лепота сасушене и погрбљење Мајке Југовић до данас
живи и очарава. Тако и лепота Јевросиме, нане Маркове. Тако и лепота
војводе Марка Миљанова. Није до телесног омота, него до оног што је у
омоту. У овом кратком хаџилуку на земљи ми смо као хришћани позвани да
хитно пунимо свако свој телесни омот - без обзира на спољашњост "духовним златом којим се небо купује", како је то рекао својом књигом под
тим насловом пок. владика Мелентије, епископ тимочки, мој духовни
наставник.
Хиљадама хришћанских уметника, сликара, вајара, романсијера,
музичара и везиља, кроз 19 векова трудили су се да нам представе лик
Христов. Нико од њих није га представио као неког лепојка, као
"молованог", како народ каже. Нити га је ко могао дати као фотографију
или портрет. Него на основу Његове моралне лепоте уметници су стварали
маштом и Његов спољашњи лик.
А кад је реч, не о спољашњој но унутрашњој моралној лепоти
Христовој, ту се мрзне и језик људски и кичица уметника. Јер морална лепота
Христова је потпуно натприродна и натчовечанска и не подаје се ни
сравњењу ни опису. Американски филозоф Торо назвао је Христа "једним
истинским џентлменом у историји света". Добро речено, но сасвим мало.
Немачки теолог Шаф написао је књигу "Исус Христос, чудо светске
историје". Латински песници (Данте), германски (Клопшток) и
англосаксонски (Милтон) дали су генијална поетска дела о Исусу Христу са
описом лика Спаситеља. Словени, нажалост, ништа. Бар ништа песнички
речено; не говоримо о прози и сликарству. Најбоље што је речено о Исусу
кроз уста једног словенског песника то су стихови Његошеви у Лучи
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Микрокозма:
О преблаги, тихи учитељу!
Слатка лије свет бистра вода
С источника Твога бесмртнога!
Од Твога су свжјатлога погледа
Уплашене мраке ишчезнуле;
Од Твога су хода свештенога
Богохулни срушени олтари;
Васкрсењем смрт си поразио,
Небо Твојим хвалом одјекује,
Земља слави свога спаситеља!
Пред Христовом иконом у Старој сарајевској цркви клечи болесник и
вапије: О прелепи Христе, помози ми! То из народне душе.
У правословном Акатисту Христос се ословљава са: "Красото
пресветлаја". Но, и ту се, наравно мисли не на неку другу, него на моралну
красоту. А о тој моралној красоти Христовој ми можемо рећи: "Никада од
постања света није се на земљи јавио, нити се може јавити, тако чист,
безгрешан и свети човек, у коме је Бог у пуноћи могао становати и из кога
је могао дејствовати (као што и данас дејствује) на облагорођење и
обожење појединаца, друштва и свега човечанства. Он даје лепоту сваком
људском бићу.
Христос је и данас деоница између моралне лепоте и моралне ругобе,
између живих и умрлих пре смрти. Једна српска удовица у Минхену позва
ме, да јој режем славски колач. Довучена је на присилни рад са једним
сином. Упитах је, да ли има још деце?
- Имам, рече, још два сина у Србији, али не знам да ли су живи или су
комунисти.
Ај, златна кћери српска, доста је; не говори више. У твојој дивној простоти
казала си више него многи скрибари у дебелим књигама. Изрекла си гесло
двадесетог века: Или живи или комунисти!
Прелепи Христос је деоница,

ПОСТОЈИ, ПОСТОЈИ ДУХОВНИ СВЕТ
Чудесно спасење детета
У јануару 1939. године бугарске новине објавиле су овај необичан догађај:
Госпођа Ева Попов, жена трговца попова у Софији, недавно је уснила
овакав сан. Видела је у сну своју јединицу кћерку, која јој се са страхом
жалила како су је неке жене ухватиле за гушу па хоће да је удаве.
преплашена мајка, пробуди се па исприча мужу свој сан. Муж је изгрди и
говорећи, да је о вечери много јела па зато сања којешта. Али мајку то није
умирило. Она скочи и оде у собу где је њена кчћерчица спавала, кад тамо
има шта и видети. Кћерка исколачила очи, а у лицу сва модра. Дете као
дете, трпало у уста шта је дохватило и почело да сиса крај од јастука.
Толико је гурала јастук у уста, да га више није могла ишчупати. И почело се
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гушити. Дете је било у несвести. Но, вештачким дисањем родитељи га
поврате. А да се мајци није ово јавило у сну, дете би освануло мртво.

Чудотворна икона
Руске новине у Београду Царски Вјесник од 1933. године, број 369
саопштиле су овај случај чудесног исцељења Василија Зубова у Земуну.
Зубов је добио запаљење плућа и изгледи за његово оздрављење били су
никакви. У то време стајала је у цркви у Земуну руска икона Божје Матере
Знаменаја. Неко се сети и умоли свештеника да донесе ту икону ка болноме
Зубову. Свештеник
донесе икону и очита молебан. То је било изјутра, кад је болесник имао
температуру 40 степени. Болеснику је одмах лакнуло. Кад је лекар дошао,
зачудио се да је температура стала на 36 степени. И Василије Зубов је
потпуно оздравио.

Јавио се св. Јован Крститељ
Госпођа Ћирко ... жена народног посланика причала нам је овакав свој
доживљај. Живели смо, вели, у Битољу, а моја фамилија у Охриду. Једне
ноћи ја из постеље погледам у нашу славску икону, св. Јована Крститеља, а
видим како светац изађе из иконе; икона оста чисто дрво, а човек пође по
соби. Уплашена, ја брзо навукох јорган на главу. Али он диже јорган и рече
ми необично благо: "Спремај се да одмах идеш у Охрид, тамо се догодио
несрећан случај". Ја седох у постељу и погледах, а човек се удаљи и наједном
опет беше на икони као и пре. У свануће добијемо телеграм из Охрида да је
мој брат Леон погинуо. Ово се догодило 1920. године.

О завету
Опасно је давати завет Богу па га после газити. О томе прича једна стара
монахиња овакав свој доживљај:
- Једно јутро на јутрењу у цркви кажем себи: Данас нећу ништа јести. И
тако одржим до вечери. Увечер сестре навале на мене да и ја са њима једем.
Ја се мало колебах: Хоћу нећу, па онда узмем виљушком мало пиринча
куваног са рибом. И прогутах. Наједном осетих да прогутах и једну оштру
кост. Осетих како ме гребе низ једњак и како ме после боде у стомаку. Сва
претрнух. Одем сестри једној, која је дуго боловала и разумела се у болести.
Упитам је, да ли се може у болници просећи тело и кост извадити? Она ми
одговори да је то врло тешко. Кажем јој да ћути и да не узбуњује сестре. И ја
сам ћутала и горко се кајала што сам своју реч пред Богом погазила. Кад сам
се зарекла, требала сам одржати. Дуго у ноћ мучио ме љут бол. Но некако
заспим. На сну ми дође једна чудна девојка и поче ми говорити, како треба
испунити сваки завет пред Богом. Потом приђе ми ближе, расече ми стомак,
извади ону кост, па ми је показа. Кост беше оштра и црна. Она је баци кроз
прозор, онда ме погледа благим осмехом и рече: "Не бој се, докле год се
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будеш кајала за своје погрешке, ја ћу ти помагати". И на једном ишчезе
испред мојих очију. - То је Мајка Божија Пречиста, помислих. Кад је клепало
ударило, ја скочим потпуно здрава. Нека је слава и хвала нашој Заштитници.

Самртници имају нарочита виђења
Оно што један самртник види, мисли и осећа, јесте особено искуство,
које немају сви људи у стању здравља. Нарочито кад болесник падне у
бесвесно стање па се поврати к свести пред смрт - он има да саопшти чудне
ствари. Интересантан је случај са великим шкотским песником Валтером
Скотом. Он је дуго лежао у бесвесном стању. Наједанпут се поврати и дође к
себи. Поручи, да му хитно дође његов пријатељ Локхарт, његов доцнији
животописац. Када Локхарт приспе и приђе самртнику, рече му овај:
Локхарте, ја свакако немам више од једног минута да разговарам са тобом.
Не могу ти дакле све казати. Само ово, драги мој пријатељу, буди добар
човек, буди поштен, буди побожан. Ништа друго у свету неће ти моћи бити
од користи када дође час да и ти легнеш овако на самртну постељу...

Предсказање
Читамо о предсказањима која је имао Фрања Фердинанд пре своје
погибије у Сарајеву на Видовдан 1914 године. Пре него што је кренуо за Босну,
отишао је у Артштетен да пожури довршавање своје гробнице. Кад је
погледао, приметио је мајсторима, да улаз у гробницу није прав него крив, на
лакат, те да ће мртвачки ковчег при уношењу ударити у зид. Када је са
станице у Бечу хтео кренути у Босну, наједанпут се угаси електрика, и он са
својом свитом нађе се у мраку у чекаоници. Тада запале свеће. Он примети
како су запаљене свеће поређане унаоколо око њега као око мртваца. После
погибије у Сарајеву, његово тело и тело жене му буде пренето у Артштетен да
се погребе. Но кад је унесено у гробницу, удари ковчег о зид и један део
малтера падне са тавана. Том приликом грмело је и севало тако страшно, да
присутни нису могли ни чути опело. Откако је понет ковчег из Беча, почело је
грмети и севати, и то је трајало до у ноћ и целу ноћ. Сви присутни говорили су
тада да таква необична небеска тутњава мора бити неко мрачно предсказање.
И било је заиста. Предсказање ратне грмљавине која је ускоро почела над
Европом и трајала пет година.

Храна с неба
Енглески лекар др. С. Брашер наводи у својој књизи "Лечење помоћу
вере" овај необичан случај. Догодило се то у Индији. Један муслиман, обраћен
у хришћанску веру спасао се смрти од глади на начин који подсећа на светог
пророка Илију. Кад се тај човек крстио, он се придружио једном старцу
хришћанину, који је као мисионар стално путовао. Једном су њих двојица тако
путовали кроз неки пуст и ненасељен предео. Огладнели су, а нигде ништа.
Већ изнемоглост наговештавала је њихову блиску смрт. Старац се усрдно
молио Богу, а младић се узрујавао и говорио: Ако нам Бог одмах не пошаље
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храну, ја ћу се одрећи Христа и вратити у ислам. Старац га стишавао, а у себи
стално се молио. Наједанпут, један гавран појави се изнад њих, и пусти из
кљуна неки завежљај. Тај платнени завежљај садржао је у себи хлеб и друга
јестива. Кад су одрешили, задивили су се и прославили Бога Промислитеља.

Прва беседа
Тада одговори Господ Јову из вихора и рече:
где си ти био кад пјеваху заједно звијезде јутарње
и сви синови Божји кликоваху?
(Јов. 38)
Певање духовног света, певање васионе, певање човечанства у славу
Творца - та три певања доступна су уху нашем, и о четвртом не знамо.
Под јутарњим звездама треба разумети првенце ангелских кола, велике
кнежеве и војводе небеских војски, које су прво створене - у јутро Стварања.
Васиона је симболични одјек певања безбројних небеских сила вечног и
свесилног Творца.
Човечанство је умом везано за небески свет, а телом за васиону. Оно
треба свим својим изразима и појавама, речима и делима и осећањима, да
представља хармоничну песму вечнога Творца и Оца свога.
Међутим, песма људи често се пре може назвати лармом него песмом.
Какав је узрок томе? Узрок је што сви људи не гледају у свог Хоровођу кад
певају. Посмотрите певаче у једном обичном хору. Очи свих певача упрте су
у хоровођу. А хоровођа управља дајући глас и знак и такт. Кад неко окрене
свој поглед од хоровође, он ствара дисхармонију. Замислите, колика би
дисхармонија, колика ларма настала, кад би сваки певач гледао куда хоће и
певао како хоће! Ко би могао слушати такво певање?
Ми сви морамо, дакле, упрти своје погледе у Господа Христа, да би
наша песма живота текла у хармонији. Претворити ларму човечанства у
песму, сличну песми небеса - то је хтео спаситељ наш. Да у хармоничним
акордима кличу заједно људи са јутарњим звездама и синовима Божјим.

Друга беседа
Глави нашја Господеви приклоним. Горје имјеим сердца.
Црква нас позива да пред Господом главе оборимо, а срца уздигнемо.
Како је то дивно као излазак Сунца и како је неопходно као насушни хлеб.
Главе доле, срца горе! Тако заповеда црква својим верним. Зашто ова
строга заповест? Да би смо саломили гордост и спасли се очајања. Кад је
глава уздигнута пред Господом Богом, то је поуздан знак прве тешке болести
духовне - гордости. Кад је пак срце спало доле у присуству Господа Бога, то
је поуздан знак завршне болести духовне - очајања.
Пред ким ћеш, човече, оборити главу ако не пред Царем над царевима?
И пред ким ће се твоје уплашено срце охрабрити и уздићи и обрадовати ако
не пред Родитељем, пред Оцем твојим небесним?
Од усијаних глава и камених срца пати свет у наше време. Усијане су
главе оних који са висине гледају на Бога Створитеља и говоре о Њему као да
је Он у подножју њиховом. Од тога неминовно долази лудило. Камена су
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срца код оних људи, који говоре: нигде више у свету нема љубави (мада цела
васиона као лађа плови у океану љубави). Они одричу оно што код себе не
налазе. Тако стање води очајању, а очајање самоубиству.
Самовољни интелектуализам европски крив је за тако многе усијане
главе и камена срца. Резонујући као у одсуству Бога, он довикује људима:
горе главе! а не зна, да чим се глава дигне, срце спада. гордост и очајање
горки су плодови безбожног интелектуализма наших дана.
Да би спасла децу своју од тих горких зала, од тих љутих смрти
духовних, црква православна на свакој служби заповеда: Главе деле, срце
горе! Јер пред Царем и Оцем стојимо.

Трећа беседа

По том вапише синови Израиљеви ка Господу, и сажали
се Господ и посла им избавитеља.
Књига о Судијама.
Наш народ се поправља и исправља. И томе се радује Црква Божја на
небу и на земљи. Радују се свеци и угодници српски на небу и радују се
пастири и учитељи народни на земљи.
Како се поправља и какви су знаци да се поправља? Богу се више
моли. Свечарске славе усрдније држи. Кандила у кући пали. И гнев
Господњи уступа место милости Господњој.
Народ диже све нове и нове олтаре Господу Богу својем. За 20
минулих година српска земља је украшена и освећена за неких 1000 нових
олтара. У неким земљама у Европи - поред Русије - забрањено је зидање
нових цркви. какав ужас! Нису забрањене нове фабрике бомби и отрова, а
забрањени нови храмови Сведржитељу! А српски народ се весели кад
подиже нове цркве богу Сведржитељу и његовим моћним светитељима. То
обраћа гнев Господњи у милост Господњу. И то ће нас спасити.
Народ се причешћује крвљу Христовом. Више се њих причестило ове
године него ма које за нашег памћења. Уозбиљио се народ, замислио се
народ и почео да се враћа светој мајци цркви својој. Претрпео је народ два
велика губитка: једног великог краља и једног знаменитог патријарха.
Борио се народ, у борби конкордатској, лавовски се борио за веру своју и
цркву своју. То га је отрезнило, пробудило и уозбиљило. Зато се поправља и
исправља. дај Боже и помози Боже, да се српски народ до краја поправи и
исправи. И ти ћеш му тада, о Господе, бити Спаситељ и Избавитељ од свих
напасти.

ПОТРЕБА ОПШТЕЊА СА БОГОМ
1. Није добро само веровати у Бога. "И ђаволи вјерују и дрхте" (Јаков,
2,19). Дакле, вера у Бога наводи и ђавола на дрхтање, тј. на страх од Бога.
Колико је тек ништавнија вера оних људи, који говоре да верују у Бога, а
немају ни страха од Бога, а камоли радости и наде и љубави и молитве и ма
каквог приснијег општења с Богом!
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2. Веровати у Бога, а немати никаква општења са Њим, није друго до
презирање Бога и - бласфемија. Безбожници, који не верују у Бога те,
сходно томе, немају никаквог општења са Богом, бар су искренији и
доследнији од оних - тобож верујућих.
3. С ким да сравнимо онога који тврди да верује у Бога, а нема никаква
општења са Богом? Сравнили би смо га са човеком, који би посетио
изложбу слика неког великог уметника, па ишао од слике до слике и дивио
се свакој од њих, међутим не би се обазирао на присутног уметника, нити
би га ословио, нити похвалио, нити му заблагодарио.
4. Међутим, Бог је уметник над уметницима, творац и Сведржитељ
неба и земље и свега што је на небу и на земљи. Он је извајао јато звезда и
уредио њихово кретање као најсавршенију игру на пространству васионе.
Како су просте, просте као букварско читање, све игре људске и сви балети,
према преплетеној но хармоничној игри звезда.
5. Он је исклесао планине и издубио долине, прорезао корита рекама и
утврдио постеље океанима. Он је саздао све пречудне облике мртвим стварима
и живим бићима на земљи, у ваздуху и у води. И све је обојио чудесним бојама,
како цвеће о лептире, тако и све летеће звездане лопте, што превазилазе сваки
сан и сваку машту човечију. И све је то - и мртво и живо - налио гласовима,
што чини једну недостижну песму и музику.
6. Како дакле, да посетилац ове божанске изложбе коју називамо
природом или светом или васионом - како да се не обазре на Уметника свега
створенога и како да га не ослови, не похвали, не прослави и не захвали му! А
сви ми смртни смо пролазни посетиоци ове несравњиве изложбе Божјих
уметничких творевина, те смо дужни општити, како са творевинама тако и
јо више са њиховим Творцем.
7. Са њиховим и нашим Творцем, јер и ми смо део те изложбе, само не
као предмет међу предметима, нити као ствар међу стварима, нити као
животиња међу животињама, него као "посланици и сатрудници Божији",
којима је дарована интелигенција да служе Богу и господаре над свом
творевином Божјом овога света.
8. Према томе, први однос човеков у овом свету односа јесте однос
према Богу и главно општење човеково треба да буде са Богом. То су исказали
анђели у песми над рођеним Спаситељем у Витлејему: "Слава Богу на
висини, мир на земљи, добра воља међу људима". Прва радосна дужност
наша састоји се, дакле, у слављењу Бога.
9. Равнодушност равнодушних према Богу оштро је осуђена и у Старом
и у Новом Завету. тако кроз последњег из старих пророка, Малахију, говори
Господ: "Син поштује оца и слуга господара својега; ако сам ја отац, где је
част моја? Ако сам ја господар, где је страх мој" (Мал. 1,6). а у Јовановом
Откривењу поручује Христос епископу Лаодикијске цркве: "Пошто си млак, а
нијеси ни студен ни врућ, избљуваћу те из уста мојијех" (Откр. 3,15-16).
10. Прави хришћанин општи са Богом целим бићем својим: Душом и
духом, мислима и речима, срцем и осећајима, молитвама и делима, читањем
светих књига и познавањем воље Божје, покајањем и благодарењем,
очекивањем смрти и припремањем за царство небеско.
11. сећам се једног калуђера у Хилендару, који беше одређен, да нас води
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по светој Гори као тумач и путовођ. Он је био познат као ћутљивац и
молитвеник. Али путујући са нама, он је морао поваздан говорити. Рече му
неко од нас: Ми те оче, узнемирисмо и прекидосмо твоју молитву. - Не, не одговори он, - разговарајући са вама ја никако не прекидам уобичајене
молитве; као да нико није самном осим Бога.
12. Један угледни Београђанин посећиваше Врњачку бању сваког лета.
Био је велики весељак и као такав, свуда омиљен. Једно га упитах: "Како
можете Ви једини бити тако весели међу овим болесним и тужним лицима?"
Он ми одговори кроз смех: "Ја свако јутро плаћам улазницу у овај свет. А ево
како: Свако јутро, ја се помолим Богу кратко, па онда одвојим једну суму
новца, да тога дана дарујем једном сиромаху, кога сретнем, или ако таквога
не сретнем ја дадем цркви. Ето, то је моја свакодневна улазница у овај свет. А
ови жалосници плаћају само улазницу у купатило. То рече и опет се насмеја.
13. Знаменити др. Милорад Гиђевац, лекар београдски, после Првог
светског рата, стално је носио у џепу и читао Нови Завет. Једног дана он ми
објасни: Многе године живота ја сам провео без икаквог општења са Богом.
Нисам био безбожник; веровао сам у Бога, али некако магловито и нереално.
У време рата мени се Бог јавио (и исприча како му се јавио). Од онда ја сваки
дан читам Нови Завет и право да кажем, не мили ми се ништа осим ове Божје
књиге.
14. Позната јавна радница и васпитачица Д. Н. препираше се једнога дана
оштро са свештеником цркве Покрова Богородице у Београду. "Ја сам слуга
Божији", повика свештеник. А госпођа на то: "И ја сам слушкиња Божја".
"Како то?" - упита свештеник. "Ево како: Би у цркви само говорите о потреби
васпитања деце. Као да је то лака ствар! А ја поваздан ходим улицама и
сабирам код себе напуштену мангуп-децу, завађене измирујем, неопране
перем, неуке учим, гладне храним, недељом све их доведем у цркву на
молитву. Зар и ја нисам слушкиња Божја и то на тежи начин"? Заиста, и ово је
један благородан начин општења са Богом.
15. Општење с Богом може бити посредно или непосредно. посредно
општи са Богом научник посматрајући чудеса природе; родитељ
посматрајући своју децу. Њихов зачетак и раст; сваки човек посматрајући
људе и судбе људске. А непосредно општење бива кроз све оне начине
набројане у светом Јеванђељу и прописане од стране св. цркве. св. Серафим
Саровски каже: "ако ништа не можемо за потребите људе, можемо се за њих
Богу молити".
16. Главно је, да при сваком свом делу мислимо на Бога и на његову
славу. О том јасно говори свети Павле: "Ако једете, ако ли пијете, ако ли
друго што чините, све на славу Божју чините" и понављам то исто мало
друкчије: "И све што год чините, речју или делом, све чините у име Господа
Исуса Христа хвалећи Бога и оца кроза њ" (Кор. 10,31; Колош - 17).
17. Све ово знао је српски народ од давних времена. Знао је да општење
са Богом даје радост животну и снагу, утеху у болу, успех у раду и храброст у
борби. Знао је, да онима који с љубављу и страхом с Богом опште "све на
добро иде", док онима који с Богом немају никаквог општења, све на зло и
на пропаст иде. Да ли то и данас зна српски народ?
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ШТА ЗНАЧИ БИТИ ХРИШЋАНИН?
Бити хришћанин значи:
1. Веровати у неисказану љубав Божју према људима, која се објавила у
свету у ваплоћењу Сина Божјег у његовом страдању за људе;
2 Знати да "сав род људски у греху лежи" и да је Љубав Божја показала
се према људима кроз Господа Исуса Христа савршено незаслужено од људи.
Знати да је Христос и за мене, као и за све остале људе, поруган био и
крв своју пролио;
3. Надати се бесмртном животу, који је Бог припремио "свима онима који
Га љубе";
4. Имати непоколебљиву веру, да је кроз Христа Бога објавио о себи
онолико колико смртни људи у овом животу могу носити и да људи сами
собом, поред свих својих напора, никада не би могли испитивањем својим
доћи до откровења толике истине;
5. Старати се свом силом, да човек испуни све заповести Христа, као
свог Највећег Пријатеља. При том непоколебљиво веровати, да свако такво
наше страдање Христос види, од своје стране моћно га помаже и најзад,
успехом крунише.

ПРОТИВ БЕЗБОЖНОГ КОМУНИЗМА 1.
Комунисти из своје главе говоре: вера је опијум народа. Тој речи научио
их је Јеврејин Маркс.
Шта су онда безбожни комунисти? Они су губа народа. И то не кажемо
ми из своје главе, него то каже Свето Писмо, које је реч Божја кроз јеврејске
пророке. Ево два примера:
Прво, кад је сестра Мојсијева Марија устала против Бога, наједанпут
постаде сва губава. И гле, Марија бјеше губава, бијела (од губе) као снијег. И
Арон погледа Марију, а она губава
(IV Мојс. 12,10).
Друга, цар Озија у охолости својој устаде против Бога који је наредио да
само свештеници могу у храму кадити, па узе кадионицу да кади у храму, но у
том изиде му губа на чело, пред свима свештеницима у дому Господњем (II
Дневник 26,12-19).
Према томе јасно је, да је противљење Богу и одрицање Бога губа. дакле
и безбожници комунисти јесу губави, и за све остале људе и народе
представљају губу.
Докле год се не очисте. Како да се очисте од губе безбоштва? И то је
заповеђено од Бога Створитеља. Нека се одведу свештенику, рече Бог (III
Мојс. 24, 2). А то значи: Нека се поврате од безумља свога; нека се покају од
безбоштва свога, па нека се поврате цркви Божјој, и слуге Божје казаће им
шта треба даље да чине, да би се потпуно очистили од губе на души својој, и
повратили у народ Божји.
2.
Безбожни Маркс је предсказан од самога Спаситеља нашег. Овако је
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говорио Господ Христос упорним Јеврејима: Ја дођох у име Оца својега и
примате ме; ако други дође у име своје, њега ћете примити (Јов. 5,43). Маркс је
дошао, не у име Оца небесног него у своје име. Он је одрекао Бога и наругао
се вери свих хришћана у Оца небесног. И њега су Јевреји примили. њега су
подржали. њега су преко своје штампе разгласили по целом свету. Њега су
следовали као никад никоме од Мојсија до данас. Помоћу Маркса унели су
забуну и растројство у сав хришћански свет. Помоћу њега разрушили су
главну тврђаву Христову на земљи - свету Русију.
Пре појаве Маркса Јевреји нису хтели бити комунисти. Зашто? Зато што
они мислиоци и филозофи који су пре Маркса проповедали социјализам, или
комунизам, били су хришћани и веровали су у Бога. Неки од њих били су баш
ревносни хришћани. Због тога Јевреји нису хтели уз њих. Кад се Маркс јавио,
прво као Јеврејин, а друго као безбожник, онда су Јевреји целога света
прихватили њега као свога Месију, који ће довести њих до власти над
светом.
Али су се грдно преварили. Преварио се и сатана кад покуша лажима
да уништи Адама и Еву. Тако се Маркс преварио, кад се дигао против
Христа и његове цркве. Ништа Маркс није могао предвидети ни прорећи о
будућности, јер је био слеп духом зато што је био без Бога. а Христос је
предвидео Маркса. За ким, дакле, да пођемо: За оним који види или за оним
који не види? За видовитим или слепим?
Заиста, корисно је веома да у наше дане знамо ове две ствари које у
Библији пишу:
I Да је безбожни комунизам губа народу и
II Да је отац безбожног комунизма Маркс предвиђен.

ВЕРНИ, ПРОБУДИТЕ СЕ!
Шта вас још успављује, те не осећате приближење Дана Господњега?
Да ли вас успављује мирис људске крви? Како вас може успавати оно
што црве и шакале чини будним?
Или вас успављује земаљска сласт и земаљска добит? Сласт и добит
ваша - горчина и губитак оних, који су умрли, и који ће умрети. А ви?
Имате ли контакт са смрћу, да се никад с њом не сретнете?
Или вас успављује продужење историје; убитачно понављање истога,
истоветнога; предање мачке крај врата? Но не може се дуго одлагати крај,
јер нема ради чега. Јер клупче комедије људске скоро се сасвим одмотало.
Дошло је време да се опет чује реч Божја — Реч Божја.
Прените се из сна и скините лонац са свога жишка; нека засветли. Не
стидите се своје вере; јер безумни се стиде најбољег свог имања. Не
прећуткујте име свога бога, но објављујте га лево и десно, снагом и
поносом. Јер језик, који се не чисти огњеним именом Божјим, јесте само
справа за пљување, за стварање и множење упљувка.
Скрените с пута безбожничког, скрените одмах, ма попали у трње и
теснац. Јер пут безбожнички је гладак но — кратак, и завршава се
магарећом кљусом. Нека вам се смеју они што ходе по путу глатком и
утрвеном - ви ћете се смејати на крају крајева.
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Неверни су дигли ларму око туђе трпезе, и не знају за домаћина и
живећи у тами крајњој заборављају да ће ускоро давати рачуна о свакој
речи својој, о сваком покрету руке своје и срца свога. А ви се не смете
успављивати њиховом лармом, нити њиховом деобом туђих залогаја за
туђом трпезом. Коњ и кочијаш никако се не разумеју - коњ мисли о јаслама,
а.кочијаш мисли и вуче. Чувајте се, да вам зобница не привуче главу земљи
толико, да је више не можете дићи. Чувајте се, да не заборавите на вучу у
време, јер ћете је морати свршити у невреме.
Између овога и онога света не постоји зид, ни од камена, ни од платна,
ни од паучине. Несвршена вуча мора се свршити у једноме од светова. Иста
кола живота тутње по једном друму, без препреке. Иста кола живота тутње
по једном друму, без препреке, кроз све светове.
Или вас успављују пријатељи? Гле, пријатељство је тренутан сусрет и
сигуран растанак. Пријатељи се сретају као комете, што лете разним
стазама и за тренутак се нађу у суседству; но, мало-мало па се разилазе, и
гледају једна другој у леђа, док не ишчезну у вртоглавој даљини. Растанак
од хиљаду година.
Или, можда сродници? О илузијо сродства! Колико се злочина у
свету дугује теби! али - ако нисмо сродни с Богом, не можемо бити сродни
ни један с другим. ако ли смо сродни с Богом, онда је то први степен
сродства, док је сродство са женом и децом далеко, предалеко.
Сродници Божји, пробудите се! Поверите се Оцу своме и Отац ће
посвршавати све ваше пословање, све ваше бриге. а без њега ко сте и шта
сте? Роса у прашини, преко које ће протутњати крдо дивљих свиња.
Ваше оклевање неће одложити Дан Господњи, као што лењиви спавач
у постељи не одлаже излазак Сунца.
Устаните и збијте се у редове. Божја војска је на земљи! Стратилати
Христови, устаните. Мало вас је - утолико сте жељенији. Бог воли малене
војске што побеђују велике. Такве победе су датуми у историји небеској и
земаљској. Мањина добрих против већине злих. Заиста, Бог воли малене, а
добре војске.

КОЈИМ ПУТЕМ?
Питају нас, којим путем ви идете и којим путем треба ићи?
Наш је одговор јасан и заснован је на светом Јеванђељу и на
историјској судбини нашег народа.
Ми идемо путем Крста Христова. Не смемо се ни нагнути са тога пута
ни лево ни десно, а камоли сићи са њега. Јер пропаст зјапи са обе стране
правога пута. Са једне стране је пропаст безверства, са друге пропаст
кривоверства. Ми морамо држати иут праве вере која нас снажи и весели.
Јер то и јесу истинске одлике вере која право слави Бога, која је
православна. Морална снага и духовно весеље.
Ми идемо путем Светога Саве, који је ишао путем Крста Христова.
Савин пут јесте пут националне цркве. Духом Божјим вођен и руковођен
Свети Сава је изградио нашу националну цркву, да се у њој као у неком
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добром суду чува животворно пиће Христове науке и Христове силе за
српски народ кроз векове и векове. То је један одмерен и умерен суд, ни
сувише голем, ни сувише мален. Јер да је сувише голем, пиће би се лако
покварило, а да је сувише мален, пресушило би. То јест: ни црквени
интернационализам ни протестантски субјективизам, него јеванђелски
национализам. Да би тако сваки народ на свету уредио своју цркву и био
као једна породица Божја, а сви народи са својим црквама, везани истом
вером, истим духом и узајамном љубављу, чинили једну свету васељенску
цркву, једну велику породицу Божју. Ни са овога пута ми не смемо скретати
ни тамо ни амо, да не бисмо пали у пропаст империјалистичког
интернационализма, нити у пропаст протестантског субјективизма. Ми
морамо, дакле, држати пут праве цркве, која нас је вазда херојски снажила,
породично сјединила и небески увеселила. Јер то и јесу одлике праве цркве,
која прво слави Бога - да запаја и снажи народ јеванђелским хероизмом, да
сједињује народ једним духом у једну Божју породицу и да весели народ
као децу Божју небеским весељем.
Најзад, ми идемо путем труда и одбране. наш је труд двојак: да
живимо вером и да ширимо веру православну. Наша је одбрана од
клерикализма, од протестантизма и од атеизма. Морамо се непрестано и
трудити око вере и бранити веру. И морамо се без престанка трудити на
снажењу и одбрани своје православне цркве.
Ако неко каже: јуче је била опасност по нашу цркву, а данас је та
опасност престала, страшно се вара. То је трубач који свира на спавање. А ми
морамо имати у ово време што више трубача који ће свирати на буђење, на
устајање, на приправност, на одбрану. Јер онај "непоменик", коме је наш свети
народ са својим свештенством осујетио "ваплоћење у форми закона", ипак иде
по овој земљи као дух, као авет, дејствује, дејствује и дејствује.
Жичо, црвена Жичо наша, зар ти ниси преживела са народом српским
народну судбу кроз 700 година? Ко ће боље од тебе посведочити деци
светосавској пут којим треба да иду?

ШТА НАЈВИШЕ ДА ЧУВАШ?
"Сине мој, дај ми срце своје!" - говори Господ преко пророка Соломона. 0
Богу мисли пре свега, јер и Бог мисли о теби пре свега. Као што чобанин
мисли о једној изгубљеној овци више него о целом осталом стаду, тако и Бог
твој мисли о теби, који се губиш у греху, више него о свима анђелима на небу.
Мислити о Богу не значи испитивати биће Божје, него испитивати и
дознавати шта Бог тражи од сваког човека. Ко купује орахе, не цени по љусци
него по језгру. Тако исто и онај који купује јаја. И безброј других ствари у свету
људи цене по невидљивом, а не по видљивом. И Бог твој цени тебе по срцу.
Кроз телесну љуску Он гледа у твоју срж, у срце твоје и тражи ти срце. Сине
мој, дај ми срце твоје! У срце је творац положио основ живота. Шта вреди
човеку за кога сви кажу паметан је, али без срца! Хоће ли понети своје
богатство у онај свет на дар ономе чија су богатства све небо и сва земља и
Сунце и звезде и сва царства знана и незнана! Или, шта помаже човеку
телесна снага или лепота? Не сусрећемо ли ми сваки дан оне који су у
младости били снажни и лепи како се сад погурени и сасушени поштапају или
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држе се руковође. Телесна снага и лепота многима је кобно послужила
труљењу срца пре труљења коже и костију. Благо онима који се од младости
не заљубише ни у какву смртну и пролазну лепоту него у Творца свога, чија
снага не малаксава и чија се лепота не мења. На њихову љубав одговориће
Бог стоструком љубављу и срце њихово приљубиће Он к срцу своме.
Молитва и пост значе слабљење везе срца са светом и јачање везе срца с
Богом. Запамти то и мисли о томе. Јачање везе са Богом ствара весеље у срцу.
Зато се у црквеним књигама чита: "Ево, наста весело време поста и покајања!"
Сети се имена оних духовних великана и светаца које славиш, који су
молитвама и потом и милостињама ослабили своје везе са светом, а ојачали
своје везе са живим Богом, и прославили се у оба света, савесно извршили свој
задатак на земљи и сада се вечно одмарају на небесима у домовима својим,
што су наследили од оца небеског, а који је лепши од свих домова на овој црној
и трулежној земљи, где су све радости и уживања кратка, јер их смрт крати.
То значи да се нисмо родили за овај свет, него да на њему зарадимо наш
свет. Чувај душу своју, брате, то је једина имовина твоја, све друго није твоје,
све мораш оставити кад те позив с неба дође, само ћеш душу своју понети и на
суд Божији изнети, да се види каква је, да ли је црна или бела, и каква су јој
дела. Пери душу молитвом и постом и милостињом као што переш кошуљу
твоју. Са прљавим хаљинама не иде се на весеље. Тако ни анђели Божији
неће нам дати да прљави уђемо у Царство светлости и мира. Отиђи на
гробље и погледај где се баца наша слава и богатство и лепа јела и одела, и
сва остала уживања ради којих смо Бога и душу изгубили!
Сврха свега што се чува, чувај срце своје, јер из њега излази живот.
Домађин чува посејану њиву од птица и чува свој воћњак од гусеница; и
чува своје стадо од зверова. Но ништа тако домаћин не чува као свој дом од
разбојника, поплаве и од сваке друге нечистоте. Што је дом у домазлуку, то
је срце у човеку. Из срца извире крв, а у крви је душа. Ако змија уједе за
прст, отров њен не би шкодио, кад га крв не би пренела у срце. Кад лекар
убризга лек у прст, лек не би помогао, кад га крв не би пренела у срце. На
срце пада и отров и лек. Све што трује живот и што лечи живот, мора
допрети до срца и проћи кроз срце. Тамо где је средиште телесног крвотока,
тамо је и средиште телесног крвотока, тамо је и седиште душевног
крвотока. Иако је ово стварност ипак је та стварност велика тајна. Бог је
тако хтео и тако устројио. Благо оном ко мање испитује тајне бића Божијег,
а више слуша заповести Божје и више осећа љубав Божију у срцу! Душа је
обучена у порфиру крви; па кад је одећа тако осетљива, како ли је тек оно
што је одећом оденуто? Као што један трун може заразити и покварити крв,
тако једна реч, један поглед, једна помисао може заразити и покварити
душу. Послушај због тога човека, лекара, кад те учи: Чувај крв своју! Али,
много више послушај Бога, лекара кад ти наређује: сврха свега што се чува,
чувај срце своје! Кад злу реч чујеш, стегни слух свој да отров од зле речи не
би сишао у срце твоје и заразио извор живота твога. Кад богатство притиче
не прилепљуј срце своје за њега. Огради срце своје од богатства овога света
и то високом оградом до небеса, да се срце твоје неупрљано и чисто сачува
за онога који га иште говорећи: ""ине мој, дај ми срце своје". речено је још у
Светом Писму: "Срце царево у руци је Божијој". Ако царујеш над
страстима, онда си прави цар. Тада је срце твоје у руци Божијој. А та рука
непогрешно управља срцем твојим и узноси га у царство вечне светлости и
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вечног живота. Ако си утврдио у себи сазнање, да срце твоје припада Богу и
Оцу твоме и решио се одлучио да га Њему дадеш, то научи се бранити срце
своје. Научи се храброј борби за непорочност и чистоту срца свога, да би га
смео понудити као уздарје Ономе који ти га је даровао. Осветли срце своје
вером, укрепи га надом, загреј га љубављу, окади га молитвом, опери га
сузама, нахрани га причешћем и држи га уздигнутог ка небу као запаљено
кандило. Само тако моћи ћеш мирно сачекати прелаз из овог земаљског
света у свет небесни, без грешничког трзања и гриже савести. Због тога
понављај често савет Очев: "Сврха свега што се чува, чувај срце своје, јер из
њега излази живот. Срце је извор, а уста су поток". Уста говоре од сувишка
срца, говори Господ. Каква слава у срцу таква слава и на језику, и какав гад
у срцу, такав гад и на језику, прелива се и излива на уста. Извире живот, ако
га очуваш; извираће сав гад, ако га не очуваш. Зашто нам је наређен пост и
молитва? Зато да бисмо се сетили бољега сродства свога. Да бисмо се
сетили да нисмо само сродници земље, него и небеса и то најпре небеса. Да
бисмо се сетили да смо племићског порекла и да је отац наш сам Цар небеса
и земље. И кад се душа твоја успокоји, Бог ће ти послати Духа Светога да
прими срце твоје, да се усели у срцу твојем и да га узме и заузме.

ЗАКОН БОЖЈИ ЗА СВЕ

Закон Божји намењен је свима људима и народима на земљи. Закон
Божји може испунити сваки човек ма кога звања и занимања. Примери из
Светог Писма то јасно и јавно сведоче. Испунио га је мудрац Мојсеј, и
чобанин Аврам, и роб Јосиф и војсковођ Навин и судија Самуил и
земљорадник Авакум и цар Давид и цариник Матеј и рибари апостоли и
учени Павле и капетан Корнилије и ткач Аквила. Па кад су могли испунити
закон Божји и мудрац и чобанин и роб и војсковођ, и судија и земљорадник
и цар и цариник и рибар и апостол и научник и официр и ткач и жене
детородне и жене нероткиње и удовице и девојке и испоснице - како ти да
га не би могао испунити.
Гле: Христос за све умрије (II Кор. 5,15).

УЧЕНОСТ И ВЕРА
Једно је ученост, а друго је вера. Ученост се односи на природу и
ствари, а вера на душу и Бога и Суд Божји и васкрсење и живот у царству
небеском. свети Арсеније био је најпре сенатор царски и васпитач синова
царевих. Био је најчувенији човек у царевини. И као такав, остави сав
сујетан свет, оде у манастир и замонаши се. Као монах он се често обраћао
једном препростом монаху за савет у духовним стварима. Неко то опази па
зачуђен упита:
- Како ти, Арсеније, који знаш и грчку и латинску ученост, да се
обраћаш овоме простаку за савет?
Одговори на то Арсеније:
- Грчку и латинску ученост ја знам, но у области духовној још ни
азбуку нисам научио.

СПАСАВАЈМО
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Спасавајмо што се спасти може, ми у емиграцији. Осморо је главно
што треба да спасавамо и што можемо спасти:
1. Спасавајмо пре свега душе своје. а како се спасава душа, научио нас
је Онај кога и називамо Спаситељем. ко нимало не брине о својој души, а
хоће да води народ, тај ће одвести у пропаст и себе и народ.
2. Спасавајмо нашу славну веру православну од утицаја туђих вера и
секта, међу којима се находимо.
3. Спасавајмо име српско, са свим моралним и културним садржајем
тога великог и завидног имена.
4. Спасавајмо српску браћу и сестре од мешовитих бракова и јадну
децу из мешовитих бракова.
5. Спасавајмо српски језик од нових филолога, који хоће да
најмузикалнији језик ("талијански међу словенским језицима") учине
тврдим, опорим и накарадним (потпредседник!), како је песник Милорад
Митровић још давно писао:
"Вук је има гроба два
Сад му трећи грози,
А тај трећи спремају му Нови филолози ".
6. Спасавајмо ћирилицу, "свето писмо Ћирилово", од наших
латиномана, који у пустом незнању не схватају да служе оној пропаганди,
која је огњем и мачем наметнула неким Словенима латиницу, само да би их
одвојила што јаче од православних Словена, који сви пишу ћирилицом.
7. Спасавајмо јединство српског народа од политичких партијаша, који
се више уздају у чету, него у армију и то пред задацима што их не може
остварити ниједна сама чета, него само велика и уједињена армија.
8. Спасавајмо сваког брата у невољи и лично и организовано, да се нико
од Срба не може пожалити и рећи: "Видех свет, али не видех брата у свету".

РЕЧИ И ДЕЛА СВЕТИТЕЉА
Почетак мудрости - страх Господњи.
Питали блаженог Петра: Шта је страх Божји? Он одговори: Ко се нада
ма у кога другог осим у Бога, тај нема страха Божјег.
Арсеније Велики говорио је о смрти свакоме ко би му дошао: сети се
своје смрти и имај страх од Бога! Па када је архиепископ александријски
Теофил био на самртном часу, он се сети светог Арсенија и узвикну: "Благо
теби, Арсеније, што си се увек сећао овог часа!"
Блажени Илија рекао је: Ја се плашим три ствари: прво, кад буде душа
излазила из тела; друго, кад престане Богу и треће, кад се буде призносио
Последњи суд.
Свети Антоније говорио је ученицима својим: Треба се одрећи овога
живота, па живети само за Бога, сећати се смрти и имати страх Божји.
Кад се Аврам преселио у земљу обећану са женом саром, прво је купио
земљу за гробље и направио себи гробницу (Постање 23).
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Питали светог Макарија зашто је тако сув. На то он одговори: "Кад
човек очишћава свој ум страхом Божјим, тај страх једе и суши тело његово".
У Светом Писму пише: Почетак мудрости јесте страх Господњи. Овај
страх од Бога није исто што и страх од непријатеља. то је као страх од
пријатеља кога смо увредили. Неки кажу: Како то да имамо страх од Оца
свог небесног? Онако исто како деца имају страх од свог родитеља, кад
прекрше заповест његову.
Рекао блажени Исаија: Ако се ожалостиш због губитка ствари или
имања, то нема у теби страха Божјег;
• ако са насладом слушаш похвале о себи, то нема у теби страха Божјега;
• ако те грде, а ти се љутиш, то нема у теби страха Божјега;
• ако ласкаш славним овога света, то нема у теби страха Божјега;
• ако се у разговору твоја реч не прими, и ти се нађеш увређен, то нема у
теби страха Божјега.
Блажени Јован Колов говорио је: Да бисмо освојили неку
непријатељску тврђаву, морамо одсећи храну и воду тој тврђави. И
непријатељ ће се морати предати. тако, да би дух завладао над телом, мора се
телу ускратити сувишна храна и пиће.
Свети Макарије није могао да одбије чашу вина кад би му неки брат
понудио; но зато би осуђивао себе на један дан без воде.
Блажени Исидор је рекао: боље да човек једе месо него да се хвали
постом. Тиме је хтео да каже: Кад човек пости, Богу пости, а не људима;
ради спасења пости, а не као фарисеји да би га људи хвалили.
Уздржање од гнева. Посетио монах Павле монаха Јована. Упита Јован
Павла, шта је постигао за 40 година свог испосништва? Одговори Павле: За
све то време Сунце ме није видело да једем (то јест, јео је само једном
дневно по заласку Сунца). На то му рече Јован: А мене за све то време
Сунце није видело да се гневим.
Питали аву Исидора, свештеника у Скиту: Како то да се демони њега
боје? Одговори Исидор: Откако сам се замонашио, гнев се у мени никад
није дигао више од грла.
Уздржање очију. Један брат буде послат из манастира у Александрију
неким послом код епископа. Кад се вратио питала га браћа, како је у
великом граду Александрији. На то он одговори: "Заиста вам кажем браћо,
ја нисам видео ништа и никог осим епископа".
Нека сестра монахиња имала брата монаха. Разболи се монахиња, па
неки, бојећи се да ће умрети, поруче брату да дође и види сестру. Кад је
брат дошао, јаве болесници да јој је брат стигао. А она се сети свога завета
Богу при монашењу, да до смрти неће видети мушкарца, уздржи се да види
брата, него му поручи ово: "Иди брате, видећемо се у царству небеском".
Молитва је уздизање ума на највеће висине; општење са Богом; плач
пред Богом; узнесење изнад страсти и злоба света; опраштање свима и
жаљење свих; молитва је дисање душом небеског ваздуха.
Блажени Нил је рекао: Старај се да у молитви никоме не просиш зла.
За светог Арсенија кажу, да му је залазеће Сунце гледало леђа, а
излазеће лице на молитви.
Блажени Агатон рекао је: Молитва без расејаности највећа је
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добродетељ хришћанска. Ничим се демони тако не разгоне као молитвом.
Зато они све чине, да човека удаље од молитве и унесу расејаност мисли у
душу његову за време молитве.
Неке су оце гледали на молитви како сијају као огњени стубови.
Када се блажени Јосиф молио Богу, са уздигнутим рукама, његови су
прсти светлели као десет свећа.
На питање, како се треба молити, одговарао је велики Макарије: Не
треба многословити; најбоље је дићи руке и говорити: Господе, како Ти
знаш и хоћеш, онако помилуј ме!
Истинита је она молитва када се молимо из саме дубине срца.
Рекао је неки велики молитвеник: Чудна је то ствар, кад се молимо
Богу, ми замишљамо да нас Бог и види и чује, а кад грешимо, ми
замишљамо да нас Он не види и не чује!
Дошао младић духовнику и пожалио се на друга који га је увредио.
Био је при том пун жалости и гнева. рече му духовник: Иди у своју собу, па
се моли Богу за тога који те је увредио. Послуша младић и оде у своју собу
на молитву. Молио се дуго и дуго за непријатеља свога, док га најзад не
прође свака жалост и гнев и он осети велики мир и радост у души.
Блажени Зенон говорио је ученицима својим: Ко хоће да га Бог
услиши, нека свако јутро приноси молитве за непријатеље своје.
Свети Серафим у Сарову заветовао се провести у молитви на једном
камену 1000 дана. И свој завет је испунио. После тога дата му је велика моћ
од Бога, те је могао и чудеса творити.
Молитва Господња, Оче наш, јесте највећа молитва. изговарај је што
чешће преко дана; и ноћу, кад се пробудиш; изговарај ову молитву, лагано,
удубљујући свој ум у сваку реч.
Кад се наљутиш на некога, пре него му ма шта одговориш, изговори у
себи молитву: Господе Исусе Христе, Сине Божији, помилуј ме грешног! И
љутина ће те проћи.
Свети Јован Златоусти рекао је: Душа без молитве јесте зловољна као и
тело без душе. И још је он рекао: Молитве су нерви душе.
Драгоценост времена. Свети Исак Сиријанин говорио је: Кад се увече
приближујеш постељи својој, реци: О постељо моја, можда ћеш ми ове ноћи
бити гроб и место сна тренутнога наићи на мене сан вечни.
Питао неко великог Макарија: Како ће се спасти? Одговори Макарије:
Буди као мртав пред људским похвалама и увредама.
И заиста, пролазно је све светско; уста која те хвале и уста која те грде,
ускоро ће те затрпати пепелом. Благо оном ко својим владањем на земљи
стекне похвалу међу ангелима Божјим.
Изгубљено сребро и злато може се и наћи, али у сујети светској
изгубљено време никад се више не може наћи. Пчела куда год да полети,
сабира мед, тако и прави хришћанин свакога дана и часа сабира души својој
благо небеско. А земаљско је све као сенка и звук ветра.
Овај живот нам је дат, да њиме заслужимо живот вечни. Благо оном ко
са том мишљу и са тим сазнањем почиње сваки свој дан. Има прича о оцу који
је хтео научити своје синове да буду вредни и радни сваки дан. Дозва тај отац
синове своје и рече им: Децо моја, има један дан у години, у који ако човек
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ради од јутра до мрака, не мора више никако радити и све ће му родити у
изобиљу. Упиташе синови оца, који је то дан? А отац им одговори: Због тешке
старости заборавио сам који то дан беше. Но, ви покушајте и дознаћете. Тако
су синови радили сваки дан од јутра до мрака и било им је добро и свега су
имали у изобиљу. О да бисмо и ми тако трудили се сваки дан од јутра до мрака
на извршењу заповести Божјих. Сав наш живот је као један дан. И тај дан
живота нашега откине се од нас брзо као роса.
Сујета. Свети Сисоје стао замишљен пред великим ковчегом, у коме су
биле кости Александра Великог Маћедонског па узвикнуо: Док си био жив,
цео свет био ти је тесан, а сад ето и тај ковчег сувише ти је простран!
Ко почне бринути о души као јединој непролазној стварности што је у
човечијој власти, тај презре сујетљиво и раскошно одевање себе. свети
Арсеније живео је 40 година у пустињи као монах. Он се на двору тако
раскошно одевао, а у пустињи тако бедно, да су за њега говорили: Нико од
смртних људи није у раскошнијем оделу стајао пред царем земаљским нити је
ико у беднијем оделу стајао пред Царем небеским као Арсеније.
Питали блаженог Сисоја: Ко врши заповести Светога Писма? Он
одговори: Онај ко сазнаје колебљивост и сујетљивост светског знања.
Људи упропашћују своје душе на тај начин што их мешају са пролазним
стварима, а не одлучују их и не бране од свега пролазнога. Кад је неки епископ
причешћивао народ, открије му ангел Божји душе причесника у разним
бојама; једне су биле беле и светле (од целомудрености и чистоте), друге
црвене као крв (од зависти и пакости), а треће црне (од блуда).
Љубав. Ко има љубав према ма чему пролазноме, као што је имовина,
тело, почаст и слава људска, у тога се помрачава разум. Љубав према Богу
вечноме, вечно награђује.
О љубави говорио је Свети Серафим из Сарова овако: "Кад ум стекне
духовну љубав, не мисли он ништа што је несагласно са љубављу. људе
које сједињује љубав с Богом, сједињује их љубав међусобна".
Свети Игњатије имајући пламену љубав према Спаситељу своме,
ишао је слободно пред лавове да буде растргнут; и љутио се на оне
хришћане, који су га успут задржавали и одвраћали да не иде.
Љубав представља Оца, мудрост представља Сина, а сила представља
Духа Светога. Према томе љубав је прва и првоначална; из ње се рађа
истинска мудрост и из ње исходи сила духовна. Отуда нико не може имати
истинске мудрости без љубави нити може имати силе духовне без љубави.
Ко има у себи Оца, тај има одмах и сина и Духа. а ко нема Оца, не може
имати ни Сина ни Духа Светога.
Рекао је један духовник из манастира Светог Саве Освећеног: Браћо,
три су главне врлине: Љубав, уздржљивост и молитва.
Но, од тога трога, и од свега осталога, љубав је најважнија. Ако је
страх Божји корен духовног живота, љубав је плод.
Љубав према ближњима показује се и у радовању туђој радости.
Златоуст негде каже, да више има међу људима сажаљења него сарадости,
то јест: Људи чешће и лакше узимају учешћа у туђој жалости него у туђој
радости. Узрок томе је завист. А завист је сатански усев, који ако се не
ишчупа у почетку, затрује и упропасти сву душу човекову. Љубав је огањ,
који сагорева завист. И ничим се завист не може сагорети ни искоренити
осим љубављу.
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Због тога је најважније у животу задобити божанску љубав у срцу
своме. А кад ми знамо колико Творац нас љуби, нама није тешко љубити
Њега и све штоје Његово.
Живела два старца у суседству. Имали су братску љубав међу собом.
Па слушајући о свађи људи међу људима, чудили су се како то да људи не
могу да живе у љубави. Хајде и ми да се завадимо! - рекну они један
другом, да би видели какви су људи у свађи. Ставе један лонац преда се, па
један рекне: Ово је мој лонац, а не твој! Други одговори: Није твој, него мој.
Тако понове те речи по неколико пута, док ће један рећи: Па кад је твој
лонац, ето, узми га нека је твој! И обојица се засмеју и продуже живети у
братској љубави не могући никако појмити зашто се људи свађају око
пролазних ствари, кад су браћа и кад је љубав боља и кориснија од свађе.
"Љубав к Богу природно је жарка", говори свети Исак Сирјанин, "и
кога она спопадне без мере, чини његово срце одушевљеним. На њему се
виде необичне (и спољашње) промене: лице његово постаје светло и
радосно".
Љубав се не плаши страдања. Она се баш у страдању показује најјача.
За једнога монаха прича се, како је дуго боловао, па оздрави и целу једну
годину буде здрав. Он је постао тужан и замишљен. Кад су га питали, што
је такав, он одговори: Оставио ме Бог, ево целу годину не посећује ме!
Бог љубави не оставља оне који Њега љубе. Свети мученици
Христови, Евтропије, Клеоник и Василиск буду бачени у тамницу због
тврде вере у Христа. Дуго су тамновали у тамници, док се судија не сети те
их изведе поново на
суд. Мислио је судија, да ће их видети полумртве од дугог тамновања, но
зачуди се кад их погледа и виде здраве и светле као да долазе са весеља, а
не из тамнице. Упита их безбожни судија о томе, а Евтропије одговори:
Заиста, веселио нас је Христос наш у све дане тамновања, посећујући нас
својом благошћу, те се збива на нама оно што у Писму пише: Кад се срце
весели, лице цвета (Приче 15,13). Кад је судија покушао двојицу од њих да
преласти и од вере одврати, одговоре они: "Као што је Тројица
нераздељива, тако смо и ми нераздељиви вером и љубављу".
Свети Патрик (+464) просветитељ Ирске, крстио је неколико краљева
и кнежева и мноштво других људи. Он би увек плакао кад би се сетио неког
тренутка из свог живота кад је заборављао љубав Божју према себи.
"Ко љуби свет, не може бити без жалости", каже свети Серафим. Јер
свет се мења и пролази и љубав према пролазном обраћа се у жалост.
Ко Бога љуби свим срцем својим, свом мишљу својом и свом снагом
својом, тај непрестано мотри на деловање Божје у овоме свету, види прст
Божји, прати Промисао Божју. Златоуст каже: "Сунце није тако јасно као
што је јасно провиђење Божје". Промисао Божја бди над праведницима и
објављује правду њихову. Свети Григорије Чудотворац буде јавно оптужен
од неке незнабожне жене да је с њом имао телесну везу и тражила је своју
плату. сав народ се узбунио против Григорија, но светац Божји мирни је
слушао оптужбу и ћутао. тада рече он своме пратиоцу, да исплати оној
жени колико тражи. Но, чим жена прими паре у руку, наједном сиђе са ума.
Устрашени народ познаде кроз то невиност светог Григорија.
Бог се брине за храну оних који су се посветили Њему на службу. дође
неко једноме духовнику и понуди му новац. заплаче се старац па рекне:
"Зар ти хоћеш да отераш од мене мога Хранитеља, који ме храни у пустињи
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ево 60 година"?
Блажени Силуан говорио је за себе: Ја сам слуга Господњи и Господ
ми је рекао: "Ти делај моје дело, а ја ћу те хранити".
Благо ономе ко се уверио у своме животу, да се Бог брине о њему. Тај
се неће преварити у надежди својој у Творца свога. Свети Серафим говори:
"Ако човек нема сувишних брига о себи знајући да се Бог брине за њ,
надежда је његова истинита и мудра". То не значи да се треба предавати
лењости, него то значи да све бриге наше о себи не користе ништа, ако ми
заборавимо, да свевидећи Бог све гледа и види потребе наше и по Промислу
Своме премудроме даје нам оно што нам је потребно.
Ко зна за промисао Божју, тај се не свети никоме за учињено зло. Он
гледа у Бога и чека Ње1 ов суд. Ти опрости увреду, а Бог ће учинити Своје.
Прича се, како је дошао неки брат блаженом Сисоју и жалио се на свога
суседа како га је увредио. Сисоје му рекне, да опрости увреду и ствар
остави Богу. Одговори брат, да никако не може да опрости него мора да се
освети. дуго га свети отац саветовао да опрости, али увређени брат остао је
упоран. Тада Сисоје позва тога брата да се заједно помоле Богу. Па кад
обојица клекну на колена, узвикне Сисоје: "Боже, Боже, ми немамо више
потребе у Твојој помоћи, јер ми се сад сами светимо!" Чувши те страшне
речи, онај брат се застиде, покаје се и опрости увреду увредитељу своме.
Промисао Божји руководи судбу свакога човека и открива истину
ономе ко жедно тражи истину. Грчки филозоф Јустин тражио је тако
истину. Читао је старе јелинске филозофе и остао је незадовољан. Јер, што
је један филозоф тврдио као истину, други је то побијао као лаж. У
недоумици својој, сав очајан пође Јустин једнога дана у шетњу да
размишља шта је истина. Наједном изађе преда њ неки старац који одмах
ступи са Јустином у разговор. И тај старац, по самом Промислу Божјем,
објави Јустину јеванђелску свету истину. сав радостан Јустин прихвати
истину Божанску, за коју је доцније мученичку смрт претрпео.
Бог је ближи човеку од духа и крвотока. И ко то сазнаје и држи
непрестано у памети, тај никад не пада у очајање. А ако падне у очајање,
само ако веру није изгубио, спасава га Бог на свој начин, често сасвим
неочекивано. Тако прича се за једног младића како је био решен да скочи у
море и сконча самоубиством. Тога дана дошао био неки трговац блаженом
Лонгину и донео му кесу злата. Овај свети муж није хтео да прими новац
говорећи, да му није потребан. Док је он то говорио, отвори му се духовни
вид и њему се открије зла намера онога младића. Па рече свети човек ономе
трговцу, да ако хоће, нек иде брзо на то и то место, где ће наћи једног
младића коме он може помоћи својим новцем. Трговац послуша и оде како
му је речено. Нађе младића и упита га за његову невољу. Младић му
објасни да је имао неку радњу и да је пропао, те ништа му није остало него
да скочи у море и удави се. Тада му трговац даде онај новац и тако га спасе
од велике пропасти.
Оци ваши, велики и убеђени хришћани, трудили су се колико на
спасењу своме, толико и на спасењу својих ближњих. Једнога дана ходио је
улицом блажени Серапион, па виде једну развратну жену, која га позиваше
к себи на грешно дело. Серапион не отказа него уђе у дом те жене. Кад га
она позиваше на грех, рече јој он да почека да он сврши молитву, пошто је
било баш време за молитву. Молио се Богу дуго и дуго, читао и клањао са
уздасима и сузама. Тада се отвори разум овој блудној жени и она разумеде,
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да Серапион није ни дошао к њој због греха него због спасења душе њене.
Покаја се горко за сав свој грешни живот, па плачући паде пред човека
Божјег и потражи савет шта да ради? Серапион је поучи, утврди у вери и
посла у женски манастир на покајање.
Кад су питали једног духовника, ко може примити од Бога дар љубави,
он одговори: Онај ко види свога брата у греху па од свег срца завапије к
Богу за њ, да га Бог спасе. Управо тако чинио је и онај блажени Серапион,
тако и блажени Виталије, који је многе блуднице привео к покајању, а тако
опет и многи свети људи и свете жене. Ваистину браћо, ништа нам не
помаже пост ако немамо љубави. Јер није речено: Бог је пост, а речено је:
Бог је љубав.
Љубав према својим ближњим, као деци Божјој, показивали су се
светим оцима нашим у таквој мери, да се то многима чини невероватним.
Али то нимало није невероватно онима, који су променили ум свој и почели
мислити и живети по јеванђелски. Прича се за некога од отаца, како су га
једне ноћи напали разбојници. "Што сте дошли?" — упита их старац. "Да
узмемо све што имаш" - одговоре харамије. И заиста почну сабирати све
што су нашли и упакивати. На њихово велико чудо старац им је помогао у
томе и додавао ствари. Када све покупе, удаље се. Но, кад се старац обазре
по својој соби, нађе кесу са новцем што је некоме испала. Он брзо истрча и
почне викати харамије, да се врате. Кад се врате, он им рекне: "Нисте све
узели. Ево, ово сте заборавили!" И пружи им кесу са парама. Удивљени са
овим, они се раскују, врате старцу све ствари, приме од њега поуку и оду
својим кућама као покајници.
Највећа препрека љубави јесте охолост. Охолост и љубав не могу
становати заједно у једном срцу. Да би се испунила врховна заповест
Христова, заповест о љубави према Богу и ближњима, хришћанин мора
искоренити охолост у срцу своме. Са Божјом помоћи то није тешко. Али и оне
који мисле да су постигли савршенство у духовном животу, понекад напада
охолост или гордост. Тако прича се за једног великог испосника како је
помислио гордо о себи, да је он превазишао све људе у свету. "Има ли ко
бољи од мене?" - упита се он једног дана. На то му дође глас са неба: "Иди у
град и срешћеш човека бољег од себе". Он пође у град, па сретне старца који је
носио бреме дрва на леђима. Почне разговор са њим, па из разговора сазна,
како тај старац продаје дрва у граду, и једино тиме се занима. Новац који
узме, старац дели на три дела: један део даје сиротињи, други део даје цркви,
а трећи део употребљава за себе. Чувши то, овај испосник, постиде се,
призна у срцу да је нашао човека бољег од себе и одбаци од себе сваку
гордост.
Такви су били Оци наши. Најбољи од свих људи они су сматрали себе
најгорим, први - последњим, славни - беславним, пребогати добротом ништим и скрушеним. Такав је био и Отац српског православља и српског
народа - Свети Сава. Сав забринут за душу своју и душу свога народа он је
даноноћно проливао сузе у молитвама Богу. По великом разуму своме он је
као дечак од 17 година увидео пролазност света и ништавило светске славе.
Увидео је оно што данас ни многи старци нису у стању да увиде. Оставио је
све и пошао за оним што је стварно, непролазно и вечно. Пружио се сав
према ономе што је бесмртно оставивши оно што је смртно за леђима
својим. И кад је био достигао највећу силу и славу у Српској цркви и држави,
по служби својој, а не по жељи, он је опет напустио све и удаљио се из своје
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отаџбине у далеки свет, где га нису знали ни славили.
Оци наши су мислили о смрти, па су се обесмртили. Радили су ништа за
своју славу, а све та Божију, па их је Бог прославио на небу и на земљи.
Мислећи само о спасењу душе, они су и своја телеса учинили чудотворним и
светим за живота и по смрти. Њихова су имена као тамјан за ову планету,
толико надимљену злим димом греха. А на небесима ови праведници сијају
као Сунца.
Читаоче, хришћанине, брате, сестро, дете моје, кад прочиташ ову
књижицу, разгледај свој живот и види какав си. Ако си на истом путу, којим су
ходили свети Оци твоје цркве и твог народа, удвој храброст и иди тим путем.
Јер, тај пут води у Рај и вечном животу. Ако ли си се упутио другим и
другачијим путем, враћај се брзо на свети и истински пут Отаца твојих. Јер
пут којим ходиш, води у вечни мрак и вечну муку.
Сећај се гроба, који је прогутао многе пре тебе и који и тебе чека.
Сећај се душе своје, коју једино можеш спасти од гроба.
Сећај се Створитеља свога, живог, вечног, величанственог, свемоћног и
свеблагог Цара и Господа.
Сећај се Суда Божјег, Суда Страшног, кад ће се делити праведни од
грешних као што се светлост од таме дели.
Па слободно пођи путем, којим су ишли сви они који су Христа љубили,
Њим се спасли и њим се прославили.
Крај и Богу нашем слава!

ОСНОВНА ОПОМЕНА

Поука 27. св, Симеона Новог Богослова
Возљубњена ми у Господу, братијо! Послушајте што вам свакодневно,
по дужности предлажем у поукама. Примите моје савете са радошћу, ради
спасења душе и постарајте се да их испуните ради вашег добра. Видите ли
колико су непостојана блага овога света, па опет, мало је људи које она не
преваре. Како их је мало који су се ослободили од сластољубља, које
људска слава не привлачи, ни среброљубље не побеђује, ни трње брига и
трзавица рањава! То је узрок што су људске мисли непостојане и
превртљиве. Човек може остати при једном, само кад одбаци све
пропадљиво, видљиво, од ствари, пређе из таме која га опкољава и сроди се
са вечним, невидљивим, постојаним. са постојаним - постојана је; са
непостојаним - нестална је.
Пролазност света показује да су и блага његова пролазна;
непостојаност једне мисли показује слабост њеног стања. Плодове
садашњих мисли душа ће видети тек тамо.
Погледајмо око себе: У овом пролазном свету све има почетак и крај,
"где настало, ту га и нестало". Али душа човечија, као сила - једина
невидљива и мислена - постаје овде и не престаје, већ прелази на другу
страну као бесмртна. Док је у телу, помоћу тела види ствари; а кад се
одвоји од тела, самим тим прекида везе са свима стварима и ступа у однос
са мисленим и невидљивим заузета једино тиме. Ако је осветљена
светлошћу Христових заповести, улази у неограничену светлост свеблагог
Бога, и почиње осећати бесконачну радост. Ако је опкољена греховним
мраком, одлази у бесконачни мрак, помешан са врелим огњем.
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Пошто је ово заиста све овако, што и сами признајете, онда шта
чекамо, зашто не бежимо од оне горке таме? Зашто говоримо: Тешко
среброљупцима, славољубивим и сластољубивим, а не потрудимо се
сазнати да смо и ми такви? Зашто говоримо, блажени који траже Бога и сву
наду на Њега полажу, не видећи нашу пропаст, јер се од Њега удаљујемо и
делима и мислима. Због чега мислите да верујете у Бога и исповедате Га, а
на делу не верујете Његовим речима? Чему се надате кад занемарите право
благо и предате се сујети?
Како то можеш да кажеш: Знам ја све то и да сам смртан и да је све
пролазно, да је час смрти неизвестан, слава праведних вечна, мучење
грешника беспрекидно, - тако говориш, а зло не избегаваш! Ако ти све
видиш, онда зашто се спотичеш као слепац? показујеш се на делу помрачен
душевно и телесно. Кад знаш шта је добро, зашто чиниш зло, као да си
несвестан? ако знаш да је све видљиво пролазно, како те није стид радовати
се пропадљивом благу? Не видиш ли како као неразумно дете наливаш воду
у шупаљ суд? Велико је зло кад неко падне у самообману, мисли да зна - а
не зна; мисли да има - кад нема. Мислећи да има и да зна, не стара се да
позна и да заслужи.
О човече! Верујеш ли да је Христос — Бог? Ако верујеш, бој Га се и
чувај Његове заповести. Ако не верујеш, питај саме ђаволе, којима си се
покорио и од њих ћеш сазнати да нема другог Бога осим Њега, да је Он
Власник, Судија и Цар свему, Творац светлости и светлост неприступна.
Кад Он дође, уклониће се испред Његовог лица сви Његови непријатељи и
преступници заповести, као што од Сунца ишчезава ноћ. Он ће вечно
боравити са праведницима који ће, према вери, имати блаженство да Га
гледају. А грешници ће се у време светлости покрити тамом, у време
прославе биће посрамљени, у време радости биће предани мукама и огњу,
према величини и каквоћи њихових страсти и њихових греха.
Ето шта сам нашао у Св. Писму и шта сам научио, а да и вас убедим, то
сам вам и написао! Све сам вам рекао, нисам сакрио "талант", нисам
позавидео вашем спасењу. А после овога, нека сваки изабере шта му је по
вољи. Ја сам вам платио дуг у погледу Господа нашег Исуса Христа. Буди
Њему слава! Амин.

АМИН
Код једног светог оца прочитао сам ову напомену о речи Амин: "Реч
Амин тврда је реч, којом се потврђује оно што је претходно речено". Толико
је сваком познато. Но, ово даље што тај свети отац пише, неће бити свакоме
познато.: "Њу (ову реч Амин) нигде не сусрећемо у Старом Завету, пошто је
овај био преобраз; а у новој Благодати (Новом Завету) свуда се говори
Амин, пошто она остаје на век и вавек" (Св. Петар Дамаскин: Реч 23).
У целом Старом Завету не налази се, дакле, реч Амин. И та реч је у
Новом Завету честа и обична. Сва четири Јеванђеља завршавају се са Амин.
Тако исто и Откривење Јованово. Све посланице апостолске. У целом Новом
Завету једино две књиге не завршавају се са Амин. То су: Дела апостолска и
Посланица св. Јакова.
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Први је изрекао ову реч сам Господ Исус. А први пут ју је изрекао, када
је објавио молитву Оче наш. На завршетку те молитве Он је рекао: Јер је Твоје
царство и сила и слава ва вијек. Амин (Мат. 6,13).
После тога је много пута Господ поновио ту реч, говорећи: Амин, Амин
глагољу вам, што је на српском преведено са: Заиста, заиста вам кажем.
Зашто је Господ употребио ову реч Амин, реч нечувену у свету до Њега?
Прво зато, према тумачењу светога Петра Дамаскина, што Нова
Благодат или Нови Завет остаје ва век века. То значи да је Нови Завет
последњи Завет Бога са људима. другог завета неће бити до свршетка
времена. И још, да је Нови Завет последње и савршено Откривење Божје,
које се неће замењивати неким другим откривењем Страшнога Суда
Божијег.
друго, зато што је Господ Исус био сам својом личношћу носилац
вечних истина. У Њему је били Амин за све непроменљиве истине Божанске.
То апостол Павле јасно изражава кад каже: Колико је обећања Божјих у
Њему (у Христу) су да у њему Амин (Кор. 1,20). Па будући Амин за све
истине, Господ је изговарао реч Амин за све Божје истине као печат тих
истина. И кад је он објављивао те истине, Он је ударио Свој печат. И
земаљски цареви кад објављују неки указ, ударају на крају свој печат. Тако
је цар небески објављујући свету Себе и Своју вољу и Своје заповести,
потврђивао све те објаве Својим печатом. А печат Његов је та реч Амин.
Сам Господ Себе назива именом Амин. У својој визији свети Јован,
јеванђелиста, боговидац, чуо је ове речи: И анђелу Лаодикијске цркве
напиши; тако говори Амин, свједок вјерни и истинити, почетком створења
Божијега (Откр. 3,14). То Он о Себи говори. Он је Себе раније називао
почетком. Када Га Јевреји једном приликом упиташе: Ко си ти? рече им
Исус: Почетак (Јов. 8,25). А Павле свети о Њему пише: Све се кроза њ и за њ
сазда. И Он је прије
свега и све је у Њему (Колош. 1,15—17). Тако је Он, дакле, Почетак. Тако
Он себе назива и после прослављења, после васкрсења и вазнесења Почетак створења Божјег. али уз то именује Себе и именом Амин. Тако
говори Амин. дакле:
Исус - Почетак и Амин.
Исус - Алфа и Омега.
Исус - Први и Последњи.
И бијах мртав и ево сам жив ва вијек вијека, амин (Откр. 1,18). Онај
који се мења, који умире и остаје мртав, не може се назвати Амин. Само
вечно Живи именује се Амин. Дакле:
Исус - Живот и амин.
Па онда према завршецима појединих Новозаветних књига може се
рећи:
Исус - Слава и амин.
Исус - Благодат и Амин.
Исус - Мир и Амин.
И тако даље.
Ето због чега је Амин добило тако значајно место у свима
богослужењима црквеним. На сваки возглас одговара се са Амин. свака
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молитва, тајна или јавна, завршава се са Амин. И наравно, сваки обред,
сваки чин богослужбени, у цркви, или у дому, или у пољу, или ма где,
завршава се са Амин.
Да би неко могао рећи Амин, мора претходно знати шта се рекло. Као
човек који ставља печат и потпис на оно што мора претходно знати и
разумети, шта је написано и шта се потврђује. О томе апостол Павле говори
овако: Јер кад благословиш духом, како ће онај који стоји мјесто простака
рећи амин по твоме благослову, кад не зна шта говориш (Кор. 14,16)? Шта
да чини? Апостол одговара: Молићу се Богу духом, а молићу се и умом;
хвалићу и умом (кор. 14,15). То јест: молићу се Богу и језиком и разумом.
Да би онај који стоји крај мене, чуо и разумео, те да би могао рећи амин.
Ако ли не чује и не разуме, како ће рећи Амин? Јер не може никако рећи
Амин на моје ћутање, ако не зна шта ја мислим и о чему се молим, за себе и
у себи. А се могу ћутке молити и опет на крају рећи Амин. Због чега? Због
тога што ја знам, шта сам се молио; знам шта потврђујем речју Амин.
Из овога следује, да је Амин велика реч, врло велика. Она је једно од
имена Божјих. Тим именом ми печатимо молитве наше. На пример: кад
завршимо једну молитву речима: Јер је Твоје царство и сила и слава и сада
и увек и вавек века и изрекнемо реч Амин исто је као кад бисмо место
Амин изрекли реч - Бог, или Христос.
И тако именом Божјим ми потврђујемо молитве наше. Потпис Божји
ми стављамо под сваку нашу молитву, била то молитва прошње или
благодарења или похвале. Зар ово сазнање не улива страх у сваку душу? И
зар оно не позива на опрезност у молитви? ако се молимо како треба, ако
просимо шта треба, ако благодаримо свесрдно и ако похваљујемо Бога
правилно — онда смо са Амин потврдили један истинит документ. Но, ако
се молимо како не треба, без страха, смерности и љубави; ако просимо од
Бога ствари сујетне и глупе; ако му полублагодаримо, фарисејски истичући
више своје заслуге, и ако га хвалимо са сумњом и гневом, онда ми — авај
нама — ударамо печат Божји на један фалсификат, на један лажни
документ. А сваки документ, са именом Божјим, износи се на небо, да нам у
Дан Суда буде или за оправдање или за осуду. Сваку молитву завршену са
Амин узносе ангели Божји пред престо Цара небеснога и чувају је у
скривницама небесним до рока, то јест до дана Расплета.
Ето због чега је неопходан страх и опрезност у молитви. И ето због
чега треба да изговарамо на крају сваке молитве реч Амин, тј. име Бога
Живога, са трепетом душе. Јер том речју ми потписујемо Свевишњега Бога
под оно што смо исказали ми, грешни и недостојни.
Врло ћете ретко, или управо никада чути реч амин са усана
безбожника. Безбожник полупрезире то име, а полу га се боји, као и имена
Христос.
Насупрот ђаволу и безбожницима ангели и светитељи радо изговарају
реч Амин и сладе се њоме као слатким именом Божјим. У својој визији
апокалиптичној свети Јован гледао је блажене житеље неба и често чуо из
њихових уста реч Амин. тако чуо је једном како забрује похвале Богу и
Јагњету од сваког створења што је на небу и на земљи и под земљом и што
је на мору и што је у њима. И кад се похвале изрече, тада четири животиње
говораху Амин (Откр. 5,14). А под четири животиње треба разумети велике
чинове ангелске. опет у другој визији, а то сви анђели стајаху око престола
63

Преузето са сајта www.svetijakov.org

и старјешине и четири животиње и падоше на лице пред пријестолом и
поклонише се Богу нашему ва вијек вијека. Амин. (Откр. 7,11-12). Опет у
једној другој визији, а то падоше двадесет и четири старјешине и четири
животиње и поклонише се Богу који сјеђаше на пријестолу говорећи: Амин.
Алилуја. А на крају свих својих страшних виђења чу Јован обећање самога
Господа Исуса, и написа Јован: Говори онај који сведочи ово: Да, доћи ћу
скоро! Амин.
После свега овога свети Јован благосиља оне, којима описује велика
чудеса небеска речима: Благодат Господа нашега Исуса Христа са свима
вама. Амин.
Из овога је јасно, како се реч Амин често изговара на небесима од
свију оних који Бога прослављају, то јест од ангела и светитеља. Међутим,
нема нигде ниједног сведочанства да се ово име изговара у аду или на
земљи на устима злих духова. Ћаволи и зли људи то име не изговарају.
Уосталом није ни очекивати да зли духови и зли људи изговарају оно име
које означава потврду сваке истине и правде, потврду Пресвете Тројице,
Богородице и светитеља, потврду бесмертног царства Христовог, потврду
славе и величине и живота и радости праведника у том царству, потврду
победе добра над злом, чистоте над трулежи, врлине над грехом, потврду
свега закона Божијег и обећања Божјих. Одрицатељима свега тога не може
бити мио печат, којим се ово тврди. Или како би могли изустити Амин
демони и демонски људи, који су управили сав свој дух и језик на
одрицање? Они који са шкргутањем газе сваку реч Божју, како би
потврђивали речи Божје изговарајући Амин? Не, богоборци никад не могу
изговорити ову свету реч - Амин.
Ову реч с радошћу изговарају само деца светлости, препорођена,
освећена, преображена, васкрсла из смрти греха. Богу нашем слава: Тому
слава и держава всегда ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин.

ПОСЛЕДЊИЛЕК
или савест, Закон и Јеванђеље
Велики руски светитељ и тајновидац отац Серафим Саровски
(упокојен 2. јануара 1833. године) у разговору са ученим архимандритом
Макаријем,
ректором семинарије, објашњавао је како има боље од бољега. Ову своју
тезу он је ставио на дугачку линију свечовечанске драме, од почетка до
краја. "Има боље од бољега, радости моја", говорио је он. "Ово је истина и
под водом и на земљи и на небесима. Под водом алге су добре, рибе су
боље, бисер је најбољи. На земљи, растиње је добро, животиње су боље,
човек је најбољи. На небу стоји чин над чином, лик над ликом, коло над
колима, све боље од бољега. Тај иоредак важи и за сву историју рода
људског: детиње доба трајало је до Закона, младићско под Законом, а када
се наврши време, тј. у зрелом добу, посла Бог Сина Свог Јединородног. Од
тог времена, радости моја и отпочели су последњи дани, који ће се
завршити невечерњом светлошћу".
У вези са овим посмотримо мишљење древних учитеља цркве.
Преподобни Касијан у својим размишљањима о праоцима пре даног
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Закона на Синају пита се: Чиме су се руководили људи пре тог Закона? На
основу чега су они творили Закон без Закона? На основу чега је Авељ могао
бити доброг владања? И како је он могао знати, да треба да принесе жртву
Богу од првина стада својега? Како је Ноје умео разликовати чисте од
нечистих животиња? Како су Сим и Јафет знали, да је стидно откривати
наготу оца својега? Како је Аврам знао да треба да да Мелхиседеку десетак
од свега? Ко му рече, да се откаже добити од плена незнабожачког после
победе над незнабошцима? Ко га научи да буде гостољубив? Шта је
научило Јова да буде смеран, трпељив, целомудрен и човекољубив? Како
то, да ниједан од праведних људи пре Закона није нарушио Закон?
Савет. То је одговор на сва горња питања. Закон Божји био је упечаћен
у душу човечју и пре писаног Закона. Није био потребан спољашњи Закон
онима који су носили Закон у себи. Као што мудри Павле објашњава у
погледу незнабожаца: Јер као незнабожци не имајући закона, сами од себе
чине што је по закону, они закона не имајући, сами су себи закон: они
доказују да је оно написано у срцима њиховим што се чини по закону,
будући да им савјест сведочи (Римљ. 2,14).
Тако је, дакле, савест била чувар Закона и пре закона. савет је била
регулатор свих мисли, жеља и поступака код праотаца од Авеља па до
Мојсеја. Тај период историје људске назива преподобни Серафим
детињским добом.
Онда је дошао писани Закон. То јест спољашњи закон. Дошао је онда,
када је савест код људи толико ослабила, да више није била у стању да
управља људима. Кад су урези воље Божје у савести људској оплићавали и
изглађени, онда је настала потреба да се воља Божја уреже у таблице
закона. Но, то не значи, по нашем мишљењу да је савест била излишна и
непотребна. Не. Него је закон требало да поправи и оживи савест, да је
подсети, да је оснажи, да је продуби и утврди.
Тај Закон, чија је суштина у декалогу, урезаном у плочама на Синају,
био је регулатор људских мисли, жеља и поступака до ваплоћења Сина
Божјег. Дакле, хиљаде година. Овај период историје људске назива
преподобни Серафим младићским добом човечанства.
Али је и писани Закон на крају изнемоћао. Јер кроз Закон дође
познање гријеха. И тако баш под Законом умножи се гријех и род људски
паде у крајњу изнемоглост и збуњеност. Требало је да се пружи трећи лек.
И трећи лек пружен је кроз Јеванђеље, или Радосну Вест Сина Божјег,
ваплоћеног и лично јављеног међу људима. И тако су отпочели, по св.
Серафиму, последњи дани. Наравно, у том смислу, да се неки четврти лек
човечанству од Божије стране
неће и не може давати. Јер се Закон даде преко Мојсеја, а благодат и истина
постаде од Исуса Христа. Залуталим и изнемоглим путницима није било
довољно само показати прави пут, него још и оснажити их за путовање.
Истина осветљава, а благодат оснажава. И светлост и снага дође кроз Господа
Исуса, који се не јави да укине Савест, него да је исправи, нити да поништи
Закон, него да га испуни. Не мислите рекао је Спаситељ, да сам ја дошао да
покварим Закон; нисам дошао да покварим него да га испуним. Да га
испуним и преиспуним. Да одсече не само гране зла, које закон забрањује,
него баш корен. На пример: Ако Закон забрањује убиство, Христос
забрањује и гнев као корен убиства. Ако Закон забрањује прељубу, Христос
не дозвољава ни поглед са жељом, јер је жеља родитељ прељубног дела. На
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тај се начин Закон испуњава и нреиспуњава, наиме, кад се зло у корену
одсеца. Јер ако се дрво зла само креше, оно још бујније расте, као што бива и
са обичним дрвећем. Ако је душа човекова испуњена убилачким мислима и
прељубним жељама, не може закон спречити убиство и прељубу, као што се
показало пре Христа и као што се показује данас код оних који нису узели
лек Христов у себе. Дошао је Христос Господ, да нам буде Он савест и закон
и још нешто више преко тога. Његов мудри апостол Павле, светски
јеванђелист и мисионар каже: Јер је Христос свршетак Закона (Рим. 10,4). Па
шта онда? Шта је стављено место закона? Опет онај исти мудри Павле
одговара: Јер се сав закон извршује у једној речи — љубав (Гал. 5).
Ово пишемо због две врсте људи међу нама. Једно су они који се
позивају само на своју савест, а друго су они који се чувају да се не огреше о
прописе Закона. Не бисмо могли речи рећи против оних првих, кад би нам
они могли доказати, да је у њих савест неповређена као у Авеља, Аврама и
Мелхиседека. Нити бисмо имали шта да се споримо са онима који се само на
закон позивају, ако би нам они могли доказати, да они схватају закон онако
као Мојсеј и Исус Навин, или као Исаија, Јеремија и Данило.
Али шта да се ради кад неко учини рђаво дело па га правда и говори:
- Ја сам то учинио по својој савести.
Или како да се снађемо, кад два човека мисле или чине две сасвим
супротне ствари, а обојица тврде, да тако мисле или чине "по својој савести"
или што је још горе "по свом убеђењу". Само им једно можемо рећи: Савест
ваша мора се ценити и мерити Јеванђељем. Ако се противи Јеванђељу, савест
ваша је слепи вођ ваш и паклени саветник. Ако се саглашава са Јеванђељем,
онда је све добро. Онда значи, да је Јеванђеље ушло у душу вашу и појачало
урезе и писмена савести, које је Творац у почетку стварања урезао и уписао,
али која су се временом истрла и изгладила.
Или, даље, како да мислимо о људима, који се хвале да не лажу, не краду
и не чине прељубу, међутим одричу Христа и његово Јеванђеље? Оно исто
што мислимо и о јеврејским старешинама, који су се хвалили Законом,
међутим осудили су Господа славе на смрт и распели на Крсту.
Савест је била умртвљена и закон испражњен онда када се свемоћни
Месија света родио у Пећини Витлејемској. Он је дошао, да савест оживи
љубављу и закон испуни духом и истином. Он је већи од савести и закона. Он је
удахнуо савест у Адаму и Он је дао закон Мојсеју. Па кад су људи сломили оба
ова поштапача на путу животноме, и кад су залутали на странпутице лажи и
били испребијани од адских разбојника и бачени украј пута, јавио се Он и
објавио: Ја сам пут, истина и Живот.
Јасно је, дакле, да је Господ Христос сам собом - последњи лек из
руке Онога који је пророцима објавио: Ја сам ваш лекар.
Јасно је, да се људи не могу ослонити на савест мимо и насупрот
Христа. Јасно је да никакав Закон није спасоносан, ако је само у формама и
параграфима, испражњен од Христа.
Христос је оживитељ и регулатор савести. Христос је испунитељ и
препунитељ закона. Он је надсавест и надзакон. Зато се свети апостол
Павле не хвали ни савешћу ни законом, него Христом. Не живим, вели, ја,
него Христос живи у мени.
Христос је живот наш. Изван Њега живот је смрт, као што је изван
Њега и савест и закон - намалан леш.
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Христос је савест наша. Христос је закон наш.
Христос је живот наш.

МИРИТЕ СЕ, А НЕ СУДИТЕ
Суђења и парничења намножила су се у нашој земљи као гусеница. И
та гусеница ствара пустош у душама људи који се парниче, Јер од зле воље
долази парничење, а парничење рађа мржњу, а мржња помрачава душу и
уништава у њој свако добро.
Зато, мирите се, а не судите. Рече Господ: Мири се са супарником
својим брзо док си на путу са њим (Мат. 5,25). Сви смо путници. Сви
хитамо ка вечном Судији. На тај пут ка вечности мисли Господ. Шта ћеш
ако твој супарник умре на том путу? Шта ћеш ако ти умреш на том путу пре
супарника твога? Не зна се шта је по тебе горе. Ако твој супарник умре на
путу пре тебе, он ће изаћи пред судију као твој тужилац - то је једно зло; а
ти ћеш се злурадовати његовој смрти и злурадошћу још више убијати своју
душу - то је друго зло. Ако ли пак, ти умреш на путу ка вечности пре твог
супарника, ти ћеш бити његов тужилац пред Судијом, а он твој
злурадосник. У оба случаја ви ћете спречавати спасење један другом. ваш
спор, који је требало бити окончан брзо у времену на путу, прећи ће у
вечност, од које нисте господари ни ти ни твој супарник. А кад пређе у
вечност, онда и да хоћете, ви се не можете измирити.
То је наш мудри Господ знао. То је наш човекољубиви Господ видео и
предвидео. Зато је поставио и оставио као закон ову заповест: Мири се са
супарником својим брзо док си на путу са њим. Брзо - брзо, заповеда
Господ, јер је и смрт на путу међу путницима, па може брзо склонити с пута
једног од вас парничара. И тако може спор пренети из времена у вечност,
где се људске судије не питају нити људски судови суде.
О како је велики и диван овај закон Господњи! Нема му равна у свету.
Кад би се народ почео по њему владати, затворили би се многи судови
људски и укинули многи закони људски. А код нас су се умножили судови,
јер се умножила зла воља међу суседима и подигао дух парничења над
духом мира и измирења. Тамо где је раније био један окружни суд, сада су
четири или пет. Тамо где су раније биле четири судије, сада их је 20. Уз то
још су установљени срески судови. И осим среских судова још и судска
тужилаштва. Поврх тога говоре, да ће се отварати још и више судова и
писати још и више закона. А то повећава порез. Што се, дакле, жалите на
велики порез ви парничари, ви
љубитељи суђења и парничења? Није држава крива за велики порез него
ваша зла воља, ваш дух парничења и ваша мржња. Ваша зла воља стаје овај
народ многе и многе милионе. Овај народ плаћа највећи порез на злу вољу.
држава нема другог лека против зле воље осим закона, судова, чиновника и
стражара. Држава као држава не уме да смисли други лек. Она непрестано
удара физичке бране против поплаве од зле воље. Но, поплава се прелива
преко свих њених брана. И све ће се више преливати.
Зато је Црква Божја ту, да растерети државу од њеног тешког бремена.
Црква Божја зна један други лек, не физички, но духовни и морални. А тај лек
јесте закон Господњи. Кратак и прост закон Господњи. Законски говорећи,
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рећи ћемо: Он се састоји само из једног параграфа, потребује једног судију и
доноси увек једно исто решење.
Закон Господњи гласи: Мири се са супарником својим брзо док си на
путу са њим.
Један судија то је савест.
Једно решење: добитак или губитак вечног живота.
То је једини утук злој вољи. Тај утук чини све остале бране непотребним.
Но, рећи ћете: Ипак се мора понекад судити.
И ја мислим, да сви људи још нису савршени, да би се могли држати
оног Божанског Закона Спаситељева. Али, мислим и то, да се при свем
садашњем несавршенству људи број парница може лако смањити за 90
процената.
Но, рећи ћу вам, чланови богомољачких братстава: Не судите се никако
друг са другом. Не парничите се никако брат са братом. Мирите се, а не
судите. Угасите пламен раздора међу собом потпуно. Не будите као она
нервозна господа, која за најмању увреду трче на судове. Тиме повећавају
порез на народ. Послушајте, не мене него апостола Павла, који саветује: У
колико до вас стоји живите у миру са свима. А до вас стоји безмало све. Ако
те неко увреди, ти стави себи питање: Зар ја никад никога нисам увредио? То
ћете те уздржати од суђења. ако те неко опсује, ти постави себи питање: Зар
ја нисам никад никога опсовао? Ако те неко покраде или некако отштети,
постави себи питање: Зар ја нисам никад никога отштетио? То ћете уздржати
од парничења. То ће угасити у теби пустошни огањ мржње и зле воље.
Но, ако ти неко од браће досади животу твоме, онда поступи онако како
је прописао онај велики Павле. Овако он изобличава и учи: А кад имате тужбе
за створи овога свијета, узимате за судије оне који се у цркви не броје ни у шта!
На срамоту вашу говорим: Зар нема међу вама ни једног мудрог који може
расудити међу браћом својом? Него се брат са братом суди и то пред
невјернима.
И то је већ врло срамно за вас да имате тужбе међу собом. Зашто радије
не трпите неправду? Зашто радије не прегорите штету?
Него ви сами чините неправду и штету и то још браћи својој! (I Кор. 6).
Зар није ово јасно? Апостол хоће да каже четири ствари:
1) Не чини ником неправду и не наноси штету и увреду;
2) Опрости неправду и претрпи штету, коју ти брат нанесе, Бога ради и
душе ради;
3) Ако ли је неправда и штета велика, да не можеш да отрпиш, не иди на
суд код оних који се у погледу вере и цркве не рачунају ни у шта; не иди код
неверних да тражиш правду и парницу; и
4) Кад се и ако се мораш судити, нађи неког мудрог међу браћом
својом, који може расудити и пресудити; некога који се боји Бога као и ти и
верује као ити.
Мирите се, а не судите се, ви који сте се Богу заветовали и који се Богу
посведневно молите. Утулите злу вољу међу собом. Угасите дух парничења
и мржње. Будите пример осталом свету. Тако ћете се моћи назвати
синовима Божјим као миротворци, и децом светлости као носиоци мира и
добре волзе међу људима.
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О ГЛАДИ
Глад као симбол. Физичкој глади претходи духовна глад. Осам
главних беда или казни. Осам главних страсти.
Глад је симбол. Глад физичка, симбол је глади духовне. Као што су све
видљиве твари и сви догађаји само симболи духовних реалности. Бесплодна
земља је симбол бесплодних душа. Бог ускраћује да да људима храну
телесну зато што су људи отказали да дају Богу плодове духовне, тј.
законом Божјим прописане добродетељи. Земља је могла родити, али није
смела: Бог јој је забранио да роди. Ипак, земља није провела ову годину
бесциљно: Она је служила људима на тај начин, што је својом
бесплодношћу насликала духовну бесплодност људи и опоменула их на
Бога Плододавца. Као што је седам мршавих крава из фараоновог сна
означавало седам гладних година, тако и ова неродна година означава
неродност душа људских. Омршавиле људске душе, па и земља мршава!
Плодни Мисир гладоваше седам година, а Израиљ у сухој пустињи не
пострада од глади за четрдесет година! "Богати обнишчаше и изгладнеше, а
они који ишту Господа, не лишавају обилне плодове земаљске ранијих
година, зато ове године са срамом и стидом, обнишчали богаташи,, кукамо
за кором насушног хлеба. Шта ту помаже Велика Држава? Ту само велики
Бог може помоћи. Он даје и Он ускраћује. Када даје, даје да би људи
отворили очи и видели да то Он даје, и када ускраћује, ускраћује да би људи
познали да то Он ускраћује. Тешко је рећи, када је Бог очигледнији пред
људима: да ли кад милује или када кара. Миловање и карање, или давање и
ускраћивање, то су два обична метода, којим Бог учи људе и буди из сна
греховнога. Благодарна душа познаје Бога по свакоме дару, који се дарује
свише и са радошћу благодари; а вулгарна не познаје Га ни под најтежом
шибом. Тако на пример, пише се за богоодступног цара Ахаза: "И кад
бијаше у невољи, он још већма гријешише Господу; таки бијаше цар Ахаз"
(Дневник 28,27). Нити вулгарни познаје Бога по обиљу дарова, као што се
Мојсеј жаљаше на свој неблагодарни народ: "Али се, вели, Израиљ угоји, па
се стаде ритати; отупио, удебљао и засалио, па оставио Бога који га је
створио и презре стијену спасења својега". На овакву духовну отупелост
какав је био одговор Божји? Ево какав: "Сакрићу од њих лице своје, видјећу
какав ће им бити пошљедак, јер су род покварен, синови у којима нема
вјере" (V Мојс. 32,15-20). Погледајте, како је модеран Мојсеј! Као да је
живео с нама после Светског рата и описивао ове товне године, у којима су
мршавиле душе људске и гресима својим припремале ову годину глади.
Но, глад није једини нежељени гост, који нас је посетио последњих
година. Посетили су нас и други нежељени гости, један за другим. Не сви
одједном,
него један за другим. Јер кад би сва зла одједном навалила људи би
пропали. А Богу није до тога, да људе упропасти, него да их пробуди,
опомене, научи и спасе. Сва зла није Бог пустио одједном ни на грешни
Мисир, да га не би сасвим сатро, него једно по једно, да би пале људе
усправио и отупеле просветио. Значајно је, да за све време светског рата
није било глади. То јест, није било глади од Бога, а што је човек човека
морио глађу по тамницама и оборима, то је друга ствар. Све године
светског крвопролића биле су родне храном. Ко има очи да види, може да
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види у овоме очигледни Промисао Божји о људима, бригу за људе, и
милост према људима. Јер да је Бог пустио још и глад, поред мача и огња,
ко би преостао жив на земљи? А кад поменусмо рат и плодност земље у
време рата као доказ Божјег Промисла и милости, да поменемо узгред још
један јавни доказ Његовог Промисла и милости. Наиме, доказана је ствар,
да се у време рата рађа несравњено више мушке деце него женске. сећам се,
да су у време рата енглески научници износили уредну статистику рађања
деце, и да су много коментарисали тај необичан факат - факат велике
преваге броја мушкорођене деце над женскорођеном. Узалудна су сва
бесловесна објашњења овог факта; само неко словесно објашњење може ту
користити, а једино словесно објашњење јесте, да Бог промишља о
будућности рода човечијег и да умножава мушку децу, да попуне празнину,
створену ратом кроз убистава мушкараца. Сам Светски рат био је довољна
казна грешном свету и без других беда. Зато друга беда није ни попуштена.
Али погледајте шта смо имали после рата. Поморе, земљотресе,
поплаве, суше, злочине и сада - глад. Осам главних беда набраја Црква у
молитви вечерњој, молећи се Богу да нас Бог од њих спасе: Глад,
губитељство, трус, потоп, огањ, мач, нашествије иноплемеников и
междусобнују бран. Првих шест беда наилазиле су на нас наизменично за
последњих десет година, још само нису наишле две последње и страшне
беде: нашествије иноплемеников и междусобнаја бран, тј. рат и револуција.
Свако од ових зала је симболично. Јер свако од њих изразито и
очигледно представља преовлађујуће стање душа људских у оном времену
у коме се то зло догађа. За глад физичку рекли смо да она изражава
изгладнелост духовну. Бог је храна душа људских и уколико се душе
људске не хране том храном, утолико су гладне и мршаве. Ја сам хлеб
живота, рекао је Онај, чији се апостоли никад нису жалили на глад. Помор
телесни симболише претходећи му понор у душама људским. Када се ум
људски укриви с пута Божјег и почне да смишља зло; кад се срце разврати и
воља на зла дела упути, онда добродетељи гину једна за другом и карактери
ишчезавају. помор добродетељи унутра у људима изражава се у помору
спољашњем, телесном, било у људима или стоци. Трус, или земљотрес,
следује духовном потресу при коме су душе људске склизнуле са својих
чврстих основа, тј. са закона Божјег, и запале у рушевине негда
величанствених и сигурних здања. Душе хришћанске засноване су на
темељу, који је Христос Господ. Здање које је на том темељу засновано,
превазилазе сва остала физичка и духовна здања, јер просеца небеса и
уздиже се до самог престола Свевишњега. Потрес земље, са рушевинама
које доноси, јесте симбол потреса много већег и рушевина много
скупоценијих у духовном царству људи. Потоп представља греховни потоп,
као што је јасно из потопа у време праведнога Ноја. Ако се греси не сузбију,
него се оставе да се множе и расту, они брзо као водена бујица надођу и
потопе душу једног човека или једног народа. Потоп водени тада долази, да
то стање душа људских објави, да
би се људи освестили, сетили Бога и покајали. Огањ - то јест пожари, жеге,
суше, безводност - симболизира огањ страсти, мржње, похоти, зависти,
среброљубља, властољубља итд. Ако се тај ужасни огањ благовремено не
угаси росом Духа Божјега, онда он ствара у душама људским неутопљиви и
несавладљиви пожар, сличан Паклу. Тада Бог затвара облаке и уздржава
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росу и пушта на људе страшну жегу, да им покаже очигледном наставом,
каква им је душа. Мач симболизује самовласно суђење и пресуђивање, без
обзира на Бога и без чекања суда Божјега. Када се душе људске напуне и
препуне осудом других људи, грдњом, клеветом, подништавањем; када дух
негирања и људи и Бога и свих Божијих створења узме маха, тада се јавља
мач међу људима, да им покаже, како га они носе и држе у душама својим.
И тада се земља испуњава злочинима, убиствима, самоубиствима,
двобојима итд. Нашествије иноплемеников, то јест навала туђина на земљу,
или рат, симболизира сличан факат, који се пре тога морао догодити у
душама људи. Када се људи поколебају у вери својих отаца, када сами
разоре у себи храм Богу јединоме и живоме, и када се са презрењем и
подсмехом почну односити према светињи Божјој тада у њихове
испражњење душе и срца наваљују туђини, савршено несродни Богу и
људима. Улазе у празну кућу душа људских и ту се настањују. То су зли
духови и то је нашествије иноплемеников на душе људске. То је невидљиво
завојевање душа људских демонима. Видљиви симбол тога јесте завојевање
једнога поквареног народа суседним народима или туђинцима, завојевачима
и пљачкашима. Междусобнаја бран, међусобна борба, или револуција, јесте
симбол унутрашње пометње у душама људским. Одвојен од Бога човек губи
равнотежу, а тиме и мир и радост. Он бива жалостан, озлобљен на друге и
на себе, раздире самога себе, мења вредност у души својој, једне идоле
замењује другим, једну лаж другом. Све што јесте, њему се чини наопако, а
све што није, њему се чини добро. То болесно душевно стање изражава се
јасно у спољашњим нередима, бунама, међусобним покољима и
револуцијама.
Ми се молимо Господу, да нас сачува и спасе од оних осам главних
зала, од којих је глад прво, а револуција последње. Свети Оци набрајају
осам главних страсти људских. Свети Касијан ређа их овако: чревоугодије,
блуд, среброљубље, гнев, печал, униније, славољубље, гордост. Можда
свакој овој страсти одговара једно од оних осам зала, те она страст, која у
једно време преовлађује, навлачи на страстоносца одговарајуће зло. Да
изложимо то прегледно и упоредно:
Страсти:
Казне:
1. Чревоугодије
- глад
2. Блуд
- помор
3. Среброљубље
-земљотрес
4. Гнев
- огањ
5. Печал (жалост) - поплава
6. Униније (очајање) - мач
7. Славољубље
- рат
8. Гордост
-револуција.

ПОУКЕ СВЕТОГ АНТОНИЈА

Није потребно гневити се на оне који погреше, па нека су њихови
поступци и достојни казне. Ради саме правде, потребно је кривце враћати на
прави пут и кажњавати их по потреби, или лично, или преко других. А
гневити се или срдити се на њих неумесно је, зато што гнев потиче од страсти,
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а не од суда и правде. Није потребно одобравати онима који су преко мере
милостиви, јер потребно је и казнити одане злу, због самога добра и правде,
али не због личне страсти и гнева.
Само је духовна имовина сигурна и неприступачна лоповима; она се од
добродетељи састоји и богоугодног живота, од познавања и творења добрих
дела. Богатство је слеп вођа и неозбиљан саветник. Ко употребљава
богатство једино ради свога задовољства, губи своју преморену душу.
Знај да телесне болести по самој битности припадају телу као
материјалном и трулежном. И онда, у случају болести, добру навикнута
душа треба са благодарношћу да показује мушкост и трпљење, не питајући
Бога зашто је створио тело.
Они који нису задовољни оним што имају, него трче за маснијим
залогајем, постају робови страстима које мрцваре душу и наводе у њу све гора
и гора уображења; те ово не ваља, те оно не ваља, треба стећи ново и боље.
Као што сувише дугачка хаљина смета путнику при корачању, тако и жеља да
се стекне преко могуће мере спречава душу да се брине о спасењу.
Кад душа сазна за грех, она омрзне на њега као на звер са смрдљивим
задахом. Онима који за његову вредност још не знају, грех изгледа сладуњав,
јер држи свога љубимца у потчињености све док га потпуно не зароби. А
бедни и несрећни грешник не види шта је за њега спасоносно, чак о томе и
не мисли, већ мислећи да га грех краси, радује му се.

ХРИШЋАНСКА РЕВОЛУЦИЈА И РЕВОЛУЦИЈЕ
Ја сматрам Христову науку - у смислу учења моје цркве - потпуно
револуционарном, не само у односу на човека према самом себи.
Унутрашња, морална и духовна револуција, јесте револуција хришћанска. То
је једина оправдана, корисна, позитивна и конструктивна револуција. Све
остало што је Европа назвала револуцијом, јесте обична гомила злочина,
већа и мања.
Лекару излечи се сам! Ова Христова реч грми као гром против оних,
који с мачем у руци и сопственим гресима у срцу устају против својих
ближњих ради отмице било права, или власти, или части, или хлеба.
Више може учинити молитва једног светог човека, него бунт једног
целог народа. Милосрђе је решило више питања него гнев и мач.
Но, ко то може доказати данас младим људима у Европи, који нису ни
покушали магију милосрђа, магију службе Богу и магију службе ближњима.
Ко то може доказати очајницима, који се из дана у дан кљукају по свим
школама несретне Европе мрачном славом спољашњих крвавих
револуционара, тј. болесника, који су губави устали са своје постеље да лече
остале болеснике.
Ох, млади људи, нека вам само Бог буде у помоћи.
Погрешно је питати, да ли се Христова наука може применити на
модеран живот. Христос није дошао да примењује своју науку на један или
други период времена него на људе. А људи су и данас исти као у старо време.
Да ли се људи возе на фараонским двоколицама или на аеропланима, то ни
најмање не мења наш однос према Христу.
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ШТА СВЕДОЧИ БЛАЖЕНИ АВГУСТИН
У својим "Исповестима" прича блажени Августин, како се он од
незнабоштва обратио у Хришћанство. Докле год је тражио светлост истине у
филозофији, дотле му је стално долазила мисао на самоубиство. Најзад, он се
почео колебати да ли да прими Хришћанство. Почео је у том трзању молити
се Богу са плачем и ридањем. Наједном чује он глас: "Узми читај! Узми читај!"
Глас је био танак, као глас детета или неке девице. У недоумици у том
тајанственом гласу Августин оде кући свога друга Алимпија. Не нађе друга
код куће, али виде на столу књигу "Апостол". Он, као узгред отвори књигу и
нађе ово место у посланици Римљанима, 13, 13-14: "Одбацимо дјела таме и
обуцимо се у оружје свјетлости". Прочитавши те речи, лакне му на души и он
реши да се крсти, што и учини.

НЕ СПАВАЈ
Не спавај: Вода не спава, ни Сунце, ни месец. а памет у нашој души
већином спава. Ко год живи без страха Божјег, тај спава. Пробудиће се
последњег часа. Савест ће његова тада рикнути као жедан лав. Јер види: Сви
греси постали су живи, у облику сатанске војске. Врше последњи јуриш.
Грешник је целог живота бацао своју душу у пакао. Тамо је и његово благо:
Псовке, гадне хуле на Бога, тамо је његов дом. Ко није у стању сам своја
прљава дела осудити и покајати се, роб је ђаволима.
Свако вече дајмо Богу рачуна, шта смо преко дана радили, да нас Бог
једном не запита, шта смо целог живота радили.

МАЛО ЖИТИЈЕ
На двору цара персијског Издигерда живео је неки Јаков, хришћанин и
од хришћанских родитеља. По времену, због даровитости и окретности, он
постаде први властелин код цара. Но, цар предузимаше разне мере да га одвоји
од хришћана и Христа. Једанпут му толико поласка да се Јаков превари и
принесе жртву идолима. Кад за то чуше његова мати и његова жена, много се
ожалостише и написаше му прекорно писмо, где га оплакаше као
богоотпадника и душевног мртваца. При крају писма ипак га замолише да се
покаје и врати Христу. Ганут до срца тим писмом, Јаков се покаја и пред
царем одважно исповеди своју веру у Христа. Цар се прогњеви и осуди га на
смрт, но тако, да му се одсеца комад по комад тела док не издахне.
Кад св. Јаков одсече целат палац десне руке, он рече: И лоза се овако
обрезује, да на њој временом младица порасте. При одсецању другог прста
рече:
Прими Господе и другу грану рукосада Твога. При одсецању трећег прста
рече: Благосиљам Оца и Сина и Светога Духа. При одсецању четвртог прста
рече: Ти што примаш похвале од четири животиње, прими страдање
73

Преузето са сајта www.svetijakov.org

четвртог прста. При одсецању петог прста рече: Да се испуни весеље моје
као на браку пет мудрих девојака. При одсецању шестог прста рече: Хвала
Теби Господе, који се у шести час распростро на крсту пречисте руке Твоје,
што си ме удостојио принети шести прст мој. При одсецању седмог прста
рече: Слично Давиду који Те прославља седам пута на дан, тако те ја и данас
прослављам кроз седам прстију одрезаних Тебе ради. При одсецању осмог
прста рече: Ти си се сам, Господе, обрезао у осми дан. При одсецању деветог
прста рече: У девети час Ти си предао дух Твој у руке Оцу Свом, Христе мој и
ја Теби приносим хвалу при страдању деветог прста. При одсецању десетог
прста рече: На десетоструној харфи певам Теби, Боже и благодарим Ти, што
си ме удостојио претрпети одрезање десет прстију мојих двема рукама мојим
за десет заповести написаних на двема таблицама Мојсијевим.
Ето чему је слично исповедање наше вере: слично је и много слично
исповедању, признавању и казивању ко су наши родитељи. Дакле, прва жртва,
то је духовна жртва, сређивање свих мисли да је Христос родитељ коме се све
више и више приближавамо. Заиста, јеванђелске и апостолске врлине много су
сјајне и светле, а ми само делимично увиђамо да смо их недостојни. Но
утешимо се, све што тамо светли, не долази од људи, него долази од Бога. До
људи стоји само то да буду добри гостопримци Божје благодати и тада се
Богу даје слобода да извршава дела спасења, да припрема душу за испит
зрелости и за сеобу. У овом добу испреплетаних утакмица
материјалистичких, поверење своје треба да дајемо Христу, а не материји.
Треба Христу да додељујемо све оно што Му припада: Творац, Син Божији,
Спаситељ. Треба материји да одузимамо све оно што јој не припада: У њој
има закона, али она није законодавац. Духовно око које материју и природу
посматра није материја. Та способност долази од нечега сличног, но већег и
слободнијег и моћнијег, то јест од Бога. Не бацајмо бисер пред свиње, нити
дати нам разум од Бога на величање материје!
Пођимо просто за Христом и сећајмо Га се: Као што се сећамо свога
учитеља из основне школе, или ког сродника доброг, или ког човека
племенитог. Сећајмо Га се и памтимо Га што више, да би се и Он нас сећао.
То је прва жртва, прво духовно сродство између Родитеља и деце! Колико је
пример св. Јована персијског поучан у наше време!

УЗРОК РАТА
Главни узрок рата јесте у охолости човека према човеку и у охолости
иарода према народу. Од охолости помрачава се ум, те људи не виде Бога. А
чим људи изгубе Бога из вида, губе и свест о томе, да је сваки човек сваком
човеку брат. И тада охолост почиње да рађа многобројну злу децу своју у
духу човечијем. А имена њене деце јесу ова:
Ја сам бољи од других људи.
Ја сам јачи од других људи.
Ја треба да будем богатији од других људи.
Ја треба да покорим друге себи.
Ја треба да господарим над другима.
Ја треба да истребим друге.
Ја треба да отмем од других, јер сам бољи и јачи.
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Рађању овог злог порода охолости помажу научници, који говоре: човек
је син мајмуна, те син не може да оде далеко од оца свога, као што ивер не
пада далеко од кладе;
Безбожници који говоре: Овај свет је лампа, која је сама себе направила,
сама себе запалила и сама ће себе угасити. Зато, једимо, пијмо, удримо,
отимајмо, јер фитиљ нашег живота тек што није догорео и угасио се.
Трговци који говоре: Народи су на пијаци, наш пијац је тесан, треба да
освојимо пијац лево и десно од нас. Не мари што ће многа крв пасти, ми ћемо
по људској крви прострти свилу и коже, сакрићемо је пшеницом и пиринчом и
кафом и шећером - па ћемо бити срећни.
Политичари, који говоре: Наш народ је диван и јединствен, наш народ
има красне црне очи. Пођимо на наше суседе и покопајмо све плаве очи, па
ћемо онда бити мирнији и срећнији, јер онда неће бити плавих очију, да нас
гледају попреко. Плавооки ће лежати под земљом, а црнооки ће весело шетати
по њиховим гробовима.
И тако охолост тријумфује са својом децом.
Питање: Како се може избећи рат?
Треба посећи охолост, злу мајку, да не би више рађала злу децу. А има
само један једини мач, који може посећи охолост. То је мач Христов. Ко од
младих људи нађе тај мач и посече охолост у себи, тај је учинио много за
светски мир. Чим буде посекао охолост, одмах ће доћи до сазнања да човек
није син мајмунски, него син Божји. И све ће му бити јасно шта даље треба
радити.

ЂАЧЕ УЧЕНИЧЕ
Ђаче учениче, шта то учиш? Сва твоја учевина на смрт ми мирише. Зато
те видим тужна и очајна. Где ти је наука о Животу и Животодавцу? Ко ти је
дао очи, помоћу којих душа твоја гледа? Ко ти је дао уши, помоћу којих душа
твоја чује? Ко то је дао разум, помоћу кога учиш? Ако ти је хартија, коју
читаш. каже да ти је природа дала и вид и слух и разум, ти упитај хартију и
хартијаше: А од кога природа позајми да мени да? Сине човечији, зар ти срце
не гори као огањ, када се помене име Творца и Оца твојега? Умири срце своје,
прво га умири, па загледај у њега као у мирно језеро, потом га ослушни и
најзад прими науку његову. Тако ћеш познати Творца и Зајмодавца природе.
Тако ћеш осетити присуство Живота и славу Животодавца. И учевина твоја
неће бити мирис смрти, но мирис живота. А туга и очајање твоје окренуће се
на радост и клицање.

МОРАЛНИ ПРОБЛЕМ
Морални проблеми код савремених људи истоветни су са онима који су
побројани у Јеванђељу, побројани и решени. Такви су проблеми на пример:
• однос човека према Богу,
• однос човека према човеку,
• однос једне народности према другој,
• однос родитеља према деци и деце према родитељима,
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• брак,
• богатство и сиромаштво,
• вредност и потреба рада,
• однос старешине према поданицима и
• газде према слугама,
• однос човека према пријатељима и непријатељима,
• однос људи једне расе према људима друге расе,
• начин васпитања,
• вредност учења у знања.
Ја питам и наилазим на ћутање место одговора: Постоји ли један једини
морални проблем у наше време, који није поменут у Јеванђељу, поменут и
решен, потпуно и дефинитивно. Ако би се нашао један једини морални
проблем у наше дане, који није решен у Јеванђељу, или који се не може
решити Јеванђељем, онда би требало један додатак Јеванђељу. А ако би
Јеванђеље потребовало ма какав и ма колики додатак, оно не би било
Јеванђеље, то јест крма и крманош живота до краја времена, онда би се лађа
нашега живота кретала беспомоћно, без крме и крманоша, по тамној пучини
времена и пространства.
Људи треба да знају, да само они људи говоре о новим моралним
проблемима, који или не познају Јеванђеље или се боје његове оштрице да не
падне на лиснато и бесплодно дрво њиховог сопственог живота, те зато траже
неко решење лакше и површније од Јеванђелског.

СУД
Свима створењима
Народе, отвори мало уши, гледај у земљу и добро слушај: Кад је
благочестиви патријарх српски Димитрије учио књигу у манастиру Горњаку,
зађе једног дана са једним другом и стане загледати разне рупе у једној
пећини. Док у једној рупи нађе суву зечију кожу, одавно ту стоји. Кожу донесе
у манастир и покажу старешини. Старешина развије кожу и види да је на њој
нешто записано. Мало се помучи и разгледа, па најзад успе прочитати. Стоји
чак и потпис ко је писао. Писао је св. Григорије чије свете мошти и данас
стоје у Горњаку и многим невољним су од помоћи. Шта је ту записао св.
Григорије? Ево шта је записао: Каже како је боравио у пећини и молио се
Богу. Стално је имао на уму како ће Страшни Суд да буде страшан за све, а
највише за грешни свет. тешко ономе који је свагда одбијао милост Божију од
себе. Онда св. Григорије завапи у молитви ка господу Богу, говорећи:
"Господе, какав ће бити знак пре Твог Страшног Суда?" Тада му је Бог кроз
памет одговорио, да ће се поновити један од тих знакова који су били кад је
Христос рођен. И казано му је баш поименце који је од тих знакова.
Тај знак који је записан на кожи, и који је спомињао благопочивши
Димитрије патријарх, тај знак је данас настао на свету. Људи који су се опили
после рата лажним и безаконим животом, тај знак нити осећају, нити виде.
Људи пак, који поштују Бога, цркву, старијега, ближњега, који чувају свој
образ и част и одбијају од себе свако прљавство и неваљалство, они тај знак
виде. Нема више мира на овом грешном свету. Безаконици имају да
пропадну. Тешко ономе који се ни у великој пропасти Бога не опомене, нити
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се за грехе каје!

ЗНАЧАЈ БОГОЈАВЉЕНСКЕ ВОДИЦЕ
Богојављенска вода дивна је потврда православне вере. Њена је особина
да годинама остаје свежа, укусна, освећена и лековита. Одавно се чува обичај
да се ова водица чува у нарочитом судићу целе године, јер она помаже у свакој
болести и кад мала деца имају страх ноћу, и кад човеку нагло позли и кад му
храна не прија и кад не може да подноси болове у болести и кад му се смућују
помисли и не зна како једну ствар да реши - и уопште, многобројни су прилике
у животу и тешкоће кад се Богојављенска водица са вером употреби и стварно
користи. На сам дан Богојављења црква дозвољава да се том водицом кропе
све одаје и сваки кутак и да сва чељад шију колико ко хоће. Али, у свима
другим данима године, Богојављенском водицом, не сме ништа другим
данима у години да се кропи. сем да се пије у болести. А здрави ако желе,
морају који дан постити, па ту водицу узети ујутру.
У Македонији и данас многи ништа не једу прва два дана Великог
Поста, па трећег дана окусе ту воду у знак велике светиње. У нашем народу
од давнина поштује се Богојављенска водица. У 14. веку, за време цара
Душана и кнеза Лазара, оним људима којим није дозвољено да се причесте због
неког великог греха, дозвољено им је да посте и окусе Богојављенске водице.
Свака кућа, на дан Богојављења, кад свештеник свети воду, треба да
узме у нарочит суд и да се чува преко целе године.

РАСПИС
о постављању крстова по кућама и њивама
У многе красне обичаје, које наш хришћански народ има, спада и обичај
закрштавања, то јест, постављања крстова на куће, на баште, винограде и
њиве. Обично се постављају крстови од лескова дрвета. Негде се крстови
постављају на Ђурђевдан, негде на Спасовдан, а негде опет на оба та празника
и то пре рођења Сунца. Крст је застава Христове победе над сваким злом. И
кад људи постављају крстове по своме имању, они постављају Христову
победну заставу, од које се страше и беже све погубне противничке силе, тајне
и јавне. Народ то зна из искуства. Народ зна, да штогод стави под заштиту
крста и што покропи освећеном водицом, то се држи и то успева и напредује,
с претпоставком да се живи праведно и поштено. Ово могу порицати само
они који немају народног искуства, они који нису пробали, а праве се да
нешто знају боље од народа. Ми верујемо да као год што једна њива,
закрштена крстом и покропљена освећеном водицом, бива сачувана од
градобита, од гусеница и скакаваца, исто тако може бити и цела држава на тај
начин сачувана од непријатеља ма колики и ма који они били.
Због те наше непоколебљиве вере, која се потпуно поклапа са народном
вером, потврђеном искуством, препоручујемо нашем свештенству, да у три
празнична дана на службама пре Ђурђевдана опомене народ, да ове године
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нипошто не изостави постављање крстова на кућама и по њивама, баштама,
трлима, виноградима, воћњацима. А и саме старешине цркви и манастира ово
да изврше на црквеној молитви. Онај ко то буде извршио, примиће двострук
благослов од Бога, јер двоструку корист чини, и себи и целој нашој земљи,
стављајући све под свемоћну заштиту крста, ове победоносне заставе
Христа Господа.

О ПОШТОВАЊУ СВЕШТЕНИКА
Поштујте браћо, свештенике своје. Они су слуге Христове и
представници апостола Христових. Њихова је служба тешка, њихова
одговорност пред Богом огромна. Они се моле Богу за све нас. Они својим
рукама и молитвама припремају св. причешће, којим се ви са Богом
сједињујете. Они вас дочекују кад се рађате, они вас испраћају кад умирете.
Они за вас Богу одговарају.
Свети Сава је рекао: "Ако је поп грешан, молитва његова није грешна".
Не осуђујте свога свештеника, не ружите га, не гоните га. За своје грехе он ће
одговарати Богу више него ли ви за своје, јер је свештеник Бога живога. Ако је
свештеник грешан, поштуј га и поштовањем ћеш га застидети и он ће се
поправити. Ако ли га осуђујеш и ружиш, он ће постати још гори. Поштујте
браћо, свештенике своје.
Немојте се правити паметнији у духовним стварима од свештеника. И
ако све не твори што треба творити, по слабости својој, он зна шта треба
говорити. Питајте га о путу спасења и слушајте речи његове. Молите га, да
вам објасни и он ће вам објаснити. Ја сам исповедио неке, који су се кајали
што су осуђивали свога свештеника.
Свештеник има свој суд и свога судију. И ако греши, знајте, да га казна
неће обићи. Но, немојте му ви бити судија. Он велико бреме носи и велику
одговорност има. Отуда је и његово спасење теже него ваше. Зато вас
молим, браћо, поштујте свештенике своје.

ДУХОВНИ ЗИДАР
Човек неки дође у св. Жичу и виде многе зидаре како зидају. Упита их,
има ли неки духовни зидар у манастиру који би га научио како се зида дом
душе. Упутише га једном старцу, а овај му одговори:
- Копај темеље дубоке размишљањем о тајнама Божанства. Избаченом
земљом затрпавај јаму што се зове тајна смрти. Постави у темеље велико
камење од заповести Христових. Погаси креч сузама покајања. Стави у креч
доста песка од молитви. Наспи у малтер цемент од љубави ка Господу. Утврди
сваки камен чекићем од вере. Направи скелу од добре наде. Зидове помажи
уљем милосрђа. Доведи у склад виском послушања. Покриј кровом од
псалама и песама духовних. Подигни стубове од житија светитеља. Удари
врата и прозоре од дрвета што се зове будноћа. Патоси све одаје даскама
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трпељивости. Набави намештај од добрих дела. Освети дом знамењем крста,
па се усели и жива ће бити душа твоја. Дом тај неће разорити ни време ни
вечност.

ЗНАЦИ НЕМАЊА СТРАХА БОЖЈЕГ
Ако претрпиш губитак, или ма на који начин будеш лишен ствари које
теби припадају и тиме се ожалостиш, немаш страха Божјег. Ако те хвале и ти
са задовољством примаш похвалу - немаш страха Божјег. Ако о теби кажу
што неистинито и ти се смутиш - немаш страха Божјег. Ако у разговору са
браћом тражиш да твоја реч буде изнад речи других - немаш страха Божјег.
Ако практикујеш да посећујеш славне овог света, да би направио
познанства и пријатељства са њима - немаш страха Божјег.
Ако се не обрати пажња твојим речима и ти се нађеш увређен због тога
немаш страха Божјег.
Побројани знаци показују, да је жив стари грешни човек у хришћанину,
који је њиме загосподарио.

ИСПОВЕДАЊЕ ТУЂИХ ГРЕХОВА
Један млад свештеник би постављен од архијереја на неку забачену
планинску парохију. Ту се сусретне са црквењаком Исидором, кога су звали
Иса Јандал (јандал значи човек мимо друге људе, у песми "јандал од
сватова"). Почне поп питати црквењака о људима своје нове парохије. А
злореки Иса ни о ком лепе речи, него све најцрње. Те овај је каишар, те онај
је лопов, други опет пијаница, коцкар, многоженац, безбожник, разбојник,
кривоклетник, несрбин, све никакви и наопаки људи. И све никакве и наопаке
жене, безаконице. Само он, Иса, ето нашао се у том трњаку као осамљени бели
крин. "Одавно ја, попо, муку мучим сам са овим поквареним родом, а сад ћу
бар делити муку са тобом". То уплаши попа и забрине тешко. Али кад је
дошао у додир са људима, види он да су то добри и побожни људи: Поштен и
мирољубив свет. Ништа од онога што му је црквењак причао. И Из дана у дан
увери се свештеник, да су његови парохијани, сви осим Исе, мили и честити
наши планинци.
Кад је настао Часни пост, пуна црква народа спрема се за Причешће. По
обичају, сви моле попа да их исповеди.
Поп стане пред народ и објави:
- Браћо и сестре, није потребно да се исповедате. Све ваше грехе и који
јесу и који нису, исповедио је мени црквењак Иса. само он није исповедио своје
грехе. Зато, сви приступите да се причестите. Једино Ису црквењака не могу
причестити.
Зла мана Исе Јандала јесте мана и многих Срба у емиграцији. Треба је
хитно лечити.

ЗЛАТОЉУБИВИ БОГАТАШ
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Из муслиманске историје знамо за овакав случај.
Хулага Кан беше потомак страшног Џингис Кана. Па Хулага Кан удари
на Багдад. А Багдадом владаше, у то време, неки султан чувени због грабежи и
златољубља. Кад монголски кан опколи Багдад, султан даде врло слаб отпор,
јер му војска беше дроњава и гладна. Хулага Кан уђе у Багдад, оде у двор
султанов и зароби султана. Претресајући двор, победилац откри подрум испод
двора пун злата и зачуди се веома. Па ће упитати заробљеног султана: "Кад
си имао оволико благо, зашто ниси спремио војску и бранио се"? Султан
ћуташе. Расрди се Хулага Кан на златољубивог роба уведе га у подрум и рече
му: "Кад си више волео злато, него част и домовину своју, седи сад на твом
злату и уживај!" Потом закључа подрум, а султана остави да умре од глади
усред хрпе злата.
Такве ће судбе бити сви они, који љубе неправедно и непотребно
благо своје више од свега на небу и на земљи. Ако се не нађе никакав Хулага
Кан да их умори глађу, спустиће се на њих мука или болест, која ће то исто
са њима учинити. Благо ће се њихово расути у непознате руке, а душе ће
њихове, празне и грешне пасти у бездан проклетства. Овако вели свети
Златоуст: "Имање среброљупце неретко дели много међу собом, грехе које је
он починио због тог имања, носи сам собом једини он". Јер није свету толика
мука од богаташа као таквих, колико од заслепљених богаташа, који мисле
само о богаћењу, а никако и о доброј намери богатства. Упитајте онога ко се
безобзирно богати на шта мисли употребити своје богатство, и збунићете га.
Он је о том мислио. Но, посматрајте судбу његову до краја, и видећете како
ће му богатство служити, не на спасење, него на пропаст. Јер, Бог гледа у
срце човеково и тражи службу од свакога, па и од богаташа. Ко не служи,
мора да страда; ко не страда, мора да служи. Богаташ који избегава да служи
Богу и људима својим богатством, мора да страда, било од болести или
лопова или раскалашних наследника или од гриже савести или - од свега
укупно.

МОЛИТВА У СВЕМУ ПОМАЖЕ
Једне године путовао сам ноћним возом из Скопља у Косовску
Митровицу. У возу сам се први пут упознао са Ристом Ковачевићем, вишим
саветником ложионице у Мостару. Скоро целу ноћ провели смо у разговору,
управо он је причао, а ја сам слушао. Тврдио је, да све што је постигао добро у
животу, постигао је молитвом. "Сви говоре да верују у Бога, али мало ко се
моли Богу. А вера без молитве не вреди ништа", рече Ристо. И тада ми
исприча много, много, од чега сам ја забележио неколико значајнијих
догађаја. "Имам двајестину дрвета кајсија око куће. Године 1936. ни у кога у
Мостару не роде кајсије, осим у мене. Једна була добијала је понекад до 60.
000 динара за кајсије из свог воћњака, а те године није добила ни динар. Ми
извозимо кајсије за приморје и друге крајеве. Сав се Мостар чудио како то да
само Ристине кајсије те године роде. Те дође поп, мој познаник и упита ме:
"Да нијеси заљевао?" "А ђе ћу заљевати, Божији човече? А да ти истину
речем, попе, јесам вала заљевао, али не водом, него ево овако: неколико пута
устајао сам у зору, ужижао кадионицу и кадио по воћу молећи се Богу. То је
једино што сам ја чинио више неголи други Мостарци. Па бива, ето, Бог
видео па дао".
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НЕ БУДИ ГОРИ ОД ОСЕ
Знаменит природњак Хубер посматрао је дуго живот оса. Па пише како
га је од свега највише задивио овај обичај код оса: Кад једна оса нађе мед,
или воће или друго слатко, она одмах лети и саопштава то другим осама,
позивајући их на јело.
Кад би ти, човече, ископао благо у земљи да ли би трчао да јавиш то
суседима својим? Да ли би могао достићи моралну величину осе, или би се
показао мањи од осе?

НАРОДНИ ОБИЧАЈ У СТИГУ

Славска свећа
Прави се велика славска свећа, тако да не треба да изгори сва. Када се
угаси, оставља се да се поново запали на Бадње вече. Но и тада не треба да
изгори сва. Остатак се пали на навечерје идуће славе и тада треба да изгори
сва до краја. Нова славска свећа се не пали док стара не изгори.
Кумство
Куму не приличи ни позајмљивати од кума нити ортачити се у трговини
са кумом. Ово се држи као правило, да кумови не би дошли до опреке и свађе.
Јер је кумство код Срба светиња, па га као светињу треба и чувати.

НАЈВЕЋА ЧАСТ
На земљи нема веће части ни већег звања него бити хришћанин. Кад је
судија мучитељ Севир упитао младога Петра Авасаламита: "Од кога си
рода?", одговори Петар: "Хришћанин сам". Упита га даље судија: "У каквом
си чину?". На то Петар одговори: "Нема ни већег ни бољег чина него бити
хришћанин". А отац Јован Кронштатски пише: "Сав је свет паучина у
сравњењу са душом човека хришћанина". Хришћанин је земљан суд, у који се
налива божанска сила и светлост. Да ли ће се тај суд ставити на златан престо
царски или ће се спустити у тамну избу просјачку, вредност његова тиме нити
се увеличава нити умањује. Није ли злату иста вредност, завили га у свилену
мараму или у лист од купуса?

ПРИЧА СТАРЦА ДИДИМА ЦАРЕВИЋУ КАТАЈАМИ
Имаше неки велики цар три кћери. Све три красне девице какве никад
свет није видео. Па дође младић из далеке земље и запроси у цара једну кћерку.
А цар му рече: Не могу да их раздвајам, јер оне не могу живети једна без друге,
него ако хоћеш, узми све три. Обрадова се младић, па узе све три цареве кћери
и одведе их у завичај.
Но, не прође дуго времена, а то младић омрзе једну од њих, престаде јој
поклањати ма какву пажњу, те она почне венути од туге, док једне ноћи не
избеже и поврати се оцу своме. Тако онај младић остаде са остале две сестре.
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Но, мало, мало па он омрзе и другу сестру, престаде јој поклањати ма какву
пажњу и она почне венути од туге, док једне ноћи тајно не избеже и поврати
се оцу своме. Тако оста младић само са једном женом. Али најзад и ова почне
венути од самоће и туге за сестрама својим док једне ноћи и она не избеже и
поврати се оцу своме.
Тада се разгневи онај цар отац, па посла слуге своје да иду и ухвате онога
младића, да га окују у окове и баце у тамницу. Извршише слуге заповест
господара свога, ухватише оног младог човека, оковаше га и вргоше у
најдоњу тамницу.
Цар је Бог, дародавац свих дарова. Млади човек из даљине јесте човек
побожне душе, који проси најбоље дарове од Бога. Три кћери цареве су:
Разум, срце и воља и то разум светлији од Сунца, срце чистије од снега и
добра воља јача од света. Но, онај побожни човек веома се погордио таквим
даровима Божијим, па их поче један за другим занемаривати. Најпре он
напусти разум, те и разум њега. Потом напусти срце, те и срце њега. Најзад и
осамљена воља се раслаби, те напусти онога човека. Јер та три дара беху
нераздвојни и неслијани тако да један без другог не могаху опстати. Остаде,
дакле, онај млади човек без иједног дара Божјег, те изгуби сваку сродничку
везу са Богом. Зато га слуге Цареве оковаше као пустахију и вероломника и
бацише у таму паклену.

ПРИЧА О ЧОВЕКУ ЕГОИСТИЧНОМ
Био сам у друштву човека важног и заслужног, који је само себе
истицао, а све друге људе поништавао. Досади ми, слушајући га. Па се реших
да му опонирам. Кад он рече о неком човеку зло, ја почех хвалити тога
човека. И он се наљути на мене.
Кад о другом, трећем, четвртом све зло, а ја све добро. Он се
разгоропади на мене.
А ја сам се уздржавао од гнева, као лекар кад лечи суманутог.
Мало по мало он поче признавати понеко добро и у другим људима.
Најзад је постао смирен и кротак и сасвим је престао о другим зло говорити.

СВАКИ ГРЕХ ЈЕ АТЕНТАТ НА БОГА
Када лажеш, лажеш Богу;
Када крадеш, крадеш Богу;
Када се гордиш, гордиш се пред Богом;
Када мрзиш, мрзиш на Бога;
Када се кунеш, право или криво, кунеш се Богу;
Када прељубу чиниш, бацаш се нечистоћом на Бога;
Када не поштујеш родитеље, не поштујеш Бога;
Када завидиш, завидиш Богу;
Када тврдичиш сиромаху, тврдичиш Богу;
Када зло мислиш, мислиш против Бога;
Када зло говориш, Говориш против Бога;
Када зло радиш, радиш против Бога;
Кад одричеш истину, одричеш Бога;
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Кад одричеш добро, одричеш Бога;
Кад одричеш живот, одричеш Бога;
Кад одричеш љубав, одричеш Бога.
Сваки грех је атентат на Бога.

СЕТИ СЕ, СРБИНЕ

Сети се, Србине, увреда које си ти нанео делима и језиком - нарочито
необузданим језиком - браћи својој и заборави њихове увреде према теби.
Само тако добићеш похвалу од твог страдалног народа и благослов Божији.
Сети се, Србине, да си познат бити јунаком и у миру, као и у рату, па
заборави твоје јунаштво показано само у рату. У рату је човек јунак над
човеком, а у миру над самим собом. Сети се кнеза Иве од Семберије и војводе
Марка Миљанова. Српске гусле прославиле су и ратне и мирнодопске јунаке.
Какав јад за гуслара кад буде певао о теби као ратнику, па му се усред песме
покидају струне!
Сети се, Србине, славе и обазривости твога народа у прошлости давној и
недавној, па заборави твоје заслуге и не очекуј награду од савременика.
Садашњост је судија прошлости, а будућност садашњости. Само глумци
очекују аплауз у току представе.
Сети се, Србине изгнаниче, твоје страдалне браће у Отаџбини, где су само
две партије: безбожничка и антибезбожничка (овој другој припада сав твој
крстоносни и многомилиони народ) па заборави десет нових партија у туђини,
у које те увлаче људи без суза за народне болове и без слуха за пригушене
вапаје народне: Не делите се, уједините се! Браћа сте!

СРПСКА НАРОДНА МУДРОСТ
• Бог је спор али достижан.
• Бог не плаћа сваке суботе.
• Без Бога ни преко прага.
• Прав је пут, криве ти ноге.
• Од зета син, од врбе клин не бива.
• Скривен магарац, али му уши вире.
• Боље савити него сломити.
• Боље неправду трпети, него чинити.
• Бог онда помаже, кад нико не може.
• Боље обићи шуму, него на пречцу срести вука.
• Боље из далека се волети, него из близа се мрзети.
• Будала се не тражи свећом.
• Будала се не сеје, сама ниче.
• Боље последњи међу добрим, него први међу злим.
• Више може будала за сат запитати, него мудар за век одговорити.
• Горе је смрти плашити се, него умирати.
• Данас у злату, сутра у блату.
• Даје ложицом, а узима мерицом.
• Добар еспап и без вашара прође.
• Добром коњу не треба мамуза.
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• Искуство је још једна памет.
• Блага реч не кошта пара.
• Жена и платно не цене се према свећи.
• Од тврда оца расипна деца.
• И роб је слободан кад је задовољан.
• Немирна савест је и тужилац и судија у исто време.
• Ексер држи потков, потков коња, коњ јунака, јунак град, а град
земљу.
• За непријатељем, ако и мислиш не говори зло.
• Учиниш ли зло, не мисли да ће те зло мимоићи.
• Кад би сви људи били паметни, будале би биле скупе.
• Кад лудог учиш, само га дражиш.
• Кад те старији кара, ћути и слушај ако и ниси крив.
• Ко брзо суди, брзо се и каје.
• Циганин рекао: од свих заната најбоља је прошња.
• Ко помилује злотвора, свети се невином.
• Ко крива жали, правом греши.
• Ко много говори, или много зна - или много лаже.
• Ко много сеје, много и жање.
• Ко се не брани од гњида, браниће се од вашију.
• Пред слепца се не ставља огледало.
• Ко одгони мачке, ваби мише.
• Ко сеје трње, не бере грожђе.
• Ко нема среће у себи, неће је наћи у свету.
• Ко јаку ватру дува, варнице му у очима.
• Ко шта загризе, тешко оставља.
• Ко је готов на смрт, никад није роб.
• Ко је јунак? Ко надвлада своје страсти.
• Ласно је дати некоме оно што му не треба.
• Лепо је дати пре искања.
• Магарац - магарац и под златним седлом.
• Мачија играчка - мишија смрт.
• Међу слепцима ћорав је кнез.
• Мудар што старији мудрији, а луд што старији луђи.
• Најбољи мегданџија први гине, најбољи пливач први потоне.
• Наука без дела - чела што зуји, а не даје меда.
• Не цени коња по седлу, ни удавачу по миразу.
• Кад клепетуше заклепећу, задени свиралу за појас.
• Не заборављају на смрт и она тебе не заборавља.
• Не иди са лудим; кад падну, деру се; кад паднеш, смеју се.
• Нема те памети коју вино неће залудети.
• Не свети се злотвору но чекај на Бога.
• Неправедан динар поједе десет дуката.
• Мантија неће од вука начинити јагње.
• У нашој је власти како ћемо живети, а не колико.
• Ватра се не гаси ветром ни увреда увредом.
• Нигде нема толико буџака, колико у срцу човечијем.
• У мојој је власти не вређати, а не невређан бити.
• Неправду не воле ни они који је чине.
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• Нужда научи и бабу играти.
• Паче иде за патком.
• Оштар нож љуто сече, а оштар језик и горе.
• Поклон душу губи.
• Поклон и окатог заслепи.
• Помогнеш ли злог у злу, добићеш га за непријатеља.
• Поп прво себе мироше.
• Поштен мање обећа него што учини.
• Преко дубоког потока прелази последњи.
• Примаш ли поклоне, продајеш слободу.
• Ма колико бубња, бубањ остаје празан.
• Рада би баба сустићи зеца.
• Стрпљење као и дудово лишће у свилу се претвара.
• Рад је најбоља лутрија.
• Рано воће брзо труне.
• Страшљивац је рођен роб.
• Са благости и милости завладаћеш светом.
• Доброј књизи љубимо и корице.
• Сиромах је у својој кући туђин, а богат у туђини код куће.
• Богат се брани новцем, а сирома зубима.
• Храбром и срећа помаже.
• Старци боље на далеко виде.
• Слађа је и милосна реч него немилосна милостиња.
• Свет није рај, али није ни пакао.
• Тврдичлук је највећа сиромаштина.
• Тешко коњима у рацким сватовима.
• У молитви не ваља просипати многе речи.
• Добра воља полови невољу.
• Девет чивута не могу преварити једног Ирижанина ни девет
Ирижана једног Шапчанина.
• Чега је срце пуно, тога и језик.
• Што више љубави враћаш, више ћеш и примити.
• Што не иде од срца, не иде ни к срцу.
• Што не можеш платити новцем, плати хвалом.
• Што срце тражи, то и очи.
• Ћутање вреди два пута више од говора.
• Испуни Божје заповести, да би Бог испунио твоје молитве.
• О миразу: Узех врага све због блага, благо пропаде, а враг остаде.
• Шева и кукавица излеже се на једном гнезду, па шева увек пева, а
кукавица кука.

КОЊ И МАГАРАЦ
Неки гардијски коњ видео магарца како носи једног бедног Циганина,
па се подругљиво насмеја. На то ће му рећи магарац:
- Боље да се сетиш него да се смејеш. Ја сам видео многе коње како их
јашу Цигани џамбаси, али нисам чуо ни за једног претка вашег да је носио
Сина Божијег на својим леђима.
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ДРУГА ПРИЧА
Један мој пријатељ причао ми: Кад сам стигао на службу у један град,
нађем се у друштву где један човек поче ми противуречити и попреко ме
погледати. Ја се страшно наљутим и потом почнем рђаво говорити о том
човеку.
Но, сви грађани били су зачуђени шта ја говорим и хвалили су оног човека
као најбољег грађанина. Ја се тргнем, а потом, заиста уверим се, да је онај
био изванредно добар човек. Не треба, дакле, судити и осуђивати, но
стрпљиво чекати и испитивати.

КАКО СУ ПРОШЛИ МУЧИТЕЉИ ХРИШЋАНА
С Божјом помоћи хоћемо да испишемо из историје и изнесемо у овој
књижици примере како су прошли они који су се борили против Христа и
његове свете цркве и који су гонили и мучили верне слуге и слушкиње
Христове. Изнећемо не све, него само онолико примера колико буде могло
стати у ову малу књижицу. Јер кад бисмо хтели износити све такве примере,
морали бисмо написати многе и дебеле књиге. Да сви они који буду ово
читали, утврде се у мисли, како је погубно и страшно и узалудно борити се
против Бога живога. Да увиде јасно како су се кроз векове до у наше дане
показале истините оне речи васкрслога Христа Савлу гонитељу хришћана:
Савле, Савле, тешко ти је противу бодила праћати се. Јер и тај исти Савле
после кад је примио обасјање истине рекао је: Ништа не можемо против
Истине, него за Истину. сада када пред нама лежи прошлост Цркве Христове
од Савлова обраћању до данас као отворена књига, ми читамо и гледамо са
страхом и трепетом каква је зла кончина била свију оних који устајаху против
Истине и као слуге ђаволове мучаху и убијаху слуге и слушкиње Истине.
1. Јуда издајник. Он издаде Господа свога за 30 сребрника. Због тога уђе
сатана у њега и поче га мучити, те он оде и обеси се. И објесивши се, пуче по
сриједи и изасу се сва утроба његова (Дела ап. 1,18).
2. Земља га не прима. Кајафа, старешина свештенички и вођ фарисеја,
био је главни тужилац и судија Христа, и организатор клеветника и лажних
сведока против Њега, а потом необуздани гонитељ следбеника Христових. По
предању, његово мртво тело није хтела примити ни земља ни вода; где год би
га погребли, тело његово било би избачено. Најзад је доспело на острво Крит,
где је обешено у некој подземној пештери.
3. Пилат. У име римских закона прогласио је Христа невиним, па ипак
га предао да се на крсту распне. Ускоро потом, цар Тиберије га збаци са власти
и стави под суд. Осуђен на прогонство у Галију, Пилат умире у најстрашнијој
беди и помрачености ума.
4. Цар Ирод. То је онај крволочни цар, кога је Господ назвао "лисицом"
и који се после наругао Господу, обукао га у белу хаљину и вратио Пилату. По
смрти и васкрсењу Господа Ирод је хапсио и мучио апостоле. Себе је сматрао
неким божанством и захтевао је да му се људи клањају као богу. Но, једном
кад се беше обукао у сву раскош царску и сео на престо, уједанпут удари га
анђео Господњи и будући изједен од црви издахну (Дела ап. 12,21,23).
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5. Епарх Тирквиније. Мучио и посекао блаженог Тимотија. Потом
ухвати епископа Силвестра и приморавши га, да му прокаже заоставштину
Тимотијеву. Одговори му свети Силвестер речима Јеванђелским и
пророчким: Безумни, ове ноћи узеће душу твоју од тебе. Тирквиније окова
Силвестера и баци у тамницу. Кад је свршио, седе да руча. Но, рибља кост
застане му у грлу. Лекари се мучише од подне до поноћи да му изваде кост
из грла, али узалуд. У
поноћ испусти Тирквиније своју душу у највећим мукама. Тако се испуни
пророчка реч светог Силвестера.
6. Цар Нерон. Огњем и мачем гонио је хришћане. Изрекао смртну
пресуду апостолима светом Петру и Павлу. Хришћане мазао катраном и
палио. Намерно запалио Рим, па то недело набацио на хришћане, да би их
могао убијати. Како радио онако и скончао. Сам себе мачем посекао.
7. Ветар - извршитељ Божје правде. Преподобни Дамаскин, игуман
хиландарски, потражио неки манастирски дуг од Турака. Да не би платили
дуг, Турци оклеветају Дамаскина нешто због неке буле и изведу пред суд.
Осуде га на смрт и обесе у Свиштову 1771 године. Кад су то недело
извршили, ти Турци седоше у чамац да се превезу преко Дунава. Но,
наједном дуну ветар и изврне чамац, те се они сви потопе.
8. Коњ као извршитељ Божје правде. У време Декијева гоњења буде
света Агатија изведена на суд као хришћанка. Безбожни судија Квинтијан
загледа се у ову свету девицу и предложи јој да буде његова жена па ће је
ослободити мучења и смрти. Кад му Агатија одговори да је она невеста
Христова и да се не боји ни мука ни смрти, Квинтијан је стави на муке и
осуди на смрт. Тада Квинтијан узјаха коња и пође са војницима да зграби
имање свете Агатије. Није ни слутио како је близу смрти. Успут се разбесни
коњ под њим, збаци га, изгризе му лице и копитама изгази, док му се дроб
није просуо и црна му душа изашла из тела. То се догодило 251. године у
граду Катани, а у време цара Декија.
9. Ударен слепилом. Кад се света Евталија са мајком крсти, брат њен
исмеваше је због вере. Но, она рече брату: "Хришћанка сам и не бојим се
умрети". Покварени брат посла слугу да му сестру оскврни. Но, чим слуга
нападе на Евталију, наједном изгуби очињи вид. Има још много примера,
како су били ударени слепилом они који су покушавали да оскврне
хришћанске девојке у тамници.
10.Црви као извршитељи Божје правде. Неки Јулијан, стриц цара
Јулијана Одступника, хтеде у Антиохији опљачкати "златну Цркву". а ова
црква беше задужбина великог цара Константина, златом обложена изнутра
и споља. Свештеник те цркве, Теодорит успротиви се тој пљачки, а Јулијан
силом уђе у ту цркву и помокри се у њој. Видевши ту гадост, часни
Теодорит прорече Јулијану ужасну смрт. И заиста, тек што је изашао из
цркве, осети Јулијан болове у доњем делу своме, у коме се нагло
размножише црви. И црви му разједоше све доње тело, докле овај
обесветитељ најзад у најстрашнијим мукама не избљува своју грешну душу.
11.Крв на уста. Грех на срцу - крв на уста. Помоћник онога Јулијана,
оскрвнитеља златне цркве, по имену Феликс, посече свештеника Теодорита.
Но, одмах потом поче му се изливати крв из уста и у том крволиптању
сконча свој век.
12."Назарећанине, ти си победио"! Тако је узвикнуо на самрти
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христоборни цар Јулијан Одстугашк. Он је намучио многе хришћане,
пролио многу крв Христових следбеника и претварао многе хришћанске
цркве у идолске гнусобе. Па кад беше пошао у рат против Персијанаца,
свети Василије изнесе му хлеб и со у Кесарији. а зли Одступник не хтеде то
примити, него рече Василију, да ће он њега сеном хранити кад се врати из
боја. Али се не врати. У рату паде Јулијан с коња и би прободен копљем од
— непознатог.
13.Зли судија побеснео. У време цара Аврелијана пострада за веру
Христову свети мученик Александар, између 270 и 275 године. Намесник
царев ругаше се Александровој вери, па нареди те овог Божјег човека
шибаху и на огњу пецијаху па најзад мачем посекоше. Но, тек што је зли
судија изрекао смртну пресуду, спопадне га беснило и он поче урликати и
дерати хаљине на себи и гристи своје руке. Слуге га одведу кући, где у
беснило сконча свој земни век.
14. Сами себи судили. Једном нападну Арапи бедуини на манастир
Светог Саве Освећеног код Јерусалима. Они су били наоружани ножевима
и стрелама, док су монаси били сасвим ненаоружани. Арапи покољу неке
монахе, а неке изрешетају стрелама, похарају манастир па пођу кући. Но,
успут постиже их оно што су заслужили. Заваде се, побију и међу собом
покољу, те се ниједан од њих не врати жив кући.
15. Зла кончина јеретика. Арије безумни, који по телесном разуму
мудровао самовољно о божанским тајнама, порицао је божанство Господу
нашем Исусу Христу. Тиме је проузроковао многа страдања и мучења
светих божјих људи. Но, његова кончина јасно показује, колико је његово
мудровање било одвратно свевишњем Богу. Једном кад је он свечано и
тријумфално ходио кроз Цариград, наједанпут га заболи трбух. Он сврати у
јавни нужник на улици, и ту га смрт снађе: црева му се проспу и тело му се
нађе у нечистоти.
16. Језиком грешио . од језика умро. Несторије као патријарх
Цариградски говорио је против Богородице, умањујући њено достојанство.
Због тога је збачен и прогнан у Вавилон. Црви му се закоте у језику и
изгризу му сав језик. У мукама и смраду испусти своју душу.
17. Цареви иконоборци. Константин Копроним и Лав Јерменин
намучише безброј људи и жена због поштовања светих икона. Компромин
умре за време једног рата на лађи, превијајући се од јаких болова у ногама и
непрестано вичући, иако те његове муке почетак мучења у паклу. А
страшни Лав Јерменин би убијен од завереника на сам дан Божића.
18. Манес. Оснивач јереси манихејске, од које су после постале многе
друге окултне секте и јереси и од које је произашло богумилство на
Балкану. Би ухваћен од цара персијског и по царевој наредби жив одеран,
па онда на крст прикован.
19. Каквом смрћу губила, од такве погибла. Света мученица Матрона
била служавка код неке Јеврејке у Солуну. Та Јеврејка забрањивала јој је
иде у цркву и гонила је у синагогу. "У хришћанској цркви Бог живи, а од
јеврејске синагоге Он одступа", говорила је Матрона својој газдарици.
Бесна због тога, Јеврејка гурне девицу Матрону са крова своје високе куће,
доле на улицу. Од свете Матроне и сада се чувају мошти у Солуну. Но,
једнога дана омаче се она Јеврејка са оног истог места на крову, паде на
калдрму и разби се на смрт.
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20. Каквом мером мерите, онаквом ће вам се мерити. Те речи
Спаситељеве испуниле су се и на једном опаком Јеврејину у граду Корсуну,
који распе на крст преподобног Јевстратија Печерског, и умори глађу многе
друге хришћане. Чувши за овај злочин византијски цар нареди да се
злочинац казни, И онај Јеврејин би обешен о дрво.
21. Ударила свеца па полудела. Кад се свети Ипатије, епископ гангрски
враћао из Цариграда кући, нападну га неки јеретици на друму и свале га у
блато крај друма. Једна жена из те исте дружине дохвати камен и удари
Божјег човека у главу. Чим то учини, она полуде, па узе онај исти камен и
поче себе ударати по глави. Кад је доведу на гроб Ипатијев о помоле се за
њу, она буде исцељена. Потом се покаја и поврати вери православној.
22. Бестидник полудео. Три рођене сестре, Агапија, Хионија и Ирина
пострадаше телом за веру Христову у време цара Диоклецијана. Када те три
сестре тамноваху у тамници, дође неки царев војвода Дулкитије да учини са
светим девојкама срамно дело. У то време сестре клечаху на молитви. Када
бестидник хтеде отворити тамничка врата, узе му се одједном памет и он
поче грлити лонце и котлове што стајаху пред вратима.
23. Потонуо. Када свети апостоли Јасон и Сосипатер проповедаху
Јеванђеље на острву Крфу, цар тога острва баци их у тамницу. Но, они у
тамници преведоше у веру Христову све сужње. И вера се православна нагло
поче ширити по Крфу. Чак и кћи царева Керкира прими крштење. Цар још
жешће настави гоњење и мучење свих крштених. Па чувши да многи избегоше
на једно омање острво, он седе и пође да их ухвати. Али диже се бура и лађа са
царем потону.
24. Убио га дух убијеног. Краљ Владислав позва на превару краља
Јована Владимира, па га посече, недалеко од Охрида. Потом Владислав заузе
државу Владимирову и дође у Драч. Ту разапе шатор и поче се веселити. Но,
једне ноћи здрав и читав краљ Владислав умре под шатором. У поноћи нада је
вику за помоћ. И кад му војводе притекле, он је говорио, да га дух краља
Владимира убија. Одмах потом издахну.
25. Изгорео у кошари. Цар Валент помагаше присталице Аријеве јереси
и страшно мучаше хришћане. У то време пође он у рат против Гота. Тада изађе
пред цара праведни старац Исакије, ухвати коња за узду и замоли цара, да
ослободи православне из тамнице, да би пут његов био благословен. Цар
одгурну старца и старац узвикну пророчки: "Говорим ти царе, отићи ћеш,
али ћеш бити жив сажет!" Тако се и догоди.
26. Када Златоуста протераше. Када неваљали људи протераше светог
Јована Златоуста из Цариграда далеко у Јерменију, догоди се страшан
земљотрес. Још у исто време запали се саборна црква и пламен од пожара
диже се па као језиком дохвати куће гонитеља свечевих и сагоре их.
27. Главом о камен. Чудесна монахиња беше света девица Фавронија,
кћи неког римског сенатора Просфора. У сваком добру она беше пример
осталим монахињама. Но, бездушни и безбожни царев војвода Селин стави
Фавронију на муке због њене непоколебљиве вере у Христа. Па кад је
намучио осуди је на смрт. Истог дана када света Фавронија би посечена уђе у
Селина бес и спопаде га неки необјашњив ужас, те он удари главом о
мермерни стуб, разби главу и издахну.
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28. Од цара до бињекташа. Цар римски Валеријан имао је сатанску
страст да убија хришћане. Чинило му је задовољство да их што више убије.
Али - како заврши? У рату са Персима би Валеријан заробљен од персијског
цара Сапора. Овај не хте свог роба одмах погубити, него га употребљаваше
као бињекташа кад хоће коња узјахати.
29. Гром као извршитељ Божје правде. Свете мученице Христове:
Минодора, Митродора и Нимфодора беху рођене сестре. Опаки мучитељ
њихов, некакав пагански кнез Фронтон, довикну Минодори: "Принеси жртву
боговима!" (то јест идолима)На то му одговори Минодора: "Зар не видиш да
ништа друго и не чиним него сву себе приносим за жртву Богу мојему?"Када
све три сестре бише погубљене и тела њихова лежаху једно до другог,
наједном пуче гром из неба и уби Фронтона са неколико слугу његових.
Слично се догоди и
са Диоскором, оцем свете великомученице Варваре. Пошто се Варвара
нипошто не хтеде одрећи Христа то би заклана од рођеног оца.
30.Змија као извршитељ Божје правде. Светог Харитона пустињака
ухвате хајдуци и одведу у своју пећину. Ту га затворе, а они оду у пљачку
са намером, да Харитона убију кад се врате. У њиховој пећини стајао је
отворен крчаг са вином. Змија се увуче у крчаг, напије се вина, па поврати
вино са отровом и оде. Када се уморни разбојници врате у пећину, узму
крчаг и напију се вина. Сви се отрују и попадају мртви, а човек Божји изађе
и оде славећи Бога.
31.Беше као дивљи вепар. Цар Јерменски Тиридат страховито мучаше
хришћане. Притом удари на муке и 37 сестара у једном женском манастиру,
где беше игуманија света Гајанија. После тога злочина полуде цар Тиридат
и беше страшан у лудилу своме као дивљи вепар. Доцније оздрави цар по
молитви светог Григорија, просветитеља Јерменије, крсти се и постаде
заштитник хришћанске вере.
32.Слеп и шибан. Као опаки мучитељ хришћана Максимин погуби у
Александрији славне Христове слуге: Мину, Еморгена и Евграфа, седе у
лађу са својом свитом да иде у Цариград. Но наједном ослепе очима,
будући и раније слеп душом па се поче жалити својим како га неке
невидљиве руке страшно шибају.
33.Падају у мрежу своју грешници. Тако је писано, па тако се и збило,
не једанпут. Кад свети Амвросије као лав брањаше Православље, наговори
царица римска (јереткиња) некаквог Јевтимија, да ухвати епископа
Амвросија и одведе га далеко. Овај Јевтимија набави кола и усели се у кућу
близи амвросија. Па вребаше тренутак кад ће ухватити епископа и одвести
га далеко. Али Бог који види све, учини да буде другачије. Прилике се у
Риму променише, Јевтимије бу оптужен цару за нека ранија неваљалства и
отера га цар у прогонство..
34.Телесни џин и духовни јунак. У време док свети Димитрије
тамноваше у Солуну ради Христа неки телесни џин и вандалин Лије
убијаше сваки дан хришћане у позоришту и увесаљаваше проклетог цара
Максимијана и остале незнабожце. Тада се јави један омален човек, Нестор,
несравњено слабији и нежнији телом од оног џина, па узевши благослов од
светог Димитрија изађе на мегдан Лију. Више снагом духа него тела Нестор
подиже Лија у вис и баци га са бине на оштра копља, где вандалска
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телесина испусти црну душу.
Свети Нестор на зло негодова,
И за веру Христову ревнова.
Млад ученик светога Димитрија,
Млад и нејак против страшног Лија.
Он знамење Крста на се врже,
Силног Лија на копље поврже,
Сила свише беше њему дата.
Ко Давиду против Голијата.
35. Ко мач дигне, од мача гине. Позната је историја београдских
дахија. Они су хтели поубијати све виђеније хришћане у српском народу. И
отпочели су безобзирно тај крвави програм изводити. Али буду од самих
Турака за нешто друго оптужени, везани и на острву Адакале посечени.
36. Село Лудовић. У близини манастира светог Јанићија у Девичу
налази се село под тим именом. Постоји једино објашњење зашто је то село
добило
такво име. За живота светог Јанићија почео се ту стројити велики
манастир. Ћуприлић везир пошаље војску да манастир поруше и спале.
Јанићије се молио Богу да заштити ту светињу и војска везирова сва полуди
у селу које је по томе прозвано Лудовић.
37. Све куле неправде руше се. У време Балканског рата за ослобођеље
хришћана од Турака најгоре су прошла два арнаутска села у Јужној Србији:
Кажани у срезу Битољском и Песочани у срезу Охридском. Оба та села
порушена су до основа, не по нечијој злоби, него по заслуженој судби. Јер
су та села била праве хајдучке заседе за хришћане и мучилишта хришћана.
Закукала је мајка свију оних хришћана који су се усудили проћи кроз та
села за време турске владавине. Данас оба та села откупили су хришћани и
на пепелишту разбојничких кула подигли своје домове. Заиста, свагда и
свуда пре или после руше се све куле неправде. А Бог је свемоћан, а правда
Његова је вечна.
38. Бог је заштитник невиних. Између многобројних примера Божје
заштите над побожним народом руским од крвавих бољшевика дошао је до
нашег слуха и овај: Једна руска монахиња путовала друмом сама. Сретне је
безбожнички војник коњаник, који одмах сјаше с коња и ухвати девојку да
је обешчасти. Девојка се бранила докле год је могла. Кад је почела
малаксавати, она узвикне: Пресвета Богородице, спаси ме! У том тренутку
разбесне се коњ и повуче војника. А војник је био завио себи узду око
појаса. У највећем галопу јурио је коњ вукући за собом војника безбожника,
док овај угруван није избљувао своју нечисту душу.
39. Од крви људске полудео. Вођ руских безбожника Лењин, који ће
одговарати пред вечним Судијом за многе милионе намучених и покланих
руских крштених људи, жена и деце, није остао без казне и у овом животу.
Пре смрти он је сишао с ума и у лудилу умро.
40. Безбожник ништа не разуме. Другом главном мучитељу
хришћанског руског народа, Чивутина Троцком, ћерка је извршила
самоубиство. Он се пак налази се у прогонству бежећи и кријући се од људи
као змија кад неког уједе па се крије. Трећем главном мучитељу доброг
руског народа, Стаљину, жена је извршила самоубиство. Чиме они тумаче
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све што их сналази? Случајем; ничим! Јер безбожним није дато да ишта
разуме зашто се шта људима догађа.
41. И кућа ваша остаће вам пуста. Ове пророчке речи Христове
испуниле су се дословце. Јер нису падали и пропадали само појединци и
њихова родбина, него и читава царства и народи, који су гонили и мучили
хришћане. То се догодило и са народом јеврејским. Расејан је по целом
свету, а његова сопствена кућа остала је пуста, како је и сам Мојсеј то
народу прорекао: И расијаће те Господ по свијем народима с једног краја
земље до другога (V Мојс. 28,64). Пропало је и христоборно царство римско
и вавилонско и персијско. Сва та царства у своје време изгледала су јака и
постојана као челик. Али истина је јача од свега, свију и свакога. Па како
прошла сва стара христоборба царства насилног бољшевизма у Русији, тако
и остала њему слична по духу злобе, мржње и насиља.
А ти, сине, чуј и памти ове речи које ти износимо у овој књижици.
Кратак је пут лажи и крај му је пропаст и срам. Не поводи се за онима који
насиљем долазе до брза успеха. Бог допушта да свако зло брзо узрасте до
велике истине, како би цео могао видети његов пад. Оно што је од бога и по
Божјем благослову расте лагано и тихо, али се не да ни угушити нити
ишчупати. Стани уз Христа Спаситеља, ма и цео свет био против Њега. Јер
свет ће проћи, а Христос ће остати. тако је речено и проречено. И све до сада
што је било, било је и прошло, а Христос стоји. Таласи злобе као планине
дижу де против Њега, а Он их полаже у гроб тамо где им је колевка била.
Рекао је Он: Даде ми се свака власт на небу и на земљи. Шта више хоћеш?
Буди уз Њега који има сву власт и чијој се власти не може одолети. Они који су
признали ту Његову власт, увенчани су и царују са њим. Немој се жестити на
неваљалце и немој завидети безбожнику - јер ће се жижак безбожницима
угасити (Приче Сол. 24,19-20).

ТАЈАНСТВЕНЕ ПРИЧЕ ПРИЧА О ЛУЦИФЕРУ
Кад је Луцифер падао с небеса у поноре Пакла, чуо се за њим глас:
"Дрветом ћеш оборити, но дрветом ћеш оборен бити". Он је то чуо и заборавио. Јер он беше оглупио и постао забораван чим од Бога отпаде. И
време је пролазило. А Луцифер се непрестано напрезао, да се сети оних речи,
које је чуо при своме паду, али никако се није могао сетити. И због тога
спопаде га велика мука. Једном се он увуче у змију и преваром наведе Еву, да
окуси од плода са Дрвета познања добра и зла. И Ева окуси насупрот Божјој
заповести; окуси она, па даде и Адаму, те и он окуси.. за преступ заповести
Божје, следоваше прогонство из Раја. Обрадова се томе Луцифер веома, јер
он нема друге радости осим злурадости. И у том часу падоше му на памет оне
речи, које чу при своме паду са неба, али не све него само прва половина.
Сети се он да је чуо за собом речи: "Дрветом ћеш оборити", но даљих речи
није се могао сетити.
И време је пролазило. А Луцифер се непрестано напрезао, да се сети и
осталих речи, које беше чуо при своме паду, али никако се није могао сетити.
Јер он беше оглупио и постао забораван чим од Бога отпаде. И због тога га
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спопадоше велике муке. Кад Јевреји Христа на смрт осудише и на дрвени Крст
распеше, Луцифер се веома обрадова, јер он нема друге радости осим
злурадости. Али у том тренутку изненада се сети и оних других речи, којих се
вековима хтеде сетити: ""о Дрветом ћеш оборен бити". Сетивши се тих речи
спопаде га мука и страх неописан, и он одскочи од крсног Дрвета као од огња
и побеже у Ад дрхтећи. Сва његова адовска војска сабра се око њега и поче
га питати за узрок толиког страха. Али он не могаше ни речи изустити. У том
се Господ појави у аду и разори Ад. Тако се обистинише обе речи: "Дрветом
ћеш оборити, но Дрветом ћеш и оборен бити".

ПРИЧА О КОБНОМ ПЕТЛУ
Нека стара жена имала испуњеног петла, онако како се мртве птице
пуне. Држала га је у кући као лепи украс и сваки њен посетилац дивио се
лепом испуњеном петлу. Једног дана хтела је жена почистити своју кућу и
проветрити сав намештај. Зато изнесе све ствари на двориште па и свог
омиљеног петла. У то време орлови су кружили у небесним висинама и
бодро гледали по земљи, е да би што год угледали за јело. Кад угледају петла у
дворишту њих неколико устреме се да га ухвате. Но побију се међу собом и
два-три од њих падну мртви, а неколико других задобију теже или лакше
ране. Ипак један велики орао успе да слети до петла,, ухвати га у своје оштре
канџе и победоносно
одлети у висине небеске. Кад се осамио у небеским висинама и осетио сигуран,
он кљуном удари у тело петлово, да би се напио вруће крви и најео слатког
меса. Али у кљуну извуче из утробе петлове памук уместо срца или џигерице.
Зачуди се орао томе веома, па поново зари свој кљун у дубине испод перја.
Но опет извуче прамен сувог памука, при том још осети да му кљун удари о
нешто тврдо што одјекује онако како не одјекују кости. Расрди се орао
ужасно, па трећи пут толико удари кљуном у петла, да му кљун прође скроз до
друге стране петловог тела и цела му глава утону унутра у мрак. Кад хтеде
тргнути главу натраг, не могаше је извући, јер се беше заплела у жицу
испуњеног петла. Он напреже сву снагу да извуче главу из петла и тргну
једном, двапут, трипут, али је не могаше истргнути. Но, што више трзаше, то
се жице већма стезаху око његове главе и врата. Он и даље грчевито трзаше,
сада више не мислећи на плен ни на крв ни на месо, нити на петла уопште,
"него само да спасе живот свој". Али без успеха. Жице га почеше давити.
Онда он отвори своје канџе, да би пустио петла да падне, но и то узалуд. Петао
је висио у ваздуху, држећи жицама орлову главу у својој празној памучној
шупљини. Није више петао био плен орла, него орао плен петла и то мртвог.
Јер од правога петла ту није било ништа до перја. Најзад изнеможе орао од
грчевитих трзаја, од страха и гушења, па поче убрзаним лупањем крила по
ваздуху, падати к земљи. И паде на земљу онесвешћен. У том притрчаше деца
да виде шта је то. Кад видеше, разумеше шта се орлу догодило и почеше се
ругати и смејати. Развалише испуњеног петла и ослободише орла од жица.
Умирући орао још једном немоћно отвори очи, погледа у висине небеске,
погледа у децу око себе, па брзо склопи очи и издахну.
Овај стварни догађај из живота животиња јесте у исто време
символичан за живот људи. Шта представља овај догађај? Стара жена је овај
свет, који излаже своја блага и насладе пред људе. Људи се отимају с
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орловским похоти о та блага. У том отимању многи гину, а сви отимачи
задобијају ране на души својој. Лажан петао представља лажно благо света, о
које се људи отимају. Орао победилац који је другове своје побио и ранио,
јесте човек који се докопа светског блага. Његова радост због плена траје
мало времена. После кратке радости код њега настаје разочарење, које је
неминовно везано за сваку насладу светску. После разочарења долазе заплети
у невидљиве жице блага и насладе, које душу човекову гуше док је не угуше.
И такав човек гине у страху и ужасу. Његова погибија бива праћена поругом и
смехом осталих људи.

ПРИЧЕ И ЛЕГЕНДЕ
ПРИЧА О ДРАГОМ КАМЕНУ
Имао отац сина јединца, кога је неизмерно волео. Једног дана рече син
оцу, да жели да пође у свет, да види какав је свет и како живи. Отац га је
одвраћао од те намере, но кад виде да син држи своје, даде му одобрење за пут.
Радостан син спреми се за пут и дође оцу да се опрости пред полазак. Онда му
отац даде један драги камен, па га одведе пред једно велико огледало и рече
му: Шта видиш у огледалу? Видим два лица, тебе, оче и себе. Како нас
видиш? опет упита отац. Видим оче, тебе мало већег од мене и себе, мало
мањег од тебе. Добро, рече отац, ево ти сад овај драги камен. Ово је камен
среће, докле њега будеш чувао неокрњена и цела, бићеш срећан на путевима
својим и здрав ћеш се повратити мени, ако ли га окрњиш, поћи ћеш у пропаст
и нестаће те. Чувши ову поуку, син узе драги камен, зави га и метну у недра, па
крете на пут.
Путовао је дуго и дуго и видео много и много. И срце се његово
радовало свему што је видео и чуо. Но, једног дана пожели он да се проведе у
једном ноћном друштву, које је налазило задовољство у многом јелу и пићу.
У том друштву пило се и јело до зоре. Кад је било у зору, а то све друштво
пијано, па пијан и онај син. Онда му рече неко: Овакво задовољство може се
платити само драгим каменом. Чувши ово, син се гордо маши у недра, извади
свој драги камен, одби један делић од њега и даде. Сутрадан кад се син
пробудио и трезан погледао у огледало, а то у огледалу види лик свога оца у
природној величини и уз оца себе нешто смањеног.
Путовао син даље и све гледао и све слушао и свему се дивио. Једног
дана паде на конак у неки град, чувен због свог богатства и својих богаташа.
Када се упозна са богаташима тога града, рекоше му, да они примају у своје
друштво само богате људе, те ако жели живети са њима, мора уложити бар
најмањи драги камен да би им могао бити ортак. Онда син извади свој драги
камен из недара, одби један делић и уложи у ортачину. На тај начин он би
убројан у богаташе и поста, уистину, врло богат човек. Али једног јутра када
погледа у огледало, виде у огледалу свога оца у природној величини и уз оца
себе доста смањеног.
Када му се досади живети у том граду, он узе своје благо и пође даље по
свету. Путујући тако, дође он у једно место, чувено због свог разврата.
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Ухватише га неки људи и одведоше рђавим женама, које се отимаху о њега због
његовог богатства. После дужег пребивања ту, осети син досаду, па се реши ићи
даље.
Но, при поласку погледа у огледало у својој соби и виде у огледалу свога
оца у природној величини и уз оца себе много смањеног. Зачуди се томе, па
пође даље.
Путујући тако, дође он у неку државу, у којој беше умро кнез и
великаши се препираху међу собом, кога ће узети за кнеза. Јер сви се
отимаху о то звање. Кад се не могоше договорити ни сложити, рекоше овом
младићу да ће њега узети за кнеза, само ако он хоће и може сваком од њих
дати неки бакшиш у виду драгог камења. Полакоми се син за кнежевску
почаст, извади свој драги камен из недара, одби од њега неколико парчића
и даде по једно парче сваком великашу. На тај начин постаде он господар
једне државе. Живео и владао тако неко време, док му се и то не досади, па
помисли да напусти своју кнежевину и пође даље. Опрости се дакле са
свима и пође. Но, при поласку погледа се у огледалу и виде у огледалу
свога оца у природној величини и уз оца себе сасвим малог као мало дете,
једва оцу до колена.
Путујући све даље и дуже, дође син у једну земљу незнабожачку, где
се није знало за једнога Бога и где су прву реч водили гатари и призивачи
духова. За њега беше то нешто ново и необично. И пожели да сазна гатарске
тајне те земље. Онда му рекоше гатари, да ће му открити све своје тајне и
довести га у везу са духовима, ако им да један драги камен. Али у сина
беше остало још само једно мало парче од оног драгог камена што му отац
при поласку даде. Извади он, дакле, оно последње парче и даде гатарима. И
уведоше га гатари у своје друштво и показаше му своје тајне. И научи син,
како да призива духове из подземног света и да разговара са њима. И
предаде се потпуно њима у власт. Но и то му се досади, те он пожели да
путује даље. Кад је хтео поћи, он погледа у огледало и виде у огледалу
свога оца у природној величини, али себе не виде никако. Гледајући тако,
он се чуђаше, како то да њега нема у огледалу. У том неста из огледала и
лика његовог оца. Наместо оца појави се подземни дух мрака, рогат, злобан
и ужасно накарадан. Удари син у огледало и разби га, али се јави иза
његових леђа подземни дух мрака, веза га за руке и за ноге и одвуче у своје
подземно царство.
Није ли ова прича јасна? Отац је сам Господ Бог.Син - то је човек.
Огледало је завет Божији. Драги камен је душа човечија. Удаљивши се од
свога Оца преко воље Очеве, син плаћа душом својом варљива задовољства
овога света и то најпре похот за јелом и пићем, па похот за богатством, па
похот телесну, блудну, па похот за влашћу и најзад похот за знањем помоћу
злих духова. На тај начин крњила се и смањивала његова душа, тај драги
камен од Бога Оца, док се напослетку није сасвим истрошила и коначно
упропастила. Што је син видео Оца увек у истој величини, то значи, да се
Бог не мења, него остаје увек исти. Што је Отац најзад постао невидљив у
огледалу, то значи, да је син, изгубивши душу изгубио био и сваку везу са
Родитељем својим. А што се зли дух таме јавио у огледалу и у стварности,
то значи да је син своју душу био већ савршено продао томе злом духу
таме. Тако је зли дух, као власник душе, задобио власт и над остатком
човека, то јест телом његовим.
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ПРИЧА О МИРАЗУ
Пошао неки царев син по свету да тражи себи девојку. У старо време
такав је био обичај, да се царев син жени најбољом девојком из свог народа.
Пошао тако и онај царевић по народу, повео многе слуге и понео велико
благо. Проходио је села и градове, знојио се кроз пешчане пустиње, хладио
се кроз зелене горе, обијао росу по долинама, пловио по дубоким водама и
пешачио по
белим стенама, коначио где омркне, а освитао је увек где није омркао. Но
нигде није могао наћи за себе девојку. Једног вечера нађе се царевић у неком
дивном селу, које се звало Извори. У том селу је заиста било мноштво јаких и
свежих извора, који су опет напајали мноштво њива и вртова и шума и
пашњака и воћњака и шарених ливада. Због тога је село и названо: Извори.
Уморни путници закуцају на врата најбоље куће коју су видели у селу. У тој
кући живела је једна добра жена са својом малом кћерком. Царевићу се
допаде кћерка, па упита мајку за њу. Смерна мајка паде пред колена царевића
и са стидом одговори му, да она није достојна толике почасти, нити њена
кћерка толике славе, а при том девојчица је још недорасла за удају. На то
царевић рече, да он може чекати док девојчица порасте. Онда извади он
прстен и обручи девојку и даде јој седам златотканих хаљина. Зором диже се
царевић са својим пратиоцима да продужи пут. Само још рече мајци, да кад
девојка порасте, нека се обуче у свих оних седам хаљина и нека дође к њему,
слободно сама. Тада упита кћерка, како ће она погодити пут до царева двора.
На то јој царевић даде један штап и рече: Овај ће те штап водити правим
путем и довести к мени. Кад год будеш на раскршћу, те не знаш којим ћеш
путем поћи, ти удари овом штапом, па где ти се одговори: Ја сам пут, ти онуда
и иди. После тога царевић се опрости са мајком и кћерком и задовољан врати
се у своју престоницу. Пролазио је дан за даном, година за годином, а кћерка
је расла и већ порасла велика девојка. Једног дана дође писмо од царевића, да
је време и да он је очекује. Тада мајка обуче кћерку у седам златнотканих
хаљина, пољуби је и испрати је на пут, пожелевши јој сваку срећу. Путовала
девојка, путовала дуго, док стиже на неко раскршће, где се пут грана у много
путева. Онда девојка удари штапом о један пут и чу глас где виче од пута:
Овуда је пут! Зачуди се девојка, па удари штапом о други пут и чу исти глас:
Овуда је пут! Зачуди се девојка, па удари и о трећи пут и зачу глас: Овуда је
пут! Тако би и са четвртим и свим осталим путевима. Хајде да још пробам и
овај последњи пут који је био сасвим мало угажен и узан. Кад удари о тај пут
наједном чује глас: Ја сам пут! Зачуди се девојка, па сетивши се речи царевића
пође тим путем. Ишла је тако, ишла, а пут се све више ширио пред њом, док
опет дође ново раскршће. Но, ту се она није дала збунити. Ударала је штапом о
сваки пут и чула је глас: Овуда је пут! Но она није пошла тим путем, него се
упућивала оним путем од кога је долазио глас: Ја сам пут! Тако је она срећно
прошла сва раскршћа и избегла сва беспућа, док најзад није угледала царски
град. Пред градом сачекале су је цареве војводе и одвеле у двор царев. Кад ју
је видео царевић, веома се обрадовао и одмах је приредио свадбени пир.
Царевић је сам Христос Господ. село је овај свет. Најбоља кућа у селу
где добра мајка живи јесте Црква Божија. Ћерка представља хришћанску
душу. седам хаљина јесу седам главних добродетељи, у које се свака душа
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мора обући, да би била угодно Богу. Путоказни штап то је вера. Путеви на
којима се чије глас Овуда је пут!, представљају оне путеве који указују
филозофи по своме људском разуму. Нико од филозофа не усуђује се да каже:
Ја сам пут!, него сви говоре: Овуда је пут! Само је Господ Христос рекао: Ја
сам пут! Вером се тај пут налази и вера га познаје. То је онај чудотворни
путоказни штап. Престоница је Царство небеско. Војводе цареве, који
дочекују душу, јесу анђели Божји. Свадбени пир јесте радост од сједињења
душе са Створитељем својим у вечности.

ЧУДЕСНИ ЈАСТУК ИЛИ ОПАСНОСТ О ВЕЛИКИХ ЖЕЉА
- китајска легенда Некада и негде догодило се у великом китајском царству ово што ћемо
сад испричати.
Путовао друмом неки стари свештеник, путовао па се уморио, сврнуо са
пута па простро сеџаде по трави и сео да се одмори. Украј себе спустио он
своју торбу. У том наиђе туда један млад човек, земљорадник из околине.
Био је одевен у кратко одело као тежак, а не у дугачко као брамин или
књижевник.
Седе младић поред свештеника и њих два убрзо ступише у пријатељски
разговор. Но мало после погледа млади човек уза се и низа се на своје грубе
хаљине, уздахну и рече:
- Погледај ме, како сам ја једно бедно створење!
—
Како то говориш? — рече му свештеник. - Ја те видим као
младића здрава: зашто наједном да се жалиш како си ти једно бедно
створење?
На то одговори младић:
—
Какво јадно задовољство могу ја наћи у оваквом мом животу,
радећи сваки дан од раног јутра до позне вечери? Ја бих волео да будем
велики генерал и да бијем бојеве и добијам битке; или да будем богаташ, па
да имам најбољих јела и пића и да уз музику се проводим; или да будем
доглавник нашем цару да се прославим са својом филозофијом. То је право
задовољство. Волео бих да се високо уздигнем у свету, а овако шта сам? Зар то
није жалосно? Изговоривши све ово, младић поче да дрема. Видевши то
свештеник извуче из своје торбе један јастук, пружи га младићу и тихо му
рече:
- Метни главу на овај јастук и спавај, па ће ти све жеље бити испуњене.
Чудан је то јастук био. Од танког и финог порцулана, а унутра шупаљ.
тек што је младић спустио своју главу на тај јастук, а то се наједанпут нађе у
својој кући. Заиста, то је било чудесно. Али оно што долази још је чудније.
Ускоро затим он се ожени неком угледном девојком и поче да стиче новац.
Онда се одену у најлепше рухо и пође мудрацима да се код њих учи. Био је
бистар и учио је добро. Кроз кратко време постане судија и као судија прочује
се свуда. Мало, мало и постане милионер и опет мало, по мало, па га цар узме
за свога везира.
Као везир цара китајског он се прочује и прослави на све стране царства.
Трудио се свом снагом да учини што више добра и своме цару и своме
народу. Тако то ишло дуго и дуго. И за све то време цар је имао пуно
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поверење у свога везира.
Али дође кобан тренутак. Неки завидљивци оптуже везира цару како је
он склопио заверу да убије цара па онда сам да се зацари. Цар брзо уклони
свога везира са положаја и стави га под суд. Дуго је везир лежао у тамници док
се истрага водила и дуго плакао и уздисао и страховао. Најзад га осуде на
смрт. После осуде поведу га кроз град везана конопцем са још неколико
зликоваца, осуђених на смрт и доведу до места извршења казне. Јадни везир је
сав дрхтао и гласно јецао, али помоћи није било ни са које стране.
Напротив, гомила света која га је посматрала, шкргутала је зубима и била је
готова да га растргне. Џелат је одсецао мачем главу једном по једном
зликовцу, док не дође ред на везира. Кад везир дође на ред, нареди му џелат
да клекне и стави главу
на пањ. Онда замахну џелат дугим и оштрим мачем и таман да одсече главу,
али у том страшном тренутку везир се пробуди..
Диже главу са порцуланског јастука сав дрхтећи. Крупне капље зноја
падале су му са чела. Крај њега је седео стари свештеник. Младић је дуго
дрхтао и ћутећи размишљао о томе, шта је сан, а шта јава. Трљао је своје очи и
пипао своју главу. Кад је потпуно дошао себи и осетио своју главу здраву на
раменима, он се диже, па радосно ускликну и поклони се до земље старом
свештенику.
- Хвала ти, - рече му, - за јаку поуку коју си ми данас дао преко овог
магичног јастука. Сад тек знам колико сам срећан.
И рекавши ово, брзо оде на свој посао.
Рече Господ: Не иштите прва места... Јер сваки који се подиже,
понизиће се, а који се понизује, подигнуће се (Лука, 14,8).

РАЗУМНО ДЕТЕ
савремена руска прича
Једном се мали Иван враћао кући из школе. На прагу од куће сретне га
отац, који је био безбожник, па га запита:
- Кажи ми дете, шта те је данас учио отац вероучитељ?
- Шта ме је учио? ... Отац вероучитељ нас је учио, да постоји један Бог у
три лица.
- А зар вам не рече, да Отац није старији од Сина, нити је Син млађи од
Оца?
- Да, тако нам рече, мили тата, - одговори Иван.
- О, сине мој, како је то велика глупост, - одговори отац безбожни. Погледај сине! Нисам ли ја твој отац?
- Да тата, - одговори дете.
- Ето видиш, дете моје, кад сам ја твој отац, то морам ја бити старији од
тебе. Није ли тако?
-Тако је, драги тата. Ти си старији од мене као човек, но као отац ти
ниси старији од мене, јер у онај час кад си ти постао мој отац, ја сам постао
твој син. Зато, ако је Небесни Отац од пре времена, то од пре времена мора да
буде и Син.
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Безбожни отац обори главу, замисли се и од тада није се усудио да пита
дете, шта га је учио отац вероучитељ у школи.

ГРЛАТИ СЛОБОДАРИ
Изузеци су негде изузеци, а негде правило. У граматици изузеци су
изузеци, а не правило. У драми људског живота изузеци су правило, јер ни
две личности, нити два народа нису једнаки. Циглари праве један исти калуп
за милионе цигли; Бог има посебан калуп за сваког човека и за сваки народ.
Ни самог себе Творац не копира. Он је Оригинатор оригинала. Отуда
недомислива разноврсност појединки у фели и чаробност сваке човечије
личности, као и драме сваког племена и народа. Они који умеју да цене и
поштују сваку личност и сваки народ, јесу прави слободари; тирани су увек
калупари. Нажалост, у наше време преовлађују калупари и међу грлатим
слободарима.

ПОСЛЕДЊА ПОРУКА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА
Праштање
Два брата су наследила велико богатство од својих родитеља.
Посвађали су се око тога и отишли на суд, и са нижег суда на виши, док
нису проћердали своје наслеђе. Остала је само заједничка расправа и
мржња. Да ли је то добро? Не: то је сигурно против Христових заповести и
против њихове сопствене среће.
Пост
Неки се људи боје поста, мада Црква назива Велики пост "светло
време поста". Православни монаси - испосници, као Антоније Велики и
многи други, постили су целог свог живота, били здрави и дуго поживели.
Лекари нам препоручују извесне дијете и ми се тога слепо држимо. Зашто
онда не бисмо послушали Бога, који је највећи видар и који нам пост
препоручује као благотворан лек и за душу и за тело? Зар не видимо оне,
који сувише једу и пију, како пате од тешких и неизлечивих болести и како
млади умиру?
Богатство
Често слушамо о људима, како гомилају земаљска блага, умиру не
искористивши их ни за какав благословен циљ. Једна госпођа у Чикагу,
стара 87 година, чувала је 25. 000 долара сакривених у кући. Једног дана
изашла је некуда, а лопови су украли њену уштеђевину. За кога је та жена
чувала оволики новац? Са њим није ништа стекла ни на земљи ни на небу.
Срце је било везано новцем на земљи, а сада је срце празно и сиромашно на
небу.
Сама реч Божја вели: "Сине мој, дај ми срце своје". Не дај своје срце
земљи на земаљске ствари, него Мени. Јер, ако је твоје срце самном, оно ће
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бити самном у вечности, ако је твоје срце са твојим земаљским благом, оно
ће бити далеко од Мене у тамним пределима вечите смрти, зато дај ми срце
своје, сине Мој.
Ми смо православни хришћани. Припадамо најстаријој апостолској
цркви. Као такви, треба да будемо испуњени мудрошћу и да имамо право
знање о животу. Неверници и секташи пуни су брига о осигурању свог
кратког овоземаљаског живота.
Али ми, као деца светлости и духовне мудрости, треба да дамо пример
целом свету у тражењу, пре свега, Царства Небеског, које је вечито.
Осигурајмо, зато свој вечити живот, прикупљајући духовно и морално
благо, које мољци не гризу нити рђа, нити га лопови краду, нити се може
уништити. Јер наша добра дела ићи ће испред нас пред престо Господа на
последњем Страшном Суду.
Чули смо да сте ви, парохијани добар и побожан свет. Свет који се
боји Бога и воли Цркву, под духовним руководством ваших часних отаца и
ми нисмо дошли из Богословије Св. Тихона да вас научимо нешто ново,
него само да вас поздравимо и да вам кажемо: "Држите се благословене
вере ваших предака - ви не можете наћи бољу веру на целом свету. Држите
се народних обичаја своје Цркве, боља Црква не постоји.
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